
Auno XIV 
,--~-~ · 1'1rector: 

SÃO PAULO, 5 DE JANEFRO DE 1941 I 
. . . . 
Dlrector-~erente: 

~' m.,.~-,~ 
~~- ~ORR~A DE OLIVEl,RA _ FRANCISCO MONTEIRO MACHADO 

·,"'/ . 

. AS PROPHECIAS SOBRE O REDEMRTOR Em 1·esposta a um reiegramma . . .· .. .. :~ .. ··-·· _ .. .,,... ,. 
~nviado pelo si·. Adolph Hitler, 1 . '" "• 

seguinte n\iss!va: l'ia contt,.da anwcipadamente nas . e a catastrophe cada vez mais fall€c1mentos na.~. promessa..-; d1- 1nesmo um dos p1one1ros da res- lorido .dao a Joel um dos prmre1~ 
o sr, Beniw Mussolini .. e. nviou a Jesus Christo teve sua hi.sto-1 seu po.Vo, os castigos mevitaveis tive iro numa coní!anç.a sem de~- do cãptivelró, to'. tU:~vez porissQ l Va. §o i). ~t.rô~, ~Vacidáde. d~ ~,. 

"1-~I'l¼Cleço-vos .as f~li~itações e l p_1·opheclas re~es ,e ~erbaes con~ ! proxima. Esta fidelidade Ú m.is- ~ina\ __ Profund~~ente .ª~~ado á _laurac:âo da Theocracia, aba'lada .. r~s lu~F na li'.t~ttri·~ JH;op~)-
os votos que me transmittistes, e I tidas no Antigo r_estamento. As 1ellg1ao de seus mawtes, aman- . ,t)~, $~ _:p.~Jlµe(?~ ?onj:em duas· 
aos quaes retribuo com a mes-1 prophecias reaes sao factos pas- do .ardentemente sua ·,patna. Ja- pafltes nl,t~qa'tµe11te· distincias, que 
nm sinceridade. Tambem em sados no povo eleito que figuram mais procedeu como um homem ~ refere:ra ambas a duas gran~ 
1941, nos.sas reYoluçôes e nossos factos capitaes da vida do Mes- ordinario; em todas as <'ircums- des desgi'aç?s q:µe assolornm o n·!~ 
povos marcharão unidos · pam a ·j sias, As prophecias verbaes são Laucias · Ezequiel pensa, v{, e agi' no de Judá,. Utna pav.o~osa t:m~ 
lucta, como Já·º. fi2eram u.nt.PS, / u.nt_e_vL~â:e.s d~ ,;'~d~ do ~ess~as_· c;omo homem sustRnk,dO pelo bra- pestade ~e ;M~nhoto:: ~, 11:~,1 
,,onservando SUü fraternal cama- 1 na11a.d!ls nos u,cr1pto, dos Pio c;o de Deus e cheio clt üma for- secca cle.ooladôrá>. a pumeirn S;,ô 

.radae-em ,,1.., a víctorh, fina.!.,. ' pheta~. em varios livros d.o An- <;u. sobre11aluraL Srt~~ Psct·iuL0'3 d~,'cúr~ ~!; .exm:taç.."19 á peniten~ 

A.<: revoluçõe~, marcharão jun
tas: 011; em ou troo termos. fas
cismo· -e n.ac!onal-socialismo ca
minharão· lado a lado. 

tig·o Testu.mento. o~ cllches 4ue frequentemente obscuros súo dif- Cla, u. seguticla sao promessas dos 
óJ LEGION.ARIO reproduz apre- ffceis de se entender. São Jero- 1rtli:ravilh.osos favore8 temporaes e 
sentam desses Prophetas os mais nymo o chama o oceano das es- espiritµtres ao :povo de Deus. O li~ 
relacionados com o Nascimento e i cripturas. o labyrintho dos mys- vi:o de Joel· tiim parttcular im-
a Infancia de NoESO Senhor. taes : terios de Deus. accrescentando que por.tancÜ!i pal'a Israel e a Igre-

- l como os concebeu ~[lguel Angelo I o começo e o fim de suas pro- ja. Os j~~~us lll!í<> aJ'i'i .r~jll'es:n-
l na famas.a decoracuo da Capella phecias envolvem-se em gran- tados mm.t,9 êspec. !allnE1nte c~:cn. o 

, , . ·- j Sixtina.. des .obscuridades. razão pela qual , o povo de Deus que setá cumula-, 
E ftequente. pot occasiao da I sua leitura era prohibida nas si- do de .bençãos úhia vez que per~. 

fa.<JSagem do anno, ler-se nos · ISATAS nagogas antes da idade dos 30 llllUieQa fifll a jebvaih;,>'roc;las ai 
Jornaes, ou ouvir-se nas pa·Jes- annos. Captivo em Babylonia. suas· j;i:-oviç:õé'.s serão· tr&nsitõ11.iàs,. 
tras das mais vai:iadas rodas, Segundo uma tradkão antiga, previu na futura liberdade de e elle · chêg'a-m ao fil:n a .,ê'1, o· 
termos como os segumtes:_ " 0 an- de familia real, apresentando-se seu povo e na volt.a á patria a cenfro de um 1·eino Tl1eoer,i.i'ico· 
no de 1940 foi azarento'.', "es- com mae:estad,, d"ante dos prin- i selva~iío esr,,.itu"l rlecahida pela ti.í,o vasto·. cô:mo o rit11i:iw:, é ,mj.,.-: 
pero que o de.~tino me séJa favo- ,:, · ··, ···· · 
·ravel em .1941", "quero ver se 
em 1941 tenho menos= ' pezo •·. 
"1941 serã ô anno da sorte". etc .. 
elt'. Inf-elizmente. não : são ra
ras as pessoaB que. por occasião 
da passagem do a.nno, ás 24 ho
ras do dia 31. se entregam ás 
mais bisurtas manifestações de 
superstição. Alguns se conser
vam de pé exclusivamente sobre 
?, perna direita. Outros fazem 
figa. · Outros batem na madeira. i 
Outros, emfím; ape1tam figas, '/ 
amuletos e outros objectos su
perstiÇ!iosos, aos quaes não ra1;as ; 
ve~,es está misturada alguma me- ·! 

dul!nh!\ representando Nosso Se- , 
nhor, ou Um Santo. 

Toda.~ estas manifestações, 
além de serem inteiramente 
propria.s a catholicos. ainda 
de molde n afastar de nós 
merosas gra<;as. 

Em primeiro 10gar. convrm I cipes do povo e dos p~cteros~s do 
frlzar que n "sorte" não existe. , mund~. falando a_os reis de igual 
o QUE' existe é a Provid&ncia de para 1gu~l e m~1tas 'Ve7.es como 
Deu.-. senhor. viveu Isa1a.s nostempos de 

wrande impiedade dos reis Osias, 
Na sua infinita sabedoria, Joathan e Acllaz. Sob o ímpio Ma

Nosso Senhor dispõe os aconteci- nassez. foi cerrado ao meio por 
mentos conforme melhor con- se oppor á,,; 'impiedades do ti·y
vem á santificação dos llomens, ranno. E' 0 maios ·elos prophe
condiclonando a essa santifica- tas do Velho Testamento. Nos 
cão. as vantagens temporaes de seus escriptos, encontra-se qua
que possam gozar. Oru., interfe- si por inteiro a viela do Messias. 
rindo no curso natural das coi- Sobre a fnfa.ncia do senhor pro
sas. ora deixando que o curso phetizou a concepção virginal de 
dos acontecimentos siga ao sa· Nosso senhor Jesus Christo, Deste 
bOr {10 livre arbítrio humano. mesmo trecho. extrahiu a Igreja o 
Deus de tudo sabe tirar provei: suavissimo Introito da terceira 
to para sua gloria .. e para a sal- Missr. do Natal. 
vação das almas. E. assim, man
da-nos a Igreia que adoremos. 
ainda mesmo nos factos os mais 
dolorosos e surprehendentes. os 1 
insondaveis e a.morosL<;simos de
signios de Deus. que escapam á 
fragll e miseravel comprehensão 
da~· creaturM. 

Suppor que os aconteGimentos. 
em Jogar de serem dirigidos pelo 
Cre.ndor. são orientados por for
~aa brutas e cegas. que se cha
mnrlam "destino", "s o r t e ". 
"a.zar", "pezo", etc .. é collocur 

(Conelue na 2." PM;·.) 

.TEREl\HAf 

Terno por natureza. tímido e 
reservado, faci1mente impressio
navel, delicado ao extremo. foi a 
este cora çát> sensi vel que a Pro
videncia confiou uma das mis-
sões inais terriveis que o homem 
jamais recebeu de De~~. por
quanto pode beni elle ser cha
mado "o propheta· da justiça di
vitrn ". Seus escriptos são uma 
sequencia qtmsi ininterrupta de 
ameaças sobre ameaças, denun
cia.ndo sem cessar os crimes do 

são que lhe confiara Deus Nos
so Senhor. vaJeti-lhe a lapida
ção em Taphis, no Eg·ypto. pa
ra. onde seus compatriotas rebel
des levaram-no á forca. Jere
mias viveu intensamente a sua 
epoca e a historia ele sua vida 
nas sltuaGóes dramaticas em que 1 

pessoalmente se encontrou. re
produziu os dias lugubres que 
precederam a destruicão do 
no de Judá. 

Na figura de Rachel, que cho
ra a usenc!u d(' -seus filhos mor
to~. prediz Jeremias a· matança 
do.~ innocenl:es com que Herodes 
procuritria perdei· o Menino Je
su,',,, 

. _____ '.. ~--~ 
EZEQUTEf, 

"Deu~ conforta", na cttmolo- l 
gia do nome. Ezequie.l é bem o 
propheta da fidelidade divina co
mo a antiguidade o apqlidou. 
A enel'gia e austeridad€' de ca
raotei· que se radic1wam na fé 
deram-lhe fortaleza e paciencia 

.para suportar as provas do cap-

pessoa adoravel de Jesus Chl'i.'$
t~ 

ZACHAR.l.~g 

Du trfüu de Levy, membro in .. 
fluente da ra<la sacerdotal, nas
cido provavelmPn1.e sob o ferros 

cp.m o prolongado 
judeu. De estylo ViYO, moço e 
pittoresco. ha nelle comparações 
muito expressivas; todavia o gran
de numero de figuras novas, a 
e:<1ceBlliva rapidez de quadros, 
tornam-n'o coin frequencia obs
curo. o qup levou f:ão Jeronymo 
a chamai-o "o mais obscuro dos 
dozo" pequenos prophetas. A 
prophecia de Zaeha rias e.stá se
meada de pequenos episodios que 
aJ1tecipam a vida e a obra re
demptora de }'r. S. Jefüs Cllristo. 
A~sitn a proprieelade regia e sa
cerdotal do Messias. sua entra-
dP- trilnnphal em Jerusalem, a 
trahição de Judas. o tran,qpasse 
.da lam:a e as deserção .. dos do2e .. 

JOEL 

Filho de um desconhecido Pha- l,;Ja:m\l.i,\;<W.ct:'.:f.il.'il~:-i,:ri;~-;i~~al;!a'ti':<1ér,J 
tuel, t-ão ligado ao Templo que :'ba:.pxomesst.- ·~· a,. :rg1'eJai; :e,:.~.:.:oom[ 
murros arnrmaram, sem razão, :'.uma iU{.'Olllpa;r-;we1· )ri'ag·RU:J'.fü;r.,., 
saceruote, p~10 senuao admira- c·ia de ei.vtessoe:s qúé'.··eúe d-l:J~..; 
Yef e gnmdUoquo, Joel pert~nce creve o JÚ~Z!'J Fihaf .. ·é:: .. o.;: :l'.~in<::!,J:o~ 
â iaaue ae ouro ua 1:ttterarnra he- · tempo!! q«anl!!o se 1~r-e:strusa: 
bra~ç,a. Pureza. de linguagem, r.e- o trmawhó' êÍ;étito deáre· :povo füí. 
gÚlt1nu1aae no oaraneusmo. ele- Deu.~. 

Anniversario do! Éxmo. e Revm 
Sr. Arcebis o I eiropolU n 

Transcorrerá amanhã o a.nni
versario nata·licio de S. Excia. 

' Revma. o Sr. Dom José Gaspar 
de Afonseca e Silva, Arcebispo 

O acontecimento será ceita
mente commemorado de modo 
festivo em toda a Capital, pois 
que é consideravel o numero de 
pes.'lOas que dedicam a s. EMcia. 
Revmu. affecto e veneração es
pecialissima .. 

As qualidades pessoaes que· ex
hornam o enuninente prelado 
explicam facilmente a gTande ad
m!l'ação de que é object-0 por 

esp!rito superficial, poderia es- ser auferido devidamente por 
capar a extrema complexidade q:i.iem tenha tido a honrosa e 
dos problemas que, em qug;fctuer .onerosa ventura de oompa1tilhar 
grandi: metropole moderna, desa- iintla que pouco de actividades 
fiam o talento e a virtude ele um dest;e g:enero. 
Pastor de almas. o recrut.u.mento Por todas esta,1 1:a.l'-Ões, ser~ 
e fo1•ma'i;.ão do clero, 1.Íén como l certamepte muito co~ii.1,eravel o 
a direcção de suas activi
dades ele maneira a apro~ 
veitar a cada' qual segwi.
do os interéss~s esp!rittilies 
do povo aconsêH1arri.; ,; f ó:O 
mento. org'anizáção e co~· 
ordena.cão das actividades 
de um I.aicato c;thÓÚco 

com as mais preciosas grnl}ll<! 
pil'ituaet. 

Homenagem da Acqão Ca,tlm!lcit 

Boje, ás 15 hora.s, no Pa,lacid 
Sãf> I;;ii.~, as associaç~s fiUlda'
n'lentae.s da. Jú::ção cithoiíca, u. 
sâ~r/;ett;d,, .. J)TI.C,, .J.o,t:, 
·tnas~:U1i~~ •. J::-U,C:.;, ss.;r::., J; 
E:Q~, ~,O .. c.; fériiirfüti:ts·, õe.rn, 
cbmo B~~â1pinas é . aspir,mt;,;i 
da Or.úzfi;clil, Eücii~r~1Íit;a., l}l'P.Sta~ 

~ a $. ~lécia. 1:ie:vátà. 'tútla ha~ 

t;t!1:~1 tt~vt~t~~tt~~~~: 

Discurso do Santo Padre Pio XII 
por occasiaó..da reab•rtÚra da Rota 
Roma Cathjl,lca senhàt,â do dirello. 

oarte de seus archidiocesanos. Quer cada vez mais numeroso e 
~omo coadjutor (la Igreja. da que se sente alt!;á:hido pa
Consolação, quer como profes-1 ra a. realização da~ mais 
sor. ministro e reitor do Sem!na• complexas e vana-
rio Central do Ypirang·a. quer das obras de mi-
ainda cóii;lo auxiliar do sempre sericórG!ia es
~u~oso D.cm pqi.r,te. Leppoldo pi(~~u~l ou 
e Silv.a, mostrou··sempre o Exino. corporal: 

gat;io .~tiM;. Í;lr, Assfotente Ger,:q 
: dê. A,:~~õ Ôatl1Ôt~ia, ~ Assis" 
:1 tentes: :gç.~l~iastfoos c1â:;i. . À<is8~ 
:ii'i:í~~ .. f,ufütá;iü ' úie ci's:: iM.iif:;: 
,::i>r,o{:~i: .jffi:iti Áh,i1iÜiocii~ct.i1ti, tÍw 

/ã~~M; êrà:t~6iíca; · · · ·.. ·· · · · ·. , 
: Cadii :.~chção f\i,hd~;nerit!li 
. ~r.fér~1~à .·~'.· S:: E)(~'i~. R,e,;r.Íit\. Por occnsião da reabé11ura so- Encarando a hmnanl'dade fo-

'temne da Rota romana, tribunai ra do tempo. sem se curvar an
que resolve eln ultimi;i instiiü·- te os poderosos e sem d.~$prel'.ar 
ela os llt!gios de ca.ràr.ter reli- os fracos, usando da mi~ricordi.a 
gloso entre os quaes so1,,rêleva as . e da , cárltladé mas agi,ndo com 
nullldad~ matt.imoniaes, Sua firmeza a Igreja eleva ó diréi
santtdade Pio XU ptbriunclou to a um alto padestal, torna11do-
21otavel oração"' · se mais tlq qué h~rdeira dps jÍ1-

Evocn.ndo o tumulto moderno ri~c9t1súlt<ii Únper,iaes de Roma, 
e as luctas ferozes, o Santo Pa,- senhora dó· mreifo, 
c'!re sente crescer ein si um anhe- ~em se atêi'. .. tão só ús ne-
lo ardente por uma paz jÜsta. cessldadés do 1itomento, mas tain-

Comparando esses tumúltó.~ na bem e princfp1Üménte {is neces
ordem externa com os de ordem sidades eterúas lÍo homem, a 
Interior o Santo Padre mostra Igreja proporciona a unica « or-
111e a verdade e ajustiça repre- dem nova" realmente util e betn
sentam o verdadeiro fundamento fazeja, que é a brdem eterna da 
do direito, verdade e justiça cuja paz, fructo ela. justiça e da V<'r
essenc!a só encontramos em Deus. dad~. 

Assim, é Deus a fonte todo Finalizando o Santo Padrr im-
dtre!to e a Igreja., participando plorou a cl&mencla divina. capa:>. 
da.~ prerrogativas de seu flmda- de apagar os peccados dos hc
ãor é a. depositaria dl.ll!la mesma. mens e de fazer voltu- a :paz 

. l~ 'S Vlill'à~,. -~ ~~-

e Revmo. Sr. D. José Gaspa1; de 
Afonseca e Silva raras qua'li
dades de espirito e coração quc 
que fizeram com que São Paulo 
acolhesse com o mais jubih~o 
enthw;iasmo sua deslgriação pa.ra 
o solio archieplscopal de S. Paulo 
e lhe prépa1:asse uma recepção 
quf' sem · ~ua,lqiier exagero pode
ria ser chama'C)il. apotheoti()a. 

De lú. para etí. a actividade in
ierr:upta de S. Excia. ~vma. 
a multiµlicldade dos problemas . 
que tem &ido levado a enfi·entar. i .-:._ 
o, variedade e acerto das solu- a representaqüo official do C'argo 
ções que lhes tem sabido dar, e o trato com as autoridades cons
bem como sua infatigavel dedi- tituidas; e finalmente a dirt'rção 
cação a todos os as.~umptos re- de numerosos intere~,cs economicos 
!acionados com os interesses fun- que vão desde a admh1istração 
damentaes de nossa população. de patrimonio pios até a cmi.s
~em podido manter em torno do t.rucção das mais sirnplf's ou elas 
jovem e lllustre Pastor, um am- mais mag;üfka.s Ig;-ejas, tudo is
biente de sincera admiração_ to constitue um acervo de res
• ~ !ftSHtr "9 e.,",i:i;.s '1i um ~grnJ;i~ji.g @~Q J.'iSQ l>4il x;ii;i.lf! 

tfm 1ire:senw p~lá µâ'lliiagem. d{! 
·. :séti .a'riri{v~1:ii:Êi1'.ÍÓ natiitciô. 

numero de orações que se elevn
rão amanhã a Deus que recom
pense S. Exria. com as mais 
preciosas graçaf espirttuaes. 

o LEGIONARIO, que recebeu 
de S. Excia. Revma. ininterrup· 
tas prn\'as de paternal benevo
lencia junta a estas preces as 
sua,. pedindo a Deus Nosso Se
~ ~l.;$, u~~ ~a,.,~ . 

Ai ássóóiaQõei: da J~~en'ludél 
Pent.irii.ik .. t,11,~holic.a off~'Íiéêerào. tti 
$: >Êli:ôfu'. .~~i- ~.rti:!iticoz PL'.{!SP~ 
!J:esJ{ ~~#.:>~tm~dof pelas ,p-;.,; 
fochias neeesfü;actas. · 

/4 · i:.P .ít:ê: ,· oÚer-eccm'r. C'2rt,e, 
:numero ai ~~rigLÍi11eos. 

Pela Junt,a Archidiocesana ~rá 
entregue a,' S •. Exeia. Rf>vma UI!! 

rariiáthéte e.<ipíritnal off<'rf'Ci· 

elo pelos men:iliros das as• 
sociações bmclarnentaes da At'{'ào 

Catholica :lnterprntando os St-ü= 

timentos: de fütfà a Ac~ CathtJ<, 
1ica f.aní uso da pa.Iav:ra o R€v,oo,, 
Sr. Conego Dr. Antonio ele Ca3~ 
tro Mayer-, Assis'C.ente · C~al ~ 

. ~ . ~Qli,Qi,,, , __ 
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==========---=-· 
CIMMENllltl ... 

"EL,LE TEM A JOEIRA 

1 
· NA MÃO" •• ., 

··~AR.ILIA, Zti - A fesla\de 
Natal foi eommemorada em. 
. Marilia nas parochias de ._ São· 
Bento e sa.nto Antonio, sob a 
tlirecção dos Pes. Bícuçlo N et-: 
to e Luiz :i.redeiros- Netto. Hou- . 
1•e distribuição dé' generos .ali- : · 
roentJcios ás famílias pobres, 
num total de 3. 000 pessoas, o;r •.. 
ganizada pela Loj~ Ma,çonica, 
Círculo Esoterico da Cemmu
nl'lâo do Pensamento, Çentro i 
Luz, Fé e Caridade, Ceotro Es. 
pirita Lu~ e Ver(lade , e Centro 
illiipiríta Arnaates da,:,:Pobr.eza, 
edmj:)arecf;!ildo o pr&feito, sr. 
Nélson de Carvalho," 

A noticia acima foi publica
da por .um de nossos impor- . 
tâtites matutinos·, na semana 
passada, J•'oi publicada. e;x:a.c
ta:meítte como a tra{lscr-eve
mos, Apparece Jogo evid-ente 
a. siÍi.tenção de quem a redigiu, 
de ttuido a comp,ro'ilaeflter oo 
R-evmos. Paroches de Marilia 
óa distribuição de géneros ali-

., 

:s: :r: · •xt; : = •: 

Em meu ultlmo artigo, pro1rnrei 
n1çídrar, que .iil~rram ,ament~velmen
te: cto · senso éatholico os fieis que 
suppí11tm atlehd~r a um dever de .ca
ridade, desejancio que a paz 1oe res
tà6'êTêça·i:füiin_fô_ ãfites no mundo, m;;s 

que entendem por paz uma cessa
ção qúalquu cias hositiidilcies, que 
evite a qualquer preço a carnificina 
e a effusão de sa,ngué ainda que por 
meio de graves injustiças h1terna
cion,1es. 
.,Se a paz cotn. justiça, a paz dese-· 
Jada pelo Santo Padre Pio XII com' 
tão apostoiico ardor, é um bem lnes· 
timavel, a tranquiltidaae dec:orrente 
dà injus,tiça consumada, e que im
plique n·a ,cessação de qualquer. re
sistencia co-ntra os factores de : de
saggregação da clvili~ação cathollc::a, 
não pode d.eixar de con!ftitufr u,ria 
monstruosa catastrophe para o mltn· 
do contemporaneo, certamente· com-· 
paravel ao que foi, _para a a~tiqui
élade romana, a queda do lftlperio de 
Occiden,te. 

* Consideremos· noje o senti® cor• 
rente do. vocabulo, q~ é . ao mesmo 
tempo_ &eu senttdo inais re.strictç,. 
Não pode haver justi9a, quando se 
nega ao_s povos {racos o direito de 
existir. Niio pode h;iver justiç&, _quan
do se affirma que a ordem intel"na• 

. cional não deve ser baseada sobre 
o principio de igualdade f1.mdamen
tal e 1;1atura_l de todos os P9lt'Os, mas 
sobre uma hiera,:chia .anti-scienti
fic,1 de· raças, que, baseada na apre, 
ciação de valores ac(den~es ou 
imaginarios, deseja fazer com 51ue 
o mundo inteiro Viva para o uso e 
gdzo de uni ou de pouéos povos, !WP·. 
postos previlegiados. T.odos estes 
conceitos implicarnr em u,na v.iola
ção radiçal da · verdade,. e em itma 
subversão fundamental · da Justl·ça, 
de modo que a paz baseada sobre el• 
les outra cois não seria, s&não a apo- -
theose da injustiça. · 

Mas as ·lnj1,1stiças a. ci:ue acabo de 
me· referir não .são as mal-a iraves 
de que o homem é capaz. A vloLação 
dos d frei.tos .. do proximo nunca po
deria ser, comprehendi'da em .toda . 
a sua ,gra',tidad·e, se •n.lo, tivessemos 
em men~e que ella .constttue ao mos• 
mo tempo uma violação dos sobera
n·os e ador»-eis. direitos de 0eus. De 
todos os set>es, nenhum ha, em re, 
lação ao q.ual o homem tenha ,Hr~i• 
tos tão sagrados como· Ç)e-us., A cl'ffr 
férençà entre os ,direitos de Deus e 
d~ homens se pode medíl' pela dlf· 
fere1:1çà 'que vae do', Crea4or ã mise
ra crelítura. E como a Sál'itQ l(li''eja 
ja éatho.fica, Apostolfoa, ffoirl#na, f 
o Rtino tke Deus na terl'a, 6 o Cor
lló Mystl-oo, c#e .NflSo · Se-ntte,: ~~us 
Chrlsto, é a depoaifi;ttlà da Verdade, 
a· APea dos Saor~ment-ôs, fnmlm'à-Vel · 
obra •ttí'l'la · de Deus, não se pode 
feri.r 08 ciil'éites .· de '1~1.18 seR'I i'l'RpU
ci«fm~te ·idir os t1á IQf'eja; e, pqr 
outf'o lado, rião se pode fel'lr os da 

'? 1;--- ....... = 
Igreja sem ferir os de Deus. Jesu!l 
Chr·isto e Su.1 lgrejá constituem o 
Esposo e a E-sposa dos ca ,Hico;, 
Seus .dir~itos se conf.unclem, e ten
ta,· separal,os já é violiil-os. 

Assim, se a paz só deve sct' dese
jada pel'os fieis com a cond;çã.o de 
que ella .. respeite os direitos dos hci, 
mérís, a fortiori deve el la purecer 
s1,1mmamente repugnante a quálquer 
coração verd3deiramente catholico, 
se tiver por base o repll_dio dos ,d.i• 
reiios de Deus. 

* Tenho plena. certeza de que muitos 
leitores, se bem que concordando em 
these com o que acabo de dizer, seri. 
tem uma certa extranheza á vistJa 
.da affirmação que faço. D.ireitos de 
Déus? Como poderia uma paz vio
lal-os. Que relação pode haver entre 
uma coisa e outra 'l 

Plieio CORRIA DE· OLIVEIRA 

OPUS JUSI lllAf PAX 

O as'sumpto é por demais comple
xo para ser débatidô neste artigo. 
Aliás, n,em pode elle ser. comprehen• 
dtd:o por quem não se· o analyse com 
zelo. Todo's sabem como o amor de 
o'eus costuma multiplicar os recur
sos _da fntefligencia e da vontade no 
homem, de sorte que elle se torna 
apio ·a· comprehender as c:'oisas com 
urra clareza e com uma energia por 
v~_Z,e}! su_Periores ,a seus recursos na· 
túr~es, desde que entrem em jogo os 

·sagrac,los dire·itos da Santa Igreja. E' 
'a .~stes espiriti>s que me dirijo. 

Tod-á' a victoria que represente, não 
apenas o -triumpho de um paiz mas 

'd91' uma :Ideologia, não somente de 
ii. mpovo, mas de uma philosophia, 
eivderitemente será uma derrota dos 
catholicos, desde que essa ideologia 
theologfca ou. philosophica não seja 
a da Igreja. Assim, qualquer paz que 
signifiq.ue o_ franqueamento de todas 
as fromei1'as á dissolução de do1.1tri· 
nas, (tVe , ~ col'ltrarias ás de Je-

·'stff C·l'M'i.to. será por certo uma paz 
q\le um catno-Hco não pode desejar. 
•. Exea1f)li1!iq.11emos com a· Russia. De 
um momento' 'para outro, pode este 
pMz ontrar ··em guerra. Supponha
ino.;-' q_u.e o !Mll'SO dos acontecimen
tos lmw.nacmmaes fo.sse tal, que a 
vioto10ia '<WI lilwssia representasse, não 
sóme-ut:e a vic-torla de um grupo de 
~noi.H ás (fllaes ella estivesse 
alfüu:!a, mas a v:ictorra ul)lca. e ex
cfosi.v.a da IJ-RSS solare todos os bel· 
Hqe'l'tmtet; de sorte qu·e ella, ào ven
c·e.r, se tornasàe Igualmente senho• 

ç ) . ; 

C A T H o L 1 

:;;::::: 
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ra dos vencidos ,e JQs !>&us proprioil 
w1,:idos, Quem ousària .Ííi1•rn,ir q,;" 
'"I uesfecho nào .seria soberaflamen• 
te per.igoso p:irii Q!J lnt6r~iítie!>' -µáo 
;.d.nHl[;'( Quern ousarl_.i. ne,(ja~ que :.à 
paz est~be:ecid.i poi meio do tr-iul~
pho do caverno .sovietico seria ufllz. 
,:,az contraria ã.;.J.,gr.eja, a co11sum
lli1ção d.i derrota da justiça, a abo-
11inàção da_ desolação, emfim? 

Não se pretenda, pois, .que não po• 
de haver interesse d;i.; lgreJa,,em jogo 
eni u,m conflicto internriciorÍàl q,uàl
quer:-· Pelo contrario, taes interes
ses podém existir, e apresentar ca
racter de rara relevancia., 

* 
Poderâ alguem sorrir ao ler estas 

linhas. Qual o valor da contrib_µição 
pess<>al do LE.GIONARIO ou de seus 
leitores, no curso de àcontecime.ntos ' 
cyclopicos, em que as forças mais 
poderosas se empenham em lucta 
de morte? Para que, então, tratar 
d.este assumpto? 
A resposta é simples. Não ha acon
tecimentos em q_ue não esteja pre· 
sente a Provldenc-ia de Deus. Não 
ha armas (fue possam vencer a om
nipotencia do Creador. E 0 não ha gra. 
ças' que a oração não possa alcançar. 

Em proveito dos supremos inte• 
resses de todos os catholicos, que 
são os interesses da Igreja, em be
nefício dos interesses mais funda
mentaes e mais sagrados de nosso 
dilectisafmo Brasil, ao par da mobi-
1 ização de todos os recursos natu
raes, ha sempre a mobilização pos
sível dos recursos sobrenaturaes, 
niais_ poderosos, ma'is decisivos, mais 
importantes do que aquelles. 

Ós estadistas. d.e n~ssos dias co.n
fiam apenas . nos braços que empu, 
nham fuzis. Longe de ·nós,',, o ímagi•, 
nar que quem- quer <lUe seja. estéjà 
dispensado de empunhar o fuzH para 
cµmprir seu· del(er para, com a Igre
ja ou a Patria. Mas ha· braç_os que, 
não podendo emponhar fuzis; podem 
empunhar certamente rosarios e· os 
pr-oprÍOS braços, q.UC! empunna'm fu. 
zís sentirão decuplicar suas forcas 
se souberem alternarem o·' manéjo 
da arma e a do, Terço . 

Para reza'r, somos tódos poderosos. 
Rezemos muito, .e sobretudo reze~ 
mos bem. · · 

À Sagrada Liturgia, tem umii ora
ção êm. que· se pede· a Nosso Senhor 
a graça de. conhecermos a Sua V~n
tade, de modo que, pedindo,i..he coi
sas que L.he são agradavels, oonsí, 
gamos obtêr o que por nossas pre. 
ces supplícamos. 

Se. queremos a paz,. peçamos u.ma 
paz conforme,- o ,Coraqão çle Jesus, 
Isto é conforme as int-enções de Pio 
XII. Por.que se pedir.mos uma p.iz 

que não .seja a paz com JusH9a, a paz 
de Chrlsto nó Reino de Chrisfo, que 
esperan~a podemos ter, de ser at
t&ti:61-dó's a 
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Pm Jogar de ~us coisàS !frmi,\. 
narla.!. é porWmlo ·ofiencter \~ 
Deu2, e por Isto mesmo é pr.o
voea1• a acção vingadoura de sua 
Justice. 

1 
Evídetit.einentc. a f'rovldonrbi 

de DE-us não é inflexlvel. Pae 
i amoroso, quiz Nosso Senhor que 
1 o, h~tnem · pude~se .. pot meio cb 
i "'HW!l •, obt,er graças uue de OH· 

i tra maneira não receberia, :E: 
.1 Lão grande lhe pareceu a lm· 
l pottancla da oração crne. clf')'lois 
i ele ter suscitado nos dlsc!ptilos o 
: desejo. ç!e sal:>er orar ~m. o pro-· 

prlo Salvador lhes ensinou a orú
çM dominical. 

F.'· l!clto ao homem, premidr 
pelas .tormentas espirltuaes, ot 
pelo J)t'só da.~ desgrar.as tPml)o, 
rae.~. levantar ,seus olhos a Dens 
pedindo-Lhe allivlo. · Este n-lli
vic, Deu.~ o concede mlr,erkoi'dio
samentr•. - se convenlentemf'nl.e 
supplicade. e não noclvo a no~·, 
sa santificação, De quantos ln•-.. 
nef!nl0/1- espirltuaes ou ti>rnp1-

. mes S<', prlva p homem que não 
sal~ pedir! · · 

íli 

. ' * !' 

Não se llmlt<)u 1'1Ósso S('nhrw 
a e11sÍn'ar os homens à rezar. Foi 
mahl 'ionge', e. SÚâ f(lreja lnst!, 
tu!v.. o 'ilso de certos ob,lertoi 
bento;,,- cujo porte attrae, por ei;, 

pecial disposição da Esposa d, 
Chr!sto, graças particulares, qUPl 
te111po1'aes quer espirituaes, F.' 
este. por exemplo, o caso do es
capularló, 

El),trét'tl.ntó., attrlbulr estes mPs• 
mos effel~.s/ a opjectos que rião 
foram· fientQ.s pela Ii;-rela, a cu,io 
port~ n,enl)uma. Intenção piedo
sa se pode llgàr, e que nada 
aprésienta.m de metltório E>m sru 
slgnlflcado, como é o caso de fi. 
g!ts e out1·os 'amuletos, constitue 
-umr. . offetisa· a· úeus. pois. que 
'llnplica efn um acto de- eouflan~ 
e,a ·,em ffia.tljrla Inerte e que por~ 
tanto l'láó meteee t.a.1 col'lfiai'IQa. 

· ou .em · forÇM pretef-natUl'!tPF!. 
occultQ$ e my,qterros't\S, quê nãc; 
existem,, e não j;iM-'Sll-ll'l . de phan: 
,.;uma~orla.<i süsólt&das p:elo ãe, 
moni•. 

Assim, não cont<'!m com as 
gra~ ele ·Deü!i. ll(fW!'llE's Qtle ali! 
'peã!l'âm por n'lelos vãos e au~ 
tíei's'tlélõsot. , 

. ; .: $-- if-
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Um Evangelho 
apoctypho árabe 

de s:ao João 

e o s Ao lado dos quatro Evant~. 
lhos reconhecidos ]}ela Igreja,. 

men.ticios, organizaua p0r e$- ' 
plrífas e maçons. N-em I\O r(u~,. com.o_ autheutlcos, ha· nu.J:iiero--
nos ha um. paragrapho, a se- Compre~_ . ~ X t: ~,,.,, â,,,.,, t. suas foias e seus presentes, ·"ª conhedda J o a/ h à f' Ia 'SOS ssci'it-os que, a semefüanca. 
parar as célebra:ções <iàth(?II· J , , ":.q'(íeHes Livros Inàplrâdos. 

i"'i!'S, -d~s commemofáçqés alíti·i e .. · - A' . 5,, : A· ·. e. ..• A. _ s· . ..,, -T.... R~- o.·. 1 nai'l'am acoiltéclmentos da Viit 

:::;::!iaats:!:ão ª! 1:;t::::. 1 
da de .Jesus e acrescentam ou~: 

l!ãe-"Ue (lUe, ,~m Marilia,• houve o f f i C Í t, a$ p r Q f:t f' j a S tros sobre a Vida da Saiitissh, 
uma grande confraternizaçãtl ., , r- ma Virgen1 Maria e d-e S. Joi;iét 
d'e Cl~.ro, maçonaria e espirl- · · --.b. N 

6 
. dando-lhes por vezes um cnuih(i 

fümo,aflm de fazer. bem aos Rua 15 de NovenuJfô . 2 . ,llf. Unkos ,,oncesslonarios dos afamados ' de grande v'e1·oslinilhatiça O"lf 

.pobres; o Q.'lle é de molde a li- "T . li E e!" e T' - R ! rt>produzindo trlt!SITIO,. fieltnen.: 
so:iige'âr urn c>erto sentimenta- (ii,qUinl, ú RUI Afiâltita) r e+og- i OS L • · A 11 1 

te ai 1rea,lidacie. o fa{)t,o d-e taeíf 
Usta g,Iétas, Como se " pu- ,. · · · ·' ---- es<Jritm1 ---' os chama-dos evarw 
dessem eonfl'R>t.erhlzar l;>éus e líl(i':I'.,. ,n -!l'I' ,, r .,'.,,, ':' ãlft . f" [ -;-··· '"·--y,-;; -r tTT·,n,.,;: .. ... geJhos a]}OCJ'yphos -' não 96• 

t) ·dfâ'Íiô, para fazer éanidàde ! rem inspirà<los não é moti.vo 

~i¼atai-,se-á li!Plhór a ma- dos, rondruido P.íi!las fr9.nt_~_lras:4c·a· ~·e··m· .,-a Ma.' r~,a-na de Comm1e·rc···10 á Avenida 'Celso Garcia 389 pata que se lhes- negú',e valor 
lfc~imfusi@ista do redact(?r da v.erd~e. Pretelfl;}rmes e 1 ·. . _ (antlg'o 117-A). na .séde ela i algum: g exagese muito s& 
tfüqÜélÍ!d notich, tendo-se em cautelosos, p-rémptos a e$a1>n· · Ac'aciel'.l'!ÍíJ, Mariana de Com- 1 tem servido desses textos para. 
'ri'sta -q;úe, h!'!!e em dia, a pro- der o seu v~no, . A,· te:tini- · mefoio. esclareoor duvldàs e resolver, 
p~a espirita ~e faz soi·ra- ea, que be:i~ .. se em:IH'~~-· no Tiro de Guerra dos Con~regados Marianos que:i tões. 
te#àmente .. rtoe\lrnndo lnctitlr, co~bate ~ Ifire-Ja, t! ª -da ~n- · Os E'vangelh<ig apocryphoi5 
antes--:~ inales "ª lfl, _est!l, ld·é·· a: , f~s~, qu~ pe~mltte ª ,h,stma: Por tn_lclat!va de um ~rupo I ~a Ca~ital Fed-er~l. conse• APROVEiTAMÊNTO se rev'elam importantes, sobr~. 
que nao hl! Ofl!W9lçno entre O ç~~ impeiceptivel do ~\l ei;i ~ ~ Ç9f4tre~ados JVIar1anc;is, gmram ja os Congrégados di, ECON01IICO DA tudo, iiára a hísto-tla da Igre. 
estbolléismo e o Espirltlstno, p1tito de sol$1smo 11 vetd~,t- aP9l(ldos pela Fe4eração Ma-• Nossa Senhora das Victorlas a Al\'IAZONIA ja, ilão se podendo esquerer, 
que uma pN•sn" N5<ie ser, ao ra d-0utrlua. rl41na! f,;it11,m lançadas as ba-1 organização de um explendido ainda, o saliente papel que de-
mesm __ º teinpo 0111!1110 eatholi- , Vem, aqui, _mu __ ltçi li propo· ses Pllta a foudaçãu '1e u_ma I Tiro de Guerra. 'r . !d . t t d . ... 1, sempeilharafo ·para os philolo-
c-o e fervoroso espirita. E, pa. sito, uma passiigem de i;l, L1,1· 

1 
Llnl)a de Tiro que será res!r- E' multo ele desejar pois em_ s O ra 8 0 :ºm especai , gos, h.istoi'iaclcires. theologos 

ya embahir a lng't>lluidade po- cas. Diz o _Evangelista (III, 1 VlldJ aos Gfi!J?.ir,gados i'lia-
1 

que possam os Gongreg;dos cl; attença-0, o beneficiamento da f e. em geral. e~tre_ todos ,aciuel
pular, neste sentido, não se 17-18), qµe 8. ,João l;làpqíitll i i'l!i,l)çís, 1 São Paulo organizar manter i borracha da Amazon~a, o que le8 que se declwam a coullerer 
ex;fta em proµa,lar as mais ri- preia:v'a fuuitàs coisas àO PO· ! Pil,rece lnut.fl encarecPr a I tão opportuna lnstltu~ção I permittirá a collocação deste o ehristianlsmo nascente, 
dfculas balellás, segundo as vo, a respeito do Messl!ís, PI',·! ldéa tiessa Instituição, pois, a : , • · oducto d Não deixa, portan_to, de cons. 
quaes virtuosos :sacerdotes pra- i'a que Elle fes~e recoilhecl~9. l sua u{llldacle e convenleticill I A Federaçao Mariana, ?ela pr em_ novos merca os. tltufr um acontecimento com· 
tloaria.ttl o espil'itismo. E• no quando se manifestasse. Po· 1 esti!,o evidentes, ! voz autorizada cie seu Direc-1 O problema da. borracha bra- alto significado, a descobert~ 
quaai'tl geral desta_p.ropagancla, rPm, de todas estas coisas, sõ 1

1 
Ai~ aciul, os nossos Cong1·e- i tor, Re~mo. Pe. C1:1tsino, tem, sll;lra revéate-se de ct&fs aspec- I po1• Mons. Gaihlati e a acqui

que se vem incluir a capciosa uma S. Lucas atin.etoµ em seu giidos e os demais moços ca-: appJaud1do e Incentivado a ln!. ,· to~ .. Um consiate . no aproveita- ! sição, por p@-rte da Blbllotheca 
noticia acima transcrlpta. F.vange1ho, colllo s11tfilll tilstin·, thollcos que, por exJgencla Je-: clatlva. mento do~ serfngaes, o outro na I Ambrosiana de l\filão, de um 

Alfé.s, se colllSiderarmos O as. rtlvo ele Nosso Sénhor Jesus I gal, deviam fa.zer o serviço mi-/ Temos, pols, fundarlas espe- 1 organ1z3çao d~ novos producto~, grande volume de 135 folhas 
ill\'lmpto em um golpe de vista C'lnisto: "Elle tem il, joeira na I lltar, viam-se ob.r!gados, duran-, ranças em que o Tlro de Guer- de accordo com_ os novos requi- eRcr!tas em ca,racteres arahes, 
mais extenso, verificaremos mão, e, depois de purificar a te todo tempo dessa !tprendl-, ra elos Congrega.rios Marlanos stt º~ da technlca, atriblildo a São João Evange. 
que, em nossos ,tempos, os lnJ. ~11:1 e1ra, ajuntará.. o ti'l~o no! ,za$~1'11. a faltar á Missa aos· será uma brilhante realidade 8 O seringueiro deve ser educa- l_ista e r1ne, <'Om grande proba• 
migos da Igreja não a atacam <'r>leíro e queJmatá, a palha/ dotnlntr;,s, : tnàls um motivo de gloria pa.- do afim de que elle melhore o bilidade, é a tradução. do ori
de frente.' Em via de regra, num fogo inestlntulvel," E' 1 . Alé.m disso, _é.. notorfa. a I h ,

1 
h 

1 1 1 processo de extracção do "la- g·irtal Ril·!aco, nos primeiros 
nlo se ouvem expressões nltl· contra esta o~ta de selecção, 1 trA-nsfortnação P<>,rciue passam' ~a ~a 

0

1 1 an e P~:-~ng~at~º~ t,r:,:", visando evitar a perda cta sennlos do C'~:·istianismo. 
elemnaçi.o tormal ao cathollcls· de separação ele campos, . o os. nos_sos moços, ,logo após o r n ª; para ª · c;ao 10 arvorE:. . O Revmn. :\: ,n~. Galhlati ·r1. 
t1emrutção forma ao Cathollci9· catnPo de l)eus e o camP,o de j tongo conviyio c~m os compa.- 1 

!lei\ e São Paulo e mntho rle 1 .. _col.'rl ,;e ·eiemcnb; 'ae que·· dL~· xou no ·anno de 13i2 a data, 
mo. PelQ ootttr~r!o, os erros ;l~~ll-!,'!'aÇl.\ff •. H v,ol~,!!;r.JI\Qder• nbejN>IJ mlll~lll"~S d~ Uto éliffe-, j-u&io·-orijt1lllo para o Brasll ca. r põe o Minlst(!r!o da Agrloultu• da composição des~e texto ata
G a attltude!I hostis se apre. niu:nen~e 11, campai;lta c~i:itn i! 

1
- rentfl ,r(?ce\iêtu-,11~1 • i:.it.heio-: th~llco. j r!\, em r.,oueo tempo, o problema be do evangelho ~p::icrypilo de 

Hiitlliim habilme~ta diaf.\\ri:a• .c&tllolicimo. riall,.o • 1 A.a matrtcuia1 .stao aDertas ~" bQrracAA urá Qti.S!acõQtitl- São Jr;iàcl Ii:,augeti;na. 
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A. (1J-t t tis :H·,~·i1r:-~<·(:~ll! :1111-~·0 

n_;~it3 rlois. r--5:ti·F:v~lll 1ii>ssi1~1 

:Rlspo~: - li dêÚ"cà& tli> Ur -? 
ri hiifràtjuecimeíit3. dv Jl.utb:·I; 
rfé1dc fjàtirh::i. 

Li11'1 '> 1· c•1itl.1';\ rste" 1iialc,: apo11 i aihJ,- iHi.i· 
. A\llt<' 1!<:, f:ur· r, r,;,j,li'!t,, Sti1Üii r:\li"Í\H'.tlll JitIÍ':t 
r~z, :· ~ t~···, !" ;:J,, neu< r; 1i11 tal' \'lrlo fdllii··i 
r!:, 11:tt:-fú ",,•i·i,imê11f·:, hnícac:ád-íi,· j)cfrí1h0. ~nk,1-
t :1.da ".·"ti a lnü,t' ,J;:i ,iil'iêil;i.r1~ lfrâilil<'lhl: -
n fdiúiiia. ~ü~.hi;l \•i·z ii{r lê!~ i\~ \·iHF~ihtê.s 0 
r••cr·,;-1,·w; pa~to:·;\;,, diiR h!,;Jirs ct.;, F'r1\l\çà, 
t'i11l:11i, ada·,· r:?-d3 annü c1i1· ···La. Cibi~" iih ie11i
p,1 (!llR.resmal. n~o s0n•1 i,.1 n 11·istHà :t"o siifü,i' 
da in<Íifferenr;a r,hm qÜ~ 0stàdisH\s ;, IÍlimi
r?ns ria f<'- rc<:ehiain a bÍáÍavfa no::; ·Pftsf.oh's 

·, igil.iút0s ail1i1;11i:i,iíHo prophd1ca1Íleiiit> 11 
1·11ina, n de,,1,-ra<;a 11,i infeliz pàf.i'ta ífr, S'li, 
Lur,, ". dt ,loannii <1 ·Ar,'.!. PJm vão l:lrad,t1·a til 
ÓH fJiRtJrJs·· h·ií.ticezes coát'ra o din1foio, n i·c"· 
fric,;ib. eia. ii;~~àliclàdc, · t; os esi:anrlalos do él-
11b111a'. d6' _theali·i) (') rla 1hocla .. 

Fôi. 'tfrõclsti, dh .a.. Pa·;lor(ll, éjuP ·un\a des
gra<::i. lnl!neh·:à. dn"oivésse ú A"'o11loi!a te·1Ta 
\í(tsâi1ta ,Jr1alina d'Arc para. -~he. (de1hasladr, · 
tarde!·) <Js oll1<1,, r.l<' to<lns s::i nhr'isséut ti 1·r;i• 

li<.ladê. 
:r:iita1•e111os li 1-•,•J'<'nl tk uma desgraça 1111• 

l'hen.sa._,Jlal'l\ que r,c ahi·,im nossos olhos'? Ai 1 

Jc JlÓS r;i i! l'O:: d 0 11:Jfi~QS TJfJSpO~ nito foi' 
tH/\'lda,; c'jr\: ?\"o ln t~nipo a pr'nlé1• .. :\'esta: 
!tora ~om!Jria p;11·tt o níunr:Jo. ,só ·'n tler;p;ra(:11 
opcrn mílngTÇ'i ,ln ro;;ctHi',J'at;,io. 

Oh! nílo ])l'~l'i·,n o Bra«il tl<Í lufo1·!unio 
:,(lartr :;e· cor1·igic, 

DESERÇÃO bô LAP. 

,.._ !llll.lller moclern11.· nao q11e1· ~e resignar 
b' at'.Cêita1•. o· ])éMI <fa 1'81!\101\slÍbili•;l:J.(]e rio lar. 

.. Se o va:;io fio~ hé1'1'os. diz a Pastoral. é 
rrrnte rl,;, nrn!As ~em r:onta .. d<' nume.ro niio 
J110l10r r5 o Y_ar;io ,rJOS ·lal'AS, ·nolorosissima P.X• 

11e1•jencia· aHest.i ii .. ·K<"l'i1> .tfe í11fort1.1111os quo-
1-i•lianos r~s11ltant/\s da at\scncia <l11s mullw· 
1·es do lar. rH)le affasladas. sem mott.vo ju~-
1 ifieado,' jã f)al'a otcUt'la<;fiM ilüpro1n·iaR dellaH 
ou pêdgosas pa1•a a sua Vh'I.Ucle, M1110 síto o 
off.ir:io dé ju1·itdn. os h'aballrns em promi~
euidatle e, outros, .iil para futilidades in(•om· 
11-al:ivêi<i com a g.1•avfdí:lde de attitudes, qur. 
dev·eni ter as i,lasmndbl'as <'ln cara-ct e1· rlor-; 
futu'í'os ddailii.o" tia pafrin 011·1·ostrc e dn pu-
11'ia ceies tê." . 

· RestiÜ!il' a 111\Jlht>i' 11.0 hh'. i>is o p,·ohleüm. 
A màe'l.iiiha t1i:01·:1 n,i·,, ,,·,nr filh,rs, n '<:\Sjlt\sri · 

<! o liíjouzíiihô millio~ti d•J, e11kvos d'e salilr~ 

As<í~1n10 

1 PM C')ll10 \?.mbc\il á p~s.;lblllda.dé 

1
. dê umà. i,1t-rr,·cm·§0 aJlonã.. àa, ' 

qual n1tri 10s iy,:,al OiJ já Y(~Jn re11do ! 

1 

prop8.l~dc<.. 1 
beant-e de:..~-a t;lf u:u:üo. é n1uh· 

t~'lJnYJ 1.~rc~ a•,:el qué :'3. \_t:"cr~agan~ : 
d~ rl'? l\J•1~uil!nl !él1t~ ,:,·1M1rnr 

/ dC\g pr?'nrj J::: c~_tbol.ics:-/:, a~~. :-:r;·.bl~.s_. 
dk~ctn~e:; f!U" a 82.u~;:1. :'.,e t.3).)a- 1 
iha. D"l' m2i·J do "CcLénalor~ 

1
. 

l l'fol11?..ll'1''. 

f: r:ou10 11ma i:1[i!,t1:3,d.o fa,cis- ! 

1 

t;:l, no "Osse1:l'àtoré" ·&cria. i11c- j 
xéqu_iwl e it,,·~i:t_irns clfrê~tn~ : 
·la 111,prenrn li a,IIRnai; ao org}10 j 

1 r:t' . V:iti~2no, tl·~dàm. _1~:.s:lfriá:s . 
Yirl·• ; ( onseque.1crn.... os t-!lsc1.-,.a., FO \ 

r <"i\Í h~. f! 11<' 1' /!'UZa 1' 11 '·: 1 i;oderiam cog-ilar dr accus9.r o , 
nn r.nt~o ,,ornpelir ,.-,,m. <J ·'b;;<irrvator~-" uüüído de 1'edir- l 
Jie1mé11i 11 ,is \11n<·/•: 9 .dn \'Jd:t ~oi: que nJ.o tmt\xátlm rÍéf;crit1"·I 
n11hlkn .. :\l,:.~<·ul1n,za->'e. ,\o I fià11ç2, no s~io do.~ cathJlléos 1 

f itul<i rk mãe 11n·l'Pl"O o llc: ;1Pi1ano.~. E -'l.rnim não sél'là dé 
fl!;icéicHiarla. -' n.dmir~r si el~riiêntos db .gbVê!Wi 

fül-á advogada; jurad_ii, prb- S" inl.rc1110t.t,0 fsem nmh , jci!"hai 
mo·~or;,, poiltlcà, Jornalista, rat.b<.''lr~ ru8,l(\U~l'. Cbfl.10 parecê 
,,rêfeltà; etc, :\liie e PS)JÚ~:_l ler sido o (IUP, ~C?b~ ('.<." ~<'!)htC· 
J111 r0t~alii i> 11[1 rlôi:tii11 d0 nin ce1: con! o "Ifs1i?". ri'" J\'i'~. 
ltfr 1:i\ds!Aü, ai1j(l tutciàr rla 
f",· '1'111'lln,. êih ! Isto. di¼ C'lla nft6 M · 
ii~1'ô, e,-1111:amcnte, nntr<' ba- OÇô ·ExHã·ngelró 

for1ülu,, rl0 lllH i·h:irPt:,<i ,J\, IJ,tvànrt. <1 i111i 

r:ünn tlr• "·hic1k)·, irsfo 6 v,,ih:,ri~ do. ah· 
f':dlh•L,. ~ 

A rln,êr,·:1d rlo hfr hi ,; tilh:í. r·,dàti1idád<' 
, lítl'" h6~. ), 1h\il1irt' tÍónillià as r(·parli~Ges 
1\liB!Íbh. drlxàüdo ci l:n <lr:,,r,'lh, n111q11il1tta 
ji,_•h1'r-',i r' hdt\!'àtlns <:lirl'es rli> r.:uniii:í niio 
:,·(:H:J.in (\l}lDi'061) ('flll) (!tlP r(~}:;St'!Jn á!lh1r.~nt;Jr os 
i'iihoi:i. , · · 

c:onhec:011<.l,n rcrfP.il.am')n!P n 
a l!omilo e. o in~lcz. oi'fi>recé· 
se para auras parf.iculafos. en
nheéoiirlo b·ern · dàc:t~'log1·àl'!hia 
e rc;nvi,os rlc csniptorio, }.)Ôrle., 
t amhem acceitfl r trabalbos de ' 
,,;ccrntarlfl.. T:-a,1 as m<'lhc'.1'r,J · 
reeommEmcla<:r}os rle Aut.óH<la- \ 
c'c; Ecc:foslast iéa<;· ext ratlg~i- 1 
ra~. e flJ)l'Í"80lllH llna rcféren-1 
eia nacioJHtl. 

~ o· J ', .\; rr 
A s 

-------------·-·-------·------- ... , ·--- ----

· ltilimaG i10Yídadcs cm JOÂLHERIA.S 

.IJAGUETTES 

Giande escblhà é11i ôl:.i,i-éct6s para presentea. 

DístriÍJi.licti.ifês clüs rélogios mundiacs 

1:-1A 3 OÊRAÇõES 
J~ n prou1isc11i(ltul,.._ ih~ 1·r1rn1·ii,;,fos puhli

Í:a~; ·i,h1le níéninàs, don;1<lllas "' .ióvtns espo
:-:i1:/ jHÍliS:'llll hoi·a~ em tlirt r, tr11icc·u f' ÍllUlltla, 

r:ismb~ périgbsó8, hüroci'il.ticli.menté a rí\àtR· 
.i·r-111 n tc,mp.n e rllnhelro do gtn~1'üb? FJ iuui
·ia,; ile118.s, bori.ê,tiµiiihas rlé lux6, gastam os 
lmnorarios em péi"f11111rc<s e pi·esentêr,, e futili
cfo:t1~s. eri\.quantn 11ob1·i;,s chE\!es ele famlilR 
rlrzetn))l'é/i;'àdbs :\!'J''l.stam a Cl'ÜZ r]f) 11láJ"[yr!O 
e: ó Ynem umà p1'ol0 numerosa quasi sem pão. 

, Cart<l:? dfri!l'i,Ja~ :1. Schrioff.er. \ 
Caixa Poslai 11.n 2i~3. 
=-_:__ _.,_ ... ~:::!,: ... ~~:i.-.:."··F'-- .:.!.. ·_-.;, •. --~--47: :.·~~: . .. -,.,~,.~-~ :.-.,~---- .. ~-·~--- ··-··-~ 

FEMINISMô Governo 
!<. 

b 11 1 t 1 ~ 
() Fr,minirnio 1'lão r. ahMlutamr>nlf:'. co11-

r'.~m11an·I. A 1111i'hcr pocte. p, multa vez rleve 
r,xercer a Sllll influl'lllf·ia nos mei':Js soriae.s, 1 
ricJJtl'O, J)Ol'ÓJII. dos Jímii<'S do ,ré'spe'ta Ó, Ye-1 
nrraçi\o (lllé' lhA Bil.o··ctevirlos, r Robretucln ·sem 
p•·c,lui7,o iJ:i irna niiH~.'.io primPrrli/11 rle 01'\}lfH,,a 

1 

Archidiocesano 
'' d<' 111HP. · 

"E:slf) fp,111it1ismo amtn;hico e lihert,ll'j;i qun I 
t1·n11Rí,1rnrn a deiic:arla cr(lRLti1·a. de an~o . do -
lar .ç-rn1 11111' virago ridículo e atrevidCl de c\pb CURIA Ml::T~OPOLITANA ) J>llcas na Curta :\TNnpolit~.,1a 
A de ru.i. Jiuma. runceionar)a J)P.l'llostica. ~Jll : e ,àrúilstiu ás 5 Jir,ns .o· 1~atal! 

AVISO N. 160 

Stmana da. CathetlraJ J'AJ)artiQües ond0 col'r<' Jierigo a s1w ''i1°tuüe· 'Chcgar,á a São Paulo no dia 10 · rios peq'ue11os se11\l:i'ti'"i·,La,; rlo 
tlc mu!hM. ,1li pela promiscuídadi', já pi>.las . do cor1•ente. a imagem do l 8emin~rio Prepa:-:<.<Jf'ri'>. ,\' 
f1111r:<JiN, inc·c-mpaÜYPi!: com a. delir-adó;a do Senhor do Bomflm i noite compa1;eceu ao- rmlú1"fl"I' I)e ordem do Exmo. @ Ret'ffll!t. 
Feu HêXo p, os rlev0re1; elo. lar; c~tr> feminismo, . i rJo s:r. Bispo rle ,Lo,·.:inii. m1n :::;,., Arcebispo 11-1etropolitano a'l1f.. 
,, rnprov~ vel A c]P,88::;;t:ra.d·o. V cm a Sf)J' 'ni0s- . Dev<'ndo_ i'.hegar R esta Ca- ; seg11l11 pal'a O Rio, . ·' so a9 Revmo. ClerJ e Fieis da 
ino unrn calami<larl0 1;0.i:'iai. p,tal no dia lf\ do corrente. li.· 1 Arrebisnado que. como nos an.~ 

-<:on I i·a <1ste .femii1!s1110 qur ao VRsio do:\ r~regri_nac;il~,-. h11_hia:na, çion~n:, j n-..,~ ant.eriore,s._ far-se-á a. cofie~ 
herçoG a< crnscenui o vasio dos lares, p.rotes- zmdo uma wp1a ~uthentkA, Dia 31 - ,Ter~a-felr~ j l.~- em beneficio da cathednl. M 
f;JJll Jl()Sf;OS vene1•avél8 P1·e'ado~. /(ac simile) ,da iinagfii\J (li\ "Sr>.- 1 f(-nJ~M- que vae de 19 a :ia de 

.. 1111rorta. J)Óii<. rliúnn Alies. trab::whar com nhor i,1(1 Brn'lfiJn, dadiva <10 , ;Dura:nie o <'Ili! S. Excia. re- Jirneiro pl·oximo inclushie. Em. 
"lllJlPnlrn por q1rn sn.ia P.st!tbelew.ida nova or, povo bàhiano à Ci'tl_a<'lê de Eliío I cehau em audiêncta ln11itmc- vist.P. desta cteterininação ficar~ 
<!cm <I<' roisas nn ,·ida · sol:íai. & qua·J venha Pirnlo.. convi!lo f:'º ~-rl s . os ra~ 11~~,ma.$ e f;unllfa~ que o snsprnsas todas 11cs festas e ket'• 
1·,1stifui1· nos lares n (elici<ladP da permanen- flcv1\tos. · St·s., ·Sa'cé.1'rlbtes., /1.s- · f<ll'.!l111 cumprimentar i'l às 20. nit,s~~ durante brio O meir. de 
reia nelié~ riP s0us il.njos t11tPlares - Rs mães soi:iaqões, neJig-i~sa~. e fléis-eii1 ltó1·11s presldht .. o solb'mnP. Te i ,taneiro. cujos resultadM ~
P suas filhas... ge1 al. a eon1pa_1 et!é1 em ."t es- .Dél!nt quo Rc co.nto11 na CathP-: ia·l'ae.s nfo revertam em favor . . da 

Pastol'CR vig-ilanlPs. nossos nispns 1\rn- t1ü,ãh cio íll'az. a'fi111 de ·1·êc1<ilí"1'. <ll'il.l ·f>1·t1Vidorla, em acçfto d<' 1 t't•mbl<' maxilno cta Archidlooe,,8. 
rl:1111 li 111ulhe1· p,ntlifüa. aii:'ts, ií mulllPr hrn, ROiél11t1eii1ehte a vê11e1'al'lâa gt·A\11\S, ' 1 _f:'. Paül<\ 23 d~ Dl!l!enl,bro de 
~il.Pira: · - .. Rumo ao IRr! imageh1 rlo Padh>elrh da j 1194". - Cgo. PBnlo Rolim Lou--

oxaiá, ou'virlo.s irnjam ainrla P.lll f0mpo.,. Bahia. reir<> - Chanceller do Areebia,,, 

R. 1:1 ·" N" . 1). A;.. o·. *" Logo após o desemharqne. Dià 1.
0 

de JRneiro de 1941 \ pad~ 
'\. '-\. ·~ formar-se-R um grande cort.éjo 1 ~======:==================:;;;;-;:::;::":::":::"::"·=-=-··=··=·====·=···=-·:: .. ::"·:::-:::·::::::::=:·:::'-::=· 1rnra cotültizir ii hí1agem até a .· TJu1·antP_ todo o rlia 8. Vixc:ia. 

Caf:hedral e111 cól)st1·ucção, on- , 1;1t tendeu a.s ressoas qu_e o fo-
-o-

Terceiro Congresso ~ · · ·- h·· a.. ··· • ele ficará· .exposta 11aqu°i'~lle dia, j rahi saudà1' pela entrada do Mimsenhor Er11esl:ô de Palrl!l. ê:..UC ... r,..... pa.\'a v'isita rloi:; fieis. sent'lo em I anno novo ... A's :J.5 ho_ras es- Vigario Gerál,.~despeehou: 
Sf-\guitla Jev'ada para a Igreja 'I t.~v<'l hó Palaclo dos Ca\'1PPS Arg: entino tia Boa Í\Ioi'té. F.l\ysêos pa.ra àpi•esêntar eúin- VIOAR:tô cob'.PfuttAOôti -~ 

Opportunamente sei'lá 1tubll- pi'i.Jhentos àh sr. Ihterv'éntor São Bernarap, á 'favor do RevtnD, 
"" · · eado O programma cófup' létó Federal; ás. 16 e 30 l'ecébêú Pe. Pedro Rl@. 

stieo Nacionál 
"'ºm ex1tó que súpéróu a li\ais sagem: "Buscae- a justiça e o muro contra as irysidias e assa!- sólêmilefüelifê, na Igreja de PLENO uso_ ,J)E ôRll>l!JN_ s -... 

••
0'5utimists êx\~tatl-va, reali.zoussê i·elhó tre bims ém võs ·é vôssss tós da llnpiedade que inina seus da recepçãô quê sê fârá á ima. santa Cecilla, 0 cómpí'ómisso um anno a favor ao Ré.·. v.mo. ~ 
d 9 ~·13·d· Ot'b Sta O.r"o~ ""'º! "·c·c.·t· -·'"e f 'd''"· t Q 't 1·· gellldoSeühorclo,Bomfiní, .e º e u u ro em an e,,,_,, r·aze que uns o rem . un. amenos. ue a san a e, tlos hóvôs meirlhrôs da Júveil- AlexM'ldre Jànnsen; à~ 0 ~ · Fé, o III congi-csso Eucharistico sêmpré êfü \côs, no VóMO ·poVo Hiráadeifa erúz e estandarte de (a' Mons - Ernesto àe Pau- · · · 
Nacional Argentino. E' de sa- âé.<itinado a grânaes cõusà's. Que Cfirií;to quê pair,a sobrê as eida- ia, Vigário Gêrai. tl!dé Fémifthia {ioc, Jec ê jic) 30 élê_ Janeiro dé 1941. il,. fà.ffll' 

. . . . . . .,...,., .. , , ·. .. . !'la Â,t!'ção Ôàthõliêã Bràaitéira, do Révm:o. Pé. Joan Saa.de, 
lfentar. côiúo nofa caract'efist-icà, reu1e .úà fafü.U.â, ho càlafüó i.m- éie.s e as pi'aças dos povos, e,steja Um do feito uma allóéuçãó aôs éQ. _,............,;,...,.__ .;......m.·. A-.._ . 

,a.. enth$iastica parti'cijmçãô po0 111íi:'éüJàdo, há 'ê'o1'óa dós fühôs, intimamente plantada em vossos •u'DOQ';I,;,, m.a. "'-"'~ 
pulàr e o apóio âas autófiaàâ:es nas esêôlas püblic'às, na ifü\)ren° éói·~ções. teí1ão aqtieÚá.s divinas bia 29 - Óómlngi novos membros. NAR.Iô das Filftà.s dê'· Sãó Pá~. 

'l1acio11áés; prõvinéiaes ·e múni:ci~ sà, nà 1,aiàvfa irfadiaíià, nil.s ca~ ~l~s ·que ·c'ónsôliâam a vida ffió- A's li! hót'a.s rêcêheu tifua \ à fãivór do l'tê:vtno. P'r. ~ 
' pítês. '. As funéçõês lfe. niallzara-in sà~. nà viél~ soéfal. êhtfü ÓS tfa.- ral, aué immuniz.am o e11te11di-1 s. mxcia. ,0 s,·. ArcéÍ'lls116. in~1!_1fêSM_ÇilO .pól'iúlar dós_ Cóu- ili! Vêl!zano. 
!ll:lm a.mbtente âê j,fêdàde é fêr- balhadore~ disseminâdõs 11elas, ménto eõntra 'o erro e a incré- íl.s 10 horas. visit'ÕU à Paí\i:1- g:egados_ Maria?os que Vternm I BINAÇÃO a fa'ifor dos m .. PP. 
,~,r reaJmêlit~ cxempl~i'k Nits nii,'l!s !+.g!Õés tl!\Héol:ú e h1du~- i:ht!l'êlâ:~. qit~ f~_i-i>m gêrminfl!' A~ t<T:,Ja í_lp Silo Jóão Evá11gêllstá uudar s' J!Jxcia. pela. en~~a- ! Alexândre Já!m~, ]!~ 
B.l'terias nrincipaés da cidade fo 0 i:.flaér. Qué brilhe a1ffe õs olhos flores da lib'erdaâe dos filhos cre da Casa Verde. asslstifülõ pon- da. d_o. anno novo. -~en~o · .r~s· : Blenkê e Pêíim l'Mi!ó-
raú1 it'f~tallados i,oélérosôs alto 0 l c:le W,ssos ~,'crriàntéii a 11m cté I reus e a111aâurece1• ôs fructos dil. tificalmente a mlssâ. ê~ 1.óu- ~0nd1ª". ás 8. ~udaçoes 0 _ªªªº 1 ,~R .. óé~":ib .ª -~_e.y,or «a 14.,. 

· fa~~nt~.;_. âe modJ l1. pêj:nti~!ii:, ri li c!WL,t~ f :~\.ta ,ius_ti'i;à_.. q~e <'le\'á I P!7~- ?e_ D~~s. que supera tocto vor do Padroeiro j'la Pa1·ochla, ! ,eu ,.ªnl;i~I ª- ~eija: ~ todo~. . r~.tà ~e Sã,~ _,tf$. 
• todos os habillmtes a ,,arhcipa- ils 11~.ções ,,., a1< p1·oteg~ cofoó um e11tendWn'entô." tenilo 110 final pi·egaéló. ao poi•ô 1 . -~ ~ :~0 hoi as recebeu em. Pa- . .J!lXAME Oâ'NOffleê. a ~ 
- çáo ·ao ;:i'_andio,o Cr.,hgrésso. J .... . . . .. e daj:lo seu anel a, bêijâr á to-' la~'..1?. o FJ,:emo ·. -~r · I"nt:1-v~ntôr aai: R.eligiósás P.amlómstjl'!t. 

Dia 10, Di~. das crianças, J\f,ic : 1 da a multidão. A·s 15 e 30,; FederaL que ve_i_u retrtótur !OS . CAPELLA, Pór um anno-. 3 fll .. 
lhares ~ mllhàt-es i·eceberaih a · . . ,. - · · . · bêrlzêu e füàtigurõu sotênin·é- l votai; de boas-festas. vor d86 capenas de sta, There--
~~;i!-ra~a Coini1Yunhão, qtíe _fôi ·H o R A D E e A L A R ' h1 e~ te as. novas cas~s ?ª (x). ! _.. . . • . zi11hit d~ carapicu,hyta e 'iit. 8, 
di5tri~ui'da. rior .. s~sse11ta sf\.'có'~o .. "_ 

1
, -· ____ lon,a Escolar. São João Boi;.' C>1a 2 éle Jane1cro •. Quinta-feira Appa·rec1di: d~ Itatruera.. 

tes. ·Apoz a Missa; cel'ca de cém r:o. da ~ocfodadé aé São Vic:en-1 . · . . ! CELEBRAR UMA MI~SA M 
ci·ianças déposifaram diailté do j . , .. - . , , . · · / tê ile Paulo. á ruà Santa Gé1·· ·, Pêla mã_nhif a_u8.lênc!às ém cal')ellà de São Roque e tffift 
cai·deal Legact0 c~stõs de p~o é -lnf1IH-.'l'ça'ó fase sta num jnhlàl ca.tholiéo italiano? t 1 ,, 6 t d f ·t' -.. p· 1 .. - :1. t·. d a··._ . . . 

1 
ruc es " . en o e1 o u1,.a í . a acio e n. ar e au 1erteias I Mi!;sas na Gl"artja. Odette em. 

r,achos ele UYÍI, a r,éi·em cllshibui 0
, • . . • . . . . . • ... . éxhôt'taçãCl ÍIOÍ; viceútií\os é. publicas na Cúria M~trõpóli-' S'uzá.ni',. ' • . 

Ô05 entre os âóentês ªº Hospital.• 0 jo1·1.,al catholico de Milão, orientação ve.rdade11amente ca- i•isitaél() á\)ÓS a casa ae Vllla ' tanâ. À' tarêlinhâ S. PJ'xcia. , .. -··.. . . .. . . .. . . . 
'Dia 11. bi(), iiM Sênhoras. À l "Itâl\f.'', êiú ·s1.Ül 'ediçãô ifo 25 thollc,,. . G . r T· - , v· · T .. b. · ·· · · .. . . PERMANECER nm anno, te,. 

éq_ncoi·i'encfa foi ainda maior ''q\i'é
1 

de Sete!i\bró 'de !MO. sob o ti~ Si formos. Indagar as causas · u<"sen. < as 
1 mas ieEm mas, ?~e ,~u va_ria5i ~ut?r1d ~tt~- e~-

1 
t'iJ. dá. àrchldiooose. á ffl.vór dt, 

nó dia ântei·for. Dia 12. Dia ·crc I Lulo "Hora de calar". publica na. âésst gesto dó "Italia'', podere- r!ê~ael3rte ~~;
1
.~:aes . ~ri ~?e- ~êvffiô. Jé. J'oãó Búefló ~e 

Acçã:o d'é gra'i;as. Milha1'E:s \fo i priíti:êiril, JJagiha u111á g·1·:av'ê ác\0 \n):, mcontrar duas justificati0 bia 30 - Segunéiidêira . q , 1 · eump men· 11e~ 
mái'itinros e ti.lilitares 1'ecéb~rnm Í vcrte1í:cia aJ "Ossen-àtoí'é Ro- 1·as: ou esse jornal é dil·igido pól' . . .· . . tal-o; VÍGGARtó COÔFERADOR. ~ 
a. SaÍ1ta Comfüú11hão. : tnRnr.'', lcmofando quê à situa- o.l~uem. CU.ili cõmprehensáo não .. :=;. í,:xc·ia. cél'êhróti à ~~Íltâ ,. . . Pafochw. ae N. 8. ªª Sàuae, $ 

Na noite cto di9. 12. para 13; ç-.ão internacional exig<" de toda van alem dê cel'tos limites. ou·I i\1issa hà Pa.r.iíchií\ lfa Bellá 11ia 3, Sexta-fe,rl fiwor do !'revmo. Frei ElPY Ma~ 
re2.lizou-se a communháo cios i h Italia a mai.s intir\Ja união então o ofgão mllaúêz está S'Oli 1 \7ist8. em comêffiórà'çào ''tici,,,,_10. 0 i . .. . . .. ... -... . J dfül de s. Thõmàz dê Vlita N&= 
hr.tnen:1, ql:lé a 1'€Celmam €111 111.lº j dÔS ç.~jfüifüf. par~ qU:é dêSE'a có·· ,~oi,trole âtri>Cfu c\9 pl'obaga11dà ! llÍlÍli~·ersarfo da,. fú~'daç'.'-: ~a~\. S. Ji1xc1a, esteve á.USéfltê ae I fa. 
merc df'. 49.000._ . i l1es!lo _ t'd~sa 1·es~l\íir _ein exito fàscistà. 1 damas de, car1da'de daque!la, Sào Paulo, i PLENO _usô o~ 0:R-D~ ~ 
_ AJYJ?. il. ~fü.sa l"cnUfkal de en· j bom para o paiz em, arma~. , . l!;sta ~!tilnâ h~·põthm: ê a mais j pai·.?chia. tendo_ Íl.pó_s ~oiiüt~ô _o .. . . . _ . _. . 1 fa,·or éiõ l'tévmó. Fé. Jóão ~ 

t:erramentó do dia 1a. os ·ec11- 1 Em se tratando de 1.ün grande !11eêitav,el .. pois. o fas~-ismo_ e_stá I cafe __ c~m _o~ . po~_'rés e. de~a1s. Dta 4 ae Janeiro .... Sal'lbaé!o 
I 

masceno P~..a; por um ~ 
.. ~rebsi.stas ouYiram. cheio.. d~ _re- j /órilà._l cathôlico,. como "Ita.lià.'', Mus!íoli.ni ccnstrlilu, ttão só i:lé- ! fam11!s.s soceorr1das, a'Os mes-; I â fàvór rfo Rev:mó. É'É'~ It!!!lS ,-., 

iclhlmento e respeito a mensa- de Mil~o. tal attitt1de só pode viiio ~- ·i'lis.<'.e11çôés PQHticas. !ntét." \ n)çis fil.zê~dõ ,uma_· ~Uôêti.çãõ e I Duriútt tôriô é ii!!!, í;, Ei.cis.. oo~I!~ 
gêm 1·àdicd1ônicll dê ~Ô XII, dB. 1 ~\:lsa1' a ÚÍ.8.it nfofuni:!à ê:<tfâc ~tÍ-a.\'e~~aÍ1do U..'112 ei:iôca_ ein qtlê aii-10 SêU,. án~! i fiê!)f!-r, . . . ~t~Sfià.ifü ,à nufn~\l'Õ-sã.i! · àudléfr- l 
.... \\:&i d~tié~oo ~ !!éitttL~te pae- l ~àz~. péili ii\e. ~óilitii;. éóm tii=á ~eae~ rlili" es a.iicerees ~~e i À' taTde dsu. a.uê!eA~ Jli· · e·it,-e ew. ~!a~, . à 



LEGJONARifl 

POR~ QUE A NOSSAt:.ltFAÍATARIA 
ADOTOU O CORTE '''K __ ENWAY''? 

1Acti_vi~a~.es da Ac~ão camonca1 

r 
Os ultlmos 01as etc ll/40 10-

; ram asignàlados por uma serie 

1 de actividaqes da Acção catho
lica, que constltuiram o termo fi

* Para melhor · servir nossa 
clientela, pondo em 1dia a 
moda masculina com a ele·; 
gância da época I 

* Para oferecer maior cpn· 
forto, consoante com o 
senso prático do século ! 

* Para proporcionar a ele
gância, o conforto e a como· 
didade 100%, que o novo 
corte "Kenway" empresta. 

ANATÔMICOS l 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENT_OS DE la, PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ; LINHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA, 

ARMAÇÂÓ NÃt'ifRA't. 
DO PEITO, MiNIMO EN· 

. · CHI.MENTO. (ELIMINADO 
. TODO O PESO INÚTIL) 

LIVRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

TECIDOS D~ PURA LÃ, f 
PRe,ENCOLHIDOS , ~AS 1 
MELHORES PROCEDE~ 
CIAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

nal dos innumeros iniciatívas de· 
apostolado 1evadas· a cabo pela 
Junta Archidiocesana, durante o 
unn<1 findo, 

!ORA SANT4 

Todas as Parochias da Archi
diocese têm um domingo por an
uo, durante o qual deverão fa
zer conectivamente sua Hora de 
Adoração na Igreja de Sta. Ephi
genia, onde está installacla a 
Obra da Adoração Perpetua dei 
Smo. sacramento. 

A Acção cathollca, sendo a mi
lícia maxima do apostolado Iei
gu, tem a seu cargo o ultimo do
mingo do anno, no qual deverá 
comparecer a totalidade de seus 
elementos. pertencentes ás varias 
pa.rochia.s de São Paulo. 

Do conformidade com esta de-
. trrminaçãc, r~a1izam-sc no dia 
29 p. p.. ás 16 horas. uma Hora 
Santa da Acção cathcilicà,'' que 
.foí prebada pelo Revmo. Frei 
Alfredo Setaro. O. F. M. 

No templo era tão grande a 
assistcncia, que alem de · encher 
!itteralmente todos os bancos, 
ainda occupava outros lugares. 

Terminada a eloquente prega
ção do orador sacro, deu a Ben
ção do ssmo • Sacramento, o 
Rev1110 Conego Dr. Antonio de 
Castro Mayer, Assistente Geral 
dr. Acção Catholica. 

_HOMFNAORl'l'.C AO REYMO. SR. 
ASSISTENTE GERAL 

Logo em seguida,todos. os mem
bros _da Acção Catholica se dlri--· 
;!irnm para o pateo interior ela 
fgreja, afiln ele sJ assocfa1'.em á 
ho_menagem aue a Juventude Fe
minina Catholica Iria prestar ao_; 
Revmo. Snr. Assistente Geral. · 

A despeito da nota de singe
leza, da homenagem, que teve o 
aspecto de mna·. inlc!ativa affec
tuosa, imp1'.ovisada em um am-' 
~ien~ estrlct-amé~te intimo; foi 
ilistà~lada, no patéo, 1.m1a meza 
adornada com . Ílumerosiis flores: 

Esta,vam pi·esen~~ ·. o Revm9. 
Sr. Conçgo Paulo Loureiro, Chan
celler do Arcebispado,. os RR. PP. 
SÍ·s. P_ascI1oa1 . l½tirt1<;>, Parocho 
de Sta. Ephigeniii, Geraldo de 
Proença SigaÚd. S. v:D., Assis
tente Eccleslastico da Liga Fe
minina dá" Acção cathol!ca, e os 
mempros ela Junta Archicliocesa
na, 

Sob prolongada e enthusiastl
ca salva de palmas ó Revmo. Sr. 
C,911-~go Di'. Antonio de Castro 
Mayifr. entrou no local, e, logo 
depow. um côro de meninas da 
GÍ'Ú?,i,ida Iifüc,fl.aristica, entoou um 

com mao r1rme ae tunoneu·o e 
olhar agudo, capaz de descobrir 
os erros mais ocultos e disfarça
dos, ell(1 nos gui~, e orienta ,em 
nosso apostolado. 

Porem, outra. virtude, não me
nos importante, se junta á pri
meira. Elle age "fortiter" mas 
"sua vi ter". 

No emtanto, todos nós sabemos, 
_quão difficil é harmonizar essas 
duas qualidades. Ora quem en
tra em contacto com o Congeo 
Mayer, sente immedi.atamente a 
harmonia dessse dois pre.dieados. 

Sua ,grande comprehen.são da 
vida, se traduz numa extraordi~ 
naria delicadeza de trato par.a 
com todos. Delicadeza e.ssa oriún~ 
da do trato profundo com Deus. 
Não é du1ici.smo nem galanteria, 
mas a virtude sóbrena~ural da 
cmtezia, acaricladc enfim. 

E' dessa caridade que nasce 
sua activiqadc infatigavcl, quti 
nos apparece seja· no trabalho 
_esfalfante do· Seminarlo, seja na 
Jtinta Archicliocesana da Acção 
Catholica. onde inil .dmnarches 
elle vem conseguindo harmonizar 
os varios e tão diversos sectores . 

. E' por isso principa.Jmentc, que 
os elementos que querem; .o real 
desenvolvimento ela Acçã.o Ca
f,holíca no espírito da Igre.j11. lhe 
t;êm profunda estima. Estima es
sa que não é senão o ccho da
quclla que 'lhe ê tributada, por 
S. Excia. Rcvma. nosso tão que
rido Arcebisp~. 

Foi com immensa alegria e 
grande opt-hnismo que todo o 
clcre. assim como os diversos se~-
tores da· Juventude, recebeu . sua 
nomeação como Assistente Eccle
siastico d?, Junta ArchÍdiocesa
na da Acção Catholica. · 

Essa alegria e optimismo não 
foram dese_mntidos. Já vemos oo 
fructo,s de sua insigne 01;ienta~ 
çãc,_ 119 aQ7-biente sadio qu~:~ r~i, 
na na ,,Juventude: na Can\J:ianWt 
de Nafa! tão alegre e enthÜsi.às'
ticamentc emprehendida ·e que 
tanta acceita.ção· teve, não. só nos 
meios catholicos, mas tambem no 
dos que se dizem indj.fferentes, 
mas que vêm o· perigo crescente 
das propagandas deschristíaniza-
dora~. ' 

Finalmente a articulação per~ 
feita , que se estabeleceu com as 
Associações Auxiliares, já basta
ria para que o Conego ·M:ayer 
merecesse a estima não só de 
todos nôs, membros da Juven
tude Feminina Catholica, mas a 
de todos os verdadeiros catholi
co[>.. 

Porissa, Co11ego Mayer, é ein 
nome de toda a Juventude Femi
nina Catho1ica que lhe venho 
agradecer tudo o que por nos 
tem feito, promettendo-lhe ain
da. em nome de todas,. nossas 
mais fervorosas orações junto de 
Nosso Senhor para o seu aposto• 
ladó, 

Drs. Antonio· de Caatro, Ya.yert tV 1 
½Uiz Gonzaga de. Nmeida.,,,~
pectivamente Assistente· Gera.! da,· 
Acção Cathol!c.a e Pa.rociio dt'J 
Sta. Cecília, onde realizou. o aev 
to, dos Vigarios Cooperadol'e<l dtl 
Parochia, dos Revmos; ais . .- Pa. .. 
rochos de S. l:taphael e de N.'I 
S.ª da Sallette, bem como. d.oi'.! 
membros_ da Junta ArchidlQcesa. .. 1 
na, 

Conferido o distinctivo aos ne .. , 
vos membros, o Exmo. e .Revmo.' 
SI'. Arcebispo Metropolitano lhes 
dirigiu . paternalmente l\ pala.vr&. 
encarecendo o devr em que se 
encontram de consagrar todas 
as suas forças, ao serviço ile N. 
Senho{ . ,. . . 

T.>epois de manifestar seu re,.' 
conheciniento e estima . _pelo 
ReV?nO. Sr. Assistente ~ra.r.· 
membro,1 da, Junt:a ArchidiÍlçesa, .. 
na, e mení.bros de directoria dai 
,Juventude Fcininil1a. S. 'Êxcl&. 
Revma. assistiu á bcnQão do Smo. 
Sacrame1ito. retirando-sé sob en .. 
thusiasticas manifei;tações e salc1 
va · ele _palma_s . calorosos. vivas do:J 
meli1bros ela . Juventude · càtholi .. 
ca Feminina .ele s,. Paulq. 

4 

Hül\:ti_NA.GEM l>A I\ÇÇJ{O C'A.-;,.: 
THOLICA AO SR, AJWEBI8PO; 

METROPOUTJ\NO . 

·V • ···· ·,-r·· 
No .. proxin;o dia 5., de ,Janeiro, 

s'. Exêiâ. rtc,•ma .. o 'sr:· Arcebls .. 
po Met'l'ópolltaüo recebe1'á c1ii à.u~ 
diefi.ctil\ 1}\:.YQQO .rÇ!lil)'91ica'. da 
Archidlocese que irá cumprimen .. 
tal~o pelo seu anniveFiiario. h,a.-.. 
ta.Iicid. Nessa occasião será/ of,. 
fertado' a S. Exeia. Revma. o:,t 

ramalhetes espirltuaes que · ~ · 
Junta Archlcliocesana de Acção 
Cathollca distribuiu entre ·sous 
membro~ 

A~im sendo, pede a Juntá M:. 
chidip~sanÍr, de : Acçã~. Catholi"' 
ca :á, tbí}oef os prêsidentês da$ 
sectores' da Ac'ção CatlioÜca qui, 
providenciem afim de que até q 
dia 3 ele Janeiro p. f. sejam· en .. 
kegues todos os ramalhetes es
p!rituaes na séde da Junta Ar .. 
chidiocesana. 

As pessoas que tiverem · rama. .. 
lhetes e não, puderem se:. ertcop .. _ 
trar com : os seus presidentes a~ 
a éssa data podem entregll.l•a 
pessoahnente _ _. na séde -da Junta, 
ã rua. Quintino Bocayuva, · 176 -
3.0 andar, sala 310, 

ANNIVERSARIO DE S. EXCIA. 
REVMA.' O SR. ARCEBISPO 

METROPOLITANO 

5 QJ;:; J-ANElRO· 

Sã._o Simeão Est·y1it:ã-
.<i!l:n.t\~o, ,\l-11.JJiiY?.:, á ~()menagem, 

: e!ll :que se .. ~?IP.1:1ml~. ,tAdit a admi-
1 rái;'ã.o e i:ii6.onheclniento.<las mem
. bros'~a~·ç(v~iiâ'orgàtiizaQã°o, ao ho
'me~~~~~o. 

Eti:t·'.<'ii!i:Uida, falou a Sra. Dna .. 
4t1iia '. fy7:~rí~::Meµ:~Hé's qe Moraes,. 
pre/lidente da J,F;ç, qÜe pronun
ciou o cliscurso, que abaixo.trans-

Queremos ainda, aqui lhe de• 
sejar um 1941 muito feliz, cheio 
de todas as graças de nosso Pae 
do C~u; e lhe pfometter nossâ.· 
mais alegre e prompta fiçielidade 
na execução não só de suas or
dens mas de· seus· menores dese
jos, 

No dia 6 de Janeiro, d.ata do 
anniversario de S. Excia. Revma, 
o Sr. Arcebispo Metropolitano, o 
Revmo. S1•. Conego Dr. Antonio 
de Castro Mayer, Assi.stente Ge
ral da Acção Catholica celebrará; 
ás 8 horas uma Mism por in
tenção de S. Excia. Revmli. o 
~r. Arecebispo Metropolitano na: 
Igreja. de santa. Ephfgenia . 

A essa Missa; é obrigatol'lo IQI 
comparecimento, pedindo a. Jun• 
ta. Archidioces.ana. da . Acção Ca• 
tholica o CÓmparecimento de to• 
dos os seus sectores (JEC, JÇ,C. 
JUC) masculinas, Juventude Fe .. 
·min!na de Acção Catholica, Li .. 

, ga Feminina de Acção · catholi• 

' 4 .~ --

Só de Jesus Christo · mz a 
Jg1;eja: "Tu solus Sanctus ". 
.. ·'os santos todos têm as suas 
pecJ.W.aridades· .proprias o por 
l'llai..'i: que- O. ~!- e-~1plo--n~S-eITT:- . 
:úci.ue, ·cieiíe ·'na:o· sé Piicte dizer: 
:'.~'$é queres ser perfeito vêm e. 
~..gu~~me". Só. Christo é o __ exem
plo ~rfeito par.a todos nqs, 
· : M4ito :varia,das são às neces
iictar1es dos homens e muito fe

. cun:da. a 'pro;riclc11cia em crear 

. mêios paxá remediai-as. Assim. 
xi:ti.ma. epocha perdida :pelo or
i;~ÍÍ~ci e, PAl;· luxuria que C~).'.r~n.t,: 
. ~ri. as 'i:Iàsses, Deus susôita ·o 
'niimtJ.de Q!lra D'Ars e ~ta, ~he• 
c~~tiíi:i.a, puríssima Ca.rm~lita,, 

Nun1a epocha embotada pela 
barbarie, suscita Deus uin Sàn

-:~ extranho para atrahir os tris
. t;i::s orientaes, . 
. < :um é syrio chamado SuneM 
guaxdava o gado nas pJanicies 
de seu paiZ. Ouvindo uni dia as 
palavras: ''Bemaventurados os 
tristes, porque serãoconsolados ", 
teve vontadede servh'. perfbita
ménte ao Senhor". 

Entrou pois para um conven
oo~ onde só poude ficar 2 annos, 
porque as ;;uas originalidades 
1*1-turb.avam toda a communida-
4f-

Fo!-se c11e para outro conven-

to, No fim porem de 10 annos 
o abbacle dispenso.u-o por cau
sas das brechas na disciplina que 
occa,'líona va. 

F_'ez ell~ numa àlt-a montanha 
unia rella sem tecto. Prendeu 
depois Úµia pesada éorm1tê ao 
pesooçq e chumbou-a à uma pe
dra, p~ra não· podei' deÜa se afas
tar. M~s como à 111u1tidão come
çou logo 'à perturbal-o, fez uma 
column!l, sobre a qual ficou em 
pé durante '/ anno.s. Como porem 
não era bastante ili.tá, fez outra 
altíssima, onde .se postrou pol' 3Q 
annct .. 

Ê~ Sanw inimitavel não per-

ma,necia inactivo do aíto da 
columna. _Desenvolvia pelo con
trario uma actividade admiravel 
p~:ª a ~-~!~ação d~~ a~~~l 1Mui• 
tos christãos por. swi, influência.-. 
iÚiat-i'ciônarâ:m ~id~'s'lte peécados,' 
OÜtros afervorà~àin-se extraor
dinà:1;iamente··· com o seu contac
to. Tritius inteiras de arabes e 
persas se converteram po1• sua 
acção ao catholici.smo. O seu 
aspecto rebarbativo não afastava 
ninguem, pelo contrario, pois um 
Santo têm os recursos poderosos 
da. graça para ati:ahil· e conver
ter, e dispensam os recursos pu
ramente humanos. 

O_, CAUTELLAS DO MONTE DE SOÇCORRO u r o ,- JOIAS USADAS E BRILHANTES _ 

, .. _· .. Compro pagando os melhores preços 

nue.''iivares Pent~a- • D e I M O n a e 0 do, 203 • 3.0 andar . 

O Seminario Maior de Bayonne tran
sformado em caserna pelos nazistas 

o Seminario Maior de Bayon
ne após haver reaberto sua.s por
tas, foi requisitado pelos nazistas 
para sel' transformado em caser
n·a. 

S. Excia. Mons, Vansteember-

ghe assim se expressou riu ".Bole
tim Diocesano": 

Marmoraria Vidal 

"Muitos nos manifestaram a 
sua sympatia; outros offereceram 
aos professoi'es e alunmos de 
nosso Semina1·io Marior um abri
go _provisorio em seus lares. Re• 

1
cebam estas almas caridosas a 
'expressão de nossos mais caloro• 

Especiafürta em tumulos de marmore e granito. -- sos agràdecin\.entcis, Graças a 
P-r~s me>dicos, - A. VIDAL NETTO. - ALAMEDA cooperação das pessoas piedosas 
3:ARÃc:> DE LIMÉlRA_ N,º _108, - .Teiephone 4-2312, - uma obra tão ·il'llportante, como 
~AO PAULO. é a fomação cio Clero, haverá 

:\!=w::zsz:~•s··;;,;--s,·~··s,=·!:i!'·:,i!!!-.-i!.:.s·-!!·!!!!· -~~ss:zz~-5~~-!!.'7,""'=:ac?.,~~~e;..~.~-~~~:l'z';=,;,-.,....,"'l'O-. ........ .ss ... -~ P,i:~g~~•.:. 

creve.tnos: 

Revmo. Sr. Conego Dr. 
Antonio de Castro 1\1:a,yer, 
DD. Assistente Geral da 
Acção Catholica . de São 
Paulo: 

:Foi para. mim não só uma 
grande honra, mas ufo enorme 
prazer o ser escolhida para lhe 
prestar hoje esta pequena home
nagem; pois .não é difficil salien
tar as qualidades de quem as 
possue em alto grau como V. 
Revma., nem agradecer a fir
meza, de1icacleza e caridade com 
que nos vem guiando, durante 
este anno em nossos trabalhos de 
Acção Catholica, 

Dentre todas as virtudes, sem 
duvida, uma das mais importan
tes para quem quer .que realmen
te trabalhar na Igreja e para 
2, Igreja é a segurança da dou• 
trina. Essa seguranç_a é impor. 
tante em qualquer Bector que en
caremos; ê ella que indica o ver
dadeiro homem de caracter. Por
tanto qual não será sua impor
tancia na Acção Catholica. a 
orientadora da vida catholica? 

Ora essa virtude possue aquel
le que actualmente nos dirige nas 
fileiras de Nosso Senhor Jesus 
Christo. Sl_ não a conhecessemos, 
bastaria lembrar que a c1Ie fo! 
entregue a orientação de todo o 
clero que se fonna. na Provincia 
dé_São Pal!lo; elle é profe.ssor de 
pogmatie;i ,. M 1:lenlinario da. Ar4 
chidiocest, 

.l~{J;füll$ig;en~ -ll~l!- do~txi.AA~ 

U111lJ, calorqsa salva de pa1mas 
ecoôu pelo recinto; que se encon
trava i'ej;,_leto de eJenientos da 
Juventude Feminina. 

Agradaeendo o Revmo. Sr. Dr. 
C'oneg·o Antó~lo de Castro Ma
yer, em teqnos repassados de 

, emoção, exprimiu seus agradeci
mento pela homenagem, que lhe 
(ôni prestada. 

Depois de referencias elogio
sas ao Rcvmo. Sr. Pe. Gera1do 
Sigaud, á Junta Archidioceaa
na, á Juventude Feminina, pe• 
dia a todos que elevassem seu 
pensamento ao Exmo. e Revmo. 
Sr. Arcebispo Metropolitano, o 
qual, pelo extraordinarlo affecto 
que dedica á Acção Catho!ica, 
merece a maior vene1·ação de to
dos ospresentes. 

Entre aplausos e vivas e em 
um ambiente de extraordinario 
contentamento e enthusiasmo, 
encerrou-se a sessão, tendo os 
elementos da Juventude Femini
na entoado alguns canticos. 

ADMISSÃO D'E NOV()S MEM
BROS NA JUVENTUDE 
FEMININI\ CATHOLICI\ 

ca. e Cruzada.s Eucharisticas.; 

Conforme havia sido · notfofa., 
do, realizou-se no dia. ·29 p.i,., 
a. homenagem prestada pela. Ju., 
ventude Feminina Catholica· ac, 
Revmo. Dr. Castro Mayer, Assis. 
tente Geral da Acção Catholica. 

A manifesta,.ão motivada pelo 
reconhecimento dos membros 
desta á Agremiação ã_ S, Revma, 
por_ motivo das suas qualidades 
de intelligern~ia ,e coração reve~ 
Jada? na direcção da Ju;eritucie 
Feminina Catholica, re.vcstiu-66 
de grande enthusiasmo, tendo· 
feito uso da palavra a presidente 
da JECF, Dona Anna Marla Mei• · 
relles de Moraes, que em expre.s~ 
sivas palavras exprimiu os sen• 
timentos de todas' as suas-;ébm. 
panheiras de trabalho. 

Em seguida s. Revma. agra• 
deceu ás numerosas pessoas, pre• 
senteg, . e conciuiu a todas" qua 
rézassem por S. Exci.a.. Revma, 
o Sl'. Arcéblspo Metropolitano a; 
quem se. referiu. com .palavràs· d!'J 
affectuosa, _ven_era!;i'ão, · · ' ' 

... 

L~R E PROPAGAR O 
No dia, 1.0 p.p.,_ás 16,30 hs., 

estava: marcado a admissão dos· 
l.).ovos membros da Juventude· 
Feminina Catholica, pelo Exmo, . , 
e Revmo. S1·. Arcebi.spo Metropo• 
litanc.. 

LEGIONARIO ~~ 
A esta· cerimonia, que esteve 

muito concorrida, COJnpareceram 
ª'leW, 49a ~~i;µ,-9,s, ~fS, -.~Ae_g911 

E' DEVER DE TODOS 

06_<;_4,;f JJ,: 0-~.,-ç °-.! 
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c·rttica Cinematographica da A. J. e. r E VAN GEL H o 

Orienfaçllo ;;;;ai dos Esf,ecfaculos lo Santissinm. Nome de Jesus 
l!S't'A' 'l'UDO :\RI _ oa r·. nonki•/ ., A)·im 'fomin,rr. -1 bi<-ntr ele .,elva•!·crin fJrnam a i 

Jl.· D., co.w. l\f_~quit:nha, 1)-:,o i [:>b a. capa. ·de f:omectia, aprcscn- "~llicula (k~ac-on,;e;ll•_ ·,ri"'' cn,n-: .T,•s11~. eomo 11Hl1 
Maia, ~"carito.-: Maio urna ('~~- \ri -:s~e fil111._unrn st1·ic de incOJ~~ ?'-·'.: ~~-:ar;~o: ,\,·,•('Jf:n·cl menos ;I c·a ~;ip ~latheus (1 
... ~d'- bra•ileu· ·a tc11do llOl' ·,s- ,·cJu~nte•• O thema é o :;cv,ulnL - P" 1 •1 u ,an, .. ts. _ . ·a~"" " _. . '· _ ~ ." _ .. · .. , 1 ~ll. q11er dize.r "Sal 
i;umpto o carna 1"al. 0.s var1os se- um 1nd1gcnte. chega n. sei g01e1 • , . 
~ do film 11ão ·chegam a ln- nador de uln Estado americr,no. A GRA:-/DE BAJtRETJt:\ 1 \',idor '. C'omo todos 

OOMINGO ENTRF.: A CIFlCUMCISÃO e A 

EPIPHANIA 

São Lucas, 11, 21 

c·1p1os (t1rn rmq1el· 
t a111 aos bens ex• 

ternos, e á Socieda· 
de terr~na, precisa-
mente emquanto es
tes devem subordi· 

f!uenciar o publico habituado ao grnça.~ ás m.anobras illlcit::1s ele ))a. Baumont. Briti,h, <·om Ri- li 1:0111<·s impo~l.os por 
einema, seja -pela _comicidade do um partido politico: depois de chard Al'lctn. -· Este film ros. n0118 ~rns Sagni,!a:; 

· enredo, seja porque, compen-1 pactuar com_ º'' co.br<:as. qu:r mostr2, umP- movimcn~ad~. histo-, Esr·.l'itpturas. f' s 1 ,,. ·sal1do a· má orientação que ~e reagir. mas e µr~so: foge entao ria sobre a. ronstruecno ele uma . . . 
lhes tem dado. as pclliculas na- da ca rcere e tcrmii1a sendo ":;a!·-_ <:'.Slracla clC' ferro. no Canacln. e t ani h~in s i_c:n I fi,·n n 
cionaes ·não possuem grandes at-1 ~on" num pa \7. estrangoro. Sao a vicia ele elo is a vcnt1.1rc1ro,. A 1- ./ m 1ss;i o R q II o sn 

Depois que se cumprirem os oito dias para 

que fosse circumcidado o Menino, deram-lhe o 

nome de JESUS, como o· havia chamado o anjo 

antes que fosse concebido no ventre de sua 

nar-sc 
ma rio 

ao fim pri· 
do homem. 

De maneira que, 
tradivos. Cotação: Acceital'el. condcmnavcis: scc_1-1as ele emb1;1a- gumas sccna.~ ele bar. um du- ,dc~ti ·ivn O ~Icssias. 

. guc7,, fraude~ eleltoracs. luc,:é\s vicl:iso romance amoro.~o e um Ji'II, ; . . 
8

, 
1 

mãt,. tendo em vista a uni-
rladc da creatura hn-A VIDA F.' UMA DANS:\ - ! corpora:,:,,_ um bailado pouco de- suiciclio, tornam o film 1-cs2r- 1 , <. r · poi~. 0 

' d • 

~ RKO, com i\laurecn O'lla- corosc, e. o que é mais grave. vac!o ás ness_oas rle f'1ycrio for-·, Y,~<10.r .. o 1111i,·o Salvador. '·Dehaixo do f:011 
···ra, ·e ·touis Hayward. - Unia I um C8samento n'?r h1tc1:cssc. _sen-: madc,. Cotaç~.o: Rcstncto. uao foi dado aos honwns outro nomf' 110 qual 
bailarina, depois de grandes es- elo um dos . conJugcs mvorciado. 1 possa haver salva,;.io .. : a,;sim S.io Pedro, i'a-

mana, 1Ja qual {, im1wssivel ~cparar-se a parto 
ter.rena <faquclla que H(' destina ao Cé'u. só 
p0de haver verdadeiro progresso, verdade.ira. 
Sociedade, Civilização no sentido · 11roprio, 
quando a _ utilização dox h<'ns, a constituição 

fo1><;-0ll, consegue realizar 0 que j Neste PRrticulai·. nota-se ª_ men- (;ORAÇÃO OE SOLHAOO - lando .108 Judeus ·ipús a f]e,;rida do r;spirito 
tanto ambicionava, Yer iniciada talidade divorcista que procura n~. Hisi>ania Fihns. com Agclillo. ' · · ' · 
~ sua. carreira artística. O pro- mcstr\\r a harmonia reinante 1:º - uma jovem abandonada pela San ro ( ~\ctos. 4· 12) · 
êeder liviano de uma jovem e segundo ca.s?.mento de uma d_i- famllin. por t<'r um filho illegiti- :\ xalv,l(:iio q1w .Ji,x11s VPiu trazer ;i tf'1Tn, 
·àlglll'IS bailados pouco decorosos, l'Ol'ciada. cujos ftlhos S'.'. ,<i.f~J- 111~. é pnJte,.dcln por dois solda- <'-. prime-iro (]llP fuclo. interna, pois; rnJJp vei11 
di1isütucm. ao lado ele dialogos coa111 ci;t1·cma1ncntc_ ao "rrnd ~s-, 1, do, nm rios quaf's ~" apaixona .. .salvar seu Jwi·o dos '"'IIS Jreccadois Dia! h. 
inconvenientes e de sentido du- trr. ·•. A mú influencia qt:c O film nor <'lll\. A brut.alicladc com que . . _ . 
til.o, deffc_Itos anonta1'cis neste ! pmk catt:;a,· no publico cle8prc- 1 6 contada a cle.shonrn da IJC'roi- l. :!l ). " T•, 11 :;alva<;an dos 1wccadoi< ,, trans_
!ilm. O matrimonio é tratado de 1 1•cn;d·'' é. <:m parte. rit<'nmirla pe- 1 na t.onia O film nbsolntanwnte fon11aç;10 q11<-, se 011era no int.irno rl,1 alma. 
nina maneira um - _tanto <ks_rrs- lc, enmiclciacle. Colac;f,o: A ceei· 1 im;,rn11rh> fiam jo,·(·11.;_ Cn!.nç:io: 1 Jl<'la in f1J,-;~ 0 da gra~a s..1 n ti fknn Í<' q i1<, d·o,,, 

·<la Soci_ci!àdc. a orientação da cultura. huma· 
llÍt <)lll geral s<) funclamentarem na Doutrina 
do ,fostlR Chri:c;to. f''órn disso só ha. só pode 
havr,1• d0soricnta,:ão que esgota e inutiliza. !13 

<·nergia~ do hon1em. 

peitosa. · Apc~.8.J' ela gravidade ele taveJ para adultos. R('s(ricto. . . . 
que se rcvcst-C'm o:; d~ffeitos já I hon1,,11,:; faz filhos adopt1v<1>< rir_ Dc1rn. he 1.·dp1-

· Df'd11z-8e do (Jll<' ahi rj"st,í. que ,foeu~ 4 
1aÍnhem SHlvador para ri Socicdacle terreu~.
A:cí pafavrnR de Si\o Pedro são pois geram;: 
])p nioflo all8oli1to. fé,r;, rlp .Je:rn,c; Christo nil.o 

eitados. a attitudc ,,cria da pro- O G.\J,\:\'TI•: ,\VJ/N'l'Ulmn:.o O J'!t')i\JO'l'O!:t OCCUSA _ 'j r'_'"' do <·t;11. J;;st.a foi _n fi11alida11t, J)rill\eira 
tagoni&ia. consegue atenua-lo:;. -- O:t U. A., com ari· -(;oo)t!'.r "! 0;,._ ttcrwblic l'idnrr~. <·am - Ro- ela pti,;,-;i'ío ,-;n)vaflora d.- ,fos11s Christo: c:01110 
Dere esse film ~cr V<'dado aos ,'rali-cr .B!enann. - A Pl'Cf:cnt.r ~ ! i,nt. Cummun~·s ,, llcl<'na Ma,·k. . _ 
menoN!S- Cotaçro: A<"rclta1·cl pa- 1~ersegulcc:o q!l<'. agricultores am<'- r · . · t t· . 

1 
1 o rlcst.1110 ele, todas ns consa~ 0· ~"1·vir aos ('011 11 ingucrn fJ11e ao homeID-

,..~ aduJL.. - rlcan<'s. ·ao tcmno ela colonizá-,-- O film aprcsrn.a as ac JVlca-11- · ·.. ,,111 ."111·,·1!-r,.
0

• f,·1<·1·11·t,111<lo-ll1r• 0• a = · w.,. _ . · des ele certos advogados sem cs- 1ot11Pns ))H 1 •1 ,, ·' • " c-ac, soffreram dc vaqueiros me- 1 - • • • i 
1.nq.!;,i ,;,ti vação. 
ha debaixo rio 

;_, ROi\mM ('UI-: i-m ''J•:Nrn:u no./ hone.~tos e mais comb,üivos. 1 ('1'1JJ)U.lO$. cm defesa de cru11mo- ('OllS('CllÇtio da ,;;I I vaçií.o etcrnn. 
.da l'aramount, Rrian As lÚctas, os tiroteios e o am- / ,ses clcc!Rmclo.s. A hon<'St iclarlc " .\J;t;; a do11lri11a dD ,Jnsu,; Cliristo ni\o é 

· Sc)r;i preciso fliu•1· (Jll<' o Jesus Salvador 
só 1; o Jesui,; authm1tico, como o apresenta 
a Jgrcj·a' ·Catholica sua verdadeira Igreja. de• 

c,im ~ llonra<lc~ de um .1ovem, corri-

CHS Dos ho,;pitaC's ele :-,-orn \'ork 
DR. FU · .. : · l~x-assfstentc dos prof:; l:eter
son e ~ilbert. UHOLOGTA. Tlins e Eexig_a. 1lype1·ll'oP,hia 

.... ,da Prostata 'e [lyclrocclc sem, opcra('.ão. f)OTD.KÇAS DE 
. . SENHORAS , :ÜÍeÚdc ilas 2 ás ã hora». 

Cons.: Predio i\fappirJ·. rua Con~e'n1oil'O Chri,;J)i!ÍürnÓ, 154 
4.º andar -- Pl10nc 4-1~4:.: - São Paulo 

r:?indo a.s ambições ct~mcssurnclas ut il xc\ ao individuo 1n11·t iculann 0111 e con:si· 
de seu: amigo. mc1:ceem destaque c!Hado; não. J~Jla pnvoJve tamheni prin- posltaria infallivel da sua doutrina? 

w,· film. Sc.cnas de luctas e as- / ========::::===================================== sa$slnatos a san;rnc frio veclam 1 

ti film :Is crianc?s. - Cntacf\o: 1 

1 Acceitavet. íiii,ºnos '.'ara ·,·rfonça,. 
1 
y ffl Padre CO n t r-a -'c,,U;ffl· 

sansgter 
de que devia render-se. Este jul-

·-twi~t,eJ.\ morto- um policial na. 
suB. fuga ,resistiu, mas finalmcn• 
te convenceu-se. e entregou a ar-
1pa ao sacerdote. Os dois refens 1 

SUPREMA IIONJUDEZ -1 
/ Film mrxi<-ano, anrescntado i>ch 

Poucos dias nntcs das elri['.ÕCS 
pre,,idcnciacs no Estados Unidos, No-t1·c1~ as do (n· te·r·1·or 1 ~:_;:;:tl~·;:i:.~~~eo:;{~~;::f~i~~~ 

to d I d • o · b' t .o presidente H-oosevelt ree(o'be_ u : - \ - - mcn ç·um a rao. am 1cn e 
., · " _________ da .tnaiór parte do film, b<>m 112, e.asa. Branca. um jovem sa

cerdote, · vigario ela )i'arochia do · 
Anjo da Guarda de Nova York, 

uma hora. fez face ao revolver toram t-ransnortados para um 
que lhe era apontado. esforçan-

1

1 hospital: soffreram tremend,a cri• 
cto-se por convencer o bandido s.i nervosa. 

-~ 10 PRt:.TO. 

r 
a. Associaçã~ Irifantil' do :\Ie· 
nino . .Tesus, cujos. fundadores 

1-'onttfical- do Natal A são os néo·commungantes do· 
Santa Missa de Natal foi cc- dia de Natal. 
lebrada pelo Exmo. e Revmó. Retiro para Moças -- De 5 
Sr_ •. Bispo Diocesano, D. La- a 8 deste -m<:lz .reallza-se, no 
rayette Libanio. Collegio Santo André, o retiro 
. No 'dia de -Natal, ás 7,30 ho- espiritual para moças. 

· ràs, . foi realizada a prim<:iira _ Movimento Pró-Seminarió --
éommunhão das .crianças, c::e- Vão reunir.se nesta Cidade. no 
]abrando o Rev'mo. Pe. j_ B. proximo dia 19, os represen
de Carvalho. Depois foi ser- tantes -d!f · todas as Associa
vida áos néo-commungantes ções de São José das div-01·sas 
li.ma inesa· de doces. parocl~ilts, capel!a.s, col!egíos e 

A's 3 horas da tarde, com a fazendas da_ diocese. 
presença do Exmo. e Revmo. Além da leitura dó relatorio 
sr. Bispo DiocMano, foi rea- annual <lo movimento na dio· 
lizada a -R.enovação- Solemne cese, serãq concertadas as me
das. promessas do Baptismo. didas necessárias para o ini-
. À'.s .4 horas sahiu a p.rocis- elo de uma grande actividade 

'l!io .·da Santa Infancia, com- Pró·l;fominario, afim de que 
J.)Osta. exclusivamente de criau- ~inda em 1941 seja feita a 
,ça.s, -conduzindo o andor do construcção de. seu predio. 
Menino Jesus. As associações p.romoverão 

No dia. 27, decimo a.Ílniver- todas as quartas-feiras, <lia de 
.sario da sagração episcopal de 1· São José, na Çathedral, ás 7 
D. :t,afayette Libanio, foi ce- horas,_ Missa_ de Communhã,) 
lebrada., ás 7,30 horas, na Ca· Geral, e ás 7 horas da· noite 
;:t:hedral, ª_ Sarita i\Iissa em_ Ac·, sol~mne Hora Santa pelas Vo-
-!)ão de Graças. . caçoes Sacerdotaes. 
·, "No mesmo dia foi instaUada (Conclue na 7.ª pag,) 

como scenas em que presencia
mos assaltos practica<los por me
·nores e ·adultos e furtos cm lgre
ja.1; acàrrctam a prohibição ás 
cri.ancas e adolescentes. Cotação: 
Acceitavel para adultos. 

R.01\IANCE EM TOlHO 
Producçã,o japoneza, com Setsu
ko · Ifara e Akia Tatematsu. -
O film apresenta aspecto modei'• 
nos do Japão. focalizando a vi
da de agenciadores de automo
veis. Defende uma these ligeira
mente modernista. Algumas sce
nai: de 1ueta, de concorreneia des
leal não ·chegam a prejudicar o 
film que pode ser visto por to
dos. Cotação: Acceitavel. 

RITHl\10 AQUATICO - Film 
de curta metragem em que ex
hibições de natação são feita.s 

· por moças em trajes pouco de
cente!. 

PREVISõESt 

O sacerdote em que:;;tão, Revmo. 

Pc.- Francisco Xavier recebeu das 

mãos do chefe do poder executi-
vo dos Estados UnidOll uma me
dalha de· ouro. A medalha lhe foi 
concedida por deliberação do 
Parlamento. por acto de herois'
mo. A inscripção menciona o 
facto: 

"Salvou a. vida de dois seus 
con_cidadãos ". 

O reverso traz a· scgumte Ul,$
cripção: "Omnia ad Dei glo- . 
riam". 

O acto heroico do padre Qulnn 
testemunha extraordinaria auda
cia. 

Tres pessoas cm um re§,tauran
te de Nova York offereci.am re
sistencia á policia. 

Um dos bandidos foi presç,, ou
tro conseguiu escapar, o terceiro 
refugiou-se em um apartamen
to da oitava avenida, onde de-

" Dentro da noite". Restricto. teve dois de seus moradores co
"Corre.spondente estrangeiro", - mo refens. 
Acceita.vel para adultos. "Andy Após duas hora.s de cerco, 9 
Hardy e a granfina ", Acceitavel -padre conseguiu penetr/1,r no 
- (Cotações da L. of · Decency) .1 apartamento barricado; durante 

EVITE 

ABORRECIMENlOS H! 
Confie seus predios á nossa orgaru:; 

zaç.ãé) que au~m~ntar:eIU.OS seus 
rendimentos. , . ... Zeladora Predialº. 

AD~t~ISTRAÇÃO P~EDIAL,. con,.m,issão 3% ou 5%. -
ADEANTAMENTO SOBRE ALUGUEI,S, jur!)s 1%. - CO,. 
BRANÇAS de alugueis atrazà.dos; ADEANTAMENTOS pará 
REFORMAS. - Çompras de_ ~oveis' :pi>r conta.. :propria. --
Info~ções confidenciaei, de ·inquilinos e fiador.és. - SECÇAO 
BANCÁRIA: Accei.ta;mos de~ítos e11m jw.~ mensaes, des-

contos de títulos' -'em · gera1. 

N. B.: .... Sobl'.e nossa idoneidade; quaesquer informações.... :/ 

. Renato '.Alvim· Maldonaâo '& FilnQi 
RUA JOSE' BONlFACI~, 39_ • 2;'' andar -

PHONE: 2-2401 ~ S. ;P.AULO 

-· l )= K.byoGAúOS 

Dr. Vicente Melillo 
·.l'rtltJ. d~ Sé N.0 3 - 2.0 andar 

Indicador· Prof isslonãl HOMEóPATHIA:~ 
Dr. Rezende ~ilho 

Cons.: Rua ;,enador 1',ei,ió ~.e 
205 - 7,0 andar - 'l'el. 2-osao. 
Das 15 ás 18 hora~ - Res.: RUA· 
Castro Alves, 597 ~ Tel. 'l~Bi6'l 

' . •. ~la 13 

Dr. Plinio Corrêa de 
Olivéira 

· Mil& Quintino Boeayuva N.0 54 
i- 1,• - Sala 323 - Te!. 2-7276 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

. - 16 de Novembro, 160 - 7.0 

~ - Sala. 74: - Tel. 2-0035 

,;. 

Dr. Carlos Moraes · de 
Andrade 

· '.RUA llcnjamin constant-, 23 -

::"-º andar • Sala. 38 - Te!. 2-1986 
\.. ' 

Jo-v:iano Tclles 
-e-

1. N. Cesar Lcssa 
Advogados 

I.Argo da Miserlcordia N.0 28 
- Sa'.la. 904 -

Dr. Francisco P. Reimão 
Hcllmeister 

Rua São Bento, 224: - 1.0 andar 
• Sala 3 ,. Tel. 2-1543 - S. PAULO 

P .. Pedrosa Tambellini 
· Atj.vogado 

R. Wenceslau Brai:-;, 14, 3.0 and, 
Telephone 2·6326 - São Pauló 

ENGÊNHEIROS 

Gonzaga Parahyba Amador Cintra do Prado 
Canipos Engenheiro Architecto 
Advogado 

._..;~L.<~.ll.., 

·"Pàlacet9 , Santa . Helena) -
iPNtça da Sé, 247 · 1.0 andar 

· ~IM~ -103 - :E'b_ons 3-1.96~ 

Architeetura religiosa, 
residenclas conectivas· 
Libero Ba.daró N.0 

B, l:At7Lff) 

collegios, 
-· Rua 
641 

CONS'l'R UCTORES 

Affonso Butti 
Perito Coru;trnctor 

Estudos - Projectos - orça
mentot; - Construcções 

Alameda Glette, 359 - Tclephone 
5-6719 

MEDICOS 
Dr. João Baptista Parolari 

Clinica Medico.Cir11rgica 
Cons. R. Barão de Itapetinin
ga, 120 • 9.0 andar • Tel. 4-0343 
Res. R. Santa Cruz, 103 -

Telephone 7-4825 

Dr. Camargo Andrade 
Doenças de senhoras - Partos 

Operações 
na Bcneficencia Portugueza e da 
Maternidade de São Paulo -
Cons.: R. senador Feijó, 205. 
Te!.: 2-2741 - Das 16 ás 18 
horas. - Res. :. Trav. Brig. Luiz 

Antonio, 8 - Te!. 2-6035 

Dr. G. Christoffel 
ESTOMAGO 

!<'!GADO, INTESTINOS, 
' ' PULMÕES - ( Asthma.)-' 

Praça da· Republica. 8 
- da,~ 9 á,; ll e fia,, -3 á.:. 5 -.ba. 

Dr. H ug·o Dias de 
Andrade 

Clinica geral e molestias de 
senhoras 

Cons .. Ru;. Libero Badaró, 137 -
4.0 andar - Telephone 2-2270. 
Rcs.: Rua Thomé de Souza, 55 -

Telephone 5-0565 

Dr. Celestino Bourroul 
Residencia: Largo São Paulo 
N.0 8 - Te!. 2-2622 - Cons.: 
Rua 7 de Abril, 235 - Das 3 

ás 5 horas 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - Molestias de senho
ras. - Cons.: Rua Senad01' Feijó 
N.0 205 - 2.0 - Predio ltaque
rê - Tel. 2-2741- - Res.: Tele
phone 7-1268 - Consultas das 
10 ás 11 e das 14 ás 17...;.. Sab-

bados, das 10 ás 11 horas. 

Dr. :Vicente de 
Melillo 

Paulo 

Prof. do Hygiene do Collegio 
Universitari<J 

Dircctot· do Sanatorio "Villa 
Mascotte 

CONS. R. Marconi, 34: - 6.º 
'andar - Appart. 63 - RES. 

H.ue. Augusta n.0 2.628 ,..., 
-.Tele..0:0.QnJ a.atti · 

RAIOS' X 

Dr. J. 1\.1. Cabello Campos 
MEDICO RADIOLOGISTA 

·Radio - Diagnostico 
Badiologiéos â_ 

Exames 
domicilio 

.tons.: .Rua Marconi, 94 (Edificio 
Pasteur) - 2.0 and. - Tel. 4-0655. 
Res.: Rua Tupy, 593 - Tele
phone 5-4941 ..,... SAO PAULO 

OUVIDOS, NARIZ~ 
GARGANTA 

Dr. José E. de Paula Assis 
Adjunto da Santa Casa - Ope
rações e tratamento das moles
ti.as de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua 7 de Abril, 235 -
1.0 and. - Apto. 110 (das a ás 
17 horas) - Te!. 4-7551 - Res.: 

Tel. 8-2432 

DE~TISJ'AS 
Arnaldo Bartholomeu 

Cirurgião-Dentista. - Radiologi,. 
ta. - Pela Escola de Pharmaci!!. 
e :oêlontólogia de São Paulo -
Clinicá Dentaria e:in Geral -
Raios X - Diathe1-mia - Infra .. 
Vermelho - Coa,gmação - Tran11-
"1um!nação - Vitalidade pul
par, etc. - Traba.lhos por car .. 
tão, hora ou orçamentos. 
Rua Martim Francist;i:\ 97 • Te!. 

5-5476 - S, PAULO -

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado da Fa
culdade de Pharmacia e Ódon• 
tologia de Sã-0 faUlo ~ Cirurgião 
Denti.sta. diplomado em 1914 -
Ex-dentista do Lyceu Coração de 
Jesus - l!)speciali<iades: Pivot,s, 

MEDICOS NO INTERIOR Corôas, Pontes, Dentaduru 
anatomicas e sem. abobada pala
tina. - Coiisult.as: Dat1 8 á.s 12 

Dr L • M Ih d C e das 14 á.s 19 horas - co111.: . • uiz e a O ampos :rtua. Diteita., 64 - 2.0 andar -
:Medico Oculi.~ta Sala. 7-7A - Res.: Al Barão d'I 

·-~~'::"""._E&.r--r::':~ .. f~~-~~irr~---~Si'.:.~ 



Syphilis 
RheumaHsmo 
Feridas em geral i 

cELIXIR DE 
NOGUEIRA:. 

Milhares de curados 

·;FJXTTNCTO O CARGO 
', · . DE DIRECTOR DE 

IMPRENSA DO DIP 

foi assignado rielo Presiden
. t<i da Republica o seguinte de· 
· Í-l'éto: 

1• Picá texincto. no Dc!1iJ.r1:a
,uénto de Imprensa, cujas activi

'. d ade;; pa&~am a ser exercidas pe-

t!i~guiu para .os Estados Uni-
• ·

1dó:i CÍ sr, J. Dornelly, adido com
. mexcial .á embaixada americana. 

O :·sr. Dornnelly que multo tem 
.·, ·ti-abalhado pora a intensiiicação 
\ comercial entre o Brasil e os Es

tâctÓÍJ Unidos é um exce!lente i·e
'i,f\;&éntànt~ do Bràsi! junto ào 
gO\·erno Norte-àmerie1ano. 

~ ~ b A R Q U E " 

ô l\fin!sterio das Relações Exte-1 
rfores récebeu uma nota do em-

1 

balxàdor britannico, informando 
Qll~ Óil volumes' das mercadorias 
bt;âs!Jêiras · a nrehendidas · em · Port 
of Sp,ain a bÓrdo do vapor "Buar
quó", foram desimpedidas de oc
êífrdõ éoni â réclàmac;ão feita pe
lo mesmo Minister.io ein nota de 
7- de Dei.embro· do ann_c;i, fü1tjo, 

Jnstituto· Mo~erno 

li 

g-iu grande movimento na. 
rn da malvacó?a, 

LEU 

• 
ONARf{J 

1 d~.rl<', )18r« rnl11 O d,<cfP :J 11!Íi;O. 

1 
VRe offerecer. hoje, ã., l 1.30 hs,, 
no neslau;·antR .Joá. 11111 almoço 
a() g<'1wral Àrthlll' Silio Portl'lR, 
clirector daqtwlk D:'p?.rl amc11t0 
milita~. Duranlf' o ''aeape'' se
rão lrorados varios brincks. 

* Regressou de uma. longa via
r,:,,m rlP inst.i·ucção. que durou 
7 me7,cs, o n? .. >'io-cscola "Almi
rante SRldanha ··. que percorreu 
a Amcric?. do Sul e Central com 

A "R,val Air Force" revidou i 

~st.e. at:ci~,w bombardeand<i ín- j 1 PAREO.E - Os opêrarics da. 
ce~/'ant.emcntc os portos franee- 1 fábrica "Ford" em Detrolt 
zc~ oue poderão servir pflra a I stispe;,clcram suas àclfridúics em 
t.cntativa. ele invas~.o d,,.~ ilhas. / ~irtu~~ d<' desa,,:Jic;a.s coti1 à di· 
~~---:-:~: -:-- ---..S t 10rt.011a ela r,111p1 ez~ 

a turnrn de g·unrclas-marinha ele , 

D1. Dm vdJ Piado ., ~ J . , . . ... 

O l . t 1, 2 ACCOROO - Os governo!! 
CU JS a ,, , . . .. . 

151
. cl0 Portug-ál (' da Jtalia .ce-

19:l~. 

* Realiz<>u-se dia 31 do 

E X TER J. O 
WWW:&151.W iazi_ã ciüi:mtzsci · --

DI~CURSO DO pn,gRl- 1 ficar uma virtorta. que .1â rstú 

1 
Ru:• . Senador P. Eg?'rlro, '1 )(•lJrarnm um a,;rord0 de naiu-
Sala$ fi13-14 - 14 as 17 hs, !'<'7.3. rommcrcial. 

Telephone 2-7313 1 

· ~-------- • ~ 1 i. J>J<;RDJ\S - J:>miinuira1h Úl· 

i\fBNSAGEM 
.JORGE DA 

DO REI l ', 1 'maml'nl;e, cl2 1h>dn irn~i-
1 , 1 v~l as pél'f,~~ nr. mÓ.rüihá ,11cr-

(, RJ<.,ClA : can1, inglczâ. 

Por occa~i~o d8 pas,R<:(cm do I J. ,U'tJi\'ni\~n:NTO -- Um na~ 
R-1111<'. o rei ,Jorg-e TI da Gr~";?· i ' vio il.á lia no foi 101·n~d1cá<lÓ 
diI ig·h, o.o f'xrrcih lwl0.nicn nuc ! rrv: qm subm?rino rl~.,c-:m11ceido. 
c•01,,b2l.2 118 Albani':. 3 se::rnint,e : I"'" (·,.~''lS dé Yugoslávia .. indo à 

l 
mrnsag-l'm: , piriu~ qu~si instantaneamontc. 

'' Prq· 0cí'a~bl0 dn~:itri. festB chris- ! _ . ,..:,_, 

1

1 
tf-. t.ranm1itto-lhes meus melho-
r,:-, 81J~urios, &>1:lados ele todas ::-1 t· ·· f.J · "] ' 
?s hirnirchias' Vor,B .-pica lucl.a d:IJ\.~.-UÕ,ll,)I 

1 é rcconhrridr. pe'.3 naç5.D. que cs- -:,1·· 
1 (ó, ccl~branrlo néi;t~., _momó1t~s 

unm data com · r. 1talh~rdh do 
l){)Vf' livre. F.m m:;is Ô<' 3,000 
an110::. 8- historia d8 Grccia ja
mais ré!Z;strou l1111 perioclo · Ínais 
cri(:je-, que o" :i ct11,:L e os conv'o~ 
<'1ll m.ra dcm0n,1T~1: que · mis 
rligno.s ele vos.ia hcrai1<;:t. éa'da 
u111 dri 0xcrc!fo. da /\ viaçli o é da ! 

:11"Prinlrn clíl g-ucrrn. r~spcnrleu a . PRAéA DA Sll:. 163 
S. PAULO 

DENTE ROOSEVELT 1 ,,nqui.,(w'a. 
· · C'str- r. ~1r,:ll0. c,..,,,,0 nn, FÓ l:o:1~éri1. 

o disCUl"f;!-' que o prcsidcntn : TTEPETTClJSSÃO no DIS-
· ,.·, f;f~é~Jizado peio · Govemo 

DACTYLOGRAPHIA 
. TACHYGRAPHIA 

O Melfü:1r Ensino Pelo Méhor 
Preço --

)., ' . 

A viso DE FISCALIZA
ÇÃO BANCARiA 

Roosevelt, pronunciou no dia ?º Í ClTHSO DE HOOf;J~VELT 
em '.VaRhmgton teve r:':pcrcussao 1 

. . . . mundia1. 'pela i111portancia C' / A i1hnre11:;[1. de toclo mtmdo 
=======-;;:··::;:·=·=:·::,;;;;·=o:·=·=··:.:·:.;·..:;;::, · frnnquc:;;a de suas pal~.v.·as. Ir- dedica. extensos e.1111111c>111R:'lo.s ao 

rPcliado per mais de 300 esta- dlsrurso do premckhtc dos Es-. 
PRODUCTOS BRASILEI-, çõcs transmissoras. as palavras tad0,1 ·Unido,. 
ROS PARA OS ESTADOS : do nresidfll1te nortê-arnericano Em BerJ!in, os commenta1·ios 

UNIDGS I foram OllV!das p0la maioria de só app8.receram 36 horas depois 
· seus cidadaos. de pronunciado o rliseurso. mo-

Po!' meio 00 "Bra;,;ilian ln!or- Na Europa e nos out.ros C'.J11ti- tiv, pelo Q\181· ~e pen~n (J\ll' a 
mation Burcau" escrinlorio nentes o discurso foi ouvido lo- rritica. p11blict1da ,na Allcmanha 

li. Fiscalização Bancaria a'ffi- mântido em Nova. York pelo Mi- I go ~pós ter sido pronunciado, a foi r-11idaclosanH'nlt' rstudada \Jl'· 
'.lsÕú o séguinte aviso: nisicrio do Trabalho, Industria medida que ª rad10 de Nova 1'1 g·ol'cnir,, ~ 

·· 'Comissões - Comi;nunicamos- e Commercio. o Brasil tem fel- York ia transmittindo as ver- No ultimo dia do anno. Hitlei· 
lhc.s, para os effeitos necessa- to a sua propaganda commcr- sões em lingu_as estrangciras. J'!':onunciou um discurso, em qu~ I 
'i'iOI!, que qualquer pagafoento em eia\. O presidenle Roo.sevelt falou I respondia indirectamenté Íl,, pa-

'·mll r.eis no paiz, de commissões Semanalmente o referido escrip- durante muito tempo e suas pa- lavras do pi-esidcntl' riorte-ame- r 
dévidãs aos seus agentes no ex- tcrio distribue boletins de pro- lavras cxpres~8111 0 ponto de vis- rirílno. Diss<:> em cérta altura, 
térior só . podet·á ser efectuada paganda de producto brasileiros ta _ elos EStado~ Umclo; em re- · com a vic_'0~ia da_ Allémahha .. ? 
m.edi!fiite pre,•ia autorização des- algumas firmas Norte-America- lacao .ªº confllcto cmopr.u. que 0 actual. conflicto tcnn!narn 
·ts. Fiscalização Bancaria e re- !las se acham interessadas n<t Criticou scl'cramentc os tota:· coin a destruição dos principio, 
cô)himento ao Banco do Brasil compra de alguns productos. l l!tansmos como os respornaveis <'111 que se baseia a clemocraria 
dÔ iihposto de. 5e;,, dé -que trata pelo medonho chaos cm que se eln todo O mundo. 

. o. dec.-1el n. 1.394 de 5-739. SYNDT(' A1'0S nvco I vê mcrgul~ado o 11:1111d0 · A Àl- Na, Italia. as criticas ao dlS-
' · · ,.t'l · ' 1 i'.,_., • lemanha nao cump1•m. nem cum-

.J11f·o· 1·mamo~. outrosim, que se- N-H. · E'CJDO.N curs0 ilé Roosevelt foram ripe-
-

. º, . <., · ~ pre suas promessás, fazendo que · 1 d t rina~. sendo mais violentas. co-
l'ao r~sponsa_b1 iza _os nos . erm,ns , a descanfümça dominem a \ioli- mo sem11i·e. os artig·os assi;mados 
das -d1sposiçoes i•lgentes. os que o s1·. Ministro do Trabalho es- tica interhàcional. ' 

· d d d e · por Vergiglio Gayda e Farlnac-
proce ere_~ e1:1 ,, esascor O om 

I 
t __ u_ da . varios, processos de_ fb,1_inclo Refe. rin_ dO_-s'e _ª "h_ova_ _º. 1. ·de_ m" 

eStas inst1 ucçoes • o reconhecimento de synd1cato de Hitler, o 1,r, Roosevelt taxou- eL ~ Italia despreza O regime 
democratico e a lucta cm que 

. . .,. .. , . ,, , de traba1hadores, que se adapta- a de nova e tvrannica forma de ella está empenhada é de vida 
, EMISS.Ã() . DE- J? APEL-

1 

ran1 ao_ r~iin:e syndical-co:·po- escravisar ós povos.· . . ou de morte. 0 fascismo pele-
MOEDA rativo mstittmdo pelo decieto- A propaganda allemã prossegue jará até aniquilamento de seus 

!e\ n.º 1.402, de 5 de Julho de ó sr. Roosevelt; especialista · em inimigos. 
·: Autorizando a emissão, de pa- !-~3

~, _emd cu~p~!m~nto d~ Cons- deformar ó espfrito publico. Às Nó Japão. 0 discurso do pre
t,eJ~moeda para a acquisição de 1 uiçao e e ovem ro. mais monstruosas invenções e sidente foi commentado com cer
oürn, õ i,resié!êrite da Republi- CAFÉ BRASILEIRO NA justificativas são inventadas pe- ta reserva. observando-se pcn'em, 
~4 t~gnóú ci seguinte decreto- ARGENTINA los nazistas para fazer o publi- que os Estados, Urildos estão 
léÍ: · ·. - · · 1 co à creditar em "guerras p!ei:lo- crcanilo um ainbicnfu hostil ao 

·é, Àrt. · 1.º). - Fica o Ministro O. Departamento Nacional do 1
1 

sas" e "aonquistas, para evitar Japã{J. provocancÍó qÜiça ,iiesa-
dê EstàdÔ. dos· Negocios eia 'Fa- Cafe"' do Bi·asil e a Camara de que o inimigo conquiste". venças éom os signatarios do pac-
r;~ndà autorizado a emittir papel- c.ommercio Argen~ino~Bras_ileira. I Sobre a Italia, o presidente tr ti'ipllcr·. 
m_.4j:!a __ . . ·até_'·. a- importancia de· tem levado a . effe1to mtel!lgente . Roosevelt. se. 1'efe1·\u em seg·u·1da, -

'C'-- Na Inglaterra. o discurso como 
'7QO.OOO . . mntos de réis, propaganda elo Café do Brasil ! lamentando à attitude assumida é natural foi muito bem rece-

.~.rt:.· .. "·".·-.· A. iÍnport, anela total na Argentina I n r · T d f ,,,, ., . . . . ·· , .. o C'sse pa1z. o os os nsuces- 1,ido, Algtms jornde., iffinnarnm 
amá êmissão será destinada á A pnme1ra elas enti~ades a~!- , sos das armas peninsulares. que ! que a promessa de maior auxl1io 
am'.ort!zâção do debito do The- ~ citadas vem desenvolvendo ! rmeaçam de morte a nação ita- 1 d. . E' ·t d u ld , . · r 

. N . . 1· r B .. d'o B1·~ ·nt ~ pr a ºnd d n·. r· , os .,s a os n os pa1a a n-11;ouro . ac ona no- anco ••• 1 ens~ op g0 a o osso ca ·e. i liana, sií.o causadas unica e ex- / glak!ri-a ê 0 mélhoi· presenfr dê 
sil,. pela com. pra ele ouro. Installou em Buenos Ayre1: lu- 1 clmivamente pelo fascismo ·· 

0 
.., 

, · ' • • · ! anno novo. pura a ran nl'f'· 
· · · ..,..,.,,_~ Previne dep::iis indirectamente I Urnha. 

o ,Jaj1ão, advertindo-o da presen-; o· C:,! M-EI J:.JORES p R E ç os ça ~.uma poderosa esquadra "yan- A GUERRA NAS DI-
.' · O 1. ., .., -1 . ., --' k0e l'm aguas do Pacifico. / 

:~.',r __ ··._. _·E A MELHOR QUALIDADE Por tudo isso é indispensavel I VERSAS FRENi'í~s 
. 1 que os Estados Unidos prestem / , . . _ 

, o inaior auxilio possível a oi·an : . Contmua inalterada ~- s1tuaçno 
Presunto e Friós - Vinhos . FinOS!, 1 Bretanha. Hitler tl'm procurado I dos bel_ligegerantrs na Europa. !' 

Fructàs, Biscoutos e Bombons - amedront.ar a America. para evi- 11 ~ Afnca. 
Géneros Ali:menticios tar que a Inglaterrà seja reabas- Os i:rregos continuam a avan

tecida. Mas os Eslados Unidos çar em territorio albahez. ago
continuarão intensificando o áu- ra. menos ranidamente. devido ãs 
xilio que prestam ao governo de niãs c'.lnclições átmosphericas, f' 

Lonclre.~. que no momeüto defrn- aos reforços de divisões blinda-
EMPORIO MONTENEGRO 

· ÀtJÀ AUGUS4'A, 1. 559 (Esq. R. Luiz Coélho) - Phone 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
AV. bltJ(;. LUIZ ANTONIO. 2.098 - mm frente :i, Igreja. 

fmmàculáda, Conceição) - PHONE 7-545:1 

i 
de a causa commum de toda a I das allemãs que estão chegando 
America. ás linhas itll.lianas, O alto com

Falou depois longamente so- mando grego espera to1iiar Valo
bre o plano ae defesa continen- na, dum 1110111ento para outro. 
tal. affinnando que elie será rea- rr.conhecéndo i-ntretanto que a 
Jizad.o por completo. pois no mo- cidade está màgnificament,,, fol'
mento "corremos um grave pe- tificacla. 
rigG ". Na. Africa ti. situáç~p é pratl-

Ào terminar o ~r. Frànklin cãmente inàlterada. Os inglezes 

l 
E' 1is- n1er2c~(lora~ de nossas 1 

maior2.~ tradições. A G:-eci.1. c:c- : 
pósil:a cm vós a f(\ m. iut.uro. Qt!e / 
<&ni l!Ti1ncl<' P. ch<'io r1r' regozijo~. , 
P0los ,or-nt!J1Wntos nn~ in:ipiras
t.('~. CO!H Y('SS() v;itoi·, P. á luctR 
li-éroics. rumo á \':'ctoria, cu. jun-
lamrn.ln C'Drn t1dà, íl, nqriio p.-r-:-g-0. 
rnnfin cm n11f' 1fl41 s<'rR nlcno 
C'll1 triumpho 0 --~Rt-isfaC'çücs, '' 

• 
bdnáPl· &e· 

c.u~ fUN6AOA 1111 IU2 ·:.. 

-· 24 d• Mo,o, ãó é ÍIO-Colxci"Pestel, 202' 
0 SÃO ,AúlO 

PRN1'i,i 

A. $l11.1açã.o religiosa 
em tlaiíi. 

O pm•0 d~ T·faiti 1ü11da: consi-r-, N~'l ólF';,nl:e. esLa nieá~a 11(10 
,·q o ~eu nrimiUvi~mo. Istu ele- V'.'lfn. a,ó cf:!•do ele ·sélvágéria,. co
vido o.\ r,l\nw nw11te cia.5 .. Ant-i• n- • fál:,ame11tc. se tem dito, ma., 
lha". cnl'lo tambem. ao nt.av.ismo r francamente ce.tholica e rnli
<'m qÜC' õC' nr:ha "nrai<l'ado: por !l";'.lrn. ri>st'citador•. do padre é 
i:o~ci. cllr. e\ ap:i\ ko, languido r dr, autoridade civil . 
indoléntt. , Pouco~ sil.n os sarl\rtlotés. ai! 

Entretanto. a terra lhe é fer- p<1rcrhiás di~t3.m niuiLo uinas das 
til. produz-lhe t.udó de que tem outras, poucos sã':> ás familias 
i1ccêssicl.acle. Mas apczar de sua que résidcm JJ<'rtó dos éêhtroa 
nüseria o haitiano parece feliz; parochiaéi•. i'>orrjue e .. mór pàrtê 
~n1 que rio fundo·, sua alma é do,. fiéis habitam úas 111onta.> 
triste: tristeza 0,ss~, exp!Íca vel por nha~ 
tantos seculos de sóffrimentos. Ào mêhos uma vez par inêi, 

Mons. Roy traduz assim a fé- os sa·cei·dotes celêoràm n.as êíi.-
licidade aparente ªº povo : pei!a.s mais distantes~ ê vêem àél 

"Elle ê alegre, em muitas préo• seu e11cói1tfo innun1eros fiêí.s, 
cupações como as pessoas que 
têm seguro o dia de amanhã; 
quando trahalhà, ó faz com tàl 
vagar e in9iffercnça ... " 

Ein ·· Haiti ·não ha classe niedlà, 
mas quem dohlina é a. classe ri
ca e a ilistrtiidà. A massa JXÍ· 
polar quasi que n_ão se eleva ao 
nível mora! 0 material das po
pulaçõêfl a])Oriij-cútr.s da Afrka. 

ti·a~ndo ós sêtis filhôs pâfa éã.íi· 
tizal-ós EÍ récêbén1 os sacrâfuén
tos. 

t~R É PRÔPAéAii ô 

" LEGIONAR.tO '' 
E' DEVER i>t: TODOS 
OS CATHOI,ICOS 

~ndlcador Ccmmercial 
•• .• •., , .. ,, •. _.,••,,-,,,_,~,,,~,.•• .. /;l'••••·••-•~.~-,G"'~JU°W<••~ -,~' ,- • • ,..,.-,.,,, "•••-"•< •(<< 

ACCESSORIOs· 
para auton1oveis 

o MELHOR SORTIMENTO 

Importação birecta 

ISN ARD & . CIA. 

AVIAMENTOS 
Jfai~a alfàiàtês 

G 'l' O C K COM P L E '1' O 

Consultem q, 

BICYCLE'f As 
TODOS OS PftEÇt::>S 

TODAS AS MARCA.e 

ISNAl{lJ & CIA. 

·· lllliNS 
. --- -·---~- -· ,. - ··~ •-

SORTIMENTO VÂRIÂDISSIMO 
Importação Dlrecta 

CÀSA ALBERTO 
LARGO .. sAo ... B~NTO ___ N.0 _4.6 

CASIM.! HA.S 
Êxpêrlmentê a 
MANTEIGA "BANDÊIRANTE9' 

.Kiló 9$000 Rooávelt fez umà exhortação .. ao sitiàm-Bardi2, que enti-etàntci cori- - CASA ALBERTO 
' ·=po,,~o 111.g1ez. Para. que continue i tü,ua a !'esi:.ti!'. Os ataques da . . 

Aurora. - Prlntex - Pirítuba 
N'acionaes e Exti-angeira.: 
('". i Í' ht';' .. , 

. ·· ) . :-~-S~ .. A::n~~T( 
~ .... ·--·- ~ ........... ' . _. . ~ ' lui:ta!' UJJ!! t.!!'!lleza i,1!i<i1 to!!êl!~ âv1açâc ltilianà faze!!i !!!Uitat\ ! L!...;,_~QO SAO. ~'l'G N? #-{I .bÀRGO &8 BENTO ~." M 

> • " .... 
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1 

=·= . ,, -•:zz'.E's 

Feminina 
~---·------~· ·-· ~# -·" 1ri_L. _e . -• · . . , 1 

1 
1 

.\ IJ . .llJ::.t'· Gú·'.;))[II' :h': I 

.-\1011~1·,·<1 " SilYii Llil 1 
[ Com(J filhax tle No,;,;u Se-

i 
nhora. e1~bul'a inclignus, for- 1 
mamos· um nobre cortejo qtú,· 

1 
A.rl·Pl,i::.po .\f 1:trot,,.Jlj 

Santo Agostinho <'ommrmorando o;; ma-rtvi·,.,;; [ As 8emelhan,:ae 1·paJízam O desl'ila diante de Vós, feête 
(elJa BP l'Ohl'e de J)llrf)lll':.t. imra lllilagTe das affini4tlCies.,, . ! jand-0 O VORR<J Uata!iciO; 

j i\'a ,·11,-,·,•s;;;fo rythmlea clns Iemhrar o sangu,, clc-rrnman<J J,:nt.re nós, Wilhas 1le :Vlaria ! Recordando tt visita dos l'!la
: <lia,·, (Jnr-fazPm O anno, ha 111nH por mililr>t's de servo~ fi0i,; ao 1;a11tissi111a e Vós, Amaclo Pas-1 gos · .. a Belem. t.l'azemos, tam
. intr·lligRnlc' rl0sig11:1ldade tlPn- f'iL,nho.r. t.or, 11rdpntisslmo devoto de! ben1, noflso t.hesouro feitd di 
: t ro rla orilem rPalizacló1·tt ria ('obr,-'-sp (!p v,,rc1,·. ,.,,1. da;., '.\'ossa· SPnho:·a da Coneeic;ão' prece;; e sae,·ificios .. , Pouca 
; bP!lezl1. ,\ nat11reza é hella, rnat.tas, qHando dPJrnis da 1,:·pi· Appare,·.ida. lrn um traço com-: ou muita riqueza? Não e/ sa- • 
: n,, ,'nriPcladP do s0n rol<>rir!o. mum. embora mais firme-! e de- i bemos. Só Deus pode'tái aqui• 

ftXTERNA'i'O SEMI · INTERNATO l na m11ltif1lieirlarle <le sm1s fo,•. phania 011 após PP!ltPrn;;t,.•s. eisivo do lado do vosso eora-1,. latai"-Jhe o valor. Rico ou PO· · 
1 rJeve germinar a s,•nwnt.i• ela 

', mas. na clisparirlai e <lR ,,;na,; e.ão ;sa,·erclotal: a devoção ú ' IJre é o pre_ sente d!V'Uéllaa graça. lanc;acla em nossos <'O· " 
CURSO PRJMARJO E GYlHNASIAl. ', vozP:'l. O invPrno tem sPns Pll· rações. Agazalha-se Plll ,.,., 11 ;; \Tirgrm :11aria. ! que getrnflexas a vossos pé,i,;-

i canlos, (Jnan<lo eobre de nevP A' Vir12em :1-Iaria confiais· npste clia, vem oscular-Vos. o· , roxos aguardando, c•nm J)Pni- ., 
' as a.rvorPs rio <'ampo e ns ea- todos os vos·sos 12·1·a11des lcle·aes, ; "ag1··ado anel, 1·eaff1'rmancl;· · teneia e oração. suas niaior"s ,, ~ -
: sas <la cidade. í\lais bPl!o, PO· 1onos os sonhos do Vosso eo~ !_ c-om energia stta obediencia 

Curso ª" AD1,11$SÃ0 GRATUITO a partir de 8 ele 

jan.:iro. - MatricL1ias abertas 

O C'o!IP-gio acha SH situa.uo no Jogar mais alto e ~alnhre 
ela ('apitai e possue espac;osas salas rle nula e Jallornto-

rio;; bem prov i,h:,s, amplos sali3es e va,-;1os pateos 

1 • • 
1 

, festas. 
n,m. ,-. o ;io1-r1so r a pnmnvrel'a racfio de Arc·Phispo: basilicasj docH e affectuosá ás vossas Hevest P-He llP preto. 1ws tH> 

. (J11e df,sabroeha ,,s Lo.rPs. P ,·as ,ie luta e nos momentos tle " cuttwdraes, igrejas e eapel- ordens, representante augusto, 
niaís fo<'unrlo, o sol do verão !as. eollegios e seminarios, on- e nobre de :Sfosso Senhor Je:;;us 

' jJromisRor de farta mesRe. , trevas. ,Je vibrem almas proelamando. Christo nesta terra de Süo 
'ronos os dias. no en1t.nnto, ! · • · · · · • • • • · · • · • • · · · · '. ~Hn eloqnencia, as glorias do Palfloi ' 

são um presente de Deus que : ll r!e Janeiro. em nollso !,p. ! Senhor'. . - . E. G. 
nos sens designios impeneti·a- . rnisnhPrio, <• <liil qne aillflu l'P· i . ,, _______ .. · • .... -~ , 
veis fez para nófl, algnns, jun- cfl:·rla as ultimas floradas clü l . _. ... . • _,. 
NHlos de flores outros, semPa- , primavera. 1 

para .rec,reio. 

Nóvo e sumptuoso Ptlificio · c;om todas as f.'x1genclas 
da moderna ped.agogi.a e hygi<"ne. Acef'it.am-s.P t.ransfe-
reuclas. para t.odas as s:_;ries gynÍnasiaes. Queiram visitar 

o C'olleg\o antes de matricular o menino, 

R. VERGUEIRO · PRÇ. STO, AGOSTINHO, í9 

TELEPHONE: 7-1348 - S.H) PAULO 

PARA 
1 T-
J. /·_:;:1: :C .. ' ' 

MAIS iNFORMAÇõES NA SECRETARIA 

00 COLLEGIO 

• ' 1 
cios de espinhos: uns gelidos, r E' tempo em que esplenrll- · PEDA. L. AN. .. .. . · ·. 
sem c-onsolar,ão, outr,,s. arr1en- do. d1eio rle viria. brilh,1 o snl. · D O 

, tes, ahrnzarlos rlr amor qne cantnnr!,>. na linguagem lPmi- 1 

! conforta as alma.~. nosa rle SPHS _i·atos (]p foz . COM Go"' S""'o·. 
, , •• , • , . , .•.•. , ... , , bym_nos de gJoJ'lfl ao f'rea<lor . . .1 , 

Assim tmnbem é u calt>nfla- fi <lP .Janeiro é rlia r!e Pm, 
rio da Igreja_ que a Igreja, vPstida com ª" ,· ' 

,Soam ás alleluias do Natal , côre~ da. m:,jest?rle. da _inno- A 
: ~ êlla se reveste de lll'anco,; ('en,•1a e <la ':n_m<Jrtallcln<l,, l num 
1 porciue exnltam os coraeões: Pommemor~ a v1s1ta dos. no- i 

plenos pulmões, 
exercício soudc.ivel, 

com a bicicleta leve, 
. forte, veloz e elegante: 

' ha· aleg1·ia no céu e ha jubilo hr,is tio Onente ao pahre7.111ho 
na terra. Envolve-,w, tam, 1 de Belem. F,• o rlia díl boa P~-

JAGUAR 
1.

bem_.. no manto da pureza, 1 trnlla q1_1s• C'onrlt1ziu os H0i::; 
nuànrlo ranta as gloria::; de :wagos a gruta "ucle Je,·us 
Maria. nasceu. . Acabamento fino, fobrT• 

'~Alleluia, alleluia I V11nos - d f 

Gnvemo 
sua estrella no Orir>nte P vi,-'·! ·.c~çao esmera a e JJn· ·1rc~1·~1·0 cesano l ;~~~c.sur:;·~l~:c~~- ;~~s c;e~~o~i:::; ;;;ho~'.?.1_~. pre~r;1~\;\\1;::·a,;;ll~ ! óºi~~õto p ~~~~~~7~-~ 

í·O sincera.r. impetrando da muni- i ouc:he os ct,mpog e ,rn cicla-: PAR A SEU f I L H Q 
flcenclf. Divina as bencãos- muis I clc•s as modestas al<leias e as l 
escolhidas para o seu querido i ag-itadns metropoles, aR µlaní- i 1t 
Pastot. ; eies e as SJ>!'l'l\f\, rnihínclo J)flrn j 

Alnd.a que desnecessa:rlo. se u- ·! o Alto, numa onda de paz e; 
19 - Sam'Anna e Jardim A.me- zesse cónvtdar O :aevmo. CJei,o· e 1 de harmonia. ! 

rica. fieis a dar graças a Noss'.l Se- .6 de .Janeiro i5 mn rlia ele: CASA ~UNDADA EM 18 5 2 

"BIN'AÇAO a favor dos RR. 26 - Calvarlo e Agua Branca. nhor por esta grata e feliz eµhe- · resta para a natureza ele ale- RUA 24 DE MAtO 80-90 
f>P:. Arna;ido · Szelei:z, J()ão · Da- trierlde, por isso mesmo -que to- i gria para. a Igreja,' ele jubi!t, i SÃO PAULO 
mascen~ Penha ... '..., .. ·. AVISO N. 15/1 dos numa perfeita unw.o de fi-1 para nMsa Arnhidioepse. tlP 

TRINACAO ai fàVGI'. dos RR. liaJ a,ffecto sentf>m o imperati- 1 immensa reli<'idade para uma 
PP, Emili.; l:leGker, Ma.thé\ls Her- C'at1t-O do "Noveritis" vo desta suave e consoladora obri- 1 familia 
kOJi_l ,_mer e Conego ·_H.umberto dos oa ·.: 1 mme d l ' -~ ,,; çao, ·eco .n o com o ma o.r , p•. que na oito tu'>tros 1 , . 1 

santo!, . J1t> ordem do Exmo. e Revmo. interesse aos Revmos. Parochos. 1 • , •• • • , · • : ·
1
" i SINAl'f 

P'ROC!SSÃO a favor das Pa- , Sr. ~1x,ebispo Metropo]ltano, com- Reitores de Ig-reja,~ e capellíies . m:luzia, n,Ls montai'.has de 1 ~ 

(CONCLUSÃO DA ·s..a 11ag.) 

DOS TEMPOS 
i'OClúe.s ,1e Itu', Ci.sa Verde e 1· nrnnico a o Revmo. Clero e Fieis I promovam na.~ respectivas igre- 11\lma_s. nm~ ~anto 1ª1 da Jle· 1 
•ru·-,, .. -..,,., c1ue no proxlmo dia 6 de Janei . li " d J 1 '·I'-- 'qnP_nma A.1axa. _uma ,nova es-

.., .... , .. ,,. • • ... 1 • ' . ' • - JaS, no,, ( a " e an<; ro, lV ,.,.1 . 1 . d . ,• ... der p!ilrte da ~rºn~ ~ Rt..!ril; ,·1r.ra 
. Jlj~AO CA:NQNICA da Pla ; ]'f·. festa da Epiphanla do Se· sas festivas e comrri:unhõt>s ge- trela annuncia_n º. 0 . nasci- j UGU u l" 11 vu uu nlJ«IÚ .. 

. trniã_o. das Pilhas de Mal'ia -da: nho1• .. , hay.erá na Cathedral .Pro- raes po1· in. tenqão de S. Excia, ·, ~e:ato.- d-um p;>qu<?mno ao qH_al f· faoilltaf ª· mlMfflllllifa 
Pf.ttilil'U& de $11,i\t.Q Ignaclo dé I visoria. Ig·téja · de Santa Ephige· Revma. 17'-'!!?<!arra, ~r1m~1ro. ~ _:Watnz, 1 , UIJH 

Lóyolá, nfa, ás. 10 horas, solemne Missa I Nesse dia ás 1-0 horas na e~- depot~. o L,oJ-teg-10 _elos _-lflsultas ! o µrefeito de un:ia J)(";Quena "importantl&lm~" de factl~ é 
p · tifJ · , . .. · · " , .ll-'l pu-rnts ffo sem1-na.r1:1 a su-

GAP"ELLA por um anno. a fa- on · ca,. thedral F'l'OVle-orm. navfli·a solem- : , ,., '.. 1 . ·" i Jcc::!lídacte_ na Champagne, M. Ju- d<?senvol.v!.men&o APTicola d\!' Sllí• 
' Ao Evang lh R S · · ,,r1,n 6 ab-neg.a<1ao ( 0 :-:-.aci:'tuo~ les rtetat publicou \lma cil ular communa, que Jl0de1_·i'a: assím· óom-

vo1• da Capella de Santa Qatba~ C "J. ée Jo, o. evRmodr. 1 r. 1 ne missa 13oncm,m1. orn,d<inrl" S. I elo. u el'WZ UP B1?SJlO. o sol-io' ul' '... . d .. t·c,. 
,'lilà. err: Ibirapuer:1. ünego .. os oaqunn o g~ Excia. R-evma. A' taràe. ~- Eirnla. i . .1.rc>h.iei3icseoi;a1. 1 com; ,.anuo . se~s a mmis ~ª"'ºs partilhar do deseúvolvime'íito 

PIA BA-PTI"''xAL a !'avo. ""a de Carvalho cantará do pulp1to dará receucã-0 em Palaclo na · , , h • soo,-e_ a poss1b11!dade de pedll' ao agl'icola da F1'ança. · 
,.. . lla de Santa Luzia I o Nove1 !tis annunciando a\<! segu1m-e oraem: 1 . · ,, _ ., Reioh a oceupacão completa de Citado no Tribt1t'làl Mllltar cte: 

_.,ape · · f t · · · d . , . a -~1,1a·-.r~tw. a 1-1.1·cniC11-Q(•J>s·e ._...,.· · . . . 
,;,m 1 " " • " · 1 · ' 6 fae J-an:elro f'tlr .f' rte nur~ · . 

Aus.ENTAR "'E da Pai·ochia es as moveis a Santa Ig1 e.1a, ~- . 1-,. • , • sui,, cornmuna dividida em du.a.s Lyon. por "têi· .timtado substrair · -~ ' .• d 1941 • . Sao Paurn (JllP . .lllr)1!o~a. ren- ' i' ·· · 
.,.,,.. trinta dias a favor do Revmo no dec01 rei o anno de , que A s 14 hs.: - Cabido Metropoli- d n~ 

1 
' µela linha de occui,acão" parte do territor o fra-ncez :í: au-

P@; Pedro Sallansounet. · aU<I, c e-ro se, ephemeriae Ju,stmcando seu proposito o · , '""' ""' .,..,.,.. . · 01 ,..e.4 ,-,v• ' • sera-o as seguintes• 1 t ·1 ·e gra-eas a .,.u,; pe a grata · torr·d-"- ..,- "'--•nc!o" f • o· rrr • 

PAROCHO de SS,,lto, a favor CIO 9 de Fevereiro. domingo da ctd:.u- e. regular e , • pref-eito alegava ".ctifficulta;r os feito Retat conde~r:cto à p{lnli 
Rf'vmo. Pe, João da Silva Cou- Septuagesima; 26 de. Fevereiro, semlnano$. 1 . trabeJhos da agricultura O facto de um anuo de pnsao e umlt-ã 

quarta-fe~a de Cinzas e ,eome-
1
1 A 's 15 hs.: R~lig·iosa~. •~•,.~~1!11j11"'9'• cte estar sua communa dlvid-ida" j de 2 -000 franc<J~. . ,, . · .. 

•é> _ eo do JeJum quaresmal; 13 ele A's 16 hs.: A&SoritH,ões rel!- e _sendo excellente solução entre-1· D!UI. as. certas r_ltcu:ms .a'tl. ri""' 
CAPELLAO do Colleglo das ' Ab ·ll p h . 22 d J\K i / l~p~iifl .... ii!~ i • • atenuantes cerno o ot-l\' s d . .. 1 . ase oa, e, ·,a o, As· glosM. · gar o restante ao Reich. ·. 8 m . ..':i. 0 

Corn!ga.s de Sto._Agostlnho, a fa- censão do Senhor; 1.º de Junho, 1 A'.s 17 hl;.: T d ~~~~li . . _ .. . 1 acl<:, o Tl'!buna.l abriu e_xcepo,ão, 
. ;;er de Fr. Emlho W\enk. P te ste . 12 d J h Cb . ' o as as pessoas ""' Assllll sendo nao occorrl,a ao i não C'onsMerando' cómb o fe,;. 

. . . en co. s, e . un o, rpus l q u e deseJareJ'l"I . f ·t t· d ·d t i , . · . 
F'ABRIQUEIRO: de N. S. de Ch ·i ti 30 d N b>· 1- pie ei o mo ivos e o1 em pa -r o- ! mira os milítaré.s cooderirnadoa 

. 1 s, e e ovem .o, r,r I cumprimentar s t· c1· · ,..,. d · te , · 
í.-ourdes de Regente Feijó, a fa.-1 melro domingo de Advento. Exria. Revma. ·.1ca, como, a '.~mu,.,~o a m • ; ult!mamem,e á. morte por' l'S't€l• 
var de Revmo. PP: Walter Bon- , . . grid~de tei i'l.tm 1" 1 de seu paiz ou ; rem fora: da Fran® em · luc·!;.!\ 
tén. de Salto a favor do Revitlo. l S. ~aulo, 30 de Deze1;1b10 de "'?íjli,j~~~iitlii motivos ainda mais superiores I ror.+r::i, a '\:lle-manha· o e\!tado de 

. ' _ · 1940. \a) Cgo. Paulo Rollm Lou- Tu V. Revma .. sa-vo em Jesus ., . . -- , · · · • · · '.:' 
P.e. Joao _da Silva Couto, 1 reiro _ Chanceller do Arcebl.s· Christ~, l!!l!IE!!!IIII como o de en~rega1~ parte de se_us : guerra, c!.Pcumstancla 3ue a se, 
. BINAÇAO a favor do Revmo. : pad.-,. camµonf'zes as maos do na'."1s- i levada eJ:n , , consideraq,ao val~ia 

f'e. João Bapt!sta Couto. 1 (a) _ Mono .,,,,,,,,,~tn "" Psiuía IZ;Wioilà.W,1,1,í,;W.liãol-...i..m.i...:...~;.!,1,,;.1 mo. pondo-lhes em risco a vida, , ao prefeito pena· de trabafuQ;; 
DIS~ENSA DÉ IMPEDIMEN-1 · .............., Vig-ai·io C..era,l - os bens e a religião, pela razão forçados.. 

'rb: -- Nelson Vec<'hi e Herini-
pta 'VegM. , ANNTVF.RSARIO NATALIC'IO 1 :=::=-:.-=::::::.-.:=-:::::::;;;.;=:==::::=::::::::::============ 
. PLENO USO DE ORDENS:! DO EXMO, E REViWO SR. 
per l~ anno, a ravor do$_ RR. 1 e\ROEBISPO METROPOLITANO 
PP. SMvafi))r Braz. Roque Kurs- 1 · ' 
chewsld, João Maitmel Ca5ado e 1 --~-

Nloolatt .Simon, 1· 
PROÓÍSSÂO a favor da Paro

chi8 de Pafrtahyba. 
BINA!CAO a favor dos RR. 

8. Paulo, 3(1 ele dezembro 
da 194(1, 

(Com·l1Lsão da 5." µag.) 

CACHOEIRA 

M:lssa de Natal. - conforme 1 

· tnrum desta Paroch!a sob a -re- . 
f!encia ctas Srtas. Iracy uuima· 
rães e 1racen'!ll Porto Gomes. 

PP. Salvador Braz e Nfcola.u Sl
moi1. 
' AGGRÊGAÇÃO á Prima Prl

m.aria. da Fia União das Filhas 
de Maria eia Parcichia de N. s, 
d~ ~urdes de Rég€nte Feijó. 

Revmei. Sr. 

. Louva dó seja. Nosso 
Jesw Christo l 

Semana da Paz. - Iniciou-se 

1 
os annos aru-ehóres, foi comme- !_ dia ~5 de Dezembl:'o o. p. . a Se
moracto com grandf' bt·!lhantiSmo , mana da Pa.Q. tendo slQo frito 

Senhor /. a fr-sta em homena,g:em ao Me- : oi'a\·&:s pela paz do munoo, das 
nina Jesu~. familias e aa soc1eaaae. 

EXAME CANONIC0 a favor 
da Abbadia de Sàilta Mafla.. 

C'RRISMA EM JANEIRO 

·rra.nscorrendo no dia & de Ja
nElre, a d.ata natallcia do Exmo. 
r, Revmo. ser. Dom José Gapal' 
de Afonseca e Silva, nosso mui 

5 .-- Villa Anastacio í5 

1 amado e lllustre Arcebispo Me
Vllla : tropolltanc, a Archidiocese toda 

Arens. 
lã - Hygienopolis e sa1ett-e, 1

. pelo seu · clero e fieis, numa só 
vo~, ungida da mais profunda pie-

Houve Missa de Natal a meia . 
nofü,. No dia 25 ás 3 hqras da Festival )farlano. - Realizou, 
ta.rde as Sras. Damas de Carl- sf' no dia 1.º de Janeiro µ. r,i. 
dade fl2-Pram far;ta distri!mi<:ão um be'l!o f<'stlval clnematogra
de roupas e clures aos ))Obres. phico-historif'o-religloso, em be-

Officiou o aSnto Sacrificlo o : neflclo d.a séde da Congregação 
Revmo. Pe. José Francisco, nos- 1 Mariana. Foram exhlbldos tres 
so bondoso Vigarlo. estando o i fltlls com agrado de todos quan
côro ao cargo da Eschola Can- : ta a.ss!stlram. 

===================:-::~=====::-':=======----·. ---'-- _..,.--'-----------------··--· -----~--- -----

r~·;-~~-i; ~~a,,;~·-·s·~~-i. ~i ~ o sAe LA B iÊ R e T tos 
Rua Frei Gaspar, 39 ... (Santos) 

• i1 

l ... _Largc __,~o Sei._...), 40 "" (S. Paulo) • 
. V E t,,t 'ri A S E S P E C l A E' S A"0' S· 
"""""-'-•-- _ = 0 0 0 ,. ., • ;,; , 0 ·, 0 0 -~;. 0 .: ~ _, , : ; ; : = :·, 0 0 ; ; 0 0 0 ,. 0 .-.: , : oi-. :o. :,,;o, e o o o • 

s E N H O.e R. E. ,S ._ A L- F A I A T E S 'I ·,· l'. 

e e: C :WC: ;; :.24:3 = -~:·:e ::G.~~-:. ·: -~<••= t 1t· -·~;-ojQ<i:;::.:i.C:. e:·· z·-:.re/.c: .. ·-•~--~ 



'NJ.,--•• , . .., 
J 'fut . .,1 T nternaciona i 

O calcanimr ~e Ac~il~i:~ 
1 - ·-- , Dene-v ,Ça/es 1 ,oLfa_.._...,. • ..,...,,.,..,.,..,, __ !",., t ·· -----~ .... ...,,,r, ...... :.,,, ..... ,...,,..,.... 

Apc,mr õas noticias contradíc·a..4'4as ,k 1n11a e outra rontc.1 -=--.:.:~.;,~,--,wc:ni- ·eí:rznvriWw;w,::...:.~~.:-. r; DE JAhlEIFiO DE ·
1941 1 z· CTT enã." 

NUM. 434 

. j 
, si!uaçiio ua At'l'ica ,~ na A.Ih:.,_• permane('l' ainda. <'erra-\ 

~1e::::~í~1:~:·~º-vu~:\'E';l'<~f)}~.ª .. '.;~~lll1·: º_~ª ('~~~-~~~:i';:. l)(~tl~~i~·n~~t~ i iãT~_si~ta'"~-- 1·1Je1 "U1Gi:-a· {9~ i'.~~eSI' 881 ! 01 · s ~ a 
quant'<> a, arma áerea. offt('JUl.men(e, PE"lO porta-\'0% 1l0 ,\lllll<:S·. 1lj r,l ,; _ , . , . _ . 
te,rio da Aerouautica.. que ati1rmou não ;só qup as força8 do 1 i;,, ~ 
Reid1 f)rPstaria1il al1xilio á ltalia. ('ümo lambem _que '.>s av!:,-1 :(] ~ ~ ffl O 1 

dores_3talían-os. ora no litoral da }IUnt.·}!'.l re1;re81tlll'l<tlll ~ 1iatr1a.-1 f}~ ~ \/:;• r· fft r~lr·: ~,tvi ;~i\ r !'.?~/!:: ~-', 1 - .-

~o ~e lorena 
\•f-se assim que a lucta. 110 .\ledlterraneo tem-:·wlo IH•lll ,~·-,:,il~··.', .. J ü~' i:· · ~- · (,! ,1,~;~11.t, (' ··] l · ~ b · 

·-, ' .... . . , •. '· ., ··;,,ii1.<·, · .omoecoNH11ec1111ei11odo><I ··P:.11·oehiad..,);ns~aSeno•. tavoraYel á hwlu.tena, e que às <lJtf.Jculdades coh1 (jlll' llll'tam I G · W: .u. iU' 1,. • ... · · •• tl 
1
• . · , 0 

. ~ _ .. nH~1os c,t. 10 1eos. o cxmo. 8r'. ; t·a. do Ca1·mo - Campinas, 
os italianos t'l'iam llifl'ic 11 Idade,; tambeni ao,; ullellt:H!s, que IE'lll i : Cone!,. dr-. .Jo~,, · Vic·PnlP de :!8'12-940. -·· l,}imo. ,\f. Conde. 
(Jllf' COlltar. eada VE:IZ lllllÍ><. a.JlellilS r-DlllS.igo IIH·~lll.O. , ll .\wvc(lo, <·,nh:tli;,.O mijitantc l' .José Vic:Pllll' L, J. C. -

NeHsas COHdi,;õe,;, te.lido aincht PIII \'ISl.;-1 ° 11 !t.111111 di.s ,·urso !IP µ;raíHlc; jlrojf'l'í'iío ,:Í1i.1·p nús.: v:·~ihil UºTadi,c·c-r a ~- exàiu 
d<· Hoosevelt. a sil.naç,lo poderia st' r c·mrsHl<em!la O lll_'.'18 pu,; l 111ui10 t.ruhulhou Íiara. que tos-! o nt.tP.llcib~so t-P!egra~ma. él~ 
sivel favornvel i lnglater.ra, qiianto ª" <lesre<:lw tiual <la ,-:e pós~ivd -:'t Santa St~. a r.ro.-:1-.·· c,ongrn.hilacõe~ e de ml11bli, 

tuerra. ()ÍÍO rle 11m Bíspilrlc~ em l.onrn:i. pn-rl:e. ouirosim, cumprlmen• 
fDntre1a11to. apesar dE' eoutut· com 11n1 eelh,ii·o juexgnt.fav1• Ha .ifr algum tetnrio S<'llS JW·' lal-o P<'la. roalíi;;tcft0 <'O/TIPlet-a 

J>os E,stados Üllldui.;, além cJ<i auxilio do Canadá, A11stnd ia. hrns (•sl'oreós fo1·a111 eoroaclos I do S<'ll bel lo e nobre. ideal. 
t'-.fl'iea do S11í. ln<lia e os du111ais ,·ouqwnP.ntf,~ cl(J ln1pnin. :l 

Jc,glatena :111\L•:u_,a ·ct,-,s11HJroua1·-s,·· ,;,ui, os alaqile:; du :tVitL~iío 
ão RPir,h. 

Caclu. um de SP.lls ulli111os gra11dc-s a(uqucs tc'm pra1:..·,1-
ment e deilti·uiclu uma ddade inglt·i,,. ~eni qU!é. o ,govl'l'Ho 1!(a 
Lo11dres oon8iga su8tal-os efficif"ntemp11te, ao pa-~~o que· o:; 
el'feito8 !los ataques da R.A.F. pa.reeern muito menores. 

:--:ão se pode exigir impossiv<>is, mas tanibem é insü11por
tavel saber que no ultimo ataque a Londres. P.lll que o cen
tro da. cidade f<li quasi todo arrazado, fo1·am a's condiçiies alh- ' 
mosphericas que impeclirani. sua m:lior e~tensao. E muito niais 
coloroso onvir-se. co1110 explicação. (!U!cJ, os incendiiH ateado!< 
toruav'am os balões de defesa visiveix,· delles se <lesvi;rndo os 
,aviadores a.llemáes, e qu," a claridade do: !'i>II era tamanha que 
os canhües da defeHa ant i-aerea t'Oram oorigadoi, a 1Se cnlú
rem, para não serem loealizados, deixando a <'idade indefesa 
nas mãos dos inimigos! 

E' revoltante essa explicaciio, pois a defesa anti-aerea de 
Teria c·oner o l'isco de sua 1iropria destruic:âp na defesa da 
ciilade, sob pena cJ,, se Lorna1· 11!1U1 inutilitlarle. 

Sujeito aos soffrimpntos por q11E' tem passu<lo. -ao n.ff o~ 1 
..,"Uidatlos que tem c·om~igo rn,Jsma as suas machillaH derens1- ,· 
vas. o povo inglez est{I sendo provocando pa.r:a, desesperando. 
pi·efertr entregar-se ,ao. i11imigo, 

Assim não será de aclmil'Ur que SP confinrie o vat.l,cinio dos 
~nzístas. ele qne a derrota iugleza virá antes que o auxilio 
ynnkee possa salvill-a. 

c·o111 " ,.,.,,:H:_i'h <lo J~isparlo cfr• ! li:' ·s<'íll/H'n uma granrle ben-· 
'1 l.,m·,· 11 :; ,wn<\•. ag-orn no)llPi.l.do · ,,:lo pa1·a :1 eirhlcÚ1 · a inslalla_,.-

pel:i ;-;;i111u ~"· P:l!':1 pr1hw1ro. ,:iío chl fli,il)!:l<lü p f'Olll n. Gr'a-·. 
l '!"''u.p:rnt.,• dn :i!to 1· 11 rgo O . 1'.:t. d<e Deus. nu.no8 t.rabalh11.r 
j I,J:imrn. to !tevmo. Sr. D. Fran-: com todo· o nrdor para a: e,x. 

ei_sc·q· Hol'ja cio Ama:·u'.. . ! pànsão da reinado de Nosso 
r'~llJTatn'a.ndo-se C O lll S · j ~enlrnr, bem fazendo Ú8 almas; 

l<::xe1.a. R.P.Ymu·. o exmo - n· · remidas pelo Sangue preciof!is.-
Go11cl,::, .Jo~é Vicente de Azc,·e.- ~imo do Redempt.or. . 
:·io en,yion o se~;uinte ú·Ir- \'. ,· 

e·xcia. ter{: l'Í!.'mpre nct 
g.ra~ma: P s nom Bispo de sua querida terra na-

.. J',x.mo .. .e ,evmo · • r.. t..-1\ um afoigo sincero e ·c]evo-
F1_·a i111iJ,a;o B orJ· ~ rli> Ama 1·a l 

, tadissimo · aos ideaes catboli-Par.oehia :,; S. do_. ('armo . · ·it .·• - · ~, · 
r ('· •. , . ; <;o!<. 111 x1mo no quo i:1z res-. 

1 

.. ,impui'.:
8

• • . • •• . : p_C'ito á càriclaM " instrucr.ão 
Con,ttutulacoc>~ 1.nu1 s1110e 1.nR · J 

11 
., . 

• ;._ \.' ·
1

-, . 
1
,. ,m; que.r,os ,)ioce~anos. 

nompa0a" . •.xc·rn. 1>ara :,i"·i· . . · •.... 
! rio de Lm·,,n:1. ';'t:1ha'll0moi.: · PN)O aH sufü, orar.oes. v;iho• 

Cienodarlamente maio,· Ollll'ia ~as para. que seja hem fruc
_/lt\ Deu>i salvnr·ií.o dn n-.!m-as' tuoso o u.postolado do J. 0 :Bis, 
e, em' 1_; .. ,;1 rl_,i -pobrei~~- es·l;i'cial-, 1>0 d<' Lorpna . 
111enlc Pdnc,atüo· (mth_olica in-1 · Com affP.ctuoso 
fcrncià <lesválida. ,(US:s.) Conde henr.ãos extens~va~ 
José Vfoenfe •. " · j snu ·exmu. t'aú1ilia. 

Recebeu P-lll respc'.>stu a car- i\Tons. _, F'rancisco 

1.ta. que. ahnixo- trán$crevemos: Amn.ra:!," . 

/ ---~ 

:ibr:u,o üi! 

a toda u 
- (a;is.) 
Botja do 

Centenario do hlttôr.iador 
dâs Cruzadâs 

Palavras de S. En-1. o Cardeal 
Villeneuve, no (;crnadá, ao 

inaugurar o 11Centro 
P , . "''" arocn:.a .. 

Por 9,ccas1ao do Natal, o Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo t A Ac:1;:-::-.11\iu d" Savoia,. com I ramal)c.lsta. Fez S'.:US estudos_ Cll? 

1 

W.etropolitano recebeu innumeras visltas da parte de seus f o conct1rso d.e M. l:Ienry Bardeaux, Burg-en-Bresse, nQ collegio .elos. 
diocesanos. . · fe~tejou solemnetne11té Q cen.te- Jesuita-!>. 

· 1 r 1· · t ffe·•·. 1, o· 1'r'1gen· tes e metnbros da Acc"o Cathol·1ca • Assoc'1aco·es nârio da morte de Joseph F'ran- Apr_end_eu solidamenU>; o fi'o.n• N:t 'Pal'ochí,1 ,lc, St. t\lph011- ela. mu 1. < ao as segurn üS , ·• w " _ • • • . 

· · Aux·1'1·1ares, Colleg·10s e demais ·F· ie'1s, :ipresentar:ir,·, a S E'.xcia. çois lviiyhau_d,_ autor ,da ·'"HLsto- cez, latim e o gre!l·o .. Bem cedo. se, ele Ihteford. uo Canadá. p:11· i clade,;: , - " . -
' · J' ç 1iur<>d1ial serú. 1 Revma. votos de Boas Festas. t'h'· da,; Cruzactá·,". . 1 teve de empregar-se. I}àssá..ndo a.· o<'<·asião da beui;úo por ~- J<.:m. l " <,s(e ,P11t1·0 · 

19 
d I t b 

I
-h. · 

··11 l · · e t 11111 cent1·c, ele I Na nhotographa'a ac·,ma, nota se a presenc_a do Revmo. ··Nascido· ~m_ ~brn,:;, -.em· . __ e f ra_ a ~r em Uma livraria .. o Cardeal v 1 eneuve , a cons- ,
1 

pnme1ram n e, ... . 
trucçáo do •·Centro Paro('hial". 1 proteeção. pro(ecção contra as 1

1 Conego Dr. Antonio de Castro Mayer, Assistente Geral da Ac- ,Junho de l76'l. morto• ~m 3o .de_i·· ,Ma.is tarcl.~, em 1790, foi a Pn• 
obi·a destinada a conp;reg'ar o:;_1 ideias suhverniVHS, maus <:ine- ção C.atholica, do ~evmo. Pe. Jeronymo ":ermin, _Assistente Se,tembro de 1~29, Jo,:,e~hfrra.n; :is a~nde fez~se partidario do 
cuthollcos e mínistrai·-llles. por I mas, theatro ~·orruptor. pengos Clos C1rculos Qperar1os, do Revmo. Pe. Balint, Assistente do c;oi~ l\>!lc.haud e uma da g.u_r_a Jornal!Smo n:1011.arcllista, foi pre, 
m .. io de uma c·onviv<>ncia sa-' da rua, 1rnrigos <lo alC'ool". Circulo Operarlo -do Ypira11ga, do dr. Plinio Corrêa de Oli- mai~ mtere&qa.ntefl de:·nossa ht· so c'.l_mo monaschista., fugiu e 
dia e cheia <l,e espi1\t11aliclade.1 J•;xistem, ainda, muitos <·a-1 veira, Presidente da Junta Archidiocesana da Ac?5io Catho- ~~r~;lura do come<:9 do seculo 1,refug'iou-se"em_ Jurn, ao1;1de _com., 
os ensinamentos p a lloutrinu I tholícos em nossus ctiffc·renles · lica de .São Paulo, do sr. Amaro de Abreu, pres1d;;nte dos .. L.. 1 po7. o seu Prmtemps d un pro_s
ua nossa s,mta }{eii;ião. 1 rngiões. mas lrn. ta:nben). mui-1 C!rculos Opera~ios, do. sr, dr. Porphyrio Prado, presidente, do .11.ieha~d. 1'.:i su~ o.bra .sobre ~~ \: cri'i ''. _ . _ · 

:--:os tempos uctm.1es. sente-: tas SO<'iedades pagas. f\~',lta c:a. i Circulo Operar10 Paul1sta110. _ 1 C1 u~adas 101 hl.~_toriadoi e nao i Volt,n a -Pans. entra nn .Acad<!, 
se a ne('essidade perenne de: sa será um haluar1e contra :J.S I · · -. . . . · . : mia_ Francezn 'em 1813. foi- no~ 
t:ies Céntros _ auxiliares qtrn~i ;_, urás sociedades. S';rá um_ cen: s··. O p .

1
_ ! _meado censo_~ dos ~orriaes: e ?e~ 

:~::
1
~:~en~~=l'.~'~:1 .. /i:m~h~., 1:~~l~~-- j :it ('(:~~J~~l~t~~ ~:(·i!?'l:~~::t:1a: l s w~.) ~ •ft X''I I. · e . o riu a a J :~;'.i~~!~afer:~:~t~t d~

8
\~F~ai

0
~1l~ 

vador, forç.t capaz de contrahu- é uecessario recollocar a ul- Í O 11. .:.1. V · . -~ · j H·amomisch1s~a "La Quotlãlim~ 
lançar OS malef.i('iOs da \' ilia lllOSphera Chl'fa(à em !10SSa YÍ-1 ---------- n<,' ~ i · 

agitada, dE' todos os dios. da social e tali1iliar. Uma reac- N · liC.' b - d Em. 1sa1, !ngre.ssou na Acu<lt-
S. F.m. o Cardeal· Vilie11eu- c:ão se im_põe 11este ssnticlo, 1 o V o. - .L:,. m . a 1 X a o 1 mia. das Inscripcões e· morreu. 

,·e t·eRpondenclo ás palavras clé e11t.1'E' nós .. J+Jste nw111unento de I em Passy no anuo de 1839.. · 
agradecimentos e de entluí: vol:\SR r~. de V'Oilf:HI generosl-j comJ feliz _conseque_ncia .á- ra-·. ro P,u,hee-0_ , apreseJitqu. no dia-1 ·:.rre·ab\ln_ donaaos etc unia fe on- Em 1806_1807, publicou· um11-
siasmo pro,'.niici;.ulas . ' pelo dacle,. de .vos~à colfabo1:a~,ão de-.

1 
tifica.,çv.-o, da concordata entre a 20 de Outubro do anno JJ. p. suas :le seus sacerdotes recebem t'or- l!'J.1-lBI.:Z,. sua obra principal, 

Revmo. Pe. Pierre Poulrn dei-, ,·e 1nev1tavelmente vos ron- Se.nte. file e Portugal. -o n'.lvo·em- credenciae;; á S. s. Pio XII. , ?ª -~ ,'1Poio. não somente para os "liistoria. elas Cruzadas". 
xou impressos, nos c·oruc:ões <luzir em direcção á Io-reja" J bi.ixador An.tonio Faria Carnei- . ·O representunt,, de Portugal. [ maiv1duos, mais tambem para. a · d 

· · · ·.' .,, · · · elll notavel discur~o salientou .as communktade inteira... .0 e 1811 ª 1822. Mi ha.ud_, PU• 

Junta-Executiva do 4.:° Coruggre$~O 
· · · ' . · "c r· · b d · j bhcou 50 volumes da "Biogl"'" • c1rcumstancrns _dolorosas em que 1 on .1amos ,na -sa, e oria do. . . . , ,, 

inaugurava sua nobre missão: do- Episcopado, no ze1o do clero se- phrn Umversa, · _ 
Jorosas Pl\l'U a Igre'a e pata Por- cular ·e rcgu\ar, no fervor de Nos-1 Em 1836, em collaboraçao. com 
tug·al. o embailÍ:~dor augurou sos caros filhos e filhas de Por.- Poujoulat, come~ou a "Co1lecção 
múa naz justa e duradoi1ra. por- tugat. particularmente nos que se dP. memorias; podendo sel'Vir â. E ~ . ~UCBfilarlS,DCO N . '1 a.Ci0~1~- tador~ de ,·erdadeira tranquilli- dedicam á Acção Catholica. ·Historia da. Franç!l, ". 
dade nr. ordem internncional, ·1 Na verdade, il concoMia entre Narimdo us he!lezas e us fnt• 

Expiron-~e. õia 31. o prazo I Exec-ut!v'a do · TV Cong!'esso gresso Eucharistico J\":ií'ional. que náo poderá se estabelecer doi.s poderes não se realiza, não quezas do tempó · da,~ Cnw.act.a-s, 
pur:1 a entrÍ>gu dos projpc:tos, Eueharistico N'ucional, a 1·pall- · S. Exeia. Revrna· .. env,a 

I 
senão pela volta á união mo- se finali?.a na isnÍr>les conclusão Michaud não· se admiru. como 

do escudo e brazão de a!'mas I zar-se. em Setembro de l 942, hen~·i'uls para o maior exilo: ·r1o;; \ ral do mundo civilizado no cn- ' de um instrumento, diDlomatico deanti!· da descoberLa de um mim• 
parn o IV Congresso Buchal'iH- nessa Capitu.1 · paulista. ' trabalh'.>~. tl~ ,T'.mta. <·t>m:i ':~111- ,· tholicismo.. -: mas ~ll_l. uma especle de cria~ elo novo, 
tico :S:ac·ionul ele São Paulo. A .Junta, de_ que V. Revma. bem 'pai" c.ad.i um clús 8LIIS O Santo Padre respondeu em çao con~111ua mediante leal col- Michaud é Ulll humanista sa• 
Apresentaram trabalhos mui- ti ilustre presidente. jf1 iniciou. memb1·os. ''.fim cl~ qrn, t:rilhau-1 frnncez. exaltando a vocação laboração, inspirada por uma con- voiaho. o .humanlsmo sa.voiano. 
tos candidatos. cujos pseudo- em reunião. ,;eus trabalhos pre- te e gruncl10so :;eJa o 1 numpho catholica de Portuga·J: "Em meio fla.nc:.a reciproca e mutua estí- graça~ ú- J\,{. Francisco de Salles 
uymos :,;eguem abaixo: 1 paratório.s. <le Jesus 110 Santíssimo Sacra- á.s tempest,ades e inqtiietações ma. A so1icitude àtenta- que Je- Dermaneceu chtlstão. 

/ Agradecendo essa parUeipa- 1111ento. deste ag·onlzante período de guer- vou o governo portug·uez a ence- o methodo moderno 'a.inda ~~ 
Tarcisius - Angelus - Uma ção. uno min.has bençiíos :is Todo -o eits<'io para apresen- !'a _ em que Nosso cor,.ção de ta.r e proseguir nesta obra de paz, 1 apparecera, isso justifica.·.~,

lteligiosa - Ho!ltiamar - Au- do Exmo. Sr .. Arcebispo de tar a \'. JDx<:ia, os meus vo- ,
1 

Pae commum da Chri,tahdade é:Nos prova co_n.~_ !adora_ do es- erros .que. iios pa.recerJ~ ·(!'IUltll 
oílla Domini : FÜii Mari~e - Sã.Oi Pau1o sob!itl as .aetividades tos e hnmíldeR prece;:; pelas sente-se profundamente pertur- ~1rlto que apo~.rá e favor~cerá infantib. 1 

Ced.ira - Agostínus - -:c\'Iitis que vão ser empÍ·ehêudidas. mesmas intençõNL badil _ eis para Nós, um dia cl_e o desenv.qlvimento ulterior .... " A,\nda que muito1; juwos··seua1_1 

~ .. :-.. Guy de l\.i·Óntmor .:.__ Dioni- D · f d 0 rá t"'" · J'mpo·1· · 1- d J • 1 · "!li 
~

0 

eus ecun .., -~0 
· • Com · sentime1.1tos do mais confor.o e . e II egna pe º. que. =====::;:=:=::;::===== _lll:e,i,aça.· • !)~: ~.rltica, ttxtax1~; :r:ritl~j 

i. io Ario.pagita ......, Paulus - tantes labo1'.es. profundo respeito e sincera rendeµios grnças ao senho1,Mes- ·ôutl'cs devem ser conseí'Vados ~ 
an,tis .;.. ~fe.lla -:-:-' Ch. de De V. .Revma. Servo no estima. subscrevo-me tre .dos corações e Salvador das T O D O C A T H O L I O O ~.éin · biiiii ruri~atlos e bét':i. ·tiJ& 
·.à.'iíium.:·:..::...:Afissiona1.:i.as - Fi- s ,,., · · · 

e, .. ,or. De V. Ex eia. Re'v:uw., Se.1'VO alma~, . 
1 
presSO!, a .. de. :Maria Tu.bél"cu-losa - (a) Rauulpho, Arcebispo de Neste anno ele !940, a NaGão d• Y e Je r • . .A. ''f,U.storia das Crumdas'lt 

r..,, ,, acei • Portugueza celebrou o oitavo cen- · merece ser Ilda por.que offe?elUiJ. 
rH_ ·_eÚófilo ..,__ B_ a_ ndeira_ute Pau- "l -6 em Nosso Senhor Jesus Chris, 1 
!Hst'à - Veractuz Brasil - to, (a) Pe. Uoleslau Falarz,· tenârio de sua independencla e " L E G I O N A R I O • multei pt·ovelto. 
'Anchieta ~ ·c'ifrmi - Lina 'Curityba, 23 de Outub!'o Secretario do Arceb_ispadu. 0 teÍ'eeiro de sua restauração e 
Couto - l\'laria da Penha --- de 1.940. -nmn mundo agitado pela- gliena, • · · · · 
Hostilia - Lys . Blau -- As- .. ella soube provar. Jjt)r actos, que Activldades Educacionaes. no "ª'" 

.,_..,.. 

Vi - Ibi,; - Solano_ ·-- Virga l~xmo. Sr. ::\Ions. E~·nesto ••,,•,•1!111!;~,","11i\~I.IÍ111"1,-"'!lei\"-.i"li"-'lf\l"!lllla ·/ a encaminha por novas ascen-

Junta Executiva do IV Con- 1111~~~~~~~~~~ Sobre o terreno religioso -
,,_ Homerus - Fons Vitae. de Paul-a, DD. !'residente da 

I 
ções para unia nobre. grandeza. 

Macel6, 29 da· Outubro gresso Eucliaristico Nacional. estabelecendo relações entre a 
de 1940. São Panlo ·- SaudaçõeH. M~l!iJlfl\l!i Igreja e o Estado em novas b,u-

Revmo, ?ifons. E:rnesto de 
Pa,da - Saudações. 

AcC!uso recebida a communi
~o de- já ter sido nomeada. 
:PO'l' proVJsão do Exmo. e 
Ít%VIIIO. Sr. Arcebispo :\Ietro-
-~~o .... ~_ lilio. P&ulo. a Junta 

l<Jnrarregou-me S. F.xc·ia. i!M~!ffl I sej, que justifica as melhores es-
Hevma. D. Athico 1.;11,;ebio ela 111!1111 l;IJl l peranças constituindo um 
Roc.ha. Arcebispo :\Ietrnpolita- ! dt'Stes jrandes e sl'mbolicos r,ctm 

no de Curityba, de accusar ,o 11~1~;~~~=~~1, 1 d<! renovacão, que se repetem n, 
reeebimP.nto e de agrader.er o t hisloria õíl. Igreja, curla vez qm 
exp,ressiv-o communlcado da lil~!~IJ~~rl!!M!I I os povos. ,a.pós desvios pussagei'. 
constituição e ·approvação· da Í rn,q, voltam ás verdades esqueci-
Juntá :il;r.a11ut.1.n, · {lg IV CoA• , .!il.1. s.0s itlei.es T.l'er.!ii:tos, 11.qs &l-

o In~tltuto de Estudos Peda, de Imprensa, Livros e · Docume1:1"'' 
g·ogicos remetteu ao sr. Ministro tos; 0 II congresso Estadual df! 
da Educa.çií.o, varias importantes 
iniciativas e reall.Ze.ções relativas Estudantes do Rio Grande dOV.-
ás activielades educaclonaes no Su\. 
Brasi\. 

l~orr.m innu[rnrados Ví,rios cer-
1-umes ele natureza educar,ional. 

No ensino superior. funcc!ona• 
rãó n1als tres Pacuidades de. 
Philosophlu .. 

como o III Congresso Sul-Rio- No .. ensino profissional, fof 
Grandense de Historia e Geogra- criada uma Escola . Agricola · e
;lhia; o III Congresso Universi- In.tust.rlal Rur,a.I, _ em It1,:peoert~ 
taria lo'le ~~crtoa: a Expga!Qio~ . oa, !;,_~~o _ ..te SiQ Pa~ 

• 
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S. PAULO, 12 DE JANEIRO DE 1941 1 Directol'-Gerente: 

FRANCISCO MONTEIRO MACHADO 

. Tem, o mais deltcado e trans
eendentAI significado; quer do 
ponto de vista religioso, quer pa -
triotico, o gesto da peregrinação 
bahiana que. trazendo a S, Pau
lo a imagem do Senhor do Bom
fim. ve.rn agradecer o gesto 1de 
fraternal cordialidade dos catho-

o novo Bisno ~e lorena[ORIGEM DOS CABIDO 
- P '. . DIOCESANOS 

' ijicos paulistas, que presentearam 
.:1 Bahia com uma imagem de 
Nossa Senhora Appareeida. 

o· LEQIONARIO, que sempre 
fQi Inimigo rf'soluto de quaPsquer 
b.atrrL~mos mesquinhos 'ou sepa
ratismo.~ rrimlnoso,,, não pode 
delx1ír' de acoíher com jubilo a \ 
fld,tilga e piedosa prova d<' ami- 1 

~e., dos cat,holiros bahianos, Í 

ll!ntretanto, $(':.nos liriLo re.1 
-.içar o significado profundo elo 
facto. Vale elle por um :wto 
tle Fé, immediatamente applica
do a um dos problemas ,funda
mentaes do Brasil, que é o de 
nossa unidade. 

E' ~uito convenlt>nt~q~~é~e 
procure, por todos os meios, es
treitar uma unidade organira e 
:lnt,ell!gentemente entre t-0dos os 
t1stados do Brasil. O LEGTONA
RIO sempre applaudir:i todo;; os 
::\!!forças que neste sentido se dP
senvolverem. 

Isto não obstante, não deixa 
de ser absolutamente verdadeiro 
1ue ,taes esforGQs, por maL~ me
,·ltorios e constantes que sejam. 
'll'ráo inteiramente vãos, sempre 
que não tiverem por base Nos.~o 

(Conelue na 2.ª pag.) 

ção e delicadeza de trato, 

Nos primeiros see11lut1 ela gação de aj1i'starem seus e~- gas'!RI i:re eni nei:ernlTIDldás no. 
Igreja o Bispo; na admii1istra- tatutos ás novas disposições ra:s, att~nder ao conf.essfuna
ção da Diocesfl era auxiliado rla Legislação da Igreja., Esta rio na cathedral, ,e goza dü d i
pelo CoJlegio dos sacerdotes e_ mesma obrigação é urgida pe- reito de abSolVér de todos os 
~iaconos que, -na ausencia do lo Concilio Plenario Brasileiro. peccados reservados na , Dio. 
Ordinario, assumia o governo Nosso Cabido acaba de reali- CeS'e; o Conégo iheoTo:gal tem 
da; Igreja. :Rstes como os de- zar este' mandamento da San- ,a obrigação <Je explanar a Sa
rnais cleri<'o~ qu<" estavam ao ta Sé com sufü; no,'as consti- grada Esc.riptuxa, ou algum 01:i< 

serviro da Jgrf.'j,, tinham seus tJiições, nas quaes, :w lado- das fro ponto da Doutrina Cathol:I, 
nomes inscrlptos em um quu- disposições do Codigo de Di- ca, si assim parecer ao E:s:mo~ 
d;c·o --- o çarwu. Dahl a de- reito Canoniéo. tomam-se em Sr. Bispo, Esta mesma oõrí,, 
nor,nimH;üo de "canonicus" em , consideração igualmente os gaçâo pode ser satisfeita por• 
latim, e coirngo em portuguez. privilegias concedidos ao mes- aulas da Sagrada FiscriptuTa 
.fá ante;i do sP.culó VI havia mo c\abidn pela, Sagrada Con- ou Theologia no SemfuaTlo 
çonegos que lev·a,vam vida es- gregaçào do Concilio em 1908. Diocesano, ou Regiona!. 
t · t t 1· · 1 . Completando a organ1zaçfüj .nc ,amen e re 1g1osa o qne leu _No Cabido distinguem_ -se , as do .n-"-x·do de =a:,o n..,

11
?-

0 iuicio i'is Ordens religiosas de d g id d p t l ..,..,., ''"' r<> u, 
" d N1 _n, ªcesb_de ,os cta d1 u4arde.s. l "'~,o. ""'". Arceb1·s:po "=;,."'~: d'c ,, onegOf: e á istinc<;ão dos co- 0 "-'= = u~,,v= "" 

?dassdo ,a ' 1º0 e ns ~ 1 e ig- ter m=,.,..dªn"íado :r·uirto, , i San, -n;,gus em sf>culill'PS e regula- ni es n caJl t11 arns --•..- ......., 
res. , . ". 1 

", • - ta Sé a nomea.ç:ãü dos, tltuiares: 
A_ pru~eira é de nQmeaçao para. as caãei'ràs e, ss filgn:i-

Hoje o "Cahido dos Cone- obr1gatol'1a da Santa Sé; as "~d, -. , n ,.:,_
0 

..,.., (5' 

.. , t't , · t't · ~ d , · d , N u-u ~ "-\gas, ,..romt.Uõ u u,,,, ,. gos cons 1 ue uma 111s 1 mçao emais po em ser. o nosso d ja • tatu 
de m·i(fem Eccle»iastica cujas, cabido as quatro dignidades, te, neniro, ~s nov.oa ~~.,;,,; 
f - i t , , · J I A d· .,, A , t Ch , Os € om1:,vU J)ttra ®D=~= 
tncçues cons

1
: e~. ?m CtlC:r t l'Ce l;ho, I'~pr~t- ~,' _ ar penftencfàrjo e theo~~ i~ 

< e _(Jue 
1
o eu_,_od 1vmo _

1
,
1
en a re e _ esouret.'.fr

1
o-

1 
or, sao e pectiv-atrre.ttte, oa ~ ;c\J,: 

ma10r. so emn,ua e e amn ar. o nomeaçao pon 1 c :1. Iieg'os ..Jos-é A~ a'e ~l'rl:i. 
S1·. Brnpo no governo da DHJ- A Sag,rada Congregação do ,,.., Ant ,. ,,_";.,;:~ .... Ti: / 
ema, C nst't S l d e .u:r. onm ....,,,.,a,.,.._.,., ,.,,ay,er,;:: . : ,, º. , 1 ue o • ennr o o Concmo iiermiltíu que o Exmo. A gra'INJ-e d'eil~&() ~oi 
Brnpo Diocesano. e assume a Met.ropoúta, segundo seu crl- E s;,,, ,.. ' ,2;, · ,~ ,, 
11 • C' ,· 1 , n· , !XlllO. "~ ='t'Ceurspo i!"''"" Cl1Q1l < 1 fl ,<,;ao e a 1oct:se, na vacan- terio, nomeasse 10 conegos ho- 0 Cabido Mmapof~a:;r0 ,mru:i:l.~ 
ela da sede. norarios com os privilegios dos festou-se desde o, íirii~ d'er seu: 

A mesrn:J. Bulla "Candor lu- cathedraticos, desde que se governo. N'íto só preimchen -t~ 
eis Aetemae" que instituiu a obrigassem a substituir aos pa- das as vagss,., s:filii~, que :ri:o
Díocese de São Paulo insti- pitulares na ausencia destes. meou os dez h~i::éúhte
tniu·lhe tambem sen ·cabido Alem <las dignidades ha no ve para as dign'ldadits :m:ifriJn-. 
Diocfüialio. Conta, pois, nosso Cabido oITici;ies maiores t'' me. ras de Camareiros S'ellr.etoa ® 
Cabido quasi duzP-ntos annos nores. Officiaes maiores são o Sua Santiéfade. 
tle existencia. Data cfo 1746, Coneg·o Penitenciaria; e o Cone- A promulga~ doo estatretmi 

Apó;i a promulgação , do Co· go Theologul; menores são o é mais mira pro,>ro: d'o p:i't~l 
digo de Direito Canonico todas secretario, doi'1 apontadores, carinho de S. :mxcta. loo#ttm. 
as ínst itui0õ~s Ecclesiasticas prioste e fabriqueiro. O Cone- ,Para com ó C;!;'bi,Íro Metr.opoU, 
de Rit-0 Latino ficaram na ob.rí- g-0 penltencta.rio tem a ob,rl· tll,.no de Sifü Paulo. 

==========================::::.':::==~ 

-----------:--, ,. __ ,. __ Mons. Dom Francisco Borja do 
Amaral par\! o cargo de Bispo 
Diocesano dnquelle lug.ar. cansou 
nos círculos catholicos geral 

contentamento. 

Tem sido consideravel o nu-·,,., 
mero de fe1icita<;ões reCBbidas jjo/ ,;9 êl.pOi-0' dos E-x.mos. Srs. 
s. Excia. Revma, as quues o LE· ';f1iudetur Jesus Christns 
GIONARÍ:O acrescenta respeito•, 

Jaboticalnd, 21-10-1940 
Alem cios reaes predi,1ados mo- sarnente suas homeuáJiens. 

A oflerta ~a lma~em do Sennn r ~o Bomfim a Süu P 
A l'ecepção da PE. regri.11ação Bahiana 

Como foi notirlado, chegou n A's 18 horns reeepçfio r,o Pa· 1 gi:il."lo Geral do Al'cebispac!o. 
!!lta capital sexta-feira. ulLbna. \ taúio São Luiz. Durante o dias os p8regri.nos 
dia 10, a caravana dos pnegri- ! A's 18,30 horas jnn!,ur ofl't>1·1·- , visil,arão o Museu elo Yplranga, 
nos bahia.nos que vieram offer- cido pelo gxmo. e Revmo. sr. e o BuLanta11. 
u.r· a são PD.t1lo o "fa<·-simile" Arcebi.spCJ Metropomano, ,w.~ A's 17 horas. transladação da, 
üa imagem do Senhor do Bom- tt:C'vmo~. Srs, Sacerdotes peregrl- imagem do Senhor do E'omflm 
fim, nos. pam u Igreja da Ba 1\1o!'te . 

. Dia J 3 -- Pela manlÍã: visita A caravana chegou á Pstação 
od Bra;, ás 20 horas daquelle 
áia. 

Na e.stação aguardüvam a pie
l'losa caravana s. Excia. Revma, 
o Sr, Dom José Gaspar de Afon• 
seca. e Silva, Arcebispo MeLropo• 
mano. mrmbros do Cabido Me
tropolltano, clero S81)Ular e re
gular. 

Logo após a cnegada da ima
~em, formou-se um grande eor-
tejo luminoso que demandou a, 
Praça da Sé coro o seguinte iti· 
nerario: - Av. Rangel Pestana. 
Rua do ca,rtno, Rua Santa The
reza. e Praça da Sé. 

Na escadaria da Cathedral fez 

A's 2ü,30 horus. !'lo salãc, da 
Curia Melrnpolituna, sessão so
lrmne litero-mustcal, em home
nagem aos pel'egrinos bahianos. 
sob a, presidencla do Exmo. e 
Revmo. Sr. Dom José Gaspar ele 
Afonsecn e Silva. 

Hoje. obt>deeerão o si>guint,c 
prngrammu: A's 8 horas. Mis.~a 
na C'.alhedral Provisorb, c-elt,
brada l)Plo Exmo. e Revmo. 
Mon$. Ernesto de Paula, DD. Vi· 

aos departamentos da Llga das 
Senhoras Cat.holicas. 

A's 16 horas. recepção na sédc 
ela Liga elas Senhoras catholi· 
ca.s. 

Dia 14 - Visitas e passeim 
proporcionados pela Fi>deriição do 
Apost-Ola<lo ela Oraçào, 

A's lG horas ch:i offereclclo 
pela Fedi>raçüo do Apostolado. 

A's 19 hora.~. embarque para 
a Apparecida do Norte. 

"Uma concentracão de forcas anti-catholicos" - é 
como o herdeiro· do throno· da Austria considera o 

ultimo encontro de Berlim 

o di<scurso de saudação aos pe
regrinos o Revmo. Sr. 'Pe. Irineu 
Cursino de Moura. 

Em recentes cfec1araçoes a lID· , que d~verá ser vencida. o prin
prensa canadense, quando esteve cipe austríaco lembrou o eno dn. 
em Quebec, S, A. o A.rchiduque paz ele Ver,S,11,Jhes, conservando a 

mt!~ ~i~:a:n::eg~~~:~
1 

pres- Otto de Habsbmg, herdeiro do Allemanha unida. A solução para 
A's 8 horas foi 11 Santa Missa, throno da Austria, referiu-se á a Europa Central, seria a con• 

~elebrada diante da Imagem do situação em·opeia, Depois de con- federação allemã, gravitando em 
Senhor do Bomfim. na Cathedra1 siderações sobre a g·uerra, ·s. A. torno de Vienna, capital Catholi-
1'iova, sendo qeli>brante o Exmo.

1

1 referiu-se ás perseguições relgio- ca. Assim estaria garantida a 
~ Revmo. Sr.' Dom Manuel da sas dirigidas por Hitler, symboli· paz da Europa. e seriam respei
Silvei~a. ~'Elboux. bispo auxiliar I zanclo o ultimo encontro de fü1r- tados as tradições de cada povo. 
ele R1beirao Preto. . . 

Jim, entre H1tle1·-Molotov-Ciano Terminando S. A. lembra que 
nuranta e> rlia II imagem fica.. _ · 

- , , como uma concentracao de for- a Allemanha. dominando varios 
~â e.,.posfa á visitacão dos neis.( t' th 1. , d'ff t - d á 
,, ta,rde os peregri~os visitaram qas an ,1-ca . o 1cas, as quaes se povos I eren es. nao po er 

. ~q igrejas da capital, 0 Museu faz necessano comb~ter. , ri>sistir a nenhum golpe milltu1· 
da Curta, sendo acompnnhado.q 

1
. De facto, a Rwma, Italla e serio: pois terá que enfrenta_r a-s 

pPla Federação Mariana Femi· Allemanha formam uma, frente revolu('ões interuas (1Ue então 
:ilUUl,, . pi.iã contra Q mW2d.l:I catllolico, s..ni.ria+tl. 

Ao iilxmo. e Revmo. 
Mona. Ernesto de Paula, 
D. D. P:res-ldente du. Junta 

Exectitícva do IV Congresso Eu-
chàris t:ico Nacional. , , 

Saudações e benção11. 

Ar.alio do receber com a mais 
vi_va satisfucção, ia attenciosa 
carta de, V. Revma., em que 
teve, a gentileza de me com
municar que S. Excia. o S;r, 
D. José Gaspar de Afonseca e 
Sllva, Arcebispo Metropolitano 
de São Paulo, houve por bem 
nomear a .Tunta ExecutiV{I. do 
IV Congresso Eucharlstico N~
eional, a realizar-se nesta Ca-
'pital em Setembro de 1942. 

Presado Monsenhor: qÜeira 
reeeber, junto cow a minha 
benção solicitada e que f11.ço 
P.Xtensiva a cada um dos mefu
hros da .Junta Executiva e a 
todot1 os vossos trabalhos, 
queira reeebe.1· as minhas con
grattilações pel:t elevada e dif
fieil missão que o sr. Arcebis
po Metropolitano em, boa hora 
se dignou confiar a V. Revma. 

Faço votos sinceros por que 
o nosso IV Congresso Euclia
l'ÍStico Nacional em São Paulo 
seja 11ma glorificação e um 
triumpho a .Jesus Hos'tia, ine
ditos Plll nosso Brasil catholi
co, ú altura ela grandesu de Pi
ratininga e justa recompensa 
dos esforços e da sabia nrien
tação que V. Revma. e a bri
lhante phalange de collabora
dores que integram a Junta 
F.xee11t.i ra, estou certo, hão de 
,dar a uma ,tão importante e 
sagrada. Si Deus. N. S. for ser

Homilia do Samb Pa
dre D'lá ~ia.da 

O "Ossé:rvatore ~,,, , 2t ~ ~ :tmfi:t P1i
º~? of.f.ic.lal_ do Vatica.~ Cl'1i-, _ím ~ ~ «e ~~,-, ,, , :,: diz ó 
ticou, ~m ed1tot'"ia'l :na prhn,ej. "'Os~m.'e ~ll~~ có:i:lt'$-

ra pagina, sohre n. má in'l:m'· ®a aa ~ ~e'JJI' 

pret.a~ão que foi dada â ~ ta,eg t'fu. pál1l catli,~ li'OJ"e 

Ha pronunciada Por s. S.. ti m$: ~ ~~. J:lO<l.~ ,ver 
Papa Pio XU, llomilla que foi ®e eS&eB ~ ~ um. 
um appello em favor de u~ Pl'~ detttlfilD?, d'O.ude, 

paz basea.-da em principias ea, •. não s-e pode nega;:r: a illZti.,l}a. 
tholicos. W facil com.preJ:ren:d:~,;~, 

o jornal diz que certas agen- ,g,naesquar cm,e se--jam seus ue
s-ejt)s 'ou SUàS -prev!sões, que a cias de imprensa, como certas 

emissoras radiophonicas, hão 
citaram, senão certas partes 
da homilia, ~ ainda, safüm. 

paz entre os. po:vos: cm sn".i. 

vido me clar vida e saucle, será taram certos ·pontos da ~llo
a min]),a maior felicidade tomar 
partfl em tamanha gloríficstção cução, deixando outros na pe-

bsseada,.. neites. p:ritmipíos,, ou. 
então, :irão msürú. As agen
cias de imprensa ,ou as esta
ções radiop,l10nicas citaram u. 
homilia no que lhes pareceu 
de mais util a seus a;r.gu,men,. 
tos e aspirações. Entretanto,., o 
pensamento cathollco e ou dl· 
reitos moraes 'são em:~onjuncta 

a Jesus Hostia, podendo entoar· numbra, 
depois, ao igual do velho Si- o papef de s. s O Papa é 
meão, o "nunr dimitis servum 

1 

. , : . 
tuum. Domine". Sem mais, estr1etamenie .rehgioso, diz 0 

presado Monsenhor, agradecen- artigo, e sua homilia deve ser 
d,o-llle lle uovo a ~e14tilez,il> li~ . Úl_ter.P.raWt-,d,il. como um todo. 

r 



L~-G~O~Aà1l0 1-r 
m~!...;..;.-.,·twd-,,21:z;1l¾l9i9 -..P2 J;;;,Z.,3'1'!1 

:o.:: .,U.'. Ut!U C-õTH{.l!..H.'0 ÇOM ! 
4t'?l'U.1i;AÇ},O Ef'êLE'3l,\ST!CA 1 

R2dl,,',fic, P- Admín!str<,,:íío: 1 

i 
.Rua ,rnma!'.'ulada ('onc-rl,:ào_ 59 ! 

,~:::h:J:~at-1;:3~ 1 

!:..,·,sit,ü;J.tlll'a.!!i. r 

A.nno 
,., exterior 

• j 5$~001 
2fi$11001 
&$000 1 

exterior J·~:s1.10C 
' <::lüO ,,~-·-··"-' UV,.l.SO • 1 

at,·,u:8.do $400 

J:i,ioamos aos r.ossos ass1gnan- 1 

tes c~mmunicarem a muda!lça de 'I 
ser-.1 {~~1d-2x-2ç0s pai·~ a Ca•xa .\?os-

, .•. ;, ""'"'· ANNUNOIOF-l l l 
Peçam ta.Ldl.,, s<1n cumpromtsso 1 

1 
1 

r;~o pu;ilicamos collaboração 
-.,~ r.ns8à:; e;,(:1·J,~r2s ao nosso 

eiuaàro de redactoreii. 

o LEG!ONARIO tem o ma
~p pr'ázer em receber· visitas 
ás mstallações de ma redacção 
e otficipa, i:nas pede que não 
sejam as mesmas feitas nas 
2às., 3âs. e· 4as. feiras, pol' exi
gencias do s_erviço. 

TANAGRAN 
Optimo fortificante femini

no, exclusivamente feminino. 
Mercê de seus hormonios es
peciaes, Tanagran rejavenes
ca a mulher, Tanagran é o 
remedia indicado em todos os 
ca.soo . de abatimento, rugas 
precoces, envelheicmento pre
mat;uro, cabellos brancos an
tes do tempo. Em todas as 
drogàrias. 

CONTI· 

DA _1.a 

PAGIN~ 

• 
Senhor Jesus Chr:lsto. E' com 
Cbristo, e em Cliristo, que o 
Brasil deve ser unido. Sem es
ta base, esta união não será ou
tra coisa senão uma palavra oca. 

Assim, se explica. la-rgamente o 
jubllo. piedoso e patriot!co com qu~ São Paulo recebeu a pere
gr',nação bahia-na. 

* Notlçta p1·oveniente da Norue-
a arlírrii.a· que o governo do tris

.kmente famoso sr. QUisling aca• 
isa d.e resolver que a policia tem 
o · direito de violar o slgHlo pro
fissional dos advogados . e dos 
medicoo, bem como. . . o do con
:!'esslonario ! 

Evldent'emente, o fact-0 impli
ca no desencadeamento de uma 
verdadeira persegUição religiosa 
ua Noruega. Jamais, um Sacer
dote catholico poqerá consentir 
em violar o segredo do confes
slonarfo, para satisfazer a curio
sidade criminosa da pollci.a "no
ruegueza. ;; . o martyro:Íogio não 
i:'$t&. vasio dê nomes de \marty
:res do sI~illb do conféssfonarlo. 
o sr. Qul.sli'ng e:iJ:>àr;raxá diante 
do nieslI!o obstacuio soJ:>rena.tm.al 
s 1nsuperave1 dlimte dil qual ou~ 
nos tyrannos já . esb.arrari1;~. 

* 

1'enho por lncontest.avel (!Ue, &e 
tantas e tantas obras catholicas ve• 
QEt.am .;; mingua de recursos pecunia
r,os, isto se deve em grande parte 
ao facto de que às p_essoas que pos· 
irnem re.cul'sos pecuniarios não pe
sam devidament~ -a responsabiiii;la
de que st1a fortuna lhes Impõe. En
tretanto, se esta noção fosse mais 
geralmente divulgada, que facilidâde 
encontrariam muitas obras que cor
respondem· ás mais urgentes neces
sidades, quer da pobreza desampa-· 
rada, quer das. aJmas famintas de 
bom ai imento espiritual, quer emfim 
do culto, que precisa ter uma magni
ficencia correspondente ã sublime 
elevação dos rnysterios que nelle se 
celebram. 

Desejo, pois, ao tnenos na lirnita
dlssima parcella do que me é possi· 
vel, concorrer para este feliz resul
tado. 

Todos conhecem a parabola dos 
talentos, narrada no Santo .Evan
gelho, Um homem riéo foi fazer uma 
viagem, e deixou dlstrlbulda entre 
seus servos uma certa quantia que 
de.,.eriam fazer. render, A um deu 
tres talentos a outro dois, e, final• 
mente, a m.~,ls outro, deu um. De 
regresso da viagem, chamou a con• 
tas ·os ser'VÍ:>s •. Os d'ois primeiros 

haviam feito render o deposito, apre
sentando um lucro proporcional ã 
quant.ia que lhes fÓra confiada, e 
para ambos o Senhór destin·ou exéel
lentes recompensas. O terceiro li· 
mitou-se a enterrár o talento rece
bido. Não o· gastou, não o guardou 
levianamente. e de sorte que º"· la
drões deite se apoder'à$sem. Pelo 
contrario, guardou-o com summo éui· 
dade; afim de o. restituir ao amo. 
Mas, negligente, preguiçoso, inepto, 
não soube fazer render o dinheiro 
que lhé era entregue. Por Isto, quan• 
do o amo régi-esso:u, com umà riatu• 
ralié.tade- .um, tênt0<•de!i~llcer1t:e, 'd"iiêF• 
vo lhe restituiu . o tãlentó. Ê o ámó 
o fulminou com uma sévera ccrn~ 
demnaçio. · 

**• 
Os pouqulssimos ricos que esti

verem lendo este artigo não se illu• 
dam sobre. o sentido da palavra "ta
lento". Talento não slQnifléa, ahi, 
como aliás_ a propria na'rraç~o i.ndica 
ã evidenciá, quálld_ades intelleetuaes 
ou artísticas, Significa diri.héiro. "Ta. 
lento" era nome que se dava a uma 
moeda antiga, e o Salvador, empre
gando a palavra, referiu-se dli-ecta
mente aó dinheiro entregue pelo Se• 
nhor a seus servos. E• esta a Inter
pretação Qnanlme ele tô~ó.s os exe
gétas do Evangelho, _e nenhum. s~b: 
terfuglo poderia caber a· este propo~ 
sito. · 

Penso que não seria difficll, pa
ra qualquer pessba poijauldQra de dl· 
nhelro, rêfteotlr um poâêo sobre à 
saliente analogia que se encontra_ 
entré sua p~oprl'à situação, e a dos 
servos. da pàrabôla, a quem deu De11s 
dinheiro para fazer render,. 
• , .. Servos, os r~cos deste mundo o 
são como os da parabóla, porque to
dos n9s somos servos dé Deus, e 
menos do que Isto, porque o amo 
domina seus servos eomo patrão, 
mas Deus é para n6s muito mais do 
que um simples patrio, jã que, é 
nosso Creador. 

Dinheiro emprestado, elles o têm 
por certo, pois qúe, se perante todos 
os homens os donos r•9itimos dó 
dinheiro, segun~o toda a justiça, são 
elles, perante Deus, que é soberano 
senhor de toda-a as coisas, os ricos 
não são senão menos prestamlst'ali, 
em cujas mãos Deus depositou a 
fortuna, mas da qual continua l;lle 
a poder dispor como melhor en• 
tender. 

Assim tambem eltes são servos 
que recebéràm dinheir'o emprestado, 
e que devem fazer render. 

*** 

sim,. entra nas Intenções amorosas 
do Páe que o filho use em si.>u pro, 
prio proveito a fortuna, SP. bem Clt'f> 

com sabia moderar;ão, 1Via" r,à,) r,or.::; 
elle permittir qt,e, nesse uso. o fiino 
;:e exceda de tal maneira, que Sf 

recl1se a auxiliar o Pae eni sueis nt-
. céssidades, ou que destrua o patr-i

monio que lhe foi confiado. 
E' exactamente esta a situação 

dos homens· ricos, a quem Deus na 
Sua Providencia concedeu a ventur.i 
de possuir abundantes haveres ma
teriaes. Podem,. elles fazer render 

para si a fortuna, utilisando-se, se 
bem que com temperança, na satis
facção de suas necessidades. Negai o 
seria cahir 110 mais rasteiro socia
lisino. Mas nem por isto têm elles 
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o direito de deixar perecer, á mlnsua 
de recursos materiaes, os mais fun• 
damentaes interesses da Igreja de 
Deus, fazendo com que o dinheiro 
renda só para elles, e julgando és
tuftamer.te qu_e são verdadeiros poços 
de virtude, .pelo simples facto de não 
terem dissipado sua fortunà em or· 
gias e desmandos de toda a especie. 

*** Vou provai-o de outra maneira. 
,,,. Tomemos o· exemplo de um 'jor: 

nal oathciilco, ou de uma radlo-einis• 
iióra catholica. 

Diariamente, centenas- de milha
res de· almas são envenenadas pela 
dls&em111ação de .doutrinas 'antl-ca
tholicas, vehiculadas pela má im· 
prensa e pelo máo radio. Multipli
cam-se indefinidamente os recúrsos 
pelos quàes o mal se !llastra, e atrahe 
para 011 vortices da Impiedade e da 
corrupção as almas remidas pelo 

Precloso Sangue de Nosso Senhor 
Jesus Christó. 

Reflicta-se simplesmente no S:e· 
gulnte~ a quasl (?) totalidade dos 
jórnaes "neutros" costuma publicar 
artigos, noticias, anunclo_s ou photo
·graph_las nocivos ás almas. Segundo 
uni ca.lculo elaborado por technicos, 
qualquer jornal é lido por uma media 
de quatro leitores, Assim, sempre 
que um Jornal sahe com um artigo 
contra a Religião,' desde que elle te
nha uma tiragem de 50.000 exempla
res diarios, que é a media de nossos 
grandes dlarios, são 200.000 pessoas 
que vão ter em mãos um alimento 
espiritual contrario aos interesses de. 
suas à1inas. Em outros termos, quan
do o jornal sahe da rotativa e se 
apresta a ser distr-lbuldo pela cidade 
e pelo Estado inte.iro, dá-se exacta
mente a mesma coisa do que se um 
exercito de 200.000 pregadores sahis
se â rua 'para falar contra a lgreJa. 
' Recipr.ocamente, o bom Jornal 
pode representar um· exercito diario 
de 200.000 pregadores que faliam em 
favor da Igreja. 

A' vista disto, pergunta-se: por· 
que temos tantos jornaes que não 
são catholicos, e temos tão poucos, 
tão pequen_os, tão pobres jornaes ca: 
thollcos? Com que dinheiro se ali
mentá os jornaes que não são catho
llcos'? Com dinheiro de catholicos. 
Porque não florescem os jo.r'naes ca
thollcos? Por falta de dinheiro. Onde 
está o dinheiro dos catholicos? Nas 
mãos dos Jornaes não catholicos, nos 
bancos, ou no clássico "pé de meia". 
E' esta a crua e dolorosa realidade. 

*** 
Admitamos que um Pae dê a um 

filho uma parcella de sua _fortuna, 
para q1,,1e elle a '>utll,1e. o. Pae n_âo Levemos mais adiante a medl-
renunoiou ,ã propriedade dós bens tação, Elia é severá, mas exactamen-
que i,ntregou ào filiio. Reserva para te por isto ê fn1ctuosa._ 

Ai do palz em que uma pes- · melhor ententler, Seu proposlto, fa. lnf.illlitel, · que Nosso Senhor Jesus 
zendo O emprestimo, foi_ apenas·o de, Christo remiu todos os homens, e 
colocando convenientemente seus ha- não apenas alguns, e que EÍle teria 

mente morrido na Cruz, ainda qlie 
fosse simplesmente para salvar uma 
só clac; almas perdidas pelo r,;eccad.-:L 
L rn o,:tr·os termos. ainci11 cr.,e houVi"<t
,·:., unD ,;ó alm:i pi:rclicia, e essa :,lm;i 
tosse a do menos intelligente do;; 
homens jamáls exist'ehles, Nosso ·Se
nhor Jesus Christo te.ria.' dado por 
bem empregacl.i toda a Sua Paixão, 
simplesmente pelo facto de· s:ilvar 
tal alma. 

Assim, o preço dê uma .ilmà é 
o preço do Precioso Sangue de Nosso 
Senhor Jesus Chl'isto, 

Isto posto, é incontéstàvel que 
milhares de almas p<rderiam ser sal
vas, se tivessemos pessoas. bastante 
generosas para fazer um jornal ca
tholico, que, pondo nas mãos de mi
lhares de leitores jornaes que nada 
contem de nocivo ás alrflas, por isto 
mesmo contribuem êfflca:tnienté pà
i-a evitar que os .. joj,n~es. rit'ãos vão 
ter a estas pess'oas, "e cciristituam 
para ellas uma occasião proximã de 
peccádo. 

Porque estas milhares de almas 
não tem este meio de salvação? Por
que innuineros ricos não são tão ge
nerosos .quanto deveriaÍ1i ser. O Pre> 
cioso Sangue de Nosso Senhor Je
sus Christo não é approveitadó pelas 
almas, ás dores, os gemidos, os tor• 
mentos do Salvador para ellas,, se 
pérdem, porque mLIJtos ricos enco
lhem avai-amen.te suàs mãos. 

· Como se corilpl'eliend'e' bem, de· 
pois disto, a lamentação da EscMp
túi-a: "Qualls utilltas a sanguine 
meo". Qüál. a utllidade de Meu San, 
gue, pode exclamar o Salvador, para 
tliintas almas que con_tinuam · a sé 
perder? , 

No dia do Julzo final, tudo i.sto 
virá á tona. E cada um de n'õs, em 
logar de se excusar preguiçosamente, 
com os mil e um pequenos pretextos 
cdm que nà'rcotisamot nossa ·cons·
ciencia, dévé 'fó'rmt.ffar. 'p'ara seu pr.o
prio uso a segulnté pergunta e'xpli
clta: 

"Porque não auxilio elt o Jornal 
catholico? A razão que tenho pará 
isto, eú' a .repl!tlrei desémbaraçada
mente a Deus Nosso Senhor, q.uan_db 
no d.ia do juizo final, dia tremendo 
de ·c~lamidade e de miseria pará as 
al'm'as más, Elle me chàmar ãs con- . 
tàs?" 

Exemplifiquemos. Se eu ,disser a 
Nosso Senhor nesse dra que eu rião 

,élei meu dinheiro pàra 'o JÓrnal ca
tholli:o, porque tinha receio dé que 
o jornal feito com o concurso de meu 
dinheiro não fosse nem tão moderno, 
nem tão perfeito, nem tão attrahente 
quanto eu desejaria, Nosso Senhor 
poderá me objectar que melhor se
ria um jornal catholleo technjeáinen
te imperfeito, do que a ausencla total 
de qualquer Jornal catholl<::o, Neste 
caso, o que responderei e_u? Conti
nuarei tão á vontade quanto estou 
agora? 

Se eu disser a Nosso Senhor que 
tinha fortuna não seria sufficfente 
para fazer o jornal todo, e qÚeJ não 
tendo a certeza de que outros tam• 
bem não contrlburrlam, J'ulguel que 
não deveria esbanjar meu dinheiro, 
Noss.o Senhor bem me poderá res
ponder que eu era tão rico que os 
20 ou 30 contos que deveria dar ao 
jornal oatholico absolutamente não 
me fariam falta real. Assim, melhor 
seria que eu tivesse cumprido ineu 
dever, fazendo recahir sobre as ou
tras pessoas que tambem devessem 
concorrer, a plena responsabilidade 
de sua omissão, o que responderei 
eu? ·· · 

E se eu disser a Nosso Senhor 
que appliquei todo o meu dinheiro 
em alllviar mlserias physicas, como 
a doença, e Nosso Senhor, recompen
sando-me embora por isto, me apon
tar, entre os demonios, alguns doen· 
tes que eu so_cex>rrl, e que alll se 
encontram por. toda a eternidade, 
porque se afastar·am de Deus em 
conséquencla da leitura de um mão 
jornal, o que responderei eu? 

~'** 
Com estas perguntas, termina o 

artigo, Cada leitor o continué com 
o intimo de seu coração, meditando 
estas salutares verdades. O ffnal des
te artigo não é no papel: é nas cons
ciencias, ã luz do olhar penetrante 
de De11s, Nosso Senhor\ 

iiil iõ. 

1 A r·oti:;a já " \'flil:.i. ma~ s<' 
1 ago'ra clieg)n uD nosso conlH't'i· 

1 
mento. Cól'lfessamos que nos cau-

1 , sott profunda tristeza o que aeon-
11 tec«tL Não se pode neg·ar. exb-

1 

ie um real progresso no jo;na
a!smo nacional. Já não se veem 

· mais aquellas déploravéls . J)6J0. 

1 

mlcas em . que os ,contendorés !:(\ 

descompõem em baixo calão, si>m 
llf'nhuma idéia superior em ,io- · 

! f'C> mas versaÜdo apenas di>~p~i~ 
-

1

, tozlnhos. J)éssoitéS e· lntrlg-ilS SU• 
burbanag_ 

A praga dà Secçao Livre ce, 
. deu, já não $êndo utilizada senão 
_para as lides. foi-ensés. é, assim 

·1 mesma, com céi·ta modera.çi'lo: R, 
aihda quantlo sé trattt de ata~ 
cai- -~S.Sóàlm~nte. os. ai-tlétlllst~s 

, preferem a, ironia. fma e. dei!~ 
1 cada, que n!iti quebra a ]inha ria 
1 boa educação, mêsiho quando _é 

vénénosa ·e corrosiva; nó qt1é se, 
guem, louva.vélménte, a corrente 
do mal.~ actuâ.1 jornalismo .. 

Eis que, no émtànto, Qém nu 
i Càpltat do paiz, "O Globo;' to
i tou a si destoar em tão bi?uo 
1 espactaculo. de a.perfeiçQamento 

1 

cultural, mostrando qu. e, por. ba.i? 
xo do verniz civilizado, .arde tn,, 

! domlta a indole botucuda, proIJ'lp· 
1 ta a saltar de t.acape em pulTho, 
i e a realizar um banqueté antro-
1 pophagico. E' profundamente· la
! menúwel ,que aqu~lle jornal, em 
: sua edição de 17 de .Dél!.émbrc 
1 P.- P., se .. tenha sahido, .. Jogo na 
. primeira 'página. com uma ll\1• 

thentica pasq.uinada, naquelle w
' lho estylo· . enfurecido e encruo,. 
1 çado, .. com que os coroneis de 

roç,a· discutiam politlqulces aldeãs. 
O colerico Í-édactor do '' Ó éJo. 

bo ,. tóinou a si a tarefa ingrat1_1 
de atacar malcriadamente o il• 
-lustre jesult.a '/?e, · Arlindo VM
ra, porque éste Virtuosó sàce-i-dott 
concfomna., _ein seus arUgos, t 

1 inunora·lidade das praias, das pis 
1 clnas, das mopas; apontando ~ 

perigo que correm as nova.~ g~ .• 
r_ações_. O mais notavel é que 
este desatinado redactoí-· se .·faz 
Pássàr por catholico durante to-

i do ô! tempo en1: q_ue agride sacrl
Jegamente o Revmo. Pe. Arlkdo ! Vi~i.ra. E é é innome "da ngssa 
religião" que pede ao Car
deal ( ... ) queira coh!blr tão 
santa cainpà.nha. · .. 
· .. Isto tem Ümá extranha iiefue
lhànç~ com o que, .ha :i{i. tari0,.~ 
,séculos, dlzta. Tartuffo: .. 

"Ahl Polir être dé~ot, je n'en 
.suls i:ias iito!hs hôiimié ..... 

A~d~ ~ô µtttino núiiier.ó ii~g
rià1ayan1os qµê à. teéfüitcii, cios 
ililmltos eia Igrejá e~ÓlÜÍu cilnsi-

1 déravelinente. Antigamente, ô ca
l thol_icismo era atacado aberta

mente. Hoje, tratam-no com me 
.suras, sorrisos e rapa.pés, emquan
to se vae estrang1.1J.ando-o sor
rat.eiramente, tlrancio-sé-lhé aos 
poucos, e sem ruido. os meios de 

, exlst.encla. A attitude do redac-
1 tor d"'O Globo·", dizendo-se ca
l tho!ic(l, e atacando truculenta
! mente um padre, denota esp!rlto 
j esclerosàdo,, que não soubé · adáp
' tar-se a essa .. nova technicá. Quer 
1 parecer amigo da Igreja, mesmo 

1 
seu filho, dirige-lhe elogios ·de
sageltados; mas o anUgo veso 

1 anti-clerical se lhe denuncia nó 
j modo ata.mancado . com que ln
! sulta _um sacerdote. E assim, a 
1 hypocrlsla se manifesta rldlc-ula-
1 mente aos olhos d etodos~ Os seu~ 
· companheiros de combaté devem 

estar furiosos ..• 

Lt:;R E PROPAGAR O 

. LEGIONARIO Oi 

'Íll' DEVER DF: TODO~ 
OS ~AF9:0I,!COi<_ ~oa Dão pode itiitls abrir-se ~n

came:o'.te com seU medico, af~ 
de obter a cura de seu corpo. Ai 
do :palz em que uma pessoa não 
se pode mais abrir com seu ad
vogado, para obter a defeza de 
seus direitos. Mas mil vezes mais 
Infeliz o ·paiz que tenta violar a 
paz das consciencias, o segredo 
augusto do Sacramento da Pe
nitencia, para transformar o Mi
nistro de Deus em um vil tra
hldor de seus deveres, o Pastor 
em lobo devorador, a confiança 
filial do penitente em meio mi
seravel de exercer a delação! 

íl 
~i ~ l.flrelto de os recl_ámar quançlo 'Diz a doutrina da Igreja, que 6 

· verés; aJudar tiunb~m seu filho. Aé- soffrido tudo quanto íloffreu; e final-
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Evidentemente, não é a Norue-
88, nem é a AHemanha, que res
ponsabilizamos por este tr!stissi
mo facto. Mas os ldeologos que 
semearam germens cfoutrlnarlos 
que produzem taes consequen
atas, estes não podem deixar de 
ter severiss!màs c0I1ta,s a. acertar 
~te ~ue, 

e A. T H o L 1 e o s 
Comprem'.. e·k e I u s, "à mente suas ioias e seus presentes na conhe<:ida Joalharia 

·c:,A S A CASTRO 
.Qfficinas 

Rua 15 ·de Novembro N. 26 
(Esqutr11 da Ruà Anchtéta)_ · 

proprias 

Unicos concess1onarios dos afamados 
relogios 11 ELECTRAu 

b..,....,;.,;...;,;.......,...-................. -------··--· -------

Curso de Auxiliares de 
Escriptorio 

No dia 7 deste mez tlverarr1 
inicio as aulas do curso dé 

, adaptar;ão ao 1. 0 nnno do cnr-
1 so de auxi1iar dP eserin:orio 
' da Liga das Senho.ràs · Catlw
: licas. 
1 Os exames de admissão r"a-

llzar-se-ão nos di2.s 28 e 29 cfo· 
/ corrente. . _ 
1 A8 inscnpçoes pod.em ser 
1 feitas na 3ede ,'a E:;co1,, . ~. 
! rua São Vi<cer:te de Pa~,1'?,: .. 59_2, :· 
! Informaçê,,"'' a <23se _;·s.';)e"éfo·_· 

serão 
1 6-79.24. 
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Archidiocesano 

Dia 5 Damlii!J:" din a rcumlio mensal drus Reli- · Congresso Eucharistico Nario. 

A "('arlc1 Pastoral" rln 
.·Ep;:,,:opadq Paulista que va
lll<"' c·ommentando tem um 

Descrevem ~ ~'cnlu n1~ 0 . ~ glbsà.s, d'à. Ar<:hidloces_e e cotice- f nal, terã,o _inic_Io no dia ,1.º de 
avcnlut·as !Jrutaes. scenas ele Pr.la manhã .S. Exc!a .. H!c,bcu deu dh scgmda aud1cncta:; pu-, Março, pnme1ro, sabhaclo <fa, 
horror e de riangue. !i;ducam,, v?.tin,~ p~ssoas_ enl aud!cnc!a.. A 's blicai!. : quai·csma. obedecendo a 89• 

direi nielhor, deseducám os i;>e- j 15 lloras tcce~cu em audiencià _ . , guiüte ordem: lumii10so trecho sobre á cdti.ea
ção phrsk'l rla qual hoje se 
usa 0 abtisa. p;n.o: [~ucaçõo tizes n'um sensachmali~mo I especial a Ac~a-'.> Cath!J!ic!l. com! !)fa 11 - Sabh:ú!a l.º periodo ·- ds 1 R 17 de 

brutal, cxc!tàndo a imag!ila<;ão i todos. seus ra,mos Já º:ganizadós Março - Parochias de 8Jnto 
"Tambern no campo ela 

EldudH;ão Jlhysicrt 8oflt"c â8sal
tos c1 hioràl ehristã e dê tuodo 

inl'antll 0 forriü.tndll mental ida-·"· .rer.>résentarttes de tol!as sec- e. Excia .. offerfoeu um alino~ Amarn, São Caetano. s~nt 0 .\n. 
des de balidldos ele ·norclJt.a çécs dá Cruzada Euchàristica que ço ao _Collêndo Cabido e á tar• tonio do Pan·. . 
salteadorE'S e piratas, glorifi'. offei'tll.hun varib.s presentes lt s. de teéebéu eni âuiiiéncia innu- Missionat:iri'R - Revmos. Pc,i. 
canelo heroes ele roubo e cio Excia. jial'a as novas pát·ochlas nim·as pé~i;ôas. tendo_ ás 20 ho- nedemptori 8 ta,s. tlinda mais ostensl vo. 

N'tilll paii coiiio O ilosso crime, recen,temeiite cHá.das. s. Eitda, ris cdtnp&t;~ddo ã ÉsÜL!;ão do 2.0 peiiciclo - rle 1!l a :ii ;lá 
As historias de bandidos com toao o seu ágràdéceu os dl.5ctfrscis e dêu seu . Braz. bara r~_êêbi-r os 1:;é1·6gr!nbs l\Iar~:o - Parochias de Santo 

ecirtejd ele crlmes, tornaram:sc o thenia sur- , _anel à !J~ijár a todos._ A's 17 háhfahos que vki·a~1 traz'ér à .Atidré. N. 8. d0 Carmo e Snn• 
rado, de quasl tuúos os supviementos infanUs e, _30 recebcú éíh ,ªu1!e~~i~ ~s: !!n~,gêfu do ~-erthór cio !3oinfiin, \ tá _ 1'herei:inha. fdtuadas "m 

1:J.ingtiem Ó(H;âl'ia itégal' à Íiecbsstladé de for
falcéei• physicaméiitê à JJós§à juventude. 
· · 'Sêtiipfo c1'itefiosil ii1ii i:luas àlt!tudés se111-

:6rc á egual distanciá dos extremos vi~iusos 
à Tgl'éjà,. em seus fJt'lilcipios de philosophi; 
christà conió ém seus ensiiJarhéntos dóginâti
cos. 110111 ))érfilha o intellectualismo éxagge
fa.cJ;,-, i'/Üé só cultívassé {j éspirito. úem {Iode 
to!erár o crasso üuitcriàlismo quA só acccita 
a: cdtica,:ão do corpÓ. Quanto mais fo1·tc e 
sàdio for o individuo, tanto melhor para a 
vi<l;i christã. Por isto a Igreja, mais llu que 
outras_ e11tida<les. approva. luuYa e acompanha 
co!E interesse a éducaçãô pliysit:a .;_ 

. Desta leitura ua infancia, pas:;am os fe- • pecial à C~ldnla ~a_r~.11lta ~e s.§ .. o ": ..... to André, e a Freguezia do 
doi~is á,; hi,;tbl'ias de Dcctetives e aventüras Paulo:. tei_tdo_J'_l"?nurt_c~~o Ui~ tURIÂ ME:TRÔPÔÍ..ÍTÀNÀ J o·. . _. 
pdliciaes: dlsculso ,d~ agi ~d~cilne~to; ... b~: _ • .. _ , 1 l\Ilsslonal'Jos - Revmos pa, 

Até os doze ou quinze aúnos o menino rante _toda a tarde cel}tenãs_ é!e . J\lotis. PJrnesto Íie Pá\ílá, Ví- 1 dres Redemptoristas. 
tem com esta lcitilra, cm BÜâ .i\uagirnlç.lo r,~ssbáiJ.,,forài~, mH.1~~r S. tltchL gU.rlb, Gifa,J. c/estnfrhoit: , '1'odas as parochias perten, 
quente. um typo ideal: - ó bandido. r,do SPU anmvel'sano, mie tràns- . ÍºarochtJ 8_ci NC:.Rsa S .. do Car- cent es ao decànato de Nossa 

Depois com a adolcseencia. e a,; cal1;<'s corria 11º din G. lllo .d,ll A~~ 111:1ac;a~. ª,. ~~~or do Senhora' d,i -Penha. serão mis-
compridas é. o c;jgarro. enchem-lhe a alma Rev:mo. 1 aclt e dL Ctcct O Rc- sionadas pelos Re;-mos Padroo 
de lama - P. o séxual i:rno explorúdo n ·u1,1a , Dia 6 '- ~t:;iliHlli."fblr:â vore~o. Cord!marianos. · 
lltteratu.ra ,;uja, 11101·bidamente sentimental. Vlgario Cooperador da Paro- . . 
1;e111prc com o j:ii·etdrltl classicu rie educaçiló A's 10 hofas s. Exciá. ce.: chiá .de São Judas Thadeu de Para outras informa_c;ões, O!! 

A Igreja. r,aibam os nossos inimigos de 
uiâ fé: os et,:rnos éxploradores de tii'n Jjr4-
té?rno ·a:::c-iitisr,,o medieval contrà a educação 
physica. a Igreja não r: contra1·ia, ao envez, 
lncentiYa a ctilt\frá niíysica. Não condeniiJa 

1 
· 1 ·, · · i · Jclfrou s0lêi1iilê Pó1Hlflcàl iia e· à- J_!í.baq· uara. a favo1· do Revino. Revm, os. Parochos farao .o ob, 

::exua " até de se e11c1à .. ,, · ~equ de t d / thêdriit Prói,1soi-lil.: J.1'lnàii, a Mlss Pàchê João d:i, ciuz I~luepp · · 10 
, s~ e? en erem com 

E ó clNF.MA' .~p,, pt·óinulgbú sdl~rlinéfu~füe os . Binilção a favor do Tlev~10 , os padres misswnarlos. 
novos estatutos elo catfüió Mêti'b- Pilêfrê Pâscliôal Búardo. São Paulo, 4 de Janeiro d!) 

o esporte. a gàmnasuca. · 
Não perfilha - di~en\'

1
110S~Ob Bisp~s -

um intcilectualismo exaggerado, ne1ü uma pie
dade_ exotica qué condemnassé toda cultura 
t>llysica. Í<Jnfretanto, fola ]ie:o Thesouró da 
'\firtudé. do pudor da juvéntude, do recato e 
diguidàdé da mulher · · 

si nãó coúdcmna' a ecíuca,;iio physit:O(J bra
t'la contrà à éscahdalo e a promiscuidade das 
])raias ,e dás prac;as «e· êspórte contra os 
dêsfilés nàs quaés sé apresénta1~1 llàà ru~s; 
êxpostãs á chalaçás . ê a piadas inàliciosHs, 
d-onzellas éhri;;tãs. filhas de nóssa fami.!ia, .. bra
silelni. quê g:i'aç~s à Üéus, ainda ó cheia de 
tradi~qõês: tagfadas dê récàtó é 11udoi·. . . 

Uma coisa' é a gy.1ii11astica, e oútra o rlé's
, tmdor. ó úutl·isúió é11:hubiéió11ista. A . igl'éja. 

appruva aqüêlià, eondenhi.a estes, 

L1'ri"ERAti.JRA INFANTIL 

Nã.o só o nti<lisÚ1ó espórth;ta. o éxaggero 
·,!-a eultura physica em depriméiito da éultura 
moral é iiltéllect.ual, tem a condeÍnnàção (ia 
Igreja pela Yoz d~ nossos Bispos. Ha uma 
praga tel',t·lvel. um flagéllo moral que ahi .vtül 
.minando o caracter P a ho1\ra da familia bra
sileira. E' a propaganda da iná imprensa, dP
uma lltteraturá de exploração de then1as de 
6exualismb. 

A Pastoral a c·oiidenilla; mas. sobretudo. 
~ grito de nossos Pastores. vlgllantes se le- · 
vanta e\ÍJ defesa ,fas. atmazinhas inriôcetttes 
1ntoxicàdàs por tli\Ja Jlttifratura jjseud<:l-infai1-
til. El que ne1ü <5 •. ·littéràtu.ra e \ii'lm inCimtiÍ. 

A!il! certas Gazetinhas e Suppléméíit6s. 
~nfantis, P- revistas de petizes, Colllo prejudi
::am o r:erehrozihho el\1 flôi·, a consciencla 
~ru botão de uma criança.. 

E cótúo si não bast;!sst\111 os flage;los da 
pseudo litteratura ii1fà11ti\ ê a calamidade dá. 
liticí-atura· sexualista a.i11da o .cinema _completa 
ahi 8 calamidadP.. 

O ci11éniu no Br1;1,sil toi'ítou-s0 uma ver
r;ónha. 

l~ repito: uma vérgoi1hà!. .. Uín facló só 
c>xplica o rigo1' r1e niii111a express·ãó. · Catholi
cos e até protestantes e judeús. nos Estádos 
U11icios,. afamados colil 'o clnefüa lfii1úôral creá
rani a·" Legião da Descéncia, cuja finalidatle 
era ltÍúa campanha contra o fllrh indesccnte. 

Pois artistas e emprezal'ios àiilericános 
foram o\)rigados a mudâr de attitude. i\!ora
lizou-:;e nm parle o cin:enia ya1ikeé e criou 
obra(> dé religião de sciencia é dê, arte. 

Neste nósso Paiz:, entrétautu, dizem os 
Bispos paulistas é disso estàmos officialm.ente 
informad&s agentes menos escrupulosos 
reclamam de contiiluó f!Íms sénsuaes allega11dó 
que são estes os mais apreciados pelos bra
sileiros, visando as.sim inutilizar os trabalhos 
ela "Legião da Descencia". · 

Qite vdgonha. à culturn P para uiúa lerfa 
<'11ristii! 

Que d irão dê nós ós outros JlOVOR? Soinos. 
porventura ulll povo desfibrado e sem res;.' 
peito? , 

Dizem de llós nos Estádos Unidos fl nos 
grandes centros d'onde nos vêm as pellicu,as 
rio crime. q\ie 110 Brásil, o gosto dô povo é 
rlé))riáádo e tudo quantb líaja rlP lmn10ral que 
~e déspejp, na tPrra dr. Santa Ci'uz... fará 
suecesso! 

Tlissê r. rep!th tl fàCe dessei,; e111p1·ezarlns 
inescrupulosos: ê urna vergônhá. ümá ''érgo
nh~ treniendà o cint>hi.á no Bfâsíl ! O clnetriá 
bra;;ileil'O é O éi<gbto do clnernà llltlndlàl. 

Que vergonha! Que desprestigio do nome 
bhtsilcirb ! 

rc;s·ã_.,._·_·'Ís.·::··;;.·i~_ ..... ;Ã_···niõ_::·'niõ··1 
' -~- ' ' . . " . - t 

, HENRIQUE HEINS ! 
, LIVIIARIA CÀtHOLICA f 

ges qu~ Ióuvàvain o Senhor iió 
seu rito prop1io e na sua língua 
litui'glca. 

Qualquer que seJà, com effei
to, a diversidade dos ritos, uma 
só é à chamm:i dá fé, que mu; 
mina e guia õs membros d/L Igre
já de .êhrlstó: unus Domlnus, 
unâ fidéi, unttin hàptisnià (Eph, 
4, 5). 

f--- Grande sortlntenfu . de artlgós Hlligiosos 'llnt gerai --.;.. ; 
l~abrica ile itttágens ..,;.;, Officlnà dê t>àraniêfttós é estàndártes t i Rtià Qtiintinti Bot!àytivá, 1s~.A. - e. Postai 2906 f 
r- · SÃO PAULO . I 
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Peía conversão dos 
Oriente scismatlco!S do 

No S(lgundo don\lng6 de outu- , tou com a présença de repre
t,fo p. p., reunlu_-se, em _orotta- sentantes dos dissidentes autocé
ferratà; o primeiro synodo das phalbs dá Albania, aconi.panlla-
~pa,·éblas do Sul dà Italià. · dos do seu Bispo, 

. Presidiu-o º, Arcêb1".l)º ele Pá· Ná sêxta-felrã. 19 dê outubro. 
lermo, o Cardea'l Lavitrano. todos ós mémbros dó synêlé!ô dé 
, E' . d~ sê tlót.ar _ que este é _ o Grot~afêrrátá fofàfu. reêêl:i!dos pe
t,rimelro svrtódó que sé i'l~àliza lo Sàhtó Padre, qué i;>i-ônunc!ou 
desde a flinésta éUssidêi1cià _ ert- ini.i5ort'l)ntê discur~. niostránctó 
tre o Orienté e o Occideute chr!.s- quanta satisfã.cçãó !hé cãusá. as 
tão. obé.s relações entre Rófu.ii, e o 

Alem das sessões de estudos que Oriente, 
~uraram tres dias e das quaes S. Santidade. depois de elo
li.inda nada sabêrnós. fórihn reá- giar à ab&adlá de Grot.tàferratà 
liZádas impÓnéntés cerimó11iás nó q~c, pe:]o ~ti lofigci JjáSsâdo 6y; 
:rito byzanthiúo llá ,,êih!l, liQhà 0 Zâ!1t/~él. dá' uthá nóta tJipfcà; 
rlia de Sail}t Nil das quáés par- me11te órlêntíl.l ás ,,tzirihànçãs dê ! 
ticipsram Bi.spóii. pádrés e dia- Romá, i;àudou essá â'S.'iêmblêiá l 
cônos das divérsàs épárchiás. itáló-:grég), que_ . dá cJàtii.n'1énte _j 

Ao encefràménto_ éié~sé synó- mostras de àccerttuádo revitàle
i!ló esteve preséntk S. Em. ó Cárc cimênb$; : 
déal Tisseránt, séérétà.i.fo dà Sá- ô Santp Páéit;é féz rêféréncià.s ! 
,grada congrégiíção para à Igré- à f:íelléza é à Yêttêra6i!lctã.éié dô i 
ja Oriental. rito _ ôtfêntál. _ _ j 
. Depois do éncefra.1néhto réu- Ante,i da lámentáYel sélsãÕ · 
ll!iU•$ Ull'.ll á.éãél.eiá., ftUê êôft; êfàtii fili!lt.aá, êffi ttóffiÃ, ÓÍ; mÔflâ 

À vé1;dadê não tên1 duas fa
ces. mas pode se. révéstir de dif
férêntês 1riodos. Não ha uma ver
daiié · para os Làt:inos é outras 
pàra os Gregos; é uma. só, so
mén.!9 àquellá que Jésus ánnun; 
éiôu áÓ mundó ê por Ellé éón; 
fiàdà á Igreja "có!Ümna et for
marnentum verit.atis ". 

Dêpôls dá audléncia pôntifi
cà1 os membros do synodô fôràni 
a Sede da S. Cbngí·êgação pã.ra 

pcllÜ-hó. 1·cfôrhiatló é6rlf6rfríe d F"abriquei,ró de N. s. dó Car- 1941. 
Codigb dé Dire!tii êánõnlcó. é eis tifo dé Aêcliinac:ão, a favor db Cbnego Paulo Rollm Lon,. 
Decrehis do Cbnciliô Ji,i~hàriô Révni6. Pe. Cicero nevoredo. reiro, Chanceller do Arcebis• 
Bra_sikfrci,, ·terido ~111 ?ê~tiidà, l'~ ... <>HJ?Íénooll'SOJ de,,Ordéns .. pór 1.A pado". 
ceb1da -unl.a manl!~staç·~· ~~ ,cot7 gias a favor do. Revmo., Padre 
lendo C.ab!tl? ~e,tropoHta,110: . .,e Ii .• &ldano Erhert. O. S. B. Aos Catholicos de São Páufo 
frito as homeaçoes d6s cóhbgbs 
thecloga! e pehltcncliit·l6 aa C~~ TeS teli.iüiihas <le <frdeti.à<;il6 Morisenhôr Ernesto de Patt• 

tliedí·al. bas ·14 ã.~ 19 fiôi·às ª · fàvbr de Feliciano Pestana la, Vigario Geral rlo Arcébis· 
e. Exrlá. ~ft'rlariécéu rió salãô Pintd. pado, expediu o seguintij 
d'l aitdiéfici~s d1 Pi:qaêlô S~ô Pia Bàptísm.al a favoi· ria aviso: 
Luiz aftendén':lh a rl.iflli.ai-es dê !~-reja de :K'ossa SP-nÍlora do Ro- "DeYendo chegar no proxf-

" · .. · sifrio. P~~soas nue v1er2.m cúfurlrlrl1éh- mó dia 10
0 

a veneranda il'na.-
tai-õ 1jfüi séu iüihlvéi-sáfió 1iãta- Airnentar-se da Archidlocese, gém do Seriho.r do Bomfim, 
lich. Reéêhêti ém firlfuélro iü- jJof um mez. a favô.r ib i:r\;lllo. offerta dós catholióos baianos 
gar ó Collêndó Càbidô e os Pàdi·o Oscar Cha1;,,:,. a. São Paulo, e sendo desejo de 
Revínós. Sacêrdõtes iiô ctêro Sua Excla. Revma. o Sr Ar, 
Seculin e Regular, têil.áó rêspôií.- Avisõ n. 156 - r•issi:ilR 11a cebispó Metropólltario se· faça 
'dido aos dmtursõs éóm que foi 'Archldiocésó imponente recepção á preciosa 
saudaclo. Em séguldii âttêndéú dadlv'a e aos peregrinos que a. 
ás supêi-iórãs Pi't'lvfriétiLés · ê' Ló•· "bê órde1n do 1;;:::110. ~ conduzem, convido o Revmo. 
éàes dé Casas Rél!g!osás ·aa ·Ár~ Révmo. l\Ionsenho1· Erne"h rle Clero, a.s Associà.ções rellgio-, 
ch!diôéêse, óéin có1n6 a rlume- l>aula, Vlga1·io Geral e Fr'-'~Í·. sas e fieis em geral, a co1rtpa~ :· 
rosas irmãs e alufrmas é alúm~ êiéiitê da ,Jtflita Executirn <1,1 récerem munidos rle velas ás 
nos de Cóliegl.'.ls éathóÍlébs. Ré- IV Cóugrésso Éncha1·istico Na- 20 horas, 112 Esta~ão rlo B'raz, 
celJev. os éumjJriméntós das Âu- clólial, cdli.1i11i.11iico aos Revmos. afiin de receber solemnemen
toridades F'ederaes. Estâdi.Jaes e pál'é>cliós que as ,c;antás mis- te o "fac-simlle" do ezcelsll 
Mimicipaes e MJl!ta1'és, téndô êrií sões, êm preJiaraçã.o para o IV padroeiro da Bahia . 

s~gú!Ôá à,tteri.élido a um.à v'éraa- : =================================:. 
déh·i,, niultiaão que, párá êhtrar 
no Pá_lacki; fórmai•am fila des
de a Rua São Luiz, prêdqniinán
do os' elementos da sÔciédÍlde 
paulistana e 1'ep1~séiitàntés das 
classes tfahalfiadó1:às é Iii.11iiliàês 
avultà1idô sobrétudo ós Ôpéràrios'. 

úura.úté ó dia S. · Excla . ré·~ 
tribttiu os cun1prln1entos dás Au~ 
toHdádes· ê reúbêu iHnéÍ.à mlli
tás pessoas cm audienciâ. 

Dia 8 = Qtiirtà-feint 

Duránte 6 dia S, Éxcla. ittêii.
déu ainda innúmêrM ~si;ôâs quê 
o ,,1êrii.m cuinprimêntifr pêíô seu 
annivérsarlo. 

lrív.éstltla tôtalltarla contra 
s Art,entinâ 

O jóm~1 ii Àr:Üori Cà.tholiqu,é". 
aê Mifükeàl (Caná.:il.â) divÚlga 
úm lk!égráífiiná prôceêiente de 
:Stiênos Ayres, no qual se. infors 
tná qúe foi êiêsco~ftó ná éápJ: 
tá! árgentlnà um j)Janci nàzl~fásc 
cista iJi.ié visá dividir à ciéiadê 
de Buênôs Àyrés em quàtrÓ séc~ 
çl'íên; o qüê fáêilitária à sua ó éa 
cupação pelos elêinêntos sitbver
sivot-. 

Pará ês.5ê :fiin, os riâzistai; e 
fa.scisticts iocàes t.erlám réoebldo 
instruéçõês ésiiêcláes ÍJá,ra ln~n:. 
slflcàr a. sua activldacle subversi'
Vá ®). têidó o pã.!z. 

"Buenos-Aires. ~- -- (B.U.P.) 
- Le jóu111al "Criticá" dlt. au= 
jourd'hu! tju'!l a découvert 1.m 

plan házo-frusclste pour párt..ager 
:Suenos-AireÍJ em qnatrê séctions; 
•<ie qul fáclliterait l'occnpàtión de 
la, villê psi dés éléments àubv~r~ 
siU. 

r;e· ,ioritàI p.i:êtend que tet;;'!!genttt 

i1I! - nõrrié et de BerHn a$ .reÇtt 

iristruclJóris d'ntensffier Ierir aciif,,. 
vfte à trivéi:s PA:rgentine.;., 

õ. S.r. Chautémps pótle --.,. 
Ílti;emente na França À 's 8 horàs S. Exé1a, éêléfiróu 

a Santà Missa Ílà Cripta, dá éas 
thêárài Nova iiór aimi éiô dr. t.;;.êf.t.niômaºis. ~

0
·vu-érnom ... enos. âe ~-· _oo_""n.,_:-_·"'l·nlJà~mn_aô !:_'"_i·.!!~~.·-_. -~. ,_, 

ÀleltaÍ'ldre ÀlbUgUel:'CjUEl,, quê fÓi u,- = """°""' uo ~ '-"'-V u-,..""-"""'""" u,;;ç,-

,Engénnei!'0 ch~!e i!às Ôbràs cÍit ~~me:nto dós "respo~veis;' sê pa;ii. Pélrêni, ~ -~ 
Nóys. Cathédral; sendo este dia pêlã derrot!I, frànceza, e fechou continuam a SUI'gfr, ~cfo-

~r:~i;e:. P~~m~~~ó:s 11~~~~~ tenrtf~kZfli ;~ ft =J ~é~-ingenmdaiie ~·-~ -

. --~----·-- .·-·-·-.. -- Àtra~ da, ma:sca;r3, ~. "'boa 

• 

vontàde ", ó g~ino. ~ con
tinuá tfió nl!ÍiÇ()ll eànro ant~ 
agravado pclo f::teto•de- est~~' 
fa disfarçado. De ~· em quan .. 
dé, pÕrêm, consegué-se esp.ia:r por 
bà&o dó prumó .... 

• 

l 



LEGTONARlt: ~ao Paulo, 12 dr .Janeiro de mo· 

20 DE JANEIRO LITUR.GIA 

São Sebastíao nasceu em Nar
bona. na Gallia. tendo sido edu
cado em Milão, terra de sua 
mãe. Vendo que a vida dos ca-
tholicos era u.ma sequencia de 
soffrimentos atrozes, alistou-se 
nas legiões do imperador para 
poder exercer com efficacia a sua 
actlvldade bemfazeja. ' 

Sebastião era de nobilíssima 
origem. Sua belleza extraordina
rla e a sua admiravel elegancia 
chamaram a attenção do ~impe
rador; esta logo se 'mudou em 
admiração quando viu que o que 
distinguia esse quasi menino era 
a prudencia, bravura e delicade-
za de espírito. Peus sanccionou 
e. resolução elo jovem soldado. O 
imperador, certo de que nunca 
mais ,encontraria um homem tão 
completo. nomeou-o comm.andan
tc da guarda imperial. 

--- - ·----- \. -~" 

Sebastião Communío 
Nessa pos1çao elevada, Sebas- hemencia a perseverar na fé. que 

tião foi o anjo tutelar dos chris- elles lhe prometteram perseverar Hoj(', quando a communhiio eio 0 do san(lln011to da Eu<:lia· 1 cl,í o nome rlc ultima benção. 
tãos encarcerados. Sendo rece- até ao fim. Todos os que pre- do J>ad.rc <> dos fieis estú IN· 1 ristia. e pedir-lh<> para fazer! Honorio d'Autun dá. a razão 
bido com reverencia em todas as senciaram esta scena. apesar de minada. quando tudos :;e ,;cn-: durar na>< almas tão bencfi<.:a des1;a ora,ão nos dias de je· 
prisõe.!, elle as percorria todas terem o coração forte como o tam. cant_a-se a ai~tiphona da I influencia. jum. l<'oi_ estal.J?lecido. diz ell~, 
consotando e animando os que têm os martyres, choraram ven- communhao - ant1phonam ad 

I 

Não se modificou O teor des- que ~ pao sena bento depois 
estavam •presos para que esperas- do a força que Deus dá, á pala-1 c_ommunione_m que figura 1'.os sas oraçües feitas no tempo em e)ª. :Vlissa e cl_ist'.·ibuido aos, 
sem com resignação e mesmo com vra de seus santos. livros de Missa. sob a rubrica que todos os assi·stentes com- f1e1s para su1.Jst1tmr a eon}mu
alegria ,o martyrio proximo. Os paes ctos ctois irmãos. Mar-' Communio. 1 mungavam na '.llissa. Fora-m nhão; mas. como durante fl. 

Era na meditação diaria e real có e Marcelliano, vendo-os par- Origem - Durante quatro; cons01·vada>< na ,;ua forma an- quare:mrn isto não f_osse POR-
desses exemplos edü!cant-lssimos tir para o martyrio, contra toda seeulos a cummunhão foi dada ·1 tiga. não só para nos moslnu· 

1 
sivcl devido ao jejum, a Igreja. 

dos que davam.a vida por Aqu~l- a espectativa, converteramse ao en~ sileneio .. Compl'ehende-sc o que outrora se obimrva. mas! !lct.crminou a oração sobre o 
le ~ue os remira, que Sebastíao catholici.smo. Zoé, que tudo as- que a ideia desse canto oo·

1 
ainda para excitar em nós O I povo para substituir esta diR· 

aur1~ forças para manter a s;1a_, sistira, apesar de esposa de um Communio vem parn occupar primilil'U fervo:r. lril.rniçiio do pií.o bento. Enco11-
sant1dade em const,a~te ascençao, funccionario real. deixou-se ta~- a at'tenc;ão do,; fieis durante a t.ramos varias dessas. comP9si-
apesar ~o molo c?rrn1>to em que. bem dommar pela força _santlfl- distribuição que flra lwm r]p. *** çõe>< no Sacranrnntar10 GregfJ-
era obngado a VI~er. . cadora do jovem commandante morada pois rtne todof: c,om- riano. 

Marco e Marcelllano filhos de d d · · 1 H · · · _ _ • a guar a 1mpena. avia seis mungavam e ,;oh as dum; os- Ha 11:1 Qua1·c,;nrn uma oração l~ssa ol'a<:fw .-1. a mesma quH 
pagaos,_ nao se achando com e?· annos que ella estava muda, mas pecies sobre o povo - Super popu- a rlas Vespcras. na Quaresma. 
rag~m de afrontar o _n_1!!'rtrno, cheia de confiança significou a . · _ . . . .. lum, que segue o Pm-;t-Com- - · 1· G 1· 
ounram .aoo seus paes_e resolv_e- Seb_astião que ella esperava ·ser San_tn Agos_t.rnho 11os_ d_1z que 1 . .- ., , , . A razaµ 0 : < ii ozze m. qUf'. 
ram sacrificar aos de~ses para curada. Este fazendo O slgnal elle rnt.rorluz1u na Alnea "o '.1rn 11 _1_:> 0 _.qu~ n,to ta\ nu'.1:'.11,11'.1 os,;a o.rac;ão terminava as ves_-
salvar ~ vida Sebastião procu- ·d · b 11 f costume de <"tnlar º" hvmnos 1 <1llusa.o d comrnunhao 1 cccb1- pora,; que xe ca11tavam em cer-

G ' • a cruz SQ rc e a, ez com que e ' < <, ' ' ' ~• - > 1 
1-ou-os e exhortou-os com tal ve- a sua ljngua se desatasse. Tan- tirados dos p,;almos antes da da na.. i\l '~::'t. /, '.tma o_n:c:::º los lugares. c.epois e a comnrn-

tô ella como 
O 

marido se con- offorta. elos, dons como taml.Jcm I de penitencia, ,l qual Amala110 nhão e antes do fim da Missa;,,· 

QS MELHORES PREÇOS 
verteram. juntamente com o car- durante a distribui,ão das cqi-1 
cereiro Claudio e mais dezescis sas offel'C'Cida,;". Marmoraria 
pessoas. Todos foram baptisados · O !ISO foi arloplado 1wlas ! 

Vidal 
E A MELHOR QUALIDADE 

Presunto e Frios - Vinhos Finos. 
Fructas, Biscoutos e ;BoJ\ibons 

Generos Alimenticios 

EMPORIO MONTENEGRO 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phoné '7-0035 

.. em casa de Nicostrato, marido de outrns [grejas. Naturalnicnf<' l # Especialista em tumulos de marmore e granito. -
.. 1 
.Zol. cHcolhcran~-:e m; trnalmos de I Preços modicos. - A. VlDAL NETÍ-0. - ALAMEDA 

A conversão dessas pessoas em acc;àn rle graças. BARÃO DE' LIMEIRA N. 0 108. - Telc;phone 4-2312. -
.circumstancias tão extra<irdina- SÃO PAULO. ' 

, 'ri.as, chamou a attenção ele um "' *,,. 11 
, ' • 

· a,ncião justo. Chromacio. prefei- ' · · 
. ·to de Roma. Soube eÜe que o p m..• d . .. d de 

'pae· de Marco ~ Mal·ce·1,1• 0 no' fo- Duranlf'\ vario:-; sccnlo~. t'.'an- arOCridi°tS espo1a a·s 
~ = tou-se torlo o psalmo como no · · .. 

l'B curado pelo baptismo de uma. Introit? e Offertori?·• J'f,Pctiodc, ~e··s P~·oc .. ho·. (//!' ' 
gotta ,iã muito antiga, n1&l ele a. ant,phona rlepois de cada -~ ~ ~ i!! s 

l\1ER CEAR IA 
que e!Je tambem soffrla horrivel- versiculo. Depois, foi diminnin-1 ---

A V EN IDA. l: me11w. Sebastião curou-o e pre~ cto º numero de, vcrc<iculos. riur. Fr·uctos da. "nova oraem•· 
parO\l:-O para o· baptismo .junta~ no secul oXIl ·são já. hem espa- 1 

• ., riiente CÓJ'll seu filho Tibureio. ! na. Polonia, 
AV. BRIG. L1;1IZ ANTONIO, ~-09S - (Em fr~. á, Igreja Ohromacio achou que era mui-, çado~. 

Immacuia~~ -~~cefçiio) --~ .f.~c:>NE '7•54!13: .,.. "''.· · · · ,Aos poiiccis esse costunrn 
· .. _to difficil pii,ra um baptizado foi cahindo cm rlesuso e. CH-1 :E:mqua.nto o s1·. Hitler acena ZI de Novembro p. p .. 1ê-·se: 

< recent.e santificar_ -se num meio · · t .. E' · · -- · te Experimente. a 
MA.NTEIGA "BANDEIRANTE" 

• Kilo 9$000 

qu-eceu-se O ,sentido pi·imitfvo i com ai cxtrnordmanas van a-
1

. opm1a,J geral que as r- · 
: .tão •di.s6oluto como o da_ Roma · 1 ·, t · · ·1 · 1 h d · · dessa antiphona. passando ella I gcn_s_· a_ue ,ª' _"nova o_rden_1_· . rana _r_?s_ a e

0
s
1
-t.c da A! ema1_1 a. cvent 

im_ perial; libertou, pois, todos os .,,, 1 1 oo 11 - d "d a ser olhada 001110 um h,·mno. pa1a a ~,111opa. nos pa12,es con- .,c1 ,o. a emas. nao po eu o 
presos que poude, deu carta de de ac,,ãu de graça; qu<' · rkvn i nuist~rlo<: <' occupados já va,e o J futu~·amcnte. haver_ prop:ietarfo:, 
alforria a todos os seus escra.~ ser .rezado depoi:; da commu-1 ·Reich dando provas etc c~~no on- I 1·;,r~cularef m~e nao scJam al-

.::. vos, e renunciou ao ·seu cargo de • tende essa '." nova ordem -: lemacs. Os orgaos do governo ai~ 

Ainda ha quem acredite 
11revanche" da França 

na 
prefeito de Ro1ria. Nesse alto nhao .• l<~az P_arte, d~ _P_ost-com- ,· Assim é que na Po_lonia· alie- ! lemfw. sem perda de tempo. apli".' 
posto muito bem poderia fazer, mun~ao. HoJc. so I esta. 0 que I m§. ten, sido postas. cm pratica caram-se com zelo a realizar cs-
nias punha cm risco-a sua san- servia d~ m:tip~_on~ C mu~ta Imedidas caracteri.<;ticr.s desse es-· se int<"nto". , 
tüicaçãc, e portanto a sua 'sal- gente se ad~1.1trartda v'sc ~oubesse tado de cousar,. ·, "Assim. por exemplo, cm meta~ 
vação, que era para elle a sua que esse c«n ·o e ena acom-

~-,. ·Relembrando a rigura. heroi-

1 

pio me. Wheeler Dupont. sen
ca de Charles Mànquin na te-se optimista em relação ao 
guerra de 1914 em que se co- futuro da França, esperâ.nço
briu de gloria tanto em Cbar- so em que mais cêdo ou mais 
Jeroi quanto cm Verdun, Me. tarde, · surja seu libertador. 
Wheeler Dupont fundamenta São delle essas paJaVras: Em 

. h h. Um2, dcllas consiste na deter- dos· de Nóvelnbro. Dangel; ll:ctual 
vida. Retirou-se, pois. para a pan ar ª commuu ao. minação. a todos os sacerdotes J govcniador da Provi.nela Cic1.1ha.• · 
sua casa de ca111,Po, onde agasa- A principio só eram . .adapta- lacalizados na Pomerania e pro- · now, que ·se extendc a 20 kms. -
lhava os foragidos das persegui- dos os psalmos. mas . estes fo- vincias ao norte da Polonfa, que ·· ao norte de Va.rsovla, esclareceu, 
ções de Diocleciano. ram aos poucos sendo imbsti- se transferissem para a parte cen- num ciiii:tü-so que pronunciou, co- . · 

Estas recrudesceram a ponto tuidos .por vei·sicúlos tirados tral da Po!Ónia, chamada actual- mo cllc tenciona pôr em prati
de o Pa1,>a Caio acon·selhar à to- de outras pnrtes da Escriptnra. mente "Governo Gcr~.l" onde ca cstll.- "nova ordem" na provin-:~, 
dos que não se .sênt-1.ssem com deveriam se localizar. 

1 

eia_ por elle administrada:,.Tóda as suas esperanças na ressuir
reiçãó da França, traçando va
-rios parai.elos ;;obre a situação 
preca,ria que por mais de uma 
_vez esse paiz se viu em face 
;;go inimigo. 

O general 
:"' admirado 
isua. bravura. 
:patria. 

ChaJ·les 1\fangl11 
em França pela 
e devotamento á 

Desde jovem alimentou e cu!· 
tivou as esperaúças de reha

. ver a liberdade da Lorena 
·quando tudo parecia um so
nho louco e irrealizavel. Sem 
conformar-se com a injusta si
tuação que uã·o podia supor
tar, Charles Mangin iniciou a 
aua gloriosa. carreira militar. 
· · Tomando por base tal e:i."Bm-

1870 os àllemães venceram a 
França. Os que ~ião conheciam 
as historia creram naquelle 
tempo, que a França não resur
gi.ria jamais dessa guerra de
sastrosa e da amputação d·e 
l;!eu territo1-io. Em 1914 os al-
1 i a d o s commandandos por, 
French, Haig, Byng -de Vlnny, 
Trnbla.y, Joffre, Foch, P<;itah1, 
Fayolles et Mangiri. Em 1:940, 
a. 1'~rança é de n<:>vo arraz-â:da. 
A "revanche" virá,, ç-er~am~11-
te ! A hora e o m·oinenfo, 'íg-

an4no de afrontar o martyrio POST-COMMUNIO Em face dessa medida 606 pa- pr9priedade rural poloneza, nei;, 
para que fugl.ssem da cidade. Co- roqui~. com cerca de dois mi- La regiií,o, que agora se compõe 
mo tudo na Igreja é lindo e san- O Padre volta para O meio !hões de fieis, ficaram privados ele 1 milhão e 250 mil hectares, 
tp! Muitos dos que fugiram, re- do alta.r, beija-o e Yo1ta-se para ele assistencia espiritual. será expropriada. Dessa terra: 750 
tiraram-se para os desertos on- o povo dizendo: Dominus vo- Dada as difficuldades de via- mil hectares serão atribuidas a 
de PMsaram o resto de su~ vi- biscum, 0 senhor seja com- gens no territorio occUpado e por agricultores allemã.es, importados 
d;3, em penitencias e orações, vosco. ser a nicdida com prazo indefini- dos interior do Reicl1. Quanto 
dando origem aos ümumeraveis T,)irigc-se para 

O 
lado em que do. esses dois milhões de catho- aos restantes 500 mil hectares, 

anaohoretas que santificaram de- está 
O 

Mis:;al e reza, a oracão Jicos ficarão privados ele Sacra- de terras menos ferteis, serão re
pois a Thebai_da e outros !oga,res · ·· mentos e auxilio1, espirituaes por florestados. Desta forma os polo
ermos. Quanto martyr talvez ~ºst-C~mmun'.o. ~s mais ~n- tempo indefinido. nezes, ficarão, para seri1prc, afa.s-· 

··_não tivesse cor.,ag~pi de arrostar hgos li_vros hturgicos a des1g- s·abemos pois que a "nova or- tados desta região, pois, como 
itnjJos e annos de um infindo nam. as, vezes, sob o nome I dem" é uma ordem pagã e ma- entes de "raça inferior", não de

. softrtment.o, e quanto anacho1-e- d·e .. complenda" ou oratio ad teriali.z,ada. vem elles, em geral, possuir ter-
noro ! 'tâ{iiáo foi heroe por muitps an- complendum - orl.ição pS1ra Não é a unica caracteristica ra,''. 

Entretanto, ~SM, "rer_anéll!3"' ·nós,'. por· não t.er recebido ·\ie Deus a_cabar, porque ele facto Á a po1;f!111. "Igualmente, a n'!aJS antiga:. cr-
serã possivel 110 dut em que a a· g,,~,,_ a d·e sei• her= pot· um 1110_ · n 1 - J ·t · . ...,,,, ~ co e U8ao r.c lllll n o unpn,._ Através de publicações e discur- dade da Polonia, -Kalisz, J'á co,, 
França tive.r, nas clrcumsta.n- .;.;.,en"t;.,, "'- 05 -~,;.1·gni·os· de Deu·s tànt E' J d t . . ,.., ,, = u1,,, e. e iama a pos -com- so~. que no regime de pressão nhccida, dos romanos, precisa ser 
cias propicias, caracteres civis . .saó. insondaveis, são 'tamb(Jm munionem nd. Sacramentario existente na Al!ema.nha, só po- germanizada, por via duma ex-
e militares talhados na. m~ida .sein_ pre sab_ ios. d t 1 - t d · de um general Mag:i_l;I, · (Gelasiano e nos livros galicos. em ra.c uzir O pensamen ° os pulsão de polonezi,s. em_ :n="-· 

:--:-;. .. .,,,. . · .!3éba::.i;qão permaneceu em· Ro- Foi inst1·t111'd,'1 .. pa.r". dirigentes nazis; pode-sé entre- Numa conferencia_, pI'onunc1à.: ., 
-------------------~-""""-""' .... ,; . ...;;:.,_..,_..,_ ,...,.,. d º agrade- ver. o pont.o de vista- allé11ião· só-·"';;;======================·::":::'·::=::;::;::::;:;:;::e·: .IJ.}~. ape6ar e un:is, r.ecomenda- d~, en1 T=1·pz1·g, sobr·e a. "no,,~ ~ · - · ... · cer a.- Delis as gJ·ac;as obtidas b " d ·• = = · · . ·.. . . . ..... - .. ..... : · .>.1,ãç especial do Bispo de Ro1úa, · i::: · · rn ª nova or em·· orde!U ", o prof. Rueber declarou: ' 

:Ou.ro CAUTELLAS DO ~O'N'l'E µE ~~p~ ·Papa CJa:,ío. ~~o depois riioç}e- ,pela virtude do ,.ant.o Sacrifi. No "Koe!mk,Jhe Zeitung" de ''Tu polone= serão--pnvadoo 
,- JOIAS USADAS E :BRIL~TE$ ..,.,. çi~no fücebeú d,e algun::; j_nvejo- ;-------------------------------, de todos os direitos de cida.da---
Compro pagando os melhor.os preçoa.: sqs denuncia. de qúe Sebastião D·ª., Dos hospitaes de Nova, York. nia. e devem-ser considerados co; 

efo c!l!i'ho!ico, e qlié mui~ âu- ft_ FUCHS E .. t d mo elemento auxiliar na """"'nde 
'.'2•1a Alvares Pentea• D I M lli' .,· ·· - · ã .. x-ass1s ente os p1·ofs. Peter- e•= "'"""' e o na e o x av~ os seus lrm os em Ch,ris- S'!b URO m1·ssa-o civilizadora que ··a ..,,,r·ao ;· I!!!! · . · ., · . · · sqn e 1 .. !'3rt. · _LOGIA. Rins e-, Bexiga. Hypertrophia • ...,,. 
,..,..,, "'0" "' 0 andar 00· Dioclecie.no chamou ao C!k · · · · · · allen1·" terã, que desempenhar " ');"'"• .. o • o. "'"'- · · .... " · . da Ph:is.t_ a~~- _.e_· H_ Ydro,cele oe-tn_ operação. DOENÇAS DE ~ " ~ 

Bolsa Sacerdo-ta.l 
·<:·····.· 

111.rmã 
/'A '!'iésldents d!il Al:cf71?-0nfra

f,,;,a, do Soriwão Ençha.ristico em 
\lfova, FribU!WÍ, C~ln a,pprovll,ÇãO 
·,-ao Revmo. Pi'!. ,José 4-utonjo ~
[-xeira, directcir da referida, Insti
ltuição, <;lesejando <iPnstitttir 1.U11a 
;~'Eo-Isii. .SacerdotA't:l" eom 9 nome 
'iis ''°I'hna ~e-foi", qiÍ'é em yida 

·!t.s.nto ll$',ti~d_1cPit.?'·too ~ (ibra,. 
!~.de ás pess6as . de'Vofus 1!, essa. 
Í$n'ta. Alma, :-tia cooperação J)al'a. 
\;ffiQ_ fil$no fµn. 
,. ~er· .qllll,)ltia pode sep (ln· 
(Ylltdil. .ã. "llfiesoureira da A'tclti
'i: · - . .. ' 

cont'ra.i-m, d. :mtciba Mucr 1'aher, 
residente á. ~ Alberto Bral.lne, 
n,.0 :i58 ait Nov,a li'xiburgo, I!ii!ta
do de Rifo ~ jallf!fró.' 

Q,<! do'Jl.ati.vos po/:le,ão ser en
\'.iadOS 'flh Vafo pb!ital 01.t por in
Wl'.,W~io 9,0 Ba~ "Comn1ercio 
e !n~da c;te Minas Geràes", 
em 1'rova. Prflfüi:itó. 

Os cooperadores p,j:1.l'Uciparão 
dos fruoros de nina Múík, man
dada. celebrar oogundo i;uas in
rençoo~; 

: ·.:P~· e f-aJ!ou-u..,, em h.onti!, e ]este. Todos os povos co.,nu!sta~ .. 1 ·d .,,. · SENHORAS - Atten:dc das 2 ás 5 horas. -. , u ls'nt aua militar, sentimentos dos ~ declarou _ tornar.~i;e.ã.o.,,·', 
. f.1:icompa.tiveis c;on1 a ingratidão. Cons.: Pre.dio .i.\!appin. rua. Conselheiro Chl'ispiniano, 154 um instrumento nas lllâos· dÔ ~ 
Se~tião réspettoso mas f4",we, 4.0 andar - Phone 4-4213 :- São Paulo porn allemão, que, como a W1i-
~xpo3 oil motivos de sua attítu- ~----------------------------~.._: ca. nação privileg~ no mundo, 

.:de. Como apesar das insisteri- vida. Levando-o para a. sua pro- mar de pavor, mas vendo-se am- tem todo direito de exigir que oi!· 
!iías do im~dór piffa que Se- pi•ia casa, tratou-o, apesar, de to- parado por toda a sua corte, em outros povos trabalhem para seu 
bastião sacdficasse ás aguias e do's os riscos que corria. Havia vez delle amparai-a, cobrou ani- bem estar e seu progresso." 
á s.ua proprla esta.tua, este não tanta conversão naquellc tempo mo. e perguntou ãquelle doente E' assim. pois. que se caractc-
cedêsse, 0 humano e contíngentc porque cada catholico era um quem era: "Sou Sebastião, e elo riza a "sadia, bemfazcja, ·cons~,'
~fii1or do universo de então en- santo. facto de eu estar vivo devias tructiva nova ordem da Europa. 
fureceu-se e deu ordem aos pro- Mal restabelecido. Sebastião conclúir o poder do Deus que e do mundo" visto atravez do 
prios soldados do jovem official encaminhou-se mesmo sem au- eu sirvo." Diocleciano, furio1,-o, pen13amento de seus futuros rea- ·· 
pà;i'.'a que sem d~mora trarispas- diencia para o palacio imperial. mandou-o matar a pauladas aos lizacloi-es nazis si o Reich vencer • 
sassem de fÍexas o seu súperior. Numa galeria viu o imperador olhos de todos. Sebastião, que a guerra. 
A ordem foi executada. vir na sua direcção, cerc.ado de tantos milagres fizera, não con- Quão differcnte e distincta d2. 

A' noite. Ir,ene, mulher do toda a. sua corte. Abruptamente seguiu converter o tyranno. "ordem" baseada na Justiça. e 
martyr Gastulo, conseguiu se api;esentou-se elle á sua presen- Razão tinha um grande santo na CaricúJ.de que o Santo Padrr.. · 
es~ueirll,r a~é. onde estiva o cor-1 ça e_ exprobou-o pela sua attitu- em dizer que é maior milagre de apregoa. do alto do Vaticano e 
po do offieial martyr e com· de estupida e cruel. Dioclecia- Deus a conversão de uma alma I que é a unica capaz de sa;t!sfa-
~nde esPitn'to, encontrou-o com no a principio ia se 'deixando to- do que resuscitar mµ morto. 1 zer os verdadeiros cathollcos. 



São Paulo, 12 de .Janeiro de 194'., =·=============t,=·=(';=·=t=-i=l =º=N=A=K=i=(l==-==.;;.;;:==::-=: --::::====-;;.=:::======"'=~"""""---= 
Critica Cinematographica da A. J. C. l~VANGELHO 

Orientação Moral dos Espectaculos Festà da Sagrada familia 
ANDY H.ll.RDY E A GfL\X- a partc moral apresenta: iws-1 TllA:'IL\ no CllL\lF, - na: l•;m ,Jesus ileni-

Jl'TNA - Da :\lctro. eorn :\!ic:k,•y sagens in-clecorosas. Jwrsona. l 1t1,0 .. <:olll Stuar:. ~;n"in 0, Glo.' mos dh,thiguir t.i·o,s 
l..ooncy e .Judy Garland. gcns rle vida desregrada. dia- 1 ria Stuart. -- Um cidadão ho- i cspecies diversas do 

DOMI/\JGO INFRA OITAVA DA EPIPHANIA 
lhP.s dissera Jesus, 
i- que sua mãe con
:-erva va estas -pala,. 
vrns no seu coração. Mais uma das conhecidas co- logos inronveniente,;, atlitudc--s' 11esto. :1eeusado eriminoso. cem-! operações: .opera- São Lucas-, cap. li, vers. 42-52. 

medias cm torno das aventuras frívolas e uma acceitaçiio im- · ,-;egue provar sua innoceneia,: (;ões p.ro111·ias da Na- A Igreja, em Je. 
sus, :\Iaria e José, 
apresenta - n os o 
exemplo da familia, 
l'.hristi'i. A nota dlK· 
tinc:tita dessa so
ciedade clomest!ca 
p a d rã o daquellas 
que hüo rlc consti
tuir as cell nlas da 

da familia Hardy. E' posto. plieit.a rlo_ tlh·oreio. As pessoas I graças ás inve,;1.igae?es de sua: tureza Divina, como Quando teve o menino -Jesus doze annos, subiu 
mais uma voz, em relevo. a de solida formac;üo moral po- esposa e ele um amigo. Ha ai- crear .. e consen·n1· com seus paes, segundo o costume, por occasião 
preeoddad0 ele um rapazola, clNiio fugir ao mau <'XPlllJJ°o lti;;cir•,-; ú infidc-llidaclP conjugal as C'oisas na P.xis- ela festa de Pa:;choà, a Jerusalem. E. passados 
rrueto. cm grande parte. rle que .0 filmP representa. dte iwrsonagens s0,eundarios. , t.encia ; opernc;<'ies os dias festivos, como voltassem, deixou-se Jesus 
uma insh1uante, mas falsa eclu- ('ota,:iin: HP:-<t riC't.1.•, ! bP-rn como assassinato:-<. âggre,;. proprias chi natur<·· ficar na cidade sem que seus paes _disso se 
cação liberal. o filme é desa- : sô(\s " sc,-:nas de ,mibriaguez, za hunrn,ia. como apei-cebessem; pois, julgando que elle estivesse 
conselhavel a crianças e ado- OS TU<;IS ll;\ Tll:\P,\('.-\ ____ que t.ornam O filme desat·onse-' e· o 1l1 e r. caminhar, na comitiva, ca,,1inharam durante todo um dia, 
lesccntes, embora o seu tom Da V,.arncr com \Vaynp ,\lo.iTis lh'f( vel ás crianças e adolescpn. ! etc.: e~. finalment0. procurando.o entre amigos e conhecidos. Não o 
comlco. Ha boas Iieções que 

0 
.Jane \\<•man. _ Uma qna-, tc1t. · : overaçocs parn as achando, voltaram a Jerusalem afim de p'ro• 

i;e _podem tirar facilmente c:n. •l1·ilha ele 1;·a1rn(·0iios <' dc•:srna~- '. Cotac:ão; A,·,·p11avf't para ~~::s \~,;1t~;;:;;,~1:n ª: ~\'::1-;~po~s,ª~~n~::~to~u=ss~nt:::óne~:;::~ ::eus· 
grande socic(lad<:> ei
vil. <' a ohedimtcia .• 

nuus de um ponto._ mas que nao: i·,nacla pela policia. auxiliadn a1!11llo:::. . 
f'.bcgam a encobrir totalmente 

O 
n' f' npn• , l\'ature;r,a Divina cn- tores ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos .Kão a snbmis;;i'io á. 

as falhas ,t iontarlas. , por lllll re1~ortci·. . 1 111 ' • 1 · mo causa princiJH1l porém, que o ouviam. ficavam estupefactos de intelligeucia. o ac:a-
• 1 snntn ,1,•k1tos. i.Hl'S C-01110 lllll o 8A'.\'TO 1,; SI<;(! 8081A - . ' 

. Cotaçao: Aceeitavcl pnra assa.o.sin,tfo c:n1n111<•it.ido fria- ~ lh 20th Contur~'t !<'ox. com ~/ c::~~~r~::H~u;~:: :_~:a!r~1c\nr:i~ :cfd~i;auda:s,r:spsous:a~ã~s~~; dius:/ . :]~n=~!Oql~~)tt~l~~; ~~: 
adultos. ! lllüllff', exl.or,;ú('s. :-;ubornn e: George! Sancler,;. - l•'il1110, JJO· 

1 
, lrumental, p o r Filho, porque ag~ste assim comnoscc:>? · Eis que poriorcs pela sclcn-

RAPOSA AZIJL Da Ufa. 1 sccnaH <lP furln no jo1~0- .-\ rna- i l_ieial (:ujo ai-;HUlllJJ'.º st' prnllclC' cxe_mplo: as prega- teu pàe ·e eu, afftifoos, te buscavamos_'.Ént~o elle (:ia ou maior illuf'-1-
com -Zara.h ! eander __ :'llo,;tra ncira a11tipathic:a por quc. s;'io, '.1 H<; 11~dhai'.<;a PhJ'SH:;i entre\ _u 1'.1 <;õcs rios n1.vstl'rios lhes respon~eu: . Porque me 'procurav_eis? Não tração. nciÍ1 mesmo 
' • ·' .' • ' ·1 'tl)l'(•L·,•111·1(!·1c· C'H'"ts t'·1lh·1s ·1tr-' rn<ln·iduo tolgazao r Hill cnmi. IA J) º1 b · · · · t. · d ·t v 

0 ftlnw a vHla de um ca~al .... , .. , , , :- . ·" · , , .. , · · , . , , , , ... ·,. ,_ e,·, cus, os 111, ,t- sa eis que e necessano gue eu es eJa occupa o o rcspe1 o P c110-
. t· 'nn-1 ·1 °r1v1<hclP eh>< m(•stnas. noso. houbos. ,tgg.i_ossoc.s. as gT",º ,, a•·tos,.· Pe•111,•.- nas cousa-.: qL1e sa·o .. de meu Pae?. e elles na·o ·1·a,·,"1<> (I". rJt11• 0,s11011-1;e:10n·ista .c csposa, -- q11e pau. 1 ' ' ,.,, '_ '' : •••• • • • ••••• v.,, v " - '- , " -

latinamente ,;e dcsiínc ·tc:·tban-: 1-:111.rct.anto.' nno eonvem O fll-, 8
'.1"8111 ªlos .. ": P01 .!1m·. d VH.to lltantcs. --- gstas ui· comprehencleram as palavras que lhes disse. En- ta:1wamenk é- cer-

1 • e!· , · , . :.,.'t .' - 'º: 1n1· a 1·.riancil e ndolescentcs. 1 i·m da JH)lwia. ::"\ao '' l'PcOl!l- tima 0 at···c·1e 0 c·o'11°t1· ta·o des·ceu com 'êlles ·e·· veiu a Nazareth, e lhes c'acla· ·a e,·.·a,1t.1·aa.(le e!~ 
r o por,. ,tt origem ,l_ ~ uar:oc . ., 1 • _ , _ , rnc,nch, Y<'l á>< <:riaiH·a><. " ' ,.., ,., · ., • " " 
lrregu\ít.res. Além do a,-;sumpto, Cota<:110: Accc•it,ay_el 11.1:-:1, . . . tuiam a r:izã.o dl' estava sujeito. E sua mãe conservava todas estas vida, ou inteireza 
cm si,. ·niiiitas são a,; ralhas que adult<>s. ! <'otac;_ao: A(:ct\itavel rn,•nos s111Í viHcla a este cousas _no seu coração. E Jesus crescia em sabe- de caracter, mas a 

, para c-r1anças. m111Hlo, de sua ln- doria, em edade ~ em Draça deante de Deus ·e obecliPJH:in. a snh-

============================= j ,, ., , , , • , 1 c:ar'.iação; eram o dos homens. missão c!Pvida á an-
' llF,N I llO DA 1';0! ! 1•, - Da 1 11w10 de realizar a loridarlf' constit.nida 

Apezar dos .J d. as i \Var1:nr ('.()ili Gcorg'.: ltaft.. Ann l ,;ua missi\o <lc lll<'diador pnl,1·1, 1),•11ii C os por Dnns ll<'SS:1 socic·1l:11k natural. - ·n.eal-u ,., ':Shcndan e !da LUJJ1110. -- l~st.c I homen,; mc•nte niw havia oi:tro motivo porque ,fosns 
· ; filme f.raUt da vida cheia de. Por riste motivo {, qur. ernqu:rnto nos :tetos ohedecesse r1 .Jesus r Maria. Em santidade, 

lriva reacção CQfftl'a O nazismo na trnlrnlhm; e perigos elos "clHtuf·-: enumerado,:; CJII segl!IHIO luga.r. durante a sua ainda que Ih,\ consideremos apena;; sua na• 

D
. feurs" <10 caminhões dP _tnrns- vida occulta. ,Je~us se mmitrou s~mpre sub- turcza humana, Ji:lle o,; superava cm grau que 

Noruega e 1namarca portes. Um ~ssa,;sinato. <·1tin misso áquelia que o gerou soguncio a cai-nê nos nãó e\ dado avalia.r: na'· scienda -l<Jlle era 
preparo é apresentado ,10talha- " áquelle que a Providencia · destinou j)ara o t.hesouro 1lc toda a sabedoria. ;\fas 1,:11e e.ra. 

O domlnlo nazista na NÓruc- lumnlslas que tão cinicamente: daniente; a indole JJerve:rsa " .ser s0u P,w nutrício. nos ultimo,(;. chamadas filho e como t.al Linha superiores l'om auto-
g-., e Dinamarca não ê mantida vcndcraJll a palri::i ~ .5r apr!'s('n- J1ypocri1a rlf' nma esprisa, lwrn operac;ôm; t.h<>and1·icas .. Jcsu,; agiu· sempre com ;.idade para illlpor-llH-, manclamcnt.os. Por isso 
pacificamente. Apczar dos trai- tam.·· actuahncnte. c::imo he- conio. sc011as impresHionantcs a maior inde1:>Bncle11cia. com relac;i.i',o aos s0,us e só por isso .J<·sus era. ohecli011t.e a seus pae11, 
dores, pertencentes aos IW. lild,,0 ~ ,r,o.i;r, ·_naci,onae6. 0 , ph1·ase.0 1lf' ,·e11t.1·r10 rlttl11·c> 11·1e 0 te1·1·"11c1s ,...nll•1° <f,,,,1··1 ele 1··1et' rlar c·c111 · , ,. ., ., ' ., , ,. ·, "" '., · ',. ' '. º· ' · · Têm. pois, os p:rns indiscutivelmente .a.u-
nazLstas "nacionacs", rcnrcscn-· N8. Norueg8. um lugar-tenente acanetam a rpstricc,:üo ela JJPI- tas .. apena,; aq Pai( que <·> .cnviou/:ao nimHlfl. _ tórida<l.c ,;oli1:·; os filhos. Si O proprio Salva-. 
tadt>.s por Quisling. cJ,cfc / 1azis-

1 
d~ Qui.~lin:r foi n;sassinado mys-1 lieula aos adultci;; rl<' so!i(i:t Sua>< proga(:üe« e milagrpli 1•nrn\:~nbras Jll'o.ff~1.·<>,lor.···:liíôz.'ír· ela ··,:;ija· suprrioTí<l:rd·o -0, inl'onte~te, 

ta._ dll.- Norueg_a~ 0 l)O\'O 11ª? ac- tcrio~~awntc. Confcrmc nar-: form_a<;iio moral <' r0ligiosa. prias do seu Pae: nel:as po1'l<111t.li,- <!Pvia olrn- :-;ohrn 80u8 paps tPtTc:no;; foi-lhos suhmis~o. 6 ' 
ceita. ª ~UJ?Cr,ri cxlr3.J1~('U-a .: rn:r ,·ia_iunt.c~ rhcgndos ú Suc-1 Cota,,1o: HPstritfo. diencia sú ao l'ae. _:sígnal de qu,• to1los os filhos devem ao:; paes 
.reage .. patrlvlicamc'.1tc. /\s au_to~:- c:n. cxi:,tc uma organizacilo l~oi o que ,Tcs11s signif.icou ,; i-;1i,1 lll:lo <1. n 
_datj.(~S ,do .Rcich. dm,•cla ou m • '.\::1 i_-naoista np. Noruega. que fav. '1 · , , , :Sü.o ,lo!-<' naqudla phrase ,, . pl!illlciq -~i;ta oiJPdioncia · 
rcct ºlllCltlc p1·octtl''llll eufo•·tr e·;- A JLl!A DO l-Il<,SOU[,O -- ' · · l<)fif,a. a.11f.()l'.t(l,·1(](' 11, .. l(l ('. 11·,,1·,;111 rl(>,s,·.·11ot.1·cn. A_ 

-~ • ' •· v, · ··ntematica o '·· .- a nacio · · um tantc> asJJúr,1. (a:;niereza c:omo S<1 nos ,f1fre-- , •· 
ses movimentos rcaccionaes edis- º· · ... ·. posi,,ao .. 0 

- 1 Da ?ifetro. colll \Vallal-:e IlctTY aln-;oluta. lia paes qnc-, :-;p arrogam sobre ot:: 
·1»N&cc1al!stas. A pohcm secreta· T· .1 . , (' __ j,,.1 1·, senta _a nó,;- lltW não sahe111os. n modo cv.1110 

fart;.ar, pela propaganda. a rc- aliem~, tem delicio varias pessoas <' , a_e uc ,oogan. t iuc ( e .Je,;11>< a. pro11u11dou (' é ('<!rlo que a iúaiÍ~int"· Ji'l\Ot<, do_u1ini.o ç:ompletis>;;i1110.• Sã<> egojstai: 
volta latente. Mesmo assim, de -se· m consc;.uir· descobi·i·r· Jlada. 0 aventuras, em torno da pro- no amor doli filhos. Q1i,ii·cíii-i"úi:s i;ó ·para si. E g d h 8 de dizer modifica ás ve;r,es totalmente o tom 
quando cm vez chegam noticias certo e· OU<'. fr·aca.ssou· 0 plano cura_. e u_ 1_11 t eso_ uro. , cen,ts ·<iel·ies · exigem urna cle<lie;:içã.o só cxplica.vd 

J de uma phrase): "Não sabeis que eu me de- · 
:sobre o descontentamento das nazista de· transferir :!0.000 tra- < e ~iratana __ e_ enmc, e cm :s· via occupa_ r nar-; .coisas de meu Pae 'l '' caso outra fina.lidado não tivessem os fllhos 

. popullé\QÕCS de Noruega _e Dina- ba.lhadorcs'. norueguezes para a peci:tl a ma mdole de v11;r10s '•"~ * que alegrar e en·cantar as vistas dos paes., 
marca,· belll como das manifes- Allcmanha; devido iis activida- ~ersonag?ns, torn_am O filme· Quando O anjo Gabriel annunciou a i\Jaria l~' erro grave que só contribuo p:wa deforml!;r 
tações contrarias ao::; quinta-cu- des dessa organização. O proprio tcouv;mente a.cnanc;n:,; e ado- que ella tinha sido escolhida para mãe de a educação da. prole. Primeiro que aoH ·paes 

Quisling, quando pronundava escen _es. Deus, certamente conheeeu a Virgem, antes os filhos pertencem a Deus. Os paes são mai!I 
um discurso em· Fredcrikstadous, Cotação: Acec1tavel para de dàr O seu consentimento, de modo suffi- •propriamente depositarios destes thesourof! 

"SOffreu um attentado, tendo sido adultos. eiente ua intensidade que elles comportàvam, - do Creador que são estes feitos á .sua imagem'. 
lançada uma bomba contra clle. os pesados sacrifícios arrnexos á, dignidade e semelhança. Aos paes o que incumbe é o 

Na DiIJamarca, tambem o povo A CIDADi;; ;\IALDI'rA - Da insigne que lhe era offerecida. o que não quer grave déver de tornal-os dignos de prerro• 
mostra sua repúlsa cont:ra os in- Universal, eom Bob Baker. - dizer que l\Iaria conhecesse até as ultimas gativa de· fillloH adoptivos de Deus que lhes 
va:sore:i, e,· prinéipalmentc, con- Como todo o filme do typo miJiucias todos e cada um desses martyrios, confere o Baptisnio. Ao enve;r, de um cuidado· 
tra os nazistas nacion.aes, que "far-west.'' apresenta a expio· como lambem não se demonstra conviesse quo exclusivo, quando 11ão exeessiv'o, do bem es·· 
se apresentaram corÍ10 patriotas ra(;ão dos c:r,edulos, feita ,por ella conhecesse todos os particulares do pia- tar physico, devem os paes procµrar para. os 
e não passavam de 'agentes cstran-1 um grupo organizado. O filme no divino de ·salvação <lo Genero Humano. _ filhos, a formação de uma piedade solida. ini• 
geiros. Asshn, quando ~ policia, compõe-se quasi todo de Juctas Assim, Ella não sabia que já aos doze annos ciando-0s, assim que seu desenvolvimento o 

, do paiz prendeu 350 nazista di- o combates e apresenta, si bem começasse Jesus a. se dedicará& obras do Pae 'pcrmittir, na frequencia .. aos Sacramentos ê' 
1 namarquczés em Haderslev, mi- que muito ra.pidamente, scenas Celeste, como tambem não compreltendia que - o que e fundamental ··n:o christianismc) __,,. 
lhares de pessoas permaneceram de caharet. Não eonvem a me- llessa tem·a idade sua missão lhe pedisse já na pratica da mortificac;ão. 
até as 4 horas da manhã em nores. um afastamento de seus paes. Só com o de. Infelizmente a ausendi; cfo espirita christão 
frente ao edifício da prisão, ac- Cotação: Acceitavel para correr dos annos, pela m,edítação continua catholico nos paes cmn freque~cia impossi~ 
clamando a policia e cantando o adultos. r~os mysterios divinos viria a Mãe de Deus liilita-nos .de comprehender · éstas verdades;' 

:-1. ., hynmo nacional. Quando o che- a um conhecimento verfetio dessas coisas. (quando não os ieva a um gencro dfl vida;_ a.t e• & rlV I fe nazista dinamarquez:-° Fi·itz RUA DOS HOMENS PB.Jrt. J<]' o que o l'Jvangelista assignaia quando diz que lhes tira toda. a autoridade moraJ para 
- "l . Clausen, compareceu ao Depar- DTDOS - Da Rcpublic Pictu que seus pacs não entenderam a palavra. que exigirem o rcs_peito dos filhos).· 
l~/fukff f:§·lW5Jt_~ tamento de Policia, o povo vaioµ res com Charles Bickford, -

.. .J e I l.ntensamentc. E' a IJisto,ria de "gangstcrs" e as scenas de terror são frc-
·,l.n/.f .," 

1 
~ 1 Eis C0l110 OS quinta-colunmistas dominando O governo de uma quentes, pelo qu$ não convem 

. f1 ,a,l'!!o~• '.,. ,m,x;, co_nseguem govérrtai: "- N~ruega e cidade por subomo, facto con- o iÚinê a criançafi · ·e i:tdoles-' 
,u.,,?4<!oMoio.so,o90-CaixcP0>10I,2071 Dmamarca, sob as ordens de, tra o qual se Insurge um di- contes. 

· si>o PA uto · Hitler, enfrentando m; noruegue- rector de jorna.l. Alguns perso., Cótac;ii.o: AceeitavPI ·para 
m.,. zes e dlna111arque.ses. nagens têm aetividades dubias I adultop, ... 

ADVOGADOS , ____________ _ 
t . _ . Dre Vicente Meiillo 
ftrt~~, d!. m lif.'' 3 - 2.0 a..1'!.dar 

a&l8 13 

Dr. PJinio Cor.rêa de 
Oliveira 

Qu!ntino Bocayuva N.0 54 

-~ - Sal& 323 - Tel. 2-7276 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

iiiii :1.6 de Novembro, 150 - 7.0 

'iddar. - Sala. 74 - TeL 2•0035 
··::-.. 

· Dr. ·carlos Moraes de . 
, Andrade 

f3&ue. Benjamin Coruitant, 23 -
i!f-.o &ndar • Sal& 38 - Tel. 2-1986 

Jov.f.ano 
-e-

J. N. Cesar Lcssa, 
Advogados 

Isrgo da Misericordia. N:0 23 

- Sala. 904 -

Dr. Francisco P. Reimão 
Hellmeister 

Rua São Bento, 224 - 1.0 andar 
• Sal& 3 • •reI. 2-1543 • s. PAULO 

P .. ~edrosa Tambellini 
Advogado 

R. We11ceslau Braz, 14, 3.0 amL 
Telephone 2-6326 - São Paulo 

ENGENfIEIROS 

CONS'!1RUCTOR-ES 

Af f onso Butti 
Perito Constructor 

Estudos - Projectos - Orça
mentos - Coruitrucções 

Alameda. Glette, 359 - Telephone 
5-6719 

MEDICOS 
Dr. João Baptista Parolari 

Clinica Medico-Cirurgíca 
Cons. R. Barão de Itapctinin
ga, 1:J0 • 9.0 andar • Te!. 4-0343 
Res. R. Santa Cruz, 103 -

Telephone t 7-4825 

Dr. Camargo Andrade 
Doc11ças de senhoras - Partos 

Operações . 
Da Beneficencia Portugueza e da 
Maternidade de São Paulci -
Con:i.: R. Senador Peijó, 205. 
'l'el.: 2-2741. - Das. 16 ãs 18 
horas. - Res,: 'l'rav. Brig. Luiz 

Antonio, 8 - Te!. _2-6035 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

C!inlca. gfr,1,i · ~ :molestias de 
senhoras . 

Cons. Rua Libéro Eiaditró, 137 -
4.º. andar - Telephone 2-2270. 
Res •. : Rua Tho:tité de Souza, 55 -

Telephorte 5-0565 

Dr. Celestino Bourroul 
Residencia: Largo São Paulo 
N.0 8 -, Tel. 2-2622 - Corui.: 
Rua 7 de Abril, 235 - Das 3 

ás 5 hora., 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia, - Molcstias de senho~ 
ras. - Corui.: Rua Senador Feijó 
N.O 205 - 2.0 - Predio Itaque
rê - Tel. 2-2741, - Rcs.: Tele
phone 7-1268 - Consultas das 
10 iis 11 e das 14 ás 17 - Sab-
'-bados, das 10 ás 11 horas. 

Dr. Vicente de 
Melillo 

Paulo 

Pro.f; de Hygiene do Cúllegio 

'l'ARZAN J<J A DEUSA VER- excessivam'ente .-eduzidos do 
DE -1 J)a _Bourrough, F'ilmes, heroe. Nada mais ha a -0bje• .. 
com Herman Brix .. ..:..... Aventu- ctar, podt!ndo o filme se:r as.: 
ras de Tarzan pa.ra -destruir sist'ido peÍ6 pnb'.Jfoo em geral,:' 
uma formula sem·et.a de expio- éotat;áo; Acceita:v.e! para. 
siio. ·_~o.ta:sp, .apenas .. o.s ~_r;ajes. __ adultos.,. 

~ .. :·· . ...... ·, .. , .... ?., 

H,OMEOPA.THIN 

-------------"" ... ·-···---- 0./Jl];J,: jtua &nador Feijó N.~ 
·205·..:.. 7.0 andar - Tel, a~Oll39.· 
Dás 15.· ás 18 libras - Rcs.: Rim 
Castro Alves, 597. ~ :i'eÍ. 'l~.816'1 

R A 10·8 X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Radio - Dlag·nostieo Exames 
Radiologlcos à domicilio 

.Cons.: Rua Marconi, 94 (Ed!dcio 
Pasteur) ~ 2.0 and. - Tel. 4-0655. 
Res,: Rua Tupy, 593 - Tele
phone 5-4941 - são PÀpLo 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. José E. de Paula A!ssis 
Acl4unto da Santa Casa - Ope
rações e tratamento das moles
tias de ouvido, nariz e garganta, 
Cons,: Rua 7 de Abril, 235 -
1.0 and. - Apto. 110 (das 14 ás 

,1'7 horas) - 'I'e!. 4-7551 - Res.: 
TeL 8-2432 

----..;.,..;.'------....;.-
Arnaldo Barthoiomeu__,, 

Cirurgião-Dentista - Radiologi8,. 
ta. - Pela. Escola de Pharmacl& 
e Odontciiogfa de São Paulo - 0 
Clinica Dentaria em Geral -
Raios X - Diathermia - Infra .. 
Vermelho - Coagulação - Tran:,-s 
i'llumiIJaçã:o. - Vitalidade pnl• 
par, etc'. - Trabalhos por ca.r .. 
tão, hora. ou orçamentos, 
Rua Martim Francisç!;, 9'7 • 'l'cl. 

5-15476 - S. PAULO 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de. doutorado da F'a~ 
culdade de Pharmacia e Odon
tologia de São Paulo - Cirurgião 
Dentista diplomado em 1914 - · 

. Ex-dentista do Lyceu Cora!:ão de 

l'lliz · Gonzaga · Parahyba Amador Cintra do Prado 
Campos Engenheiro Architecto 

Dr. G. Christo:ffel 
ESTt>~AGO 

Úniv~ri;itario 
_Director do sana:torio 

. l\íascotte 
"Villa MEDICOS NO_ INTERIOR 

Jesus - E;,pec!alidades: Pivots, 
Corôas, Ponte s, Dentaduraa 
anatomicas e sem á.bobada pala-

Adv.ogado Archifiectura religiosa, 
/(Palacete Santa Helena) -- residenc!as conectivas 
l'.ra!:a da Sé, 247 • 1.0 andar • Libero B a d ar ó N.0 

. ~lleg!os, 
- Rua 
641 

. rmADO, INTESTINOS, 
PULMÕES (Asthma) 

Praça da Republic;:i, 8 , 

.CONS. R. Marconi, 34 - s.o . 
,andar_ ,-,- Appaxt; . 63 ..,.., RES. 

tl.na - Consultas: Das 8 ás 12 
Dr. Luiz Melliado Campos · e das 14 ãs 19 horas - eons.: 

Rua. Direita., 64 - 2.0 andar -
· ··Medico -0culiata Sala., 7-:7~: ,- Rcs.: AI, Barão· d• 

~ WS -:- ~ll_one Z-49~1 a, 1'.A.t1LO ·~. ~ 9 ás U e_<:LIW 3 ás. 5 h/l, t 
Rue, Augusta n'.õ ·2:1f2g':,:;;.,"'"' 

fel-O_@.Ql}f ~:3íli_ ... ;.; "----~~v;:-,:.:!:.::~-~.:r.~ . .s. ~:A:~ '"~~R;G,_e~~ --~~!.:=~~_E:J:,O 



FRACOS e 
ANEMlCOS 

'l'OMEM 
VINHO 

CREÓSOTADO 
~ cié João dá Silva 

Silveira 
... G~~"'.Dt.TOt,JICO 

ÁJtJDA DE CUSTO 

LEGIONAKIV §ão Paulo, 12 de Ja1teirl> dê 194,Í ' 

da Fazenda o credito especial de . . . · . · DIP autorizou a Alfandega a per-

Syphilis 
,Rheumatismo 
Feridàs e1111 geral i 

«ELIXIR DÊ 
NOGUEIRA• 

. Milha.rês.iÍê..ém.àélõL ultimo. que abre pelo Mfnisterio l B R A s· I L rn ele 1940. o director geral do · 

10 mil contos de réis para oc- mittir que os jornaes e revistas 
correr á clasificação da despcza I possam <1ssignar termos de res- FORÇAS NAY AES'NÔR· 
relativa ao imposto de 5% co- com o C~rd~al-Arccbisno Dom tribuirá pàra o d?:enrnlvimento pon.sabilidadc pam a retirada dé TE-Al\-IERIC·'ANA. s· 

brado pelo Banco do Brasil so- 1 Sebastiã<1 Leme. ccimomico do Bras1,. j papel em quantidade que poderá 
Aos di.rectóres das Divisões do bre as remessas effectuadas para : 

..., .· 1· d. · · ES'l'ANT'O NO I:>R. · ASlL · E·~ Ic, · j · · '1 correspJllder á coifaum. ida. duran- · O JJ1·eslde'·1·1·-0 ·Ro·ose·'velt de"'re- · 

...-eEsoa os Mm1sterios 0· DASP· O exterior, em liquidação de com- '~ · n ~ R < Q ,.._'l'O DI"' or~NAES e<:: " , · . · · _ "'. . .. :, • • • ' ~ te o anno J)roxin10 findo. desc\('. t J t · 
~irigiu a seguinte circular: promissos do governo federá!. e 1 .. RE,TJet N oi!. v r ualmcnk, à mobilização 

·· . . · 1i ·t id. . t·d·. . . . . r " ,, i:'T AS AS que façam prova de haver obti- das to· i·ç·ºº nº,,a·es do· s "'s·"do· .. 
"Sr. Director. Em additamen- so c1 a prov. cnc1as no sen I o E111 relalono c1w•Rdo ao mmJS- A· A · · = ª "' ..a "' 

to á circular D. F. - 167, de 3 de. ser o aluddido credito distri- tro Fernando cost~: são presta- · LP · N D EGAS rio autorização , para continuar Unidos. ao Ordenar qUé todãs ã;s 
.d
·e ·Jul0ho de' 19·4·0, este De.parta- 1 buido à.o Thesouro Nác!onal. ª"º e J· 1 t l rn·culaudo em .194

1. Se, porem, bello11aves "yankees"- i'MeSíim. ·o,, se arec men .o.~ so ,ra as oc- 1 . . • , · . . · · • 
nient~ esclarece a v. s. que, éorrencias de estanho no Brasil.) Communicado do DI1,· o_prn8l ou rc:,·;s,.a p_retender_p2.- seus effcctivos completos do rerri-
quan<lo o funccionarlo designa- O relatorio cm apreço informa! . "Afim ele facilit~r o procrssa- :·e! em ·q'.mntidade su;pe'.·~or a do pti, ci<' guerra. :, .. : . . , 
do .patâ. um serviço f61•à da sêde Empbrio, Padaria e que a cinco lcguas na cidade do j m~nM da reno:'açao de registos 1 >111110 passado, sua ietu_ada c1_a I O secreta:n?. da l\!atmha, sol,!~, 
~e _que n~o se po~a desincumbir Confeitaria Parai1á Rio das contas. em campo do I d~Jo!"llac-5 e rev1sta-s na Alfande- Al_fai_idega depende de no~a pei • cltoti ao Con~resso os _fun<i.os_.he~ 
·e!ll' menq,s de 30 dias, poderá ser Queirol.'. nas cabeceiras dio rio I grt. para o effelto de retirada de 1r1ss~9 do DIP. pr..ra ass1gnar o c~ssar1os para, ,:a construcção de 
aulorizacia ·

0 
paga antes de seu Generos· állinéntlcios, pães e Eruniadinhc. affluent~ cio :Sru- ,

1 
papel, co1\1 .. il;snção .de. iinpostos referido termo de reRpo11s:1b1Jl-

1 
28tt . navios , auxiliares para. a. 

· bÍscoutos ile todil.s ás qüaii- t · 1 l •• h d .• en:tbárque a ajuda dé custo pre- · mado. teve Jug·ar a déscoberta ele ' " .. axas. concedidas em ki, o sr. r acc ; mar.m ~ .. , guerra. . .... 
dádes - Àptompta.~sé éncóm- L · J O ff t· ..,, 'l'ista nó art. 141 do Estatuto dos cass,itcrUa cm alluviõ<i-~; Uma em- , ouriva Fontes, dircctor gei"aJ .. 6 e e~ ivos u.o.s ~éu,s Cól\tlJt 

;Fuil~éióriários déscie que na rés- mimtià.s parà, ca!lariiehtôs, báp- preza. cie Minas Gifrae.s fez àíu •. do Departamento de Imprensa MAl\101'11 A gentes. foi augmcnta(jo p.b 192.00Q 
· · tisad· os,. "so··.ir'e's", e•~. · · · · ' " p ·a · · · ' JJa· 1 23" 000 1 · · ):iectivà folhà de. pagámento se e "'' algÜ1i:s tiabalhos ile pesquiza 1 13 ropagan a .. exnedm hoje . .:w :8 u_ • 

1
º!:1ero, . · " 

~ç.a:c é:iprésaamél1te decl~ração ÂVÉNÚ>Á riiitGAtiEIB,0 cônstatando apresénça do mi11é- 1-lnspect~r. d.a referida Alfandega, Está sendo espéràdo ·em Sã,o _/1. fro.~a a~etlcana ~rá ,°. nç: 
.netsé sentido. Assim, deverão ÜJIZ 'iNTONIO N;º ··1Í97 ral também em "stack\\·érks'',. I u moff1c10 adoDta.ndo provid<'n- sàivadnl' o v2.nor "Santa Maria.'\ 1~1e de Marm~~. de ,~uerr~. d9!l 
cónstâr á.lridá eia folha de pagá- PHONE: 7-0553 110 granulito. Nada. se pode adlan- ; elas de sentido pratico. -:1ue vem receber 3.200.0ÓO k(los ESla.dos Umdos ·' e setª s~9div!-
ment6. i{lem do nome. cargo ou fa,r a.inda sobre á importm1cià i . Nes~e officio, · de accorclo com de Kcmcnt.es oleaginosas cl.:> ma, d ida em 3 esq1,1~dras, ,2. cJni · bâ-
fnncção. o vencimento ou o sa- i:lesses depositas. A rtl!lão. por ·. o artigo !.º. paragrapho 1.º do mon~ bAllü• na., dc~tinos ,, ~ova se no Oceano Pacifico e uniá rio 
}à.. ricr. élo sérvidor. a lmporta:n·c.ia ' ESTHA D A DE "FERRO irntril lÁdo. é lntl"re~Sl'\11te aíndli : decreto 2.016, de i4 de F'cverei- York. /'.tlantic;s;· , 
da s.quda de custo, o locar para .lH.ARl('Á , pela n:·correncia do riu•'o e dé l r-----------'-----
onde f~ afEstmi, a, n:itureza cio magnesita na Serra d.'is Eguàs.' 10· ·stª, .. tuto. Mo·~· e· r··n·o>· .· 
!E:!viGG / -~; dias ac afasta111en-1 F'oi JeYacLa. a credito da conta J 
to da .cck · do Estado do Rio de Janeiro rom CI01\ DV. P1'JiVJ~.RSÍ~ Tf'RIJi~· 
___,;:_-_.. ·. · - - 1 º 'i'hesouro Naci~nal, [l impor- TARJA . ' . - ~ sd POR 

'tahcià ele 7.425:000SOOO. incleni- lí·1A· v.-'l.0l{/~~/ra1/ ,ft~ ç&an~'/·Cl . 

1.: 

(ABELLOS 
BRANCOS 

.AUXILIARES Dó fiE
' , 'PÁR'Í' AMENTÓ DE 

CóMPRAS 

· 3a,:.ão co1-responde11te á cncam- Vae ser can~tntM:a. 11 ~ caplt~l • 
paçlio dá Estràdadr de l"crro ·Ma- ,:l?. R""11l1lica a "Cld~.cú~ Uunivcr-
ricá. sitari'i ''. SOB Mr0/011 . O //l7P{Y1RLJ0111711moot:; 

{/f]/llJP-11 /JiJ6//tl-A nova Universid.<tde, alem de 
reunir os institutos de Ensino 

-:-: ' · · •· Supêrior: deverá acolh~r campos . ·· ·· 
. p. nii!~ist;fo tla, F'~z~da~ra"tl~ 1 experimentaes. ÍfÓsoíta:~: · institu- , :·=· ==============::=========:-:.e.:-== 

J'APEÍ, l\fOB11Á 

m1ttiq_ao_P1·cs1cle11te a~ :rnbunal I to para autopsias.-e. tciao o.apoa-' .•. . • . .. ª~- _conta~ .. P.ªra ,.os fms. conve- rélham011to n.ecessàrlo. para º en-. , 11::' X T 'C' R v O R 
m~nte:i, uma copia dq. de_cret.J- I sino pratico do dir0ito. medicina. 1 J'l:._,, Jt...:;, - Jl . 
lei que autorizft a Pmlfisao de , a<::roncmia, nharmac!a .. chi.mica , . ,... . . .... .. . . . 1 1 · .• 5,·. ' 

pãp~l-füoeéla àte a il11!10l"tal1Cia indusl.ria\, ete. . ' i ™"'"·'-'Ml!BiiklU-• I 

dé 700 foi! côhtoit, A GtJíi}fiRA NA AÍ<"'RI'CA I rjHitando a.os. gregos o éricUJ'tà-
CONFBREN(:TA Í)O . mr.nto das lmh.as de combate; 

A PRODUCtÃO DE 
ARfiôZ 

:ifa algun.s annós para cá. o 
Brasil i•~rli. i11êenUvandci a sua, 
1'irodüt:ção dé àrfoz. Elfü 1913, 
afriãà. hão j1t'bd uzl.a o suffic!ênte 
pai'a o séu éôt1sú111b interno; tén
áo cfúé iinporta:r 7.777 tonéladas. 

PRATA A queda de B:i.t'dia cha1hjU qüê IJO m~nnento. são rii.ttito ei-
nôvarlienté a àHençãó do 1hmi.êio ! ~nsa~ 1,àta o JJéqtienitio exei·di-

o niinfatró ifas Rêláçõês Ex- ; i!IH'a ii. güéJTo .. quê _se d~séfi~ól~ -
1
~ li:i heJ:nicó. . . . . . : . 

PRÁÇA l>A SE, 163 
s. PAbtó 

Fisealizado pelo Ool'el'tlo 

DAC'l'YLOGRAÍJofÍIÂ
0 

TACHYGRAPHIA 
ó" 'rilelfü!f.~tn11nô· Pefo Ménõr 

FORÇAS 't'lÜTT AS :NA 
rrALIA 

No(:icias }indas de B~lgrado por 
/n:t.ei'ri'i-cd!d da agcucià · ú, · t>., 
6,fffrmà qué granüés corttitigéntês 
d'.e fórçàs ailémãs ··esUi.6 éliéía11-. 

· dó it Halia, calculà.-se cni, 96-.Mó 
a 1 ºº. 000 solâàdos ri'àzl/J, 

. Cénto e irJ.fü~ ê qu'atro auxl
lil!.re§ do füp.arláfucntó, :&éaeral 
~- ~pril:s sôílfütâfatri aó chéfe 
dó.'çrôNirifo dispensa ciê 1iresta
ção êÍi · pÍ-ÕÍ'à dê efficléncla ésüa~ 
bél~cla'á pêlo r~gfmêntó l:iàixádo 
õéim 8 déci-étô ri.0 5.848. 

Jã 6Ji1 i9iil, ni\o foi preciso im
]Joi-ta1• 6 afroz. 

tri·iore1. cni poi·tar\a dr. hoje. i Ye ha. r1ybi~ · i_teliana. A Pr~ça . . f ~1 n:a ac'.ea . dos __ d:1is adv~r• 
11i)iii.tiou cs ség·tilhté·s sécil'etill'iós de B.ardla resistltl dilrantc 19 dias 1 

8ª1/01· Lm se mostradtt mmto 
juiltD a dêléi?ação dó Brásll á aos . atil.êJuês füitatinlcos cónju- j 0 ?t1va .• Os· communica.dós offi
Cti11fert>ncl:'i Rêglonal dó fira.ta. g-~c0J, da lerra, mar e da avla 0 I c1a€'s dao conta. de _111:merosos 
a reallzaí·sse éii1 Mõtitévldeu hó çao. . 1 combates ~JJtm· as aviaçoes fas
correntã mez: 1.0 seci·etario: Jbr- r::epois de que.si t.rcs semanas! .ciSta e ·anglo.-~re~a: ·· · · · · 
ge Ollrithó d~ Olivell'a: 2.º se- de as~P.dio. as forças fasci~t.as '. . Dia 8, a aviaçao italiana cas-' 
crefarlo: Ru.v RlbeirtJ cout,:i; chf"fiàtlas péld genéral Bérgém- j t_igo,u, severa~nente : ~ . cidade de , 1 UL'Í'..tMAi:rbM .c->Cfr&!lós dh-' 
co1isul: Zuleika J3an'oscf Llntz; zoli se rendEfrani aos effcétlv.Js ' K~t itza, h:iJe'. d_G:l1~~acL~ pelo,~ plo1nàticôs .tlê mJgfà.M •in-

·. o bÁSP, f;ôfêfíi. fuari'féstou-se 
eoÚtl'ittio t pfêtêiii;ão dos ínté~ 
rêssadol!, opi11à11do pelo il1defet·i
m.entti -do pédidó com o que con
górd&i o Chefe do Governo; 

CRE-

Eln 1917 qúa11do importamos 
35 toriéÍadás a tiô~sa exportação 
foi dli 14.639 tonéfadas. 

Possullhos a garantia de sa
fr~~1 abuhdantesianto para o con
smiid interl1d ocmo para a ele
viída exportácãô. 

Em 193&: i cjuãtltidad~ de éx
portli~ão elevou-sé â fi0.641 tone
lada!. 

ARCE.BJSPO DE SÃO 
PAULO 

coitsul: LandUlpho Antohib Bbrs ~-iL~trnlla11os qué foram os pri- gi ego~ fdt'tnam qué o· govêt'ii6 I:lÜlgãJóé 
ges tja Fons~ca. e cbnsul: Paulo melros a enttár eti1 Bardla. · · · rêgéitoü ti pedié'io alléliiíW pàfà 
Pinto da Sl]v(\; 1 Os il1;Jezes tizefall1 30.000 pri- Ml<JNSA {l ti1''1 ÜE qtie f"JSSC peffüÍttlélà. i{. pllssâiErr 

, . . · 1 sionéll·os enti-e os itaH~~os, alerrt ROOSEVELT da tfop!1s àllêrliãs âifa.,,ez âéi têt-
,__.,'.'~º"ºv~-: ,1 ·-----~, d.e rlnco generaes. Noticrn.~s.e e.n- füorio da Btilgâf!it 

. Dr. DurvaJ Prado ~ 1 trc~anto que o general Bergon- O f'reslél~11té: 1-tdosévélt . J)t;h-
Ocullsta ; ! zoh não se deix:JU. capturar, aban- 11\Uic!ó'U péránte o Cóhgtesso 2 coi-iFÊ:frl!iNfüÁ .;,,,;_ C:!lii!itólJ i 

Rua Sêtta.difr P. Eb·tlfo; 151· 1 donando a. praç.a pouco antes de uma 1neiiságe111 que diz resp.~lto B~rlini ô gêtilifaf. YimifiÍfà, 
Salàs 513~14 _ 14 .ás 17 1IB I suá completa occupáção. , 1 ao programma de defeza na- d'.o Estado l\1ãfür dll.p8iiêi: · qtié 

;l'elejjlibne 2~7313 • 1 . ~~tr~ as p1:~sas de guerra que 1· clonat . irá coliferêi1êiar êoli1. it s&utiirJ~ 
.;;,~-. • ~,._, . .,~~. ;;; .. ·~ _ "*. ,,.., ·;; ., .... ca.l~?EI. ltl_ em.' dollfütio .. dos ~1-!tan: ~1]1 re~u. ill?, diz º. seguinte: .dàdd~ itail!/tlits' ê á11/!riifLi iJ815fr 

'JUÜÜSTRO DE 
"DITOS NOTiCÍAS MILITARES grosso e peq1;e.no .Cª:1ibre, milha- · ra ó annõ fiscal que términa a fa!ip!ioo ·· rtssigttáfiô' â 21 dê sé~ 

. _ · 1 nicas f1gu1 am 250 c,1.nhoes de O orçamento do o,-overuo. j,a. questões fêffü;lifü.éi iô tfatiido 

0 Árcébl_spÔ de . Sáo Pátilo, r~s . ~-~- meti'~l~~fiot~s .·.e '..U~~' l 3~. dé, JllW,?. clé _iii~::.: _refbct(, téri1bró. . 
ô :it!llilsttô dá Fâzéfü:lá trã.ns~ Dôrit J8si Oâlltiâr dê Á.f8nscclf ê o f'resldtmte da Republica, cm, m!J.!1f~õé~ f: _cª?/?8. _d~, tta~spo1;yi. b:tn. 9.~ .e.ffe1tos dâ_ ~uerra. que 

rri.ittiu ào J=Stésidértté dó Tl'lbunál Silvâ éstêve, éfu cóihpitnhiá do decreto asslgnád.o ná pasta da . D~1,ols tias J?1[n~e1:.ª5 11?! as .d~s- se desehrola no 1111indo, levám:io• 
d~ 'Ôdfttâs, pài:à os flli.s có!ive- seu seeret~rio párticUlár, Pe. Guerra, nólneoú o general Àlva- t:~ªd.a:i áo. áseh_Qorcamento com~ nos ª?. àéver de realizar tini p,:o
n!én~; Uliiá. copiá. do d~êrêtó- Né~on de Souzà. V!elta, nó Rio to Fluzá. de Castro pára o car- pleto, _ti_~ ~,tua_çao_ em Ba1"clià'. -~~ gt.â~mlrtâ_ cdfupléto éle dêfézâ dé 
lei :ó.0 :1.927. de 31 de De~lnbi'Ó dã Jittieiro, ónde foi conferenciar go de commandante da Artilha- Ülg_Jezt,?, l~inlclara:11 a. ?ffei1sna nassa delnoctac_ia. 

~-~~-~ .. ·=·_z_~_z; ... ···=·,-.:·:."i· __ ··::·_-~--:·'::'_-~-r~:.:.~~i~~~:~--~·-=·;_F·.;;;·.·~-·:::·:;..::·~,:;..-::·:;..·:·~-;.;.·::'~ .. ::::-:;;; .. ~ .. :·:··=·;.;;·=·/..;. ... ~-:·~·=·::·-i..;. rià. Divlsionaria da 3.º Região q_Ue vH;h~m d~set1ctideáll
d

O. _A~- . Isto _quer dizer, 11aviôs dê cár-;."' ·-·--.---,. -- ... - .•.. ··.• - .... ·. ,·,--,-,,;- Militai. firma-se em Londres, que depois gâ,.}áriks, áviões, étc. 
\ : ,. de . av~~ça.1: . ni~ls de ,.70 . ~ilome- , Salienta o Presiéieiite que os 

\"' ÓUCéI às ultimas notidas directa<!' *Poí nóméáé!o, em deáéto as- tro1~· 8f. forças do ~etral tª- Estáifos trülâôs âihéfa nãô éstão 
signado pelo Chefe de Governo, "".~ d~1 itlrai;, ~~nnt e ª~_en ~ ª com as força.~· dé terra, mar e 

I mênté das cãpitãés éuropéas O coronel AlcéU Sólitó. para o ci.re, e. o !U.C ', OUlO , • ar no auge dê sua efffoienéia, 
· ' · · · ·· êómmahàci tfa Esco!Íi Militár. poitante por to foi tiflcado da Ly- postó isto, é preêlsó éstlÍr êm 

é o in á m a r á v i l h éI d e 19 4 0 .• • , . bia. . . . . . . . Mriéllções piirà ilmà defêzâ. i,áts * Ácabâ dê régressár dá Íliuro- ~fflrma-se em . Rom,_a, que os ciàt 

1: -, 
pá, o corónél Gustavo Córdeiro I bn!ai~nl~os . encontrarao . gr~nde A. habilidade das democracias 
dé Faria. áonl:ié êxéfréu ifopôr- ·1 resi5tencia ªº ataque que plane- 110 émprégo dé sétis recurs&s· pie~ 
tant'Á missão do Cfovefri<t rlô Bra- Jam. contrà aquel~á cidade,. li.Os foi de.safiada .. 
si'.i. Umá. dn mais HnporttintP.s con- , . . . . ; _ 

séquencias do desbarato dás for- º\ E.st,a~os . Unido~ .for~lirao 

* 
· · • , . · . . . . 0 1 ças dó generâl Gfaziâi1i, sé re- l -~p1 _exercib apto Pàra cnfi'entár . p mimstto Gâpar Duha re- . ]' ·i ·, ·. ·. ·it·.. ;,, · . .. I tjUáesquer continge11clas". 

J, P~~_fií~íf;:~6 _-"- t, _g8W\~n6 
hurtgaro. pr6hibii1 quê fôssem 

divulgíídâ~ H8 éxtêfiaf; &1iâ:êii4uêr 
iióticias 1riilitafos 1Hêrêrltés á 
Hungria; 

4, V~()L;AçAo .. ~ . V?-rios 11~~ 
v10s de guerrá so'Vleticos tlo

laráih i!, s8Bé.rá:iiiá das àitils rü
ilienás 116 Má.11 Négrêl: Õ8 ru
fiíen6s é1iviarâm u ri:iuitizria.tum 
âbs russós eiilglnaó qtl~ Sê níán ~ 
t€nilitm :.f!lstádôs ctás àguás ter~ 
ritoriae3, 

5 ~UKÀTI . -F~i'çás grêga.~ 
occuparam Dukà.ti, a vinte 

·,:. c!í1fo kllômHf8s áó si.ti aé 
'\Tá.lona. 

Mo êJ ê I o 
14 a e 

solveu extlliguir o centro Régio- , ac (!na com a .s ?ª~~o do_ Egy?~ · 
nàl de Educação F'hysicá dá 7_,. ~?- A át'neaça_ it_ahana de uwas_aô =======:::::::::::::::::::=:::::::::==========::=:'":::· =· -=·=··=·-=· ::···==· == 
F{.êgl~ó. 1 tio . Egypto esta afastada, pelo 1' 
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& valvuias 
óNbAS CURTAS 
·E LÓ NÓ AS 

.·, U m R ó d I o d é g r á n ô e ó I e a n e e 
ALCANCE DE TODOS 

on 

Oh~r!bYtd~ri~ gêrélêl 

41nard~e 

, 111e1ios 110 111ome11t.o: 

COÜIGO DE PRÔCESSO ! A GUERRA NA 
ÃLBÁNiA PENAL 1 

Á Dirêctorla dé ln1jJl"ensa Na- 1 • . • . . 

g .. ~-.~~iliiio· .... ". 
r.l!IW waY - r . . 

ACCE&SORtOS 
tJâra ãl!torlidveis ébnal. dentro do crltêrio que tra- ! .. Na frente grega. a lu_cta con-· 

çou acaba de editar e lánt<ou · t\11ua, .rcnhidatll~nte disputada, 1 
em publico, 

0 
Codigo ele Pro(és-, !J~oc~rando os Jtahan.os, se~ gran-

1

-.....;. __ ..;.,.;;...... __ ;......;........;...._,..... 

50 
Pénal. J de ex1to, sustar ªr offens1va do 

1 exercito helenico. O MELHOR SORTIMENTO 

iNDUS''i'RIA o· A >E. . : Constantemente chegam nbU
~ f •-SCA elas relativas a desembarques de 

i tropas mechanizadás alle1nãs na 

Importaçãó blrêt:tá 

lSNARD & CIA. 
R:,alizou-se, di~ 9 . P. P ·: no Alba1:ia. sr. se confirma1:ém estas 1 

En~1eposto Fedt1al de Pesca .. · a 11et1cia.s f.01:ça. . reconhe.cer que, -============== 
cert.moniá. da entrega dê premios ás divlsoos do Rélch não resis- A· v· ''íA• .. ·M. •:tN'' . ;.r ... o· 'l:i 
a eóloniâs de pescadores. á Fc- · tem aos gregos . nielhor <to qué l:'.i 13 
derac;ão dé Colonias di) Pescado- os ila1ia110s, ' 
1:eà, a. , An}a~o1:~s pê pesca, ao Àd norte de Rimara e nos ari'e
Club de Ah1adores dé Pesca e · ·dórés de E! Basani. a Jucta re
á. 53 pescador~ ilé dtvei·sos Es- ; crudésceu de malieifa vigorosa. Á 
tadü!,. . · i artilharia gréga visa constante- , s T o c K e o M p L f!l 't' ô 

Com esta lnlciat-lva. estamos , menfe esses dois pontos de apoio 1 . . .. . . 
certo_~ d~ gr<i.nde _interéss~ que do ~xercitó fascista. A qúe_da I CoHsultem á 
despertari;, m.s me1~s de Pesca: des8e.~ reducbs. ,1Jrit1d!J,alment_e 1 ('AS,\ ALBERTO 

j '.'õSirl:. claremo3 ll1a!S U!ll _ pâ~sO de _1'~1 "!~S~~11 . ;;i_gniflc~l"!a Ul~P, 1 . . - ~ , . - -~ ... ,H',:···o' -i.•,!> 
l, Jl@i !ndu.stri.à, d.é, l'ésca., auto con- , eno1111e ~.rdâ pa~a a !tal.iá, fa- . l.1.A.ROQ MO DJ:Wt"!' ri !O 

BIOYQLETAS 
'fôôos os PRÊçôs · 

TÔbÁS As MAReAé 

ISN A.Rb & ttA. 
----~·-·'····---·--····~·--. ~-·------- - .· 

BRINS 
SORTIMENTO v AiiiAfüSSIMO 

imtxirtiit;ã,6 àiieêta. 

CASA ALBERTO 

Aurdra Printéii ;:.:_ Plrituba 
Nâcionaes e ll:xtràng~iráà 

CASA ALaERTO 
L.4-SÓÓ üõ ÜMô '11,5 -- ··--· --· .... ·-- . 

, 



Mariana F - - 1 em1n1na· 
.:. Reti ~,O· do CArnaval 

l C·o11tP1·1 v,,rdadl?lro preludio do;; gozos r:m rins· rfr, rrv ... r·,·lro · ·1·r-- :.linlo i;h,v,,1<-0 P ,·:>111 ,1s , Oí'll- m:".:~rn s1• rPVP!'lam na · 1 • 

nicis ante!'l àa l-lun:·,,•·::. 1 " ,·a,, qnr. •rnuirus. veze;; ,~Pguem ~ plac:üo dE' .resus-Hostia. o TE>r- celestiaei;, 
.,; ,, ... ,~.- ,1·,.,~.", _,,·1··1lJI';A_,.·-. ,.,,,_,·:1[]11c.'.· ,o. 0, Vi,·1 Sar·ra, o Offi<:io de; Cara Filha de l\hHia: eonr-t'nrnai>al. Estes tr2s dias q11? . , . ~., .. ,-., .,. " 

Jll'f'PN!f .. 111 a· Qmi'i·ta rd.:a !'e cas. ~., 11:'«i a pneu111011i:1 " <Jll-· Maria Sa11ti.s~in~a pare<·Pm to- pare estes doix caminhos (]Ue 
Cinzas são dia-s de féstas. cli- '"~'" mais gravps ainda. mar 011lra lercçao mais santa, se abrnm _para a commemora
~ertim~ntos, rnnsn\;o. doenqas ... 1 Qne clizer Pntüo c:as Pcono- qnando rezados em. eonjun<~~º- qão do carnaval: de um lado, 
i-tão dias sem .JestrR. o Divino I mias gastas em cousas mal E as graças r':ce~rdas? Sao a reparação, junto a Jesus, pe
Ari:tigo ficará . prision<>iro no l aprovf'H.aclas? nma fantasia tantas. cara rrma. que voe{!, los peccados desses dias, de
'l'àbernacnlo ç~ eRpera de uma C!llP é aó·ora um trupo. confétis, mesma commover-se-á pela mi- clfoação dP seus pensamentos 

º · d' b d J d DP11s e amor; de outro. a pa.rticipa--1·isita, de um cai'inho. clP um serpentina!", lanc:a-perfunws. sericor ra e 011 ac e e, . , 
t·onàolo- dê nossa parte, nós occup· aràm 08 lllt.imos tostõeR pa.ra com a sua creat\lla. 8f'- Gão nas festas pagãs do dé-

- d Je p 1:.1 at monio e da corrupç1ijl. Tenho qué noà propuzemos s1>g11i_l-o do ordenado desse mez; e rao _a paga e .' sus P • · · 
1 - v - t Alll de a certeza que ·você não besita-i'lé. perto, nà esPolil de Maria quando vier uma neressidade ençao que oPe e_ve · _ .· 
dl li l <l ·ua rá: Maria Santíssima espera-a Sàtttliiàliila. urgente, onde bu;;cai· o tlinhei- j car- 1e e,;ses lias e s 

· - , , ? · · · ? existPncia. São tantos os he- ao lado de .Nosso Senhor, á 
. Cll~a Filha_ de __ I\larl_a. ,oc ro necessar10. . . , 1 nrficiofl. tantas as alegriaH e porti{ de uma de noRsas casai, 

'-1\lé le_ e_ que_ está md_eci_sa an1 e E, o que (! rn_a,:-; _1mpo;rtante, 1 ronsolações, que apóR o retil'O cie retiro. V:i, e ~;!les aben-
-as prop~st~s h t.ebt~-0ora~m!~ a paz da rons'.'f_ie1~rrn_ foi,se na VOC'.ê sentirá saudades immen- [ cõal-a-ão. 
s.uas am1gum as. P :ª · , primeira mam ~~ a<;ao ~arna: sas desse tempo que foi um 

I 
V. A. P. 

parte (;lnl tal co.rdao, fazer uma vaJe8 ca. No esp1nto da .iovem, 
Jindà fantasiá, d·ivertlr-se a va- no Inicio havia rlr>sejo immen-
ler no· corso, ...:. já qne o;; bai- so rlp divertir-se e ,, gozar a 
·lés lhe são vedados, - ou<;a mo<'ictacle" · depois <los tres 
P.Ste 'conYíté ciúe a Federac:ão dias, um ~erto remorso foi 
1\I~~i~n!!- JJie faz: .IJ?r que não I cPéscen<lo ém sua alma. o qual 
se inscreve no F,tetiro fech::i,do, se juntou á vergonha 1le seu 
nést_es tre!'l dias, ))ara, na paz procedimento e compostura, , 
d9 .s,nt.uario, o!J;_erecer a Deus q11P. em absolut?, n_ã.o nam de I 
suas. homenagens, seu amai·, uma jovem cntenosa e mo
ouvir-lhe a palavra pelos la- desta ... IDm reinuno, o que ficou , 
,bios ;los bons .pregadores que desses dias de C.arirnntl? T!'is
aféederam generos.am,mte col- teza, aborrecimento, mau hu
laborar para o ,e~lto <le tal m·or. drspPsas. 

Noticias do Interior 
.---;:,,----

SOROCABA saudações. Carneiro F'el!pne, -

1 

presidenw. 

Retiro dos Congregados Ma- . . . _ va-
·I o - D accordo co ma cir· )\fovirnf'nto D10cf'Sano, 1 
~ln _s. d ; d - Diocesana rias modificações fora mfrltas em 

recolhimento? Sérá' que esta VejaJ110sagora o revrrsn dn 
proI~osta está tão· despida ele- medalha. oü. ,:ej:.1 o que· .1 estis 
attractivos que não mereça prêpa1·on- p:i:l·a vo'e"ê gozar dn
Aequé-r a Rua contemplação· e rartte éM,f>s Ires CÍias, sP fizer 

ct, a.1 a . e emçao D' ·ef nc·a aos 
haverá nos dia.s de Carnaval na nossa ioc~se com l _ere i . 

· di "sanctiflcatlo Revmos. Viga.rios. Assim é que o cuna, nc, prP o · , 
1 t O " , t· annual dos Revmo. Conego Jose Belott , ex-Nos r.. , o 1e.1ro v· . d p F J' tá 

eongregados de Sorocaba. A Ta_xa igano e orl,o e iz. es ago-
dl , º. · dP 15$000 , ra na Parorhla de Tatuhy; o Interesse? o ffetfr'ó''.ff>c'iarlo: pelo~ tres as sc1 ª ·. · · · 1 Revmo. Pe. José Pires de Almei-

devendo os Interessados se en- . . 
Pois olhe que um ronvite Num ambiente de piedarle e · . os srs )residentes I da. f'X-V1gario de Ita1:aré, está 

desses équivale a um pedido oracão. voe? encontrará a paz tenderem com_ · 1 em Porto Feliz: e em Itararé 
rle .Jesus para que lhe ded!qut' que . tanto a,.mbíciqna ci que os. de . Congregaç:w e estes com O está o Revmo. D. Carlos Doi'n 
e;;tes tres dias de .festas pagãs, ar~e+ss'•d<iÉtlio.l.\;~nà. .. ll&partlGão., .c,a P;C · M · . d o. Cist. do Convento CL~tercien-
de divertimentos. mal sãos, de ·na escola e em casa não per- Das cidades da Diocese' e- se de Itapi>ranga. 
extravàgancias , preJudiclaes; <:! mittem gozar por muito tempo. VP.rão comparecer OS Sl'S. presi-

. · dentes ou em ultimo caso, um você não saberá corresponder A p_az rle consciencia .. a tran-
. . membro da Direcfor!a.. á ··Sua delicadeza, ,que só. Vê qúilfülacte·de.:·espir,jto são gra.- . . . 

o mal que lhe tra.rá O Càrna- G;~ imme.nsa'~ qu~ .JP.süs ron• . ·Telt>gramma ~e ~gradeclment-0. 
val e para evitai-o quer atrahir r>etle a qúern· o· ])l'0eura· r> que·· ·_ 0 n~sso Bispo Diocesano re
a ovelhinha .antes de perdei-a? são roino que um preludio ria cebeú 

O 
seguint-e telegramma do 

C{'lngrt>sqo Eucharistlco Dioce· 
Pano. - Na proxlma semana deve 
realizar-se a primeira reunião no 
Palacio Episcopal para o inicio 
dos trabalhos preparativos do 
grande Co,ng-resso Eucharlstico a 
!'eallzar-se em Ontubro. p. t'., no 
di~ de Chr!sto-Rel. dia 26. 

RIO PRETO 

Med.Jte bém: quaes as vanf41,- pàz Peles ti ai. "Eu vo,; dei:-:co a serviço Nacional de Recensea
·gens de um carnaval •·diverti, minha paz. en vos dou a mrnha mento: "Desejando a v, Exc!a. 
do?:· alegria? Mas esta alegria paz"... VPiíha .. irmã, receher Revma., feliz anno novo apro
é fàlsa porque, não tem uma desta paz ronfortadora, que vo- j veito ensejo recordar magnifica 
base sã, é ephemera porque na cê tanto almeja e que !ló en- cooneração autoridades ecclesias
quarta-felra nada mais resta contrará aos pés do taberna- tfcás recenseamento geral repu- Dt:clmo anniversarlo de posse 
-que a recordaçã.o ,das festas. o eulo. biice. e agradecer patrlotico con- do Bi~p,ado, - No dia 22 do cor
mais das·vezes triste lémbran- As communhõeii e nra<;ô,Ps curso vigarios propaganda empre- rente, o povo de Rio Preto vae 
ça da!i noites em nlaro, _scenas . nesse :recolhimento· parecem hendimento o que vem mais uma I commemorar rom grandiosas so-

. lnde.éorosas, etc. ó prazer; se 1
1 

ter mais ferYor. mais fé e me- vez asslgnar perfeita identifica.- Jemn!da-cles o decimo ann!versa
e:tJ~te, · dos folguedos earnava- l 'Tlos se12timentá.l!smo: assim a c;ão clero ·brasileiro altos inte- rio de posse do Bispado do Exmo. 
.lescoà, -se eàvae com o ca.nsaqo,- Adoraçao nocturna, na qual as resse.~ nar!onal!dade. Respeitosas e Revmo. sr. Dom Lafayette Li-

...,;...~======================================::.~-;;_:= banio, DD. Bispo Diocesano. 
; Preparam-se Importantes festi-

' . . . ' ,. 
1 lnstitutô de -Servíco SociaJ 
1 

V . . S. 
V. S. 
V. S, 
V. s. 
V. s. 
V, s, 

V. s. 
v. s, 

_Da Juventude Universitaria Cctólicc:i) 

se int€ressa pelo estudo da Questão Social? 
se interessa peta solução do$ problemas sociais? 
se interessa pela vida das obras sociais? 
se interessa em colaborar no coinbate ao pauperlsinQf 
se interessa em obter uma sólida formação social? 
deseja imprlmJr maior eficiência ao seu trabalho junto a-os 
organismos de aç·ão Boclal? , 
sé lnter"essa pelas bôas relàçõi>s entre o trabalho e o capital? 
deseja tornar-se apto para uma nova carreira ·pr,;ifissidnal crne 
se inicia entre nós? 

Mediante um cw·so especializado, 

O INSTITUTO DE SERVIÇO. SOCIAL VISA: 

1. Formar assistentes sociais masculinos eom ésperlalldade 
para o . Serviço Social dos ·Trabalhadores. 

2. Coadjuvar a ação social da Igreja, articulando todos os 
elementos obrigados a interessar-se pela Questão S'ocial, ou 
capazes de a elas voltar suas atenções, 

O iNSTiTUTO DESCOR'l'INA: 
- A vaí-iedade e os aiwectos da Questão Social 
- O dever social dos católicos 
- A singular eficácia das soluções ér.istãs 

Uma técnica. nova para dar inaior eficiência à Caridade 
- A possibilidade de uma utiiidadê social à atividade do 

1ovem de fé . .. . . 
- A oportunidade dé úin,á. 'r1aia carreira profissional $egundo 

o ideal de JUSTIÇA e,,CAR:IDADE. 

O INSTITUTO DE SERVIÇO SOCIAL abrange um Curso inten-
11lvo, dé duração de 1 mês (15' dé Fevereiro a 15 de Março), e um 
Curso Regular de 3 anos de estudos teórtco-práticos, constituindo seu 
"ct1.rriculuin · as seguinfos disciplinas: Serviço Social, Moral, Sorio
logia, Religião, Médieina Social. Psicologia, Direito, Estatfstica, etc. 
Completam o curso ·OS Círculos de Estudos, Visitas Sociais, Pesqui
sas, Estágios e Relatórios. O S..0 ano consta de um estágio espe
cializado para a confecção de uma tese de conclusão de curso e dbt, 
tenção do diploma de 

ASSISTENTE SOCIAL 
Condições de matrr,cula_: : a) ~er mais de 18 e mert~s de 40 

anos de idade; b) ter e-urso secundário ou prepar~ eqmvalente; 
c) não sofrer de moléstia infecto-contagiosa; d) ser -católico pr_att
cante; e) obter aprovação no exam·e de seJe·ção do Curso Intensivo. 

, As insc.rlções para o Curso Intensivo de 1941 serão abertas a 
-~ i,ó' di, Fevt>reiro 'I'e>ào o curiio é noturno. 

Informações: Diàriamente, · das 20 t'l.s 2i horall, 
Rua Anhan;;ah8ú ~30 • Caixa .Postal 118 

SAO PAULC 

vidades commemor.atlva.s. O 
i=w.vmó. Clero e. diversas classes 
soc!aes. commerclaes, lndustrlaes; 
ag-ricolas, estudantlnas e Intel· 

. lectuaes já estão se mov!mentan• 
d,;. 

O prestigio e a amizade que 
9. Excia. Revma.., o $r. Bispo 
Djocesano Dom Lafa.yette L!ba
n!o desponta em Rio Preto e em 
toda a Diocese, darão o maximo 
dP ·esplendor ás solemnidades que 
se realizarão em sua honra. 

RIO PRR'l'O VAE OUVIR UM 
ILLUSTRÉ ORADOR SACRO 

F.' esperado em Rio Pl'eto, 
o illustre oradór sacro, Monse
nhor Heririqne de Magalhã.es, 
vlgarlo- da Candelarla, na Ca
pital Fede.mi. 

l\'fons. Henrique de :lfaga
lhães fará na Cathedral de Rio 
Preto, uma serie de interes
santes conferencias, de aci,or
do com o prog:ramma seguinte: 

Dia 4 ás 20 horas - "Con
ferência reservada exclusiva
.mente para homens". 

Dia 5 ás 20 horas - "A 
Liberdade". 

Dia 6, á.s 16 horas - Para. 
1\Ioças - ás 20 horas - "Re
gra mo"ral da Liberdade•·. 

Dia 7, ás 16 horas, - Para 
Moças. - A's 20 horas - "As 
paixões. Sua hlerarch!a. Pai
xões de conquista. Paixões d·e 
combate". 

Dia 8, ás 16 horas - Para 
J\'Ioças. - A's 20 horas 
'' C'ommerélo das Paixões, com 
o· bem e com o mal". 

Di_à 9 ~ ás 16 horas - Para 
Senhoras,- A's 20 horas - "0 
conflicto entre o peccado e a 
lei eterna. O Demonio. A que
da original, a transmissão da 
culpa". 

Dia 1 O - ás 16 horas - Para 
Senhoras - A's 20 ho.ras -
'' Fontes do mal: o habito, o 
temperamento e a natureza", 

Dia 11 - ás 16 horas - Pa
ra Senhoras - A's 20 horas -
" As devastações do peccado", 

Dia 12 - A's 20 horas -
"Jesus Chrlsto, Deus e homem 
verdadeiro, triumphador do 
Demo:ruc, • dQ Mal'', . 

COLLEGIO 

Santo Agostinho 
. (INSPECÇÃO PERMANENTE) 

EXTERNATO E SEMI - INTÉRNAN 

CURSO PRIMARIO E GYMNASÍAL 

Curse, de AOMISSA0 GRATUíTO a partir de i ,d•, 
janeiro. --'- Matriculas aberta• 

O Collegio· acha-se situado no kiga,r -mais alto e salubre'. 
da Capital e possue éspaçosas salas de aula e Jabo!'at~ 

rius bem providos, amplos sàlões e vastos pateos 
para rec.reiC!.; 

N'ovo é sumptuoso edlflclo com todas as_ extg.incla~ 
da tnoderna pedagogia e hyglene, Aceeita.fu:se tfaiisff. . 
relicias para todas as séries gymirn-slaes, · Q1:iêii'árii. ~i~itl-r,'. , 

o Collegio antes de matricular ti mêniil.o. ~ 

R. YERGUEIRO • PRÇ. STO, AGOSTINHO, 7f· 
TÉLÉPHONE: 7-1348 -- SÃO PAULO 

PARA MAIS INFORMAÇôES NA SECRETARIA 
DO COLLEGIO. 

o LEGIONARIO, num de seus. 
ull!mos numeras inseria uma rio- · 
t!cia a proposito de uma polemi
ca havida entre o Radio-Vati
cano e um jÓrnal hespahhol que 
se dl;;iR catholico - "O Alcázar" 
- o jornal afflrmára que o n.a· 
cional-socialisrrio não contraria os 
ideaes christãos. 

Sobre o assumpto, o jornal 
"L 'Action catholique ", dé Mont
real (Canadá) publica uma nota 
da qual extrahimos os prlnci
paes t.opicos. 

A litteratura nazista tem ata-

gam ··quê desde a origem do ml:iil• 
do, enti:e as diverSM rttliM, de 
homens de valor lnneg.avéI, 'a 'Í'S-. 
ça ariana. nordica, . allEim!I.,; foi 
providencialmente designada: , 00• 
mo superior a 'tocias e . c.!omina~ 
dora das demais ra_ças. , ;:,; ;'.. 

A vérdade chrlstã ens~ait~<.flti 
contrario, que todos os lioml'.ba, 
qualquer que seja a sua ri\~, 
deseendem de wn unice·' Cà-sM 
inicial creado pen: Deus, Aos olh,os 
do Creador, todos os homens 'slio 
lguaes e d-estinacios a voltar a 
Elle. 

cacto nestes ultimos oito .annos, Ésse desLino sobrenatural 'é ne
a christandade e a proprla Igre- gado pelos nazistas; pelo menow 
ja, assim como seu cléro e suas ein theor!a. o lndit!duo désap: 
instituições, chegando mesmo a. parece; perde a sua i:iei-soni\U~ 
atacar os dogmas 'mais essen- cÍàde primaria pam sê ccinfjn,. 
cla~s dá Igreja - disse a Radio· dlr no grande todo e.la rac;a. · Só 
Vaticano, esta tem um. ·dest!Ílo eternó,_ i,es'. 

E' Inteiramente falsa, portan- de 4ue o sangue que a.,_ pe:rpi'ttia 
to, a aff!rmação do Jornal hes· permaneça puro. ·Da.hi o dogmà 
panhol. nazista da pureza do sangúe, ·: . 

éom essas palavras firmes a Si para o rac~mo e pari\.. _ói 
Radio-Vàt!êano não apresenta racistas todos os homens não silo 
novas condemnações ao nazismo, lgualine~ creados por Deu.~. ~n
aléin das que · foram feitas .ante- tão Christo não veiu ao mundo 
rlormente pela Santa Sé, mas para salvar as raçàs inferiores. 
mas tem o grande mérito de Essa a conclusão nazlsta que bem 
atrahir unia nova attenção do 

1

1 
mostra. como é falsa. a ~sserçii.c: 

mundo c.atholico p~ra o perigo do." O Alcázar". . ' .. 
do nazismo. E isso é de grande / Como se vê_ por essas conslde• 
!mportancia, , rações, o nazismo _não fo15e, ,á$ 

Deve-se notar, com effélto, de condemnaçõés da Igreja, ú, qual 
que ·o racismo, que é a base mes- elle persegue de map.eira infer.:· 

. , i l ·-,. ••• mo do nacional•S()cial!smo, esta j na,. . . . , .. , ..... .. . . .. , ..• 
em contradição flagrante com os I Ainda recentemente, 400 padre:, 
dogmas da creação, da redemp· 1 da Polonia foram deporta~os pa
~ií.o, da immortalidadé da alma, · ra A!lemanha afim de pnv~r 01., 

etc. catholicos polone1.es do.s preciµ~ 
' Os theoristas do nazismo pre- sos serviços rel!giosos! 

Solemnemente Instalada em A.ra-
çatubá um 11fâc .. simlíe'i da lmâgem 
de Nossa Sêiihôi'â da ApfJâfêclda 

A cidade de Araçatuba ~legera. 
para sua p,acii'oeira Noss_a Sénho
rà da Apperecida, não possuindo 
porem um "fac-simlle" dá i:ma~ 
gem o sr. João Evangelista de 
Andrade offertou um ã cidade. 

Dépols da benção da Imagem 
na Bâs!lica de Nossa Senhora da 
Apparecida, onde o "fac-similê" 
permaneceu durante dois dias, foi 
leva.d.a a' Aràçatuba em trein ~
pec!al da Sorocabana e da No
roeste, funccionant;lo um carro 
como capel!a. 

Uma commissão de catlrol!cos 
representantes. de todas as assõ
cfa'ções de Ara.çatuba acompa
nhou a imagem na sua viagem; 
por outro lado em fudas á-s ci
dades que a composição atra.vés
sava eram prestadas dei:noristra
ções da fé da população. 

No carro-capela revezafam-se 
os representantes das associa~ 
ções rezando á Nossa Senhora 
por intenções diversas, uína para 
cada hora de iUaÍ:da; foram lll• 
tenções principaes a pa~, as .. ill• 

. tei:i.çõêi '10 SàntO .Pid.rà Pio XII, 

a sanct!f!cação e auginênto d~ 
c-léro bras!lêirO, A propagançãg 
das assoclàçõés como à, Acçãçi 
éa.tholfoa, às côii~r~âçõés Má~ 
rlanas, a óbra vicéhiliia, etc. . 

Em Aràçatuba quàsi toda a rxJ.~ 
pulação encontrava.~re riâ esta-
ção é ád;lacenclas. . 

Offéreoeq_ à lina.gem ã cidade, 
o sr. João Evarit°elistà de Aildra~ 

.dCJ, Séndo à ségul.i- lévatla ern 
pr<;>clssão a _ imàgéfu atê a Cá• 
tlrédi·ai: ahi fól saudada pefo 
dr. ~aphael de Sâmpâ.lo Ferraz, 
juiz dê cl1reito da Comarca. 

Flnallnênté,. no thróhó insta• 
lado préviamehre ria 'M:atrlz aos 
pês de Nossit Senhórá, o povo 
acompanhan'do o. Rêvmo. Viga
rio re.s6u a consagraçló da Pa• 
roqufá. á Nossa Senhora eia Appa• 
recicla, padróeiro de sua cldàde e 
da Brasil; 

'? O D O CATBOLJO~ 

da,e le~ o 
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f!ohn• a invasão da Hul!\">Hia pelas tropas allernãs. e a lenta ·.,;,,,;,=+"riem-; ····· ···- wireiwá,-sir~±n-iir ··n··· ··· ····· ·-··iilf 

r;~g~tsc~:·e daªt /:;:.:·~;~-~~<; ,::l~::

11

i~·~~e!'.;;:a/\~-i~;:~;li.i~:n n:~'~';:::: ta ~a ~e N tal ~a Ac~a-u Cat~ol"ca ~e s-u Pau·10 tensi<1::tde t!og ataques aPl"POS »obre a Inglaterra. a. Afrira i ·mn~n · , ~ . . 1 ~ ::li~f~~~ ~~~:~-~~s :;:~:~i:i~::\~::i:'~i'.1

~
1\~i\:·o t1i~\·~71~at~(~l ~~ti~::::~~: · IJ UH U : , · . li . 

i:-,:um e noutro secwr as noticias são muito füvoraveis j Por occasião das Festas do Na-, 1w11·0. vespei·a do dia de Reis, to gosto e carinho 50 prcsepios l listicamente ornamentado. O 
aos rngle7.es. 1 ta.[ e de Reis. a Junta Archidio- anni\'t•rst1rio d" S. 1,:xc-ia. l ~cgundo modelo actual e artisti- Revmo. Conego dr. Antowo ~ 

A queda d0 Bardia P. o avan<:o das tropas ingl,,rns suhn' ! cesana de Acção Catholica ele, Hl'VIIHt, 1 e::, destinados á.s Parnchla;; po-: Castro Maye1'. Assistente ~ 
Tobruk, representando rNu•s prog-1·i>sso da o!'.fensiva hritan· J Si\t'. . P:\ulo c!esem•olw•u Intensa i O \'ERD,\DElRO :--1..\TAI, 1 bre~ da. ·Archidiocese:._ e para ~se. da A. <?·· abriu a ses;ião, faeendo 
n!ca, forner·Pll!, alfm das ,·antagr·ns lt•<"·aes. opnmos C>lPnH"ntn~ 1 act1v1dade no sent.1do de empre.s- j . t1m ollert.<\llo,: t,o ~r. ArcelJrnpo µo.- meio clP expressócs muito ar-
de resistPncia moral para o poYo inglPz. que deve s.ipportar tar a essas festividades o cunho A Junta Arehidioecsatm cte I P!P. ot·ca,siüo de seu· anniversario ffctuosas e reverentes a saudu~ 

011 bombardeioR allemüei,. · ; religioso que as deve caracteri- Accã, C11U101ica mandou irnpri· : natalicit'. · çiio a S. Exci.a. Revma. o Sr, 
Igualmente O vaRto plano dP rearmamento noi·t.p.ame. 1 7,~1·. proc-urando contranôr.se. a~q" mir 25.000 folhetos artistkos con- 1 T~mbem ª. Liga Feminina dC' Arcebispe. 

1 a a g·mpnto da p.1·odurciw dP material IJPllko 1,0111 · sün. ao trabalho de paganlzaçao citando os fieis em g·eral a re· Ac-<;ao CathoJ1ca, Jtmta.menle com Falot\ a seguir umn menina, etif 
r <' no. e O 11 · . ' i • ,. • . . 1· 0 1·,,n1e1 l 0 ·e111 llll(ll."l' U' co·11111emo1•"P('"•· ))" 0 ]" •. ' ·::l F' . . ' .. b"]lJOll { C d F. h lsL'I . quP irá auxilinr a rPsistP1wia IJritunnica poderú dar nlma, p1og1ess1vo. que m ~· _1,, 1 ~ \ ~ .s , "~ , •. , .. - ,, .. vd;,1,,: Pmmma. ,1;1 ". rvrnw cn ru,sa a ,,uc· ar ca 

á . t . 1 e 1 1 1 O)l(lres ,
1 

soht()ándo nPslPs u,t1mos lfmpos. g~.,: d:l Nalal P apoi:ir as (lp ra- 1 ·.: ,. :11,,·,·r·~" tk f'J,,vaclo n11mern 8f'l! ckcr·11r.so muito Jnteresseml-e 
nova rPsis eneia e O gol" .r 10 

''' ' , · . ,~tél Ja,,e tI.io bonikt rio ·,nnno. rar-lB1' n•Jigiosu r familiar. A ,JOC tl:· ::,rn:;ui;1i'o:i. qu<' fornm offer- prnvorrw t;Pmef aplausos. Er11 

Assim, pelos doie< lados. t<'m os londrinos r•lemPntos que F.SPHtl'l·u.-u:s m:.t~r·ulirn, e remin!!1,t .~f' l'lll'cll'·· t:·dc:: , ao ~r . .'\n·~':,isr,o. ü·ndo r ·1islctPrn\'Pl o numero ele dele-
os su~tenlalll moralment..-.. para q11r.· sua pac-icir1<:i:1 ni,o ,,,. : HAM:\LHETF.S 1<?;;üt! tt:t rllstrlb1w,,u c1e,;,:e.s Jo· i :·. r,:x<'l:1. i!,·l'Ju;t. ·'' 1;Mlli\·Y.fi d<') l:·~rt.f',: da Crnzadn Eucharl.,ttaa 
exgor.e, ap0zai· tlaR dPl"Psas :l.t>reas tPrr-111 nos nltlmos ataqu,-,:. l!!.l,, priméiro lu~nt·. pouco nn- 1 lhcL,,.'. · 1 r.'.<rv,:.\-o:· rm1·a o _r,rn:-:irno Cor.-, prr.':N,L<' :',s fem-ivldadf'll. Pmpres. 
i-evelaclo uma iJntaVr>l tfpfficiPnci,1. tu: dé> Natal. ui; As.,úi-la,õcs Pun-1 !~1n v11r1;.,: rsta,,-(if',s ele· r:ll'1fl tht ! , ..•.. :::i ,·:u,·l!:,:·i,:1i<·o Na,·i.1:1:d. 1 l:1ndo uo a.mbiPnt.- 11 ma not!I. d.e 

Nos rneze8 antpriot·ps os :itaqllf·s alh'mi'Ies haviam <Iimi· dumenlt.es da Arçúo Catholieu !•Cap!'ü). u J11venLudP Universi!,1-: joviali<la-d,i 
nuldo notavelmente e 1wt1s r,•.-rnltaltt>:\ (,.nu11 relativ:1lll1)llt" do. Archidiocese· foram cúnvida-j rit', Catholic·H pi-omoveu unrn sr-\ ('.~MP.\.Nll.\ "O.\S Vl'l'Rfcrns A JOC f<'1nlnlna entoou .é,m 
poucos. dus u organi2i\l·, entre seus mem· : ri,, ele eonferencias sobtc o Nu- 1 côro. um ranííc-o Pm homén~getil 

0 SPU rf'crnclp,;cimrnto 1108 ultimos tc·mpos e as falha,; brc.1. r:i.malhetes espiriturte~ pelo: tal da familia calholic11. i r;· c:ommum durante o l"ll'l'loc1o 110 sr. Arc~bispo, dttrante 0 qual 
da defeRa h;·/tannicu que· tem 1wrmittido a qt;asi co.mplela exil{) dai nova.~ l'arocilas. Esses 1 · l'ltF.S!i:PIOS PARA AS d1'lK re:;tas do SanLo Natal, ns vrrias mo~,as ntm,senta1•t:1.m a. s. 
destruiçiio !le City ·l' · tlc~ varias cidades ingh•zas. revPlum um rnmalliet,es foram en r·egues . ªº 1'.\fiGCliIA:·: l'OB1n:•.: vilriiw1·, elas casas rommercia"" E'{c·ía. Revma. os preseplos éGm-

. ,.: .. .- . 11 _. . . .. ·. .. H'ei·Hi'Iu gprnl d,· 1 Sr. Arcebispo numa salva ele pr~- , xhilJlre111 mosLrnarios que c:,ns-: frc<,ic.nftdor. para as Parnnhias 
progres;;o da ,n ,a~c1o '1 em:.i. 1 ont 1 

,li u '1 1 · · . , · ta por uma das bcnjamlnas ela f\01· wil Vl.'Y. n Juventm!e Pc- t.ituem um verdadeiro ultraj:! ao pobret. 
que com O correr lln tempo cada VPz mais ª lL A. "· ,;e Accão Catholica no clia 5 ele Jr.- [ minimi confeccionou com mui- I"FSa Divilw Salvadcr-. L~mlJrnn- Finalm<'!l!(! n srn. d. oliv!a: 
avantajaria. _·___ ------- ·-·---·-·--··- tio :rn•, commerçiantcs suas gra· Barros· do Amara.\ pronunciou.:o 

Assim, é hPm verda<IP a affirnrntíva dP 11m lPnclP,r llu7.i,;fa. --------------------. 1·0:: J!Jrig·~cõ's JX\l'U com Deu~. a di;·c·urso official em nome da 
de que a guerra se üeciclirii. nas I l)rns lfrilannit-ns. 1;1 ()ªe, t) j) . l · Jnnt~, Arrhidlocr1:ana de Arçâo JIC enlrrgando ao Sr. ArcPblspo 

Se Churchill p SPUR COllljlll!UlPiros so11bC'rPm a11rov1.,itar ~Poo~O(l - V'nhos p·1nrlorama Cull\ulle!I cl!sbri!,uiu pel!ls lojas los S!lng-uirieos.' . 
o;,; eleUJentoR moraPs P. materiar-s ,le rPsistpnciu. e fizrrern J 

1 
·,' : i ili·. . elo t":'lll.ro da rirtud,·. no ·r·rinni::u· RncC'.rrnndo a ,fe.si.ividacle, fa1ou 

fracassar 0 i:; ataq11es J1azistas llil'i~irlo>< <lireC'tamPntr c·on1r:1 1 l.• R!w. n:u·fw rk Ibpellnlni:n C' o s,·. Arr:blspo, manifestando-se 
LlB Ilhas,~ q11asi cc>rtu. a vil:toria i11p;leza. , i élliii lf · . ! Av,·llld:'. S,\;J J,oiio. r-iicub!'<", in- ,al!,,frH:--.C'm ver o in/('J'f'8~ ·qup 

:\lns teriio Plles a vontade ,, a,, eapueidalle 11,eee:;:-1u1-,las: 1., ~ \>' dns •"Irmã oi, iVfaristas '' ele l .-il:rndo-o·: :1 ovllm· a t·xh\lJição · r. Acção CaLholica Lama pelai; 
para as!wgnrar essn victoria? , At44,.A \•:t~~ Gnrihaldi {l{io Grande c!o Sul) 1 ele• <:nk1t: )JQ.l.{üs cm su:is vit,1'ine.s. F.\rcc!1ia,, pobres. Desse facLo de-

Premio Jackson de Figueiredo 
Por rlrlih.Pl'fl(·.110 dn DirPclo·,1 llP dois ~rnn?s ~.':lc-i.-lo.r.:s. j da· 

ria ,lo CPnlro D. Vital elo Rio ta da 1l1stnb111çao o!licull. do 
clP .JanPiro. annunciada p,elo referitlo \H'Pmio P qnn \C>rú ln· 
3eu ·PresiclentP PC'l"JJPlllO. em : gar na sesHão solemnP do dia 
~essi'to Rolemne, a 4 de :--:o- i 4 dA Novemhro t!P eadn mu10. 
vembro p. p .. foi institnido o' data commP-morauv.a da mortc·J 
"Pr<'rnio .fackson ele F'iguPi1·p. do saudoso t'nndnclor rluquPJ.a 
no'" drs1 inado a Pstinrnlar a ont idade. 
cultura religiosa l\ll1 nossn A "CommisHào J11lr;a,l1H·a" 
paiz, corn·ol'l'Pll11n ;18é:im para , sArii const il nida })Pio P.res_i'.l_rn. 
!t Aleva[?f1o tlo n ivPl lit t e1·ni·i<1 , te l'P1·1i0tuo do C0.nl ro D. v d ui 
em nosR~s lllC>ios intt'llPC·ltHl'-'"· tlo Hio dr, .Jnndro, PresidPnlP 

Consistirú o ··Pr,0 mio .la· da Colligac;ão Catholica Brasi
clrnon de Figneirrtlo" na irn· leira. Preside111.P do Inst.itulo 
po•·t.anria d<> doir; cont.o,.; <li, Catholieo. P maiA dois ou qua, 
ri\í\ a s0r off0.rPeiclâ. u juizo Lro mPn\bros co1witlados es11e· 
de nma "Commissão .Julgado· cialment e para aquelle fim, 
ra" a-o autor do melhor !iY.r-o ><üb a presidrncia do Assisten· 
011 :ias melhores obras em con. te Rcf'les.iastico daquelle Cen. 
jnncto, publicadas no pel"iodo tl'O. 

""',., REG::: : :.ub~:httindo•a:; l)Jl' preGel1io., ar 0 dw-.is. S. Excia. ~vma.- o atnor 
i llsl:cc~ e, 01 namentos conc\i,::,n- d,v0t~rl0 PPl:i A. C. ú hierarcb.i.a:. 

Temos a sat Isfneçflo rle communk-ar ao te 0 con, o caracter religioso elas < cclesinstico.. Notav;i na Acçãa. V 
l 
N 
H 
o 

1 festividades do lfal.al C'!stlwlica da Archicliocese um es-
'-~n I Ale-n,. disso. foi ec\itada un1~ pirH.:, profundamente cathol~co 

j gnind" collecç,,o lle c::_int:<:os sa- Cll!P roMtitu!a pn~a 'ell<' utna dag 
: crc.: e nonulnr,.s. tJc!o.-o rpfc~rc-n· marnre~ sat1.sfacçoes a que pu
. tP.. no ·N,;tul. No dia de fü'is. d•:~se aspirnr. Concluiu· S. Excia, 

s 

r 
A 

Rua Brigade Iro Tobios, 749 

SÃO PAULO 

TeL 4·0370 

'l't!lld0 Plll "stnc:l('' ()S SL'[{UÍ n 1 (.'S 1 ypo~: 

i\J Cl.ARETE MALV.ARTA 
I BRANCO (para missa) 

, __ A~_. --T-IN_T_O_C_A __ B-:,E-<,l-lN_E_'l' __ _J· . _ TINTO PINDORAMA 

(para míssv.'I 

uma boa. narLe • clc,sscs cantice!; RPvm.a .. dando a todos n benção: 
foi irradlad.a pela· R~dio co~mos Dessa-~ festividades !'ui tlrad11 
cm disco!:. manduc!oi; grav::r pela umn photographia oue publlca-
JHvenllldC' Peminina.. mos co111 esta noticia.. 

IIOMF.N.\GEM AO 
1m:p9 

Sft. 

f'inalmenL,'. pr,1·n coro,tr <'~se 
progrnmma de festividndes do 
Santo 'N~tal," Il0 don1ing·o, tlí:i 5 

, de Janeiro, a Junta ArchidiocP· 
, sana üe Acção Cntholic·n promo-
1 ven uma homenagem ao Sr. Ar-

cebispo, ás 3 J1orn3 da tarde. no 

1 
Palucia Silo Lui:1.. 

O salão nobre. a1:havü-.se ,,r-

"H8sA Í'OR INTEN('.to no 
SR. AIW1':BISPO 

No dia 6. segundn-fe!ra., i; 

Rcvmc. 'sr. Con!'!go Ant;ooio de 
Castro May(>r celebrou Missa por 
intenção elo Sr. Arcebispo, que
então conimemora.va seu a.nn/~ 
versaricí na.t-a.licio. F.&a· Mls&l. foi 
<'elehra.d& na Igreja de Si.a. Ephí, 
g·enm !', ella comrareceudo re~ 
presentantes e membros de -t-0~ 
das ar A.sS'.l<'in1;ões Funda.men~ 
laes da Ac<:fio Caíhollca. 

A. FRAN('A REFRAC, 
TARTA A "NOY A 

ORDEM'' 

F'r0,11ce:>.(:>.~ ha 11lnda que- ni\a 
se ronformaram com u "nova. 
mdern" diNac!a pelo e-overno t.ie, 
Berlin,, 

Constrmie111cntf·. apparec;;m nJ• 

!.feias ri' l:H,,ndo J'a,·los occorri~ 

do.~ tanto na Prança occupàdiji 
roino na Prança livr.e, slgnaes 

evidentes dos protestos ao ~· 
mo totalit.u rio. 

Comprovundo que ac-imu e.~~ 
pu:a;mos, nwncionamo.s, a , emi,'í

sfi.o do Rndio ctt, SwtÍ,garà q~ 

lamcnb, u resisleneia P a demo" 

ra do povo f!"imeez em apol.&.r o 
governo du MllrPclml Pétall.l. e
sua polilica de c·olla.boracií.o frau~ 
CO·àllemií. 
at't'Pcl it.am no calhollcismo. d4i 
"nova ordem" em Fral).ça.·I.i~~ 
mentamos qup assim pensem; 
Uma cat.holicidade apparenta 
não é indíce de eatholiciiHJWi 
sadio. 

Muitos espirit-Os, pouco ~: 
A emisoora. ãe Stuttgard · ~ 

na lealda.de de Pétain ao gtlVer0 • 

no nazista., e n&. sua e.oi~ 
ção com Berlim .. 

O proprio M:areclu;\l P&in-, ·. ~ 
lienta em cada uma. de suas declaó".' 
rações e manif~ que a oo~ 
boração com a Allemsnba sez'i·1l 
base da política · franceza," 

A transmissão da emissora. ~ 
Stuttgard visa pr_incipaltnente · ~ · 
massas que se .mootram DeÜtras, 
não responàencto com ~ 
mo aos pedidos de collaboraçio 
com a Allemanha. . .. 

Cremos que, se não fosse 9! 
censura feita á imprense. ·e ra-, 
dio france:res pelos nazistas, ;ma.lo,. 

dr~ lôrmâdo na escadaria do Palacio de São Luiz, quando da homenagem pres(ada. ao Exmo. e Rev mo. Rr. D. José Gaspar de res sP-ri.am os protestQs cont;& a 
- .... ~ "nova ordem" implantada .. :na, M~ e ~r.a pelos membros cios diversos sectores da Acção Cat.holica, tendo sido S. Excia. Revrna. saudado pelo Revmo. Conego França. por BerUm ~ a.pola4!t 1il= 

· D.r, ~- de. Ç.asiro -M.a,ei, D.D •. Assisten ~ .. Geraj '4\ A.e~ Çatholic-a da A,rcJtldioc~ , Péte,~ . 
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1 ~ 

,~1o1m:n1,::u .,~;!~' e r e g r 1 n a e a o 
em esperar uma ~pproximação I' a chegada do ''fac-símile'' do i:.té a hora de emburque para S. la. Viga.rio Geral da Atchldlo- 1 Moura:. saudou aos bah:umos pro'--1• ~ ~-•~ aa ·ACQ>IDJ Gll:tn~~ 

Bahia.na 
::.nglo-russa, que teria como con• Senhor do Bom .Jesus do Bomfim, Paulo, que se deu ás 18 horas. cese;, ferindo enthusiastico discurso. llca, elementos do Clero de Sao 
~equencla _uma ruptura s~vie:l- j padroeiro tia_ Bahia._ deu _ense-·· _ Veio, de Bahia, uma commis· EiH ~ PAULO Após o disciirso do represen- Paulo e ~rísfu&. :rep1;sen~ 
ca, a reahdade dos factos ,ae jo a vel'dade1ra marnfestaçao de sao acompanhando a Imagem, tante dos catholicos \ paulistas, tantes de diversas parocbiaa & 
ma.strarido, · sempre mai~ clara- l fé da qual tomaram parte innu- chefiada por Mons. Paiva Mar- A.'s 20,30 horas, chegou na Es- tu,ou da palavra Mons. :Francis· dellllWI conv:idadós. 
mente, os vincu1os de solidarle1a- 1 meros · catholicos_ paulistas e ques. De Santos, estiveram pre- taç-ã.o do Braz a peregrina~ co de Paiva. Em nome da Jtmta Axchld!o~ 
de effectiva e militante, que li- [ bahianos aqui residentes. sentes Mons. Lui2 Gonzaga Riz- bahiana tl·azendo a tra(licional o ora.dor .saudou a Igreja pau- cesana de Acção Catihollca o D1:, 
gam a URSS ao III.º Reich. · 1 · · José Pedro G. de Souza sau~ 

Diste. foi uma prova a.,;saz , ,,,,,,,,o,,,,,,,,,:c:;m~ dou a Peregrinação .Bahisrut., e:u .. 
expressiva a a.ssignatl)ra do no- i carecendo o alto significado da 
vo pacto economico nazi-so,:ie- i ,-:;:::;,:'?{i\It,/""'1?-':ti s.ua visita:, o christ~\mO ge,1~ 

iico, r;:alizada em Moscou, ha 1 !lill:i////;i~/!/l'j/i///!!/(;!jl\/;// to de seu ofiereofulenjp •. dias ati:a.7.. Segundo Informou a j Em seguida, foi e.Xii!CUt!.a:o r-1 
e;gencia ~overnamental nazL~ta I seguinte· prograrruna de arte. ei4 

DcN.13'., ··~o vulto das exporta- //i),/jtj;/Jil;!IJ!iijJ\!Ililliillllil/Jl;i/1/;J homenagem aos pere.griw,s l)!:\q. ções reciprocas entrt' as duas po- biano& ' 
tenc!aii' tiitrapassa considerav~I- 1- PARTE 
mente os limi~ do primeiro tra
t.i\do: A Allemanha entregará á 
Russia productos industriaes e a 
Russia fornecerá principalmente 
cereae.·1

• 

Assim, u co!lobaroção enire os 
dois paizes totamarios, longe de 

1 se debilitar com o tempo, >2res- 1 
ceu em extt>nsão. 

RvidenteJné'l1l(:, nmguern poclt'! 
fechar os olhos G.s repercussões 
politlcas ele tal coliaboração eco
nomica. O que resulta de positi
vo, do éommunicado da agencia 
nazistji.,,, é que a Russia abaste
cerá em escala o.inda maior u AI
Jemanha, no que diz respeito a 

1 

cereaes. Oru nlnguem desconhe
ce o esforço' peito pela Inglat<"1Tn 
para reduzir á irnpotencia o IIIº 
ReÍCh, por meio da interrupção ' 
de todas as vias commerciaes que 
pudessem abastecer os territorios 
nailsta.~. Assim, a Russia rompe 
o bloqueio, e presta ao r;,gime 
nazista um concurso muito mo.is 
efficaz do que se lhe enviasse seus. EM SANTOS 
,:;oldados. Potencia em gut'l'ra. 
· tamllem _a Russia poderia ~er blo- A. s:inta imagem chegou ao 
queadli;" :e- sua colla~oraçao eoi_n 

I 
porto - de Santos dia 10, ás 8 

e.. _Allemanha 1~erden~ em ~fü- 1 horfüt A's 9,30 í'oi conduzida por 
c1encia. Po~nc1a nao belhg·e-1 populares, _em procissão, para a 
ra.nte, ella nao pode ser bloquea- lgrej11, de Santo A~tonio do Val· 

(Conclue na 2.ª pag·.) · longo, onde ficou em exposição 

w, representando D. Paulo de' 
Tarso Campos. Bi,.<;po -diocesano 
e Pe. Lino dos Passos, cura da 
Cathe~rat · 

DCI S. Paulo, foi a Santos uma 
c.ommissão · de catho,icos paulis
tas para rêcebe:r a Imagem, che· 
fiada por Mons. Ernew de Pau-

Faz annos amanhã o 
nosso Cardeal 

À data ile amanhã é de fps. 
tas para u povo brasileirn -
nella eomme'tnoraremos o an
llive;rsario natalicio de S. 1<::m. 
o Sr. Cardeal D. Sebastião 
Leme da Silveira Cintra, Arce
àlspo do R1o de .Janeiro. 

Dissemos que esta data (> 

:xm· ele Interessar-nos viva
mente tudo que di7, respPito á 
vida de quem representa a 
mais alta figura do episcopado 
braRileil'O, que, pela sua pur
pura cardinalicia, se encontra 
tão perto <lo solio de Sua San
tidade o Papa Pio XTI, Vig&-

Lembremos, apenas, em t.ra
ços Ja.rgos, alguns pontos cul
minautes de sua act'uaçãó ·co
mo Cardeal: - Em primeiro 
luga,·, resalta sua intervenção 
no ci::so Washington Luiz, 
quando ~ - Em. salvou a fa. 
milia brasilêfra da grande ca-

11
) Giuk - "O del mkl do1~ 

,ardor'': Massenet; ..:.. ''Elegi-eh~; 
Verdi ' - "str!de r~ t.imrpa"t
mezzo-sopmno d. :tracema '.Bustos 
Rlbeil'o. 

2) Chopin - Nocturno~ Cllo,.. 
pill - Scherzo. Piano, d, Msr~_ 
dos Anjos de Oliveif~ 'RoclJ.a;._ 

II - PARTE 
n Greit - "ún:irws de Sa~ 

venfont;; coro. a 4 vazei,;: 2) Pw-; 
ie.stJ'lna - "'O bOne Íesu ", COffl: 

· a 4 -v.ozes;· :n V.itforai':r:- '"·Popu~ 
melL~ ", coro a 4 vali&i,; 4) Lett .. 
mann -- "Óhristus vincit'" ~ 
ro a 3 vozes. - Scholà Ctm~ 
rum do· Semlnario do EspirltO· 
Santc. · 

Após o apUrudido pr:ognm,nn"' 
_ de arte; usou da palavra:,o Rev.mo: 
Pe. dr, Rtcardo Pereira,. ,mi.. dó!<;, 

' J11tegrantes dà p.e,reg.r-ina:ção .. St111 .. 
, '.Rev.ma. em bellas pab,tvras jjgra~ 
deceu a. homenagem prestada aos. 
peregrillo&. 

TRANSLADAÇÃ.O DA IMA'GEM 
A 's 8 horas do dia 12. M-Oru... 

imagem do Senhor Bom Jesus . lopolitan:,. s,alientando a 1:mlão Francisco de l"m'$, cel'l!QmU· ·na 
,do Bomfim, retribuindo assim, fi- dos paulistas e ba:hianos. cathedral em c0tl5J;rucção. A'$ 
·a 14. horas, os ··pe1"""""'":ús -Vlsl:tarnnt · àlgamentc; o offerécimento fei-- 1 A.'s 22 hor.a,s, teve inícío o d~s-. ,,... = 
to ha la- mezes pelos paulistas,. me doo fieis; que aguardavam· 0 Niuseu do Y,pirang-a e o Bll". 
da imagem de N. s. Apparecida. ziwiosos a sua vez tl"e oscul!à,r ta.nt-an·. .. 
padroeira do Brasil. ·w pés sagra'dos do Padroeiro da A's ..1'1 nora.; numerosa mult!.,: 

Acuavam-se presentes á Esta~ Eabis. dão de fieis acompa.nnou ft, ·:1.rn;a-
ção do l3raz o Exmo e Revmo. Día 11, â.<J 8 horas," os peregri~ gem do· siinhor do-~ '.Pilltw 
Dom José Gaspar de Afonseca e nos bahia.nos assistiram á S.an- ª Igrej~ d!l, Bô~ 'Mprre. rnrm,.< 
Silva, o Exrno. e Revmo. D, Mii- ta Missa celebrada por Dom Ma- · :~=~=~~'~:·e~. 

l}t~f:~d~~i·~~!;:~;~;i-.:,~_:_i_;r __ '..~~--r~-~·i ___ l __ ~_,_~_:-_·_~-~-:-_,_~ 
Excia. dr .. Adheina1· de Barros. tana., e ás 18 horas ,foram ·.rece- ,.,_, ..,.....,_.-..v.. ,,....,,....,.,: .,,.,,,..:, 
Interventor Federal· em S;·.Pii.Jit:r, bidos pelo Exmo. e Revmo, Si:; , tammY-G' DftÍ'02n:iÍa:i;to l)pmf'Dmw_.: 
e autorldade.s civis e niliifüre.s_ D, José Gaspar de AfOtlSeca e te 00 .-Í5ÍgB; ~ ~ étfifu',... 
Fh,.eram-se tambem rep~ntar Silva. ; li~$;, a.pó~: visftar.i.m; -~ ;er,~;: 
à Junta Archidiocesana 'da Aê- :SES",;:º ,"'OLEMNE NA cunTA A:~s: 1.'7' liorns; nà .. iiedê' aa,,.r;1g1i. 
Qíi'n -.Ca.tholica .e Associações Au- .,,., " .._. dais: S'énliüi.-a.s o.~ â' liV-.:. 
xiliare.!., METROPOLITANA , Brig; Luiz Ariton.fu,, 680~ fà.i;;;~ 

Abi·indo depois imponente corte- offurecido um cli'â. 
jo proseguia a banda musical da A Junta Archidiocesana de ' Dia 1'5" qs pereg:r~ vlsifarani 
Força Publica., seguida pelo Rvmo. Acção Catholica, promoveu ás as autorídades civisc e militar·e.'>'. 
Clerc-, associações rel,igiosas e po- 2º·3º horas do dl.a 11, solem- í'edexaes e estadtla.es.. l!:'s rn ho-
vo. Qµasí todos conduziam velas ne sessão em homenagem á Pe- rns o· 'Conde F.ranci.rog- Matru:az:.o 
acessai, dando assim ao cortejo regrinação Bahiana. ofiereceu.-lhei, em sua,. lleSi.denQ 
notave1 bellei!a. A sessão foi presidida 'pelo cía, unui; wcepção. _ ' 

AttJ,ngitldo o portíco da Ca-
' thedml em construcção, foi a 

Ii;nagem do Senhor do Bomfim 
collocada em pé no altar provi
sorío construido. 

O povo acclamou-a. dando vi
vas ao ·senhor do Bomfim. ií. Igre
ja. :catholica. ao Sr. Arilicí~po. 
ao Revmo. Clero e ao Bra:sl!. 

SAUDAÇÃO DOS PAULISTAS 
AOS BAHIANOS 

Em nome dos pall#.stas, o 
Revmo. Pli. Irineu CUJ'sino d-e 

ths da Acção Catho.1íca Brasi
leira e o ConciUo Nacional. 
Ultimamente 'trabalha S. Em. 
pela e.reação da Universidade 
Catholica, em que todos nós, 
catholicos, depositamus nossas 
melbores esperançàs. 

O LEGIONARIÓ não póde 
deixar d'fê lembrar um viven<lo 
de gram1e podel' de expressão 

, para o 11os>10 affecto: S. Em .. 
no inicio dê sua vida sacerdo
tal, for eoaéfjuctor na Parochia 

Exmc. e Re'limo. &-. Arcebispo A's 21 how.s, na Igreja. de St1f, 
Metropolitano. EpWgenia. teve lugar so'!emne 

_Compareceram tambem o Sr. Hora santre, cfficlâda por um 
Bispo Auxiliar de ~o Pre- dos ~cei'doiies que integram e, 
to, o Re:mo. Sr. Vigarfo Geral Í pe.regr~. . 
da Al"chidioces~, o Revmo Co-r Dla. 16, _ i Peregriimção part!i1 
~ego dr .. A_ntomo de castro l\.1a- desta Cagital seguíndo pam Ap= 
Jer, o p1es1dente e den:mfs- dwec- parecida. 1111 ~ 

Consaaraçii a bua · hlhora 
"Habitu_?-r-se i fazer 'tnn-a I ê'nt pr.~ta. ua Cone Celeste. 

consagraçao espeuial a Nossa mos oillios; :n:o t-aberna.culo 0 
Senhora, aos doming-OS, 1.0 dia. __ llà ~e.e image!ll tia Mãe' de 
da semana". · Deus, J:R.'01Nl'l'.1c.iamos o nosso 

Nada deve agradar mais a act~ '.solemne· de Consagração 
Maria. SS. que ve.T sempre re- a 1\fari\l-'! 
novado o nosso pedido da sua A(j :irrosnlid tempo, :riarhn., 
maternal protecçi!o! Nada ma.is · q.u.e reno-v:a.m,os a nos,m con. 
util á--nossa perseverança que sagração, e.xamínemos qual foi 
o pedirmos com frequenr.i.a o d€sde aquelle dfü, a noss:i. f!
auxll'ío de nossa Mãe Santis, delidade em obsen-ar tão fh)-

1,\ima. renovando-lhe a nossa Iemne compromi;;so, para que, 
consagração ao seu serviço. :'i med:fda que nos passam flc•-

de festas para o povo brasi
leiro e, com effeito. ella .reprP
senta. uma verdadeira ephemP
ride nacional no sentido maiR 
vigoroso da 'palavra. porque se 
a religião é o que de maiR ra
ro e importante existe na ,·i
da do homem, não 11'1de llei• 

rio de Nosso 8eP.hor Jo,;us tzstrophe que então a ameaça- de Santa Ceci1ia, onde se arl1a 

A este acto, poTém. de:vem·os los labfos as palavras, Jle;;i,

levar todo o ardor de nosso mos na mente e .1·epassemo,i 
coração. e um bom meio d0 ·o no coração o sentido deTia~ e 
obtermos sorú o reportar-noK j a repercussão que ellas t,:m 
em espírito ao dia em qnp pe-; tido em nossta vitla. Promete
la primeira vez, ostentando o I mos a Maria.... e renovamos 
nosso 11niforme 1l,ranco-az11l, a promessa ... "de fmft.ar a 
<'om t.;.da a emorão de nossa Sua ,angelica pureza virginal, 
alma, ·nos aproximar-nos do la sua perfeitissima obecUenc1a., 
altar da Virgem, e, sob as vis- a sua incomparavel carfdad&i 

Cliristo sobre a t<"JTlj. va. E'm s0gundo Jogar, a crea- localizado e81e jornal. 
Seria por de,nsis exi Pnso fa- <;ão d::. L:g,i ;-';1,·itoral Catholi- 1 Que o 'Ç)ivino RedPmptor con. 

lar dos inestimavpi;:; fPrV'ir,-Cê- l'-ª· que tantos benefir.ios pres- s;,r;ve, nosso grande Cardeal ad 
prestados á Igreja por S Er.:. t.on á causa da Igreja no ára- muitos annos, são os votos que 
desde sua. sagração fmcerd(Jtt1l Rll por ocrasiilo da Constitl'tin- formula o LRGIO'.\"ARTO no 
até sua sagração episcopal e te de 1934. ' transcorrer de sua data nata-
:Lu,•estiduta. aar,U.ua.li~ia, l Em seauida v~ n11 esta.tu- Ui:ia.. tu a.moroaa.. ~ Jesu.s•Boatia, (Conclue ~ 7,,". -~-
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SE.'1'1.A.NARIO ÇATHOLICO COM 
1 

:clr""?ROVAÇÃO ECCLESIASTIOA 

~a Xmmacülad!t Conceição, !i9 
Telephone, 6-1536 
Calx.a Postal, 2841, 

Asslgnat~ 

~" .. 
" exterior 

Semestre • ; • • 
" exterior , 

Numero av.µlso . 
·" átrazado 

• ~5$000 
• 25$uoo 

8$000 
13$000 

$300 
$400 

Rogamos aos nossos asstgnan
'tes communicàrern a muda!lça de 
!leus endereços · para a C:aJxa Pos
tal, 2849. 

~CIOS 
,~eçam tabella sem eompromlssO 

Nã9 pub.Uçamos collaboração 
)Je péri&.ts :-e~~á'Í'l'hil's 'Íiii: rrôsso 
i'Auadco de re?,actor.es. 

õ LEGIONARIO tem o ma· 
i%1mo prazer em receber 'Y'1sltas 
âs installa~õi;,s. de eua ~d acção 
~ offlcina, mas pede q''iie não 
'sejam as :ihêSmas feitas nas 
2as., 3as. e 4as. feiras, pol" exi
gencias do serviço. 

--=-

COMMENlANOO ••• 

CHOVER NO 'MOLHADO ..• 

FJi fundada a Igreja , gf ,,J~j!~ 
· 'Ao contrario ·ao que o nome po

deria fazer suppor, a "Igreja de 
Jesus" não foi fundada por N 
S. Jesus Chr!sto. Quem a fundou 
foi o cidadão Silv1no -pupo Fer
reira, nesta mu1 leal cidade de 
São Paulo, em fins do anno pas· 
sadc. 

Este sr. Silvino quiz ser com
pleto na sua coisa. ~'!.ssim, como 
e. verdadell'a Igreja de Jesus 
Chri.stQ, que é a catholica, teve 
um Collegio Apostolico de doze 
memb_ros. · a Igreja sloper do sr 
Eilvino não se deixou ficar atraz 
Porém, posto que a nossa época 
~ essencialmente burocratica, em 
vez de um Collegio ApootQlico 
rem um Conselho Admin!sttati• 
vos de doze membros. :a:. parit 
que não se pense qµe -esta lgre
Jinha é brinquedo de creança; foi 
solemnemente disposto nps es
tatutçis gue el~ durarâ "pp,ra to
do o sempre". 

Pondo de lado o r!çllculo, que 
cerca esta enxurrada de !grejo• 
las e centros espirita.~. que se vae 
esparraman<io por ah!, queremos, 
apena:i, ass!gnalar a illusão, ve
lha como o protestantismo e to
das as falsas reformas, ô.os que 
pretendem fundar Igrejas para o 
cultivo e a pratica da doutrln:;i, 
de N. S. Jesus Ohristo. 

E$ illusã.o consiste em pen
sar que o Salvador veiu ao mun
do prlnc!palmente para pr~ar 
um.a doutrina. Por causa dessa 
doutrina, então, os !Í.Ômens . se 
reuniriam em sociedades cultu
raes, chamadas igrejas, P!ll'!l es
tuciaI•a e pratical-a. Tudo se pas
sariâ, portanto, como nas esco
ias phflosophicas, scient!ficas ou 
!!tterar!as, em que os discipulos 
se reunem para aprofundar e 
perpetuar os ensinàmentos · do 
mestre, que, sem Isso, cah!rlam 
no olvido. Ora, els ahi o erro; 
e?To profundo e dlabollco, que al
tera por completo a physionomia 
elo ehristlanismo, desfigurando-o 
tl to-mando-a irreconheciVel:· . A 
:primeira missão de N. s. Jesus 
·chrtsto, o motivo principal da 
Incarnação, foi o Sacrif!cio do 
Calvarlo, pelç, qu,a;l a. humanida
de foi reconciliada com Deus pa
ra se tornar Sua Fllha e hede!
ra do Céu. Logo em seguida, vem 
a fundação da Santa Igreja, para 
sel' a deposita.ria e dlspenselra 
dos fructos Infinitos da Redem-
pção. Só depol.s é que vem, em 
ordem de importancia, a prega
ção da doutrina. De facto, nada 
adiantaria á salvação dos ho
mens a pregaçã-0 da. doutrina, sem 
o sacrificiÇ> explatorio e sem a 
Igreja, que applica.sse os fruc
tos deste sacrificio. Por canse· 
gulnte, ao contrario do que acon- 1 

tece nas sociedades culturaes ,não 
6 a Igreja que fol feita para a 
doutrina, mas a doul)rina, para a 
Igreja, 

• l.i 1 

Os cathollcos não podem deixar ds 
~cx:>lher cGJm a mais séria aprehen• 
tião o movimento que, em certas de
mo.:rai;;ias i'ilspanGJ-americanas, se d&. 
iinela em favoi" de um reatamento de 
l'eiações commerclaes com a Ruasla 
O objectivo ciesta campanha está tão 
em desaccordo com os principies ca, 
tholico·s que constituem o substrac
tum de nossa civilização, que não 
pode deixar de desagradar a todos 
os corações bem formados. 

.Examinemos detidamente o assum• 
pto. 

• * .. 

A.a relações interl\aclonaes podem 
ter duas razões distinctas: a neces
sidade e a cordialldade. A Historia 
tem registrado, mais de uma vez, o 
caso de povos que, odiando-se pro· 
fundamente, e divergindo ehtre si 
pelos principies . fundamentaes de 
suas civili2:açõ.es, pela estructura d.
sua organização polltica ou sàf:ial, 
por sua 'tnd.ole artlstlca- e.· felti~ ln. 
telectual; se, veem, entretanto, · coa• 
gídos a manter reciprocas relações 
dlplomatlcas. Era este, por exem
pJo, o c;iso .,da Po!onia e do governo 
sovietico. ·A Polonla era· catholica, 
e os sovlets atheua: A Polónlá era 
um Pt1lz liberal,. de ~ono_p,la basea· 
da na propriedade prlvad1;1, e o re· 
gime sovletlco é .totalltarlo e co1ni· 
munista. A Polonla tinha tradições 
historlcas proprlas,, e a Aussfa tam: 
bem, e o q.ue· figurava na "tradição 
de ambos éstes palzes era um odlo 
Inveterado, multl-secuiar, per.slstente 
e mê"tlcufoso, de um paJz -,contra·_ o' 
outro. 1sto tuão não óbstante, a f>o
lonla e 08 soviets . mantiveram, até 
a guerra, relações diplon'ÍetJcas. Ni,o 
é prect.so ser m!;lfto periwlcaz, .para 
per~~~r.,gú,e, .. i,$itas ,rélap6es· corres· 
pondlam a um ,lmpera~lvo .de -clr
cumstanclas lrremovlvets, Vlzlnh.os, 
OS ,dois ·palzes tinham, -CO~Stantefl-W_A• 
te,. tncldent•s de fronteiras, e' atrlc• 
tos dtplomátlcos que, ou s,r(àm tr.a• 
tad9s , pqr legaç99s · réspeêniam~.nto 
acreditadas em Varaoyla e· em Mos· 
cou, Óu fariam Irromper a. ~ada pas• · 
so uma guerra que se tórnaria qu.lçã 
mu_ndlal. 

Qúando uma razão tão evidente
mente forte obriga um palz a man· 
ter, relMões dlplomatlcas com os ao~ 
viets, de· nenhuma critica ! elle pas• 
sivel: estas relações. não resul~m, 
evidentemente, de qualquer condes• 
cendepcia para com · o regime supre• 
mamente abomlnavet lmpost11 á des• 
dft09a Russia, 

O mesmo facto. se observa na Hls• 
toria da Igreja. Quantas e -quantas 
vezes, estando a Santà Sê em fl.l()ta 
declarádá <:om o governo dé deter• 
minado pàlz, não retira delle suà le~ 
ga9ão diplomatlca ! O motivo se ex· 
plica. O Santo Pad·re· tem subdito• 
esplrituaes em todos os pafies do 
mundo, e, por isto, séue deveres de 
Pae llie Impõem que mantenha Jun. 
to a todos os paizes representantes 
dlplomatlcos que seJam, para o E;i:,'rs• 
çopado e par;t 08' fieis, 1,1m luzeiro, 
uma protecção, um ponto d.e 1,1n.1ão 
ln,defectlvel. Co,rtar as relações dl• 
plomatlcas seria para a Santa Sé, em 
certos casos (evld•,itemente nio em 
todos) um· (IOtO' de abandono lnçom. 
pativel com a lndole m41tert1al da 
Igreja, e:v!~entemênte, esta ',0ntl• 
nuldade de relaçeies nãç pQije aer .it
tribulda sen~o • este ,fo"'t~fmo mo• 
tlvo, e nunca a trualqui;,r oom~lao11n, 
ela ·c;1• Catheçlra lnfalllv~I c;llt Vert;lt• 
de, que é e, hrQnQ de Uo Pe!fro, pa
ra com as hereslílS QU erroe çloílte ou 
daquelle governo. · 

* * • 

C<;>mo se vê, nc,ssa PQtilÇ~Q rieste 
assumptc, nac;líl tl!m _ t;le el(tfl!!r!l!IIO, e, 
pelo contrario, reconhecen~ CQm · og. 
jectlvldade o caracter Imperioso çle 
certas olrcumstançi~s proclama lm• 
pllcltamente que ha · certo, "'•entl· 
mentos que se déVf!n1 ab!lfar e CQti• 
ter, para a col'lservação. ·de beris de 
ordem superior, _quando se tr.it;i de 
relaç8es lnternaclonaes, 

Esta afflrmaçio outra ~olsa n$o 6, 

senão o reconhecimento, na e$phera 
Internacional, de princípios actmitti• 
dos pelo bom senso na espher-a das 
relações indivil.rnaes. Quantas e 
quantas vezes, o dever nos lmpõe 
que siienciemos resentimentos dos 
·mais justos, em attenção a razões de 
ordem. superior! E' este o caso do 
esposo ou da esposa que, tendo em
bora mil r.azões legitimas para se se
parar de um conjuge · culpado, pro
longa a convivencia com este em 
beneficio dos filhos. E' este, ainda, 
o caso de um amigo que, tendo em
bora mil motivos legítimos para rom
per alguma relação antiga, não o faz 
em attenção a algum motivo de gra
tidão; ou de caridade. Quantos e 
quantas exemplos disto se poder·iam 
registrar! Em. todos elles, a nobre
za do acto decorre do sacrifício de 
uma consideração Justa, a um prin
cipio de ordem superior. 

• 
Nada dlstó vemos no caso das re

lações hispano-amerícanas com o go
verno sovletfoo. 

Assaltada por um grupo de bandi• 
dos que, em seu territorlo, procla· 
maram o regime bo.lchevlsta, a des
dito_sa Russhi, na mão de seus algo
zes;· outra coisa não tem sido,. senão 

Pllnio COR-RIA DE OLIVElRA 

U-M G RAVf PERIGO 

PARA A lMf-RICA 

uma· Infeliz victima· que, sob o olhar 
m~Js. ou menos indlfferente da hu. 
manldade Inteira, vem s_endo depau
perada, sugada, .opprlmlda e corrom
pida· meth.odicamente por uma mal
ta de sct!lerados que, segundo a mais 
eleme,ntár Justlça, já deveriam ter 
soffrfdo · pena capital de caracter in
famante. 

Não conten~es · com sugar e çor, 
romper ilm povo. tão numerosó, tão 
rlco de qualidades lntellectuaes e · 
moraes, tão cheio de promessas.e de 
esperanças para a clvillzação, · os 
bandidos bolchevistas a.Inda transfor. 
marar11 Moscou no· foco das co.nspi
ratas, dos l'(lotins, ·dos crimes e dos 
levantes commun'lstas quê· se urde·m 
pelo mundo Inteiro. Não· ha antro 
de apaches nem foco de gangsters 
onde o banditismo tenho- assumido 
uma forma mais perigosa, do que na 
Russia. O Srasil pode dar disto tes
tenH1nho•. Em 1935, tivemos aqui um 
motim con,munlsb!, slmultaneamenta 
Irrompido em varios pontos do terrt. 
torio '!l!Qlonal. Derramado o sangue 
dos defensores da lei, e recolhidos a 
disposição da Justiça os culpados 
pelo crime, -não se restabelecev, s_e· 
gundo declarou a proprla autoridade, 
a ordem no Palz, e o sr. 'Gétul_lo 
Vargae, em 1937, ·deecrevla como tio 
1gudo éste perigo, que Julgou encon
tràr na alteração radical de toda a 
organização·. nacional o unlco reme· 
dlo p11ra fa:zer face 110 Inimigo. Mas 

l'am, no Brasil, os mais fortes moti< 
vos para affirmar que nossas-- t'ela
çóes com _a Russla sovretici jáma_is 
serão estabelecidas; á int.etíigencia 
Indiscutivelmente sagãz do Chefe do 
pai, não passaria desapercebido qut> 
o Estado forte, assim, se desmenti
ria a si propri<:>. 

Mas não foi sõ O i:lrasil,. que foi 
attingido pela acção ·crimtnosa dos ' 
bandidos de Moscou. Tambe·m a Ar· .. 
gentina, o Uruguay, o Chile, e· mui
tos outros Estados latino-Americanos 
podem attestar o que é a manobra 
subversiva da n Iª Internacional em 
nosso Continente. Alias, ·bastaria 
voltar os olhos para o desgracado 
·Mexlco, e ouvir o clamor de vin-gan
ça que o sangue dos mar:tyres, cômo 
o de Abel, efeva para o Céu contra 
os proceres bolchevistas, de' M'oscou, 
para comprehende·r· o Cjúe'·>e aqutffo 
a que, emphaticamente, e __ por força 
do uso, se costuma chamar "gover• 
no soviet{co". A expressão "gover· 
no" se appllca aos communistas no 
sentido de . qu.e quem diri'ge os so
viets é aqúelle punhàdo de malfel
tores. Ass.lm, tambem uma socieda• 
de de apaches tem seu governo, Isto 
é um punhado de bandidcs que, mais 
refinados e máls corrompidos que os 
outros, dirigem a actlvidade collec
tiva. É atê .no Inferno ha -um gover· 
no. Mas que o governo dos sovfets 
tenha, de governo, a legitimidade, a 
respeitabilidade, a. a1Jtorldade moral. 
'é um verdadeiro absurdo; Os diri
gentes russos estão para os gover
nos legitimes assim como i..ucifer 
está para São Mlguel Archanjo, ou 
o chefe de um bando de gatunos es, 
tá para o chefe ,do destacamento po-
1 icial que os persegué. · 

A este respeito, não ha a menor 
differenta. 

* * 

Isto posto, so se -comprehimde que 
um. governo authentlco tenha para 
com o "gover.no" sovletico, aquellá 
repuls;i, aquella ayersão, aquelle des· . 
de'm hygienlco,. que um homem de, 
bém deve ter por um .fasclnora.- E' 
legitimo qué- se trate com u~ fasc.i
rio.r~ quando se quer discutir· com el· 
le a _ralição de uma pessoa · que elle 
raptou. Mas não é iguálmente ,legi
tima, por simples Interesse· -pecUnia. 
rio, convidar um fascinara para éá. 
sa, jantar com elle, cumulai-o de t~
da so_rte de attenções,, e, finalmente, 
lhe declarar uma amizade publica e 
offlclaf. · 

Assim tambem, ê comprenenslve1 
· que um palz como a Polonia trate 
com um vizinho como os sovlets. 
M~s. não é igualmente comprehensl
vel que a slmples consideração de 
interesses economlcos leve um paJz 
a reatar as relações com a URSS, O 
lucro não ! um bem supúlor áqMelff:' 
qué o reatamento de. taes relações 
sacrifica. Este reatamento rr.ão 
significa a subordinação de um ôb· 
jectivo nobre à outro _mais n_obre, e 
não pode, pois, ser approvado. 

lfl· • 

Favorecido por commentartos syi:n· 
pathlcos da. Imprensa fascista, um 
esforço neste sent.ldo se vem desen• 
volvendo, entret41nto, em .duas Repu• 
bi.lcas digna, de toda a nossa frater, 
nal amizade, Isto é, na Argentina e-
no Chile, Na Argentina, o Gove-rno 
sç,ffre forte pres,ã9 neste sentido, 
por p~~e de grupos Interessados. ·1:: 
um Jorn,1 chileno chegou a suggerli" 
que agh1sem· iiselm tóçtos os palzes 
sul-!lmerlcanos. . . 

Porque? Um telegt;tmma publicª· 
do- na semana passada _pareçe fí;,rne• · 
cer,nos a chave do enfqma. A e~
portação argentlnil á Rµsslll, felttJ 

a qve Inimigo? /Í."-s déclara9ões offl• 
çiaes fol.'ain "peremptorlas a este res• 
peito: a bandlcfos vindos do extr'an• 
g_elro com .i- missão expressa de dls
sQl_ver a unidade naclonaf, de desag
greg11r as familiai;,· pllhi!r e sç1q1,1ear 
as propriedades, lncenéllar os pala• 
cios e entregar o Palz ao dorr\lnlo de 
Moi;cou, Ó q1,1e é, ~erto disto dii;to, 
a trahlção de um Calabar, seníio um 
li,offenslvo passa-tempo? 

' provavelmente ·pele Pi!clflco; em um, 
grande comboio de n;ivlos, destln;;ir
se,la a augmenta'r o commerclo da 
Russia com "outras potencias". 

Fellzmente, o Governo tem feito 
c.9ntra o communlsmo - declarações 
taes, e as- razões apontadas como 
Justificativas do golpe de 37 são tão 
peremptorlamente antl-communlstas, 
que aa· jarGprlaa autoridades nos de· 

Por maiores .que seJam, ·entretan, 
to, as vantagens commerclaes lla~i 
decorrentes, esper;imos .que a Argen, 
tina e seus !Ilustres governantes 
fieis jl suas nobres tradições, sai• 
bam re_~~l~_-r est11s 8LIQ'1est~et. 

C A 'T H o L 1 e o s ,, 

Comprem e JC e I u • I v ame ti t • sua, 101as e seus presentes na conhecida J o e-1 ha r / a 
- . 

CASA CASTR--o··~ 
Offieinas 

Rua 15 de Novembro N. 26 
(&QUtna dà Rua -Altdtleta) 

proprias .. ,,:.,_ 

Unicos concessionatios dos· afamados 
r 

r e I o g i os u E L E C T R A 11 

B, assim sendo, o sr. Silvino 
perdeu tempo e choveu molhado 
ao f\tndar a Igreja de Jesua .A 
lrNJa de Jesus jã foi fundada 
bl \linte Íleculos pelo propric;, Je· 
liDli Q,hrjst,o, q1,1e nâ.9 tem neoes
~e ~e-~ para lll1,lVar a l "--·""·""·-----~----~-----!'!li-.---------------_....,_,.......,..,-._~--~-~-~-".'" .. ~-------;__...,_,;__1 ~-

CONTI• 

PAGli'iA, 

• 
da, e assím combata multo effi• 
cazmente o bloqueio brltannico 
que o LEGIONARIO sempre de· 
monstrou ser vão. 

Caso· a Russla entra.'l/Je em guer• 
ra, qual a .utilidade de sua col
laboração no terreno:. militar? 
Que teria., a iucrar o nazismo eçm 
o concim;o · das tropas dtrrotadas 
peJo· géneral Mannerhe!m na ll'Jn· 
}andla? Ev.identemente. muttçi me
nos, do que com o abasteclml'nto 
de cereae& 

• 
'l'al ordem de ideias, evlden• 

rement,~ não escana á. observa
ção _siós.proprios boichevL~tas, suf• 
ficle11temente Jucldos parii, que~ 
rerem todas a,<; consequencias do 
que faz.em, ou, em .outros 1:Rr
mo}l, para não agirem SPm co-

1 
nhecer as consequencl#ls de sua:s 
attltudeS. · ·· 

Por ist:o, segunao accentuou 11m 
judicioso commentario da "Fo· 
lha", publicado nesta semana sol: 
o tltlilo_. "Mysterio .gue se "ctesri· 
fra ". a se.rein fieis os textos te-
1':~rapl1lcos tran.sm.ittiqp,s. wu·á l 

.Bi:à..~ll a . Russlà ·_ jã, .. não . se de
é!ara '"j:)otencia neutra", fas "no· 
tencia não belligerante". sé"r.1a 
lon/l'c: elü úma siinp!es nõta ~co
mo esta. mostrar a çlif!erenca. en
tre o estado de neutralidade e o 
de não-belligeranclll,:, '.!\ias, em 
duas palavras, emquanto cf Es~ 
tado neutro affirmà sua inãlffe• 
ren()a pe-kJs resultados do conflic
tc, _o '.!i)stado não-belli8erante af
firma seu interesse pelit vlctoria 
de lima das partes, intere$-5e este 
que implica ,em uma. éÓoperação 
no terre'no ·dlplomatfco, moni,I e 
economico com uti'J.a <la.s p11,rtes, 
permànecendo. apenas em . attitu
de de expectativa o exeré!to. As
sim; a Russia seria "nã9-~m
geranw ". Ou, . em outroi; · -ter.mos, 
all1atla e ·"torcedora" da v1cto-
ria nailsta. · · 

* 
Seria esta a imlca coJJabPra• 

ção Pl'fflalill, pel0$ CQtmnMJ,stM 
ao trJumpho nae\.!lta? Q1.1ero --:tlc 
ver lido o .notiçtarto in~cio
nal des~ ,em~ ·niQ w,. -~u,. 
vidas a este respe!tQ. 

CQUIQ ·se vi; pehl$ JWticiN pro
cedentes· da lrig?atena. com.itÇ,. a 
lavrar naquelle paiz Intew,a •
panhfl, soçlall$ta, que resultçiu na 
convfcação lie um grande con
Jl'e$SO open.rlo ~m Londres, Nes· 
fie CQng~. a que ÇQJnmi-rece• 
ram ou ao qual envi~m ~ua a.d· 
~ó numer-03M i;,tfS9J'lll-lf<!a.des 
commun·lstall da I,niJ!lÍerrit e -do 
exterlo.r ,aavogav~11e, ~m. ~m.i 
das classes tma.Uladot'M, ·a 1.m
Plantaç(l.o de um -~9vem..o ~pu
le.r, q_ue proçede~ JJ,mn~Iatac 
mimte i suimirsão <!.e ~a 1t or
dem S9ÇiªJ, e prwu~. a' J)ll,ll ª Al~im1n.na. Os ~l~Brammas 
accre~~ntl\m lt r~?tit9 -~~$ pro
p9i;tws Õ.!l tªl ~V~D9 1~mas 
p)lr~~ ÇQl'lÍ\ll!~ dª1I. f,!ij~ parec 
~ 9e~@r,se qµ_e, ven49 g~ ope
ritrfOI! 1,1ai1liitªs 41J.!l a lp~aterrrt 
Ml9).)W\1 u.m regime pr9Iet!l-_rj9,,.Jmc 
meç!IatJl.mente çleixil,rl!im p~ acbm~ 
pann!l,r 9 ~!', fütJ~r. e ll PJIZ voí
t!!flj?, . ~ re!n!l,r S99re a twopa. 

~irnri,fo Par.eç~. -· os ·0i>fôéerea 
pseµg,9-9~.r/irJ9$ (p91,!1- mi~ é fa, 
cil çl!séernlr !ltÍ'!l;l çle' ttigo lsw 
um m~ro mitnejo_ ·ºª Rl!.Q1~ @t>
rerlam col),;i~r um Il9V0 gover
n9 que pe!:l!Tftt ~ PI!~ ªº · povo 
allem~ç. l\$$lm, çitJl'!l-llte 1t guer~ 
r11-. ~ sob uma $erJe !irimatlça de 
bombardelo.s. procnoza-se uma 
subversão completa das lntlt1.1l.
çéí!!s. . . como meio m!l<IS segmo 
para re.iiotver a situação tngleza, -

E o qµe é este manejo typlca
menw bolcllevlst-a, senão um cs- -
fot:co da IIIª Int-ern1J.clona1 a fi,,,. 

vor de seus a-lllados nazistas? 

* 
'Al!~-il. não seria esta a unira 

tentativa deste· genero, Já Íia · al
gum tempo· atraz. · o orgão catho
Jlco c.anadense "L' Act!on Catho
llque '", publicou uma noticia "Se• 

gundo a qual a poUc!a londrina 
teria descoberto uma vasta cons
piração communlsta . tend~mte .- .a 
preparar a der-ru~da_ do.- ·goy_er,.J 
no Churchill, e concomitante corn-
1.1r.m1 offen.siva de pa2 dp gover= 
.na nazista, 

(Conclue na 'i." pag.) 
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ct 111artctllando 

A MODINHA 

A musica popular brasi!e,ra 
de nossas trad·icçõ.es. sempre 
foi a modinha. A modinha ih· 
genuJi e/e poetas ano.nymos ou 
poeta:, que o povo consagrou 
t;antancjo-lhes os ve1'sor; 

· t;u111Jalves Dias. Casemiro e/e 
Abreu,· .. ,\yta de Souza e t.iu
toi; outros, deixa!'alll alli ve1•-

N·.Ossa 
musica 
popular 

lencia. a sensua,lidade. a des
preoccupaçiío das coisas serias 
e elevadas? Estaria an~ecipa,. 
damente votado à derrota. 
Bispos e brasileiros, terminam 
energicamente os prelados 
uaulistas, erguemos nossa voz 
uoutrà é!lsa ignobil Iltteratl1ra 
e que !nfeliztu(;lnte -nas radio
eniis,;;oras se dá largo tem
po e lllimítada divuiga\;ào. 

s;os nas cantigas populares. J'}' d~;, salões 
rioir.i,qos ás choupanas humildos. nas clda<!eii 
e ca111pos, R.o som do piano e ao som da 
\'iola se ouviam i:;empre: 

"Minha terra tem Palmeir~g 
onde canta o sabiá," 

··o· que· saudàdcis eu ten,,o 
Da aurora cl;i /ninha vida 
Da minha infancia querida 
Q110 os a11110s nijo trélzem maio" 

Nos salões se cantav·am com arte e ele,. 
gauc;á, niodinhas. as encantadoras e suaves 
li1odinha's'' bra::;i·Ieiras p(',rfuma<ias de flores a 

·· anio,el('lngenuos e castos. 
Hoje, iiíi,o se· oúvem mais··· - "A casa bran- · 

ca da s~r,rn.", ".A,m)f.?-de,,.,e.., sympathia", ."~u 
nasci além elos mares",· é taritas outras sua-· 
,•es melor)ias l.)em nqssas. bem sentimentais. 
bem bntsilelql.s emfim. Que poesias delica
das ·e puras! Que niélqdias cheias de ter, 
nura se ouviam nor, :;aJões, na rna e no seio 

·do lar!_ 

CANÇõES POPULARES 

"Tem os povos, ·dizem nor;sos. Veneraveis 
'.l31spos na Pastoral Collectiva, nas' !J.)as can
<;õe·s populares, lt melhor expressão da sua 

·alma, po.rquanto nellas gt,tardam fa,ctos da SlJa 
historia, scenas da sua · natureza, Inspiração 
dos :seus vates, melodias dos seus artistas, em 
est.rophes nas quais algo·. perpassa que sobre
vive aos proprios autores. Por isto mesmo· 
reprei;entam os cancioneiros uma reliquia· na
cional.'' 

Realmente, todos os .povos se orgulham 
elos seus cancioneiros e das· suas canções. 
J<~stas canções são a alina do povo, a ti"adic
ção. Passam de geração em geraçiio. Nin
guem se ábarrece ao repetil-as, ao' ouvil-as ·em 
todos os tons. Desperta1,1 saudades, .reco1· .. 
dam um olhar, um beijo de mãe; um amor 
easto de noiva, uma, casinha.. branca da .sei·.i·a. 
unia paisagem. um pedat'o querido da forra .. 

\ um instante feliz da vida, uma quadra d11 
existencla, emfim, trazem um mundo de lem• 
branças, un) mundo de saudades. Desper, 
tam emoções .delicadas e cheias rle ternura. 

ULTIMAMENTE.,. 

''Ultimamente, comtudo. dizem nossos 
Bispos, abastardou-se entre nós de tal forma 

•O espi.rito e a letra e a melodia dessas can
<:ões, principalmente as que se cantan1 nos 
folguedos carnavalescos, que deveríamos co
rar de pejo se ellas de facto exprimissem o 
que nos vae na alma. Custa mesmo a crer 

~qii.e obtenham ellas o. assentimento official 
· 'Piira serem divulgadas. tanto é intonsso o 
. VêrUaCl,JlO, tão g!'OSSelrO O thema, tão baixo 
o ideal da existencia que apresentam tão vul· 
gares os sentimentos e tão· obcenos os ter
mos que miseravelmente corrompem a men. 
talidade do nosso povo. Que poderá o paii 
-~-~~e_rar de seus filhos que cantam a ludo,· 

* p e. As e a n i .o 

Fora mister b a n i l , a a de vez." 

O SAMSA 

EslqS pall!,VJ'as opportunas e euarglc,o1s rle 
110:;,so:, Bisp!J:1 contra o abastardamento da 
;;anção popular, agora nui,is do que en1 outras 
opochas · e/o anno dev'eriam servir á no8sa me
ditação e excitar o zelo dos catholicos e so
bretudo dos 4\'rqpos de Acção Catholica, n;i 
luct.i contra o sambél imli10ral e atrevido. 

Nossos Bispos tiveram a delicadeza e a 
elevação em não dizerem mesmo a palavra 
samba, Esta cam;ão ela indolencia, da sen
sualidade a que elles se referem é o samba· 

a ·que s~ teve a ousadia de escrever e 
d'izar: é o hymno nacional da raça brasi
leira! 

l~ qqerem tazer Cio san]l)a a 1eg1tima 
canção nacional; a expre:,são da alma brasi
leira! · O samba da malandragem. sahido 
rias JPavellas e dos antros do perdi\;iio, can
tando o adulterio, a vida· airada. a malandra
gem, a I.Jebedeira, a orgia, e1,te samba tolo 
é sujo. se tem o topete de a.ffirmar ses a ex
pressão da alma brasileira! 

l'lQVA ~1-ITZKRl(::O 

Sim, dos di11.s delÍ Natal á quarta-fefrâ de 
clnzas aqui entre nós já não se póde n1ais 
ouvir o Tiadio, nem ouvir a gente ppr ahi 
a cantar e a assobiar. O sainba domina fo. 
do. despoticamente, importunam eu te, cacete. 
mente, a uos•,azucrinar os oqvidos e a quasi 
nos .arrebentar os tympauos com tanto ber, 
rê.iro. chocalhos. sapateado:i, bumbos e berros, 
gritos e guinchos, urras e coices. Têm-se a 
'iinpressão de vivei· num centro da Afr!ca em 
meio de alguma tribu selvagem. · 

De manhã, em jejum - samba! Ao al-
moço - samba! Ao lunch - samba! Ao 
jantar --- samba! O eterno samba, chulo, 
bobo, ridiculo repetindo _as mesmas sandices, 
nada anno, envenenando a alma popular com 
letras n1iseraveis, negação da poesia, musicas 
s·~1i, .gqsto, ou melhor. exclusivamente ao 

. gosto do sapateado e do rebolado. 
. Na poesia. attende-se a rima. Tiimou 

'bamba com samba, Maria com folia, prompto! 
A musa ca.rnavalesca está glorificada. 

Na musica só· se attende ao rebolado, ao 
repinicado, ao requebrado, á zabumba ... 

Ao resto ... melodia, harmonia, sentimen· 
to, respeito ás leis da arte sublime de Carlos 
Gomes, a musa de S. Majestade o Rei i\lomo, 
11ão dá confiança. E o· peor é que todo ci
dadão brasileiro queira ou hão queira ha de 
aguentar o samba tres mezes a' fio, dia e 
noite, noite e <lia, sem tregn_as ao apparelho 
auditivo. Uma verdadeira blitzlfrieg da san
dice, da tolice, da chulice, da torpeza. 

E .não ha remedia! 
Arma-se de coragem o cidadão brasileiro 

cada anno e aguente firme! 
A blitzkrieg do salnba já começou. E 

aguente-se dia e noite: O, ô, ô, ô .•. Auroral 
He.lena, Helena, vem me consolar! 

Ai! de nossos tympanos atê quarta-feira 
de cinzas! 

BRANDÃO ... 
Jornal hespanhol 
.. censurado pelo 

Vaticano 
SO' o·s, FORTES 
VENCEM NA VIDA'! 

.1\ Radio• Vaticana desmentlU 1 

ffln artigo. eo .i'.>rnal hes1)n"110/ 

"b-lcacar", que af!irma ser o 
nazismo naci<'mal allemão "um , 
moviménto religioso de caracter li 
christão ". 

Conforme declaração dá Rad!o
Valicana. o artigo do jornal hes- j 
panhol contradiz claramente a , 
propaganda nazista allemã que. i 
"durante os oito ultimos anr.os. 
por melo de uma autoridadr, e 
ingenuidade inccmoaraYe\~. ata- : 
cot! a religião e a Igreja Catho- ! 
!ica. ! 

'rodos que trabalham muito estão sujeitos á ft-a. 
i]ueza e ao esgotamento. 

Quando o sangue está impuro o estado de fraqueza 
é mais graYe porqu~ a Syphilis. alêm r!e ser debilitante, 

, consome energias e·' 11ào permite ao organismo meios de 
compensar as forças perdidas. 

Nestes casos é imperioso e urgente um trata111euto 
dfi' sangu,. 

'V'a.l!ofH!l au:i.mar HO compatEl â ~yppjl!1,, qepur, 6 

S!/.J}gue, faz dasapparecéJ' o can~!/.Gô, o esgotll,~1emto e 
a t'raqqeza. Ha portanto, toda vlj.ntagem em ui;al-o. 

K. 0 1 Ee 

Além d1s$o. "si o n(!.d"1!'l!l!-~o
eie !ismo é tµU mov\mwto eh.ri$• 1 

tão, e11t~ çomo ex!)Ucar o ac- : 
tua! fechamento de tocj~ as es- i 
eJlas catholicas (n2 Al!emanha). 1 
e.s guaes. em 1933, eram fre- i 
Íiuentadi:w por grande pa1·te ela j 

Juvffltude 1'..llemi1~ ! -----------------------....-J 

Governo 
•- ! _J r ., 1 u• ... 1. 1 __ ,:,1. ..1 .•.. ti .e S !,,! 

Archidiocesano 
~ !. _l .. 0 SI 1!1Sllflt!!t!8!!!!,: 

Dia lZ, Oomin~ 

! 
le abolidas as demais cores e 
lll'0hibiclas as murças, m,antele-

A 's 17,30 horas S. Exci.a o te;!, batipas pretas com fi-isos de 
s~. Arcebispo celebrou a sinta conego ou cardial. solideus, ca• 
Misse. na pamchla clo Bom Jesni; pas de purpura, arminhos, lu• 
do Braz. inau~urando ,i. capela vas, etc. 

assistem de joelhos. recolh!do!J, 
ao solemnissimo acto da Co=~ 
gração. Feita a elevação do ca~ 
1~. levantam-se, genuflectem e, 
formando nova procissão, reco .. 
lhidOI!, regressam á sacristia. 

nova do Calvario, recel;>endo após 4, A cota será de linho oq cre
uma mai1ifestação popular,· ten- ton:c. decotada no ·pescoço, de 
do agradecidJ e (!a.do o · ~an\o mangas lirgas e chegará até abai-
0.1:nel a l>eijai· a roda multidão. ,,;o ela cintqra, de conformidade 

O que cust.a a um parocho ze .. 
loso -preparar uns poucos meni
nos para esse acto e para o mom 
mento da benção do Santíssimo? 
Quanto não lucrariam em es
plendor nossas festas liturgicas, 
mais que com o presbyterio abar
rota.cios cie virgens e anjos irre~ 
quiet;is, opas por sobre ves 0 

tes tjas mais variadas e pintale 
gacla·s cores, numa prom~cuidade 
de feira, a desviar à atwnçã.o 
dos. fieis elo santo a'ltarl 

A's 15,30 S. lllxéia, R,evr:pa. com o moclelo que vae annexo a 
ben~llu a flava ca,sa pa.rochia.l da. ei;ta clrcula1. 
nova Parochia do Bairro elo Li- 5. Adtnitcm-11e as meias pl'e
màa, tendo recebido uma mani. tas e sapatinhos ecc1e-,1asticos 
festação popular e daqo seu IHl· pretos ,com fivelas. 
nel a beijar a kldoii e feito um 6. Ficam prol1!bidas. as sol;>re-
d!.scurso ao, povo, pellizes ou roquetes para os co

roinhas, os ba1·retes · e tambem 
t1,S meias oq calçados de côr. Dia i3, Seg1.ni«la-feirll 

e :E::xc!a. Revma qr,u l\Udien· 
elas publicàs na Curla Metl'Qpo, 
)!tana e presidiu a reunião men
sal do Revmo. Clero S:)oular e 
Regul!n-. · 

A's 19 horas entroq em reti
ro com a pr41leira turma do 
Clero, 

·Nos dias H, 15, 16 e 11 

S. Ex(lill,. Revm~. P.~u-ve rm 
rr.ti.ro e.spiritual com os Revmos. 
sacerdotes. 

Dia 18, Sabbado, 

ADVERTENCIAS GERAES Tambem a falta de coroinhas 
põe o sacerdot;e em apuros no 

l. As parochias que pos11qeni altar, tirti,ndo-Ihe a compostws, 
Íj:scola,s Apo.stoliGas acloptarão pa• pelo forçai a continues desloca~ 
f!t os seminarist1ts coroinha;, o n.entos á procura df'..!)te ou ctatttiel• 
uniforp1e, dos seminaristas pre- le objecto. A lnwrvenção dum 
parat01•ill,116s. leigo, nos ritos ,ainda que reves~ 

2. As i!lrejas qqe não tem o Udo de opa. ê indecente, qimi
hablto dos coroinhas de accordo nue a gravidade do culto. na 
com .esta Jll:'escripção deverão, até mal$, a falta de coroinhas dà' 
o dia 31 d~ dezembro de 1!)41, como c1nsequencia a falta de vo

. cu1\1prly a.s determinações tlii, pre- caçõe11 sacerdotaes numa paroohia. 
r,en~ clri:mlar, As vest,cs f!tte fo· Fl' preferivel que o 1'Jarocl10 a.tu• 
fem felt~s. de ho,ie em diante, 1·e as desenvoltura:; dos coroi~ 
4evem aqaptiir~se ao que deter- nhas a dispersai-os de todo. E3• 
mina a autoridade archldiocesa· colhem-se os coroinhas entre os 
11,11,. menlno.s· doceis, bem educados, de 

.,.,,.,.,,_. "a,;,-,·~!l. "A'"f!àrtlt'ltle 'jltlrefro de 1942, "familias piedosas e dlstinctas. 
A's 7 horas da n1imhã s. Exeia. todos os co'rolnhas da capital Havendo esta criteriosa escolha, 

Revma. cfileb1•ou a S1mt~ Mi.soa l'lâo de e:;tar uniformizados para ·as familias de certa dlstlncção 
para os Revmos. Sacerdo~s. eu- ,tomarem pa1•te nós ensaios não farão diffi.culdade. antes, se 
cei·rando o retiro e rendo feito do que lhes ·compete no Con- -empenharão em cedei' seus fi~ 
uma exhortação aos Revmos. pa.- gresso, lhos para tão nobres funcções, 
dres. 4. A "Obra doi; 'l'e.benaculos·" e até mesmo zelarão· de seu enxo~ 

A 's. 15 honi..s, S. Ei,;ci11, Revma. B.ttenderá ao pedido dos 'Revmos. val Uturgico. Estes enxovaes não 
na Cll,p~la cio Collegio São Luiz, P11,l'oclioi. enca;rrejla'ndo-.se de devem ficar ao capricho e phan~ 
recebeu solemnl'lmente Q,,; novps confeccionar 11,s batina'; e cotM, tasia do parochn ou dos forned 
benjamins e aspirante~ c!i. Acção /le accordo com o mo:;eJo pres- cedorell, mas devem ser uniford 
catholica ~ apostolas da Cruza- cripto. . me.".. em rigoroso acrordo oom 
da Eucharistica d.a M,ch!dloeei;e, Po!!-f?. animar e i11c 0 utlv:u os as normas liturgicas. Estf'5 en~ 
tendo, em seguida. 110 1"11,lacio Revmos. Paroclws r mab sa0l'I'· XJVaes devem conservar-se bem 
São Luiz, conceclldo variai, au- dotes 11, cumprirem c;unnt.a 2.11- dobrados e guardados em gaved 

· diencias. te.~ estas normas. o Ei:m., e tBs ap1•opriad2.s: nií.o pendurados 

CIRCULAR 

Devr:ndo os coroinhas de toda.s 
as Pa,'rocÍ1ias e lg1•ejas da Ar• 
ohidiocese desfHar na procissão 
triuni.phal do Congresso Eucha• 
rist.lco Nacional de 1942 e con
siderando que reina grande abu
so 110 tocante ás vestes dos ditos 
e,oro!nhae, com flagrante desres
peito ás· leis e norm.às' l!turgl
cas; 8. Excia. Revm.a. o Senhor 
Árcêblspo Metropolitano hl). por 
bem .relembrar, aos Revmos. Pa
rochos, Vigar!os Economos, Vi
garios Cooperadores, Reitores de 
igrejas. Superiores de casas reli
giosas e Capellães alguns princí
pios e deter.minai· ll,lguma.5 nor
mas para a Archidlocese de São 
Paulo. 

PRINCIPIOS 

1. Não são os coroinhas mero 
ornamento do altar, mas verda
deiros ministros do culto, súbsti· 
tutos que· são dos clerigos meno~ 
res. Todo o serviço das igrejas 
era antigamente feito pelos me. 
noristas, e se hoje forÇQso é soe
correr-se dos leigos em i,a.rtlculàr 
das· cr!a.nças, é preclsll,mente por 
escassearem tanto as vocações. 

2. As vestes dos coroinhas, eo
n10 tudo quanto se refere á san
tidade e ao decoro da c,u;a de 
Deu!, não podem 'ficar á mercê 
do gosto ou capricho de cada sa•' 
cerdote ou de piedosos bemfel
tores. A destoante variedade q~e 
se nota neste particular. provem 
da falta de orientação pratica . 
Bastaria asslatlr aos aotoo do 
culto nas igrejas da capital, para 
se ver quanto ha de arbitrario no 
vestir dos coroinhas, 

3.. Compete á autoridade eccle-
siastica, segundo estatue o e. 1261, 

1 

legislar sobre o que interessa ao 
culto divino, e á oooervancia das 
normas liturg!cas. 

lsto poi;to, o Exmo e Revmo. 
· Sr. Arcebispo Metropolitano ha 

por bem determinar as sert1illt.es 

NOJU\IAS 

Rcvm.o. Sr. Arcebispo CT 1;:·.3;;2n'. a em cabides, onde sujam depressa. 
á consideração do ReVJ,ll" r'~- l=eria bom que se guardassem 
ro secular. e· regular as s::u.::i,as na, .. /'acristla os sa ,,atlnhos .. ~ó pa.
e mui opportunas palavras do ra o serviço do altar, bem escova~ 
Exmo. e Revmo. Sr .. Arcebispo de doê e lustrados. 
Sorocab&; ·trànscripta, data venta, Já que tocamos em coroinha!!, 
do ANNUARIO DA DIOCESE DE bem é lembrar, que para a Missa. 
SóRàCABA de 1935 a 1939, pp. rezada só se pode empregar um 
77-79. "O!',inha. a não ser nas Missas 

"Os leigos revestidos de batina n.ominicaes ou de alguma solem
e s0 bnpelliz são a,ssimilados aos nidadP. (neste caso .se emprega~ 
élerigos. Taes os coroinhas. j riam sómente dois). 

Oxalá.. tão venera veis prescrip-
ções fossem fielmente obsei-va- 1 ,,. ~~cm~. Ernest.o de Pa?Ia, - V!ff 
das! O alta1· erguer-se-la em toda 1 ··ª11º Geral do Arcebispado de 

· sua magestade. cercado do m~.i.5 ! ri'to Paulo e Presidente da Junta 
religioso resoeito: os ministro, 1 F.·,~cutiva do Gv'lrto Congresso 
seriam mais reverenciados; as cs- F11 " 11 aristic1 Nacional de São 
rimonias desenvolver-se-iam com Paula. 
maior pompa e solemnidade; os :·. Paulo. 9 deJ"<ovembro de 1940. 
fieis, mantidos á distancia, em ESTATUTO<; D') <:OLENDO 
profundo acatamento, concebe- CABIDO METROPOLITANO 
riam uma ideia mais elevada do 
Sacerdoclo, cujos ensinamentos 
ouviriam com mais docilidade. 

Evacuem-se, .portanto, o.s pres
byterios, de leigos, mesmo reves
tidos de opa. NM& de cadeiras, 
poltronas, bancos, genuflexorios, 
alem dos poucos assentos litur
gicos destinados aos ministros 
sagrados. O espaço vazio e am
plo elo presbyterio dá uma im
pr~são ele mysterio, de distinc-
9ão respeitosa. das. coisas san• 
tas. Um numero de coroinhas li· 
mitado ao serviço do altar,' re
vestidos de batina e sobrepelllz, 
e nada. mais. O proprio sacris
tão não deve ap'parecer 110 pres
byterio ou junto do altar, em 
vestes seculares, durante as ce
rlmoniM. 

Como ê imponente presenciar
mos, de baixo. do meio da assls
tencia, as cerimonia.5 desenvoi
vendo-se no presbyterio ! J?or 
exemplo, esta parte da Missa 
cantada: após o bellissimo can
to do Prefacio e· do Sanctus. ao 
toque da campainha, eis sahir 
da sacristia uma pequena pro
ci~ãc, magestosa, hieratica, re
colhida, deslizando pela nave em 
demanda do presbyterio. A' frtn• 
te, um acolyto balouçando em 
rythmo o turybulo a despejar on• 
das de, oll!lroso incenso; seguem
se, dot:; a dois, seis acolyto,s em 

Em commemoração á festa dg, 
E '>:Jhania do f'erí 11or. o Exmo. 
e -~evmo. Sr. Arcebispo Metro~ 
politano houve por bem promule 
gar oi; novos Estatutos do C0n 
lendo Cabido Metropolitano, bai= 
xando a seguint;e provisão: 

Em obediencla. ao que prescre,. 
veu a Sagrada Congregação do 
Concyllo aos 25 de Ju1ho de 1923 
e cumprindo o que ordena o de~ 
ereto n.0 65 do Coneyldo Plena.= 
rio Brasileiro, o Colendo Cabido 
Metropolitano, de accordo com 
as determinações do e. 41-0 do 
Código · de Direito Canonico, pro
cedeu á reforma dos ~atutos 
pelos quaes se vinha regendo e 
que haviam sicl oelaborados pelo 
nosso venerando antecessor, Dom 
Duarte Leopoldo e Silva. 

Esta reforma, approvada em 
sessão capitular aos 5 de dezemff 
bro de 1940. havemos por bem 
sancional-a, promulgando ltesta. 
data os novos Estatutos do ca
bido Metropolitano, os quaes es
tarão em vigor até o proximo sy~ 
nodo diocesano, que se realizari., 
Spiritus Sancti adjuvante gratia, 
no anuo de 1945, segundo cen
tenario da criação do Bispado de 
São Paulo, devendo ser então re~ 
vistos e mogificados no· que a, 
experiencia. haja açónselhado. 

1 1. O habito e!~ co.roinl1ab, em ~1,1a1: batil1~ pretas ou verme

Dada. e passada na Curia Me~ 
tropolitana de São Piu!o, so\, õ 

l'll'l~ Stima! e seno ~l!t<' N~ 
Arµias e sup~cripta pelo Chan~ 
celler cio Arce!,i:;pa40, B.OO 6 d9 
Ja,nejr<1 cte 1941. 

tõela a. A.rch.id!oces.e. co1'l:lta tl~ 
t,itinfl. e cota. 

2. A pa,tm4 será de côr Vtn"

meU1a pa:a ~ ql.J~ de fe,st.a, t>• 
cór pret!} Ml'a OI; dia.s commijnS, 
presa á cintuJ<a por qma faill'.a 
ela mesma e6r. · 

i. Ftcim, pois, tei:~tomeu~ 

lha:!. sobrei,eU~ a:nii,la,; t1 al
vi,,:;iml!.$, ealça~os lw;tJ.-ados, a em, 

Wlhll4'ern toche!l'os com vejas 
icee~a.ii- A peque~ diatlW'leia do 
~!tar. distribuídos em linha, o t JOSE', Me. Metroi,olltano, 
turlf~1'4rlo no centro de· trei; de 1 
cada laf!o., ;enuflect.em a um Cgo. l'_aiµo _l'wlün LôU.."ei?O ~ 
~o.. ,e.i» wtkiué ~e~ e iolU ~~...:~ -~"' 

j 
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o fascismo ataca as classes 
abastadàs ltalianqs 

. . . POR QUE A NOSSA ALFAIATARIA 
ADOTOU ·o CORTE '''KENWAY''? 

u Jo1·na.1 opcrario "Lavoro Fas- auxil.io e apolo do pqvo italiano. ·1 mos discursos HÚ.Jcr expoz Ideia~· 
cista ". orgão do fascismo para Hoje. segundo affirma o or- semelhantes. demonstrando quê 

' as classes operarias. Iniciou com gão fascista. deve-se eliminar a J a identidade nazi-commtmi.!.tR 
\tm artigo da redacção intitula- classe abastada porque ella é ini- t-ambem se realiza no campo. das 
do "Inimigos"' um ataque de- miga da Italia e da revolução ideiab. 
clarado ás olases abastadas. fascista". Essa eliminação deve Outro facto altamente sigpifi-

* Para melhor servir nossa 
clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele
gância da época I 

0 jornal pede inicialmente me- ser feita "com brutalidade e sem cativo é a propalada redistribu_i
didas rigorosas contra as classes piedade" pois que a classe' me- ção equitativa das propriedades 
abastadas. dia não pode pertencer, nem pas- agricolas na Sicilia, na me.sm.a 

Justificando as medidas affir- sivamente, á ·rtalla fascista. Sicilia ligada pelos jornaes dià- · 

* Para oferecer maior con 
forto, consoante com o 
senso prático do século ! 

ma que "a classe media deve ser Ora. affirmações como essas rios de dias atraz aos planos ai
tratada como inimiga e elimina- poderiam ser lidas sem espanto lemães de defesa e onde a pif!
da sem piedada". nos jornaes communistas; não. ~ença de nazistas é mais prove,.; 

"Chegou o momento dos fas- tiodem porem, em quem se dizia vet · 

* ~ara proporcionar a ele
-· gância, o conforto e a como

didade 100%, que o novo 
cort.e "Kenway" emprestç,. 

cistas manifestarem toda a sua "conservador e anti-communis- Assim um . objectivo commu
brutalidade" -diz textualmente o ta" a menos que taes affirma- nista - . combate ás classes aba.~-
" Lavoro Fascista". \ções fossem pontos de apoio para tadas ~ séha executado pelo 

"Nesta guerra teve-se a pro- assaltar O$ padres. fascismo. que se dizia an~i-com-· 
va ,de que as classes medias são Um .outro aspecto int:_eressan- munista, apoiado ou coagido pe• 
inirnigas da nação e da Revolu. te do artigo é a affirrnação de los nazista, tambem weudo0anti-
ção Fascista". "Nós a devemos .. que "chegou o momento dos fas •. communista: · 
tratar como a tal e elimina!-~. cistas m.anjfestarem sua brutali- l::e o fascismo assim age apoia• 

, sen1 piedade. dade ". do pelos nazistas revela-se ad-e-
1 Elia é incapaz de 'pertenc'ér, Orá. as ·presentes diffic~ldades rito das ideias communistas, Sf\· 
· rúesm0 passivamente á Italia fas- externas em que se debate à Ha~ o faz forçado temos que a Itafüt 

ri~tr. ". ÍiÍ?, não parecem facilitar à é:í-ea- mudou de dono e a AllemaJ:1b:t1 
O artigo é digno de eKame: co1ü ~ao de novos problemas de Úi:Jem J)ossuP. mais uma -província -á- ,~c,t' 

effeito sendo um orgão fascistá interna, como essa lucta décla- I pagani7 ada-. , . 
e publicado na It.alia. onde a rada de classes. O unico·--·racto :· ,------------,----,-, ÔMBROS ANATÔMICOS 
censura, tornada ainda mais se- que alterou a sit,uação interna i 
vcrf\ pela guerrn. não permitte dr, Italia e sobre o qual poderia li 

opiniões differentes das do parti- ter base a affirmação d o'' Lavo
do e do sr. Mussolini, a affirma- ro Fascista" é a presenqa de 
<:ão do· jornal .~ó pode traduzir. o . tropas nazistas na Península . 

'Rendas 
.. ' .... , . MODERNO CORTE AME

RICANO, SYSTEMA 
"KENWAY" 

pensamento dos dirigentes ac- Essas trqpas permittiriam que 
tuaes da Italia. o fascismo se apresentasse como 

O fascismo apresentou-se e su- · rc 0 1ú-tente é. ou o forçariam a 
blu ao poder como um movimen- tomar a attitude d ecombatc ás 
to conservaçlor/ e antico1úmu- · cla~se~ 1:ica~ . 

para alvas. roquettl'!~. 
sohrepeliz e toalhas de 

. AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOt.HIDOS; ENTRETE. 
LAS DE LÃ; LINHAS DA 
Me-LHOR QUALlDAOE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
00 PEITO, MÍNIMO EN
CHIMENTO; (ELIMINADO 
TOl)O O PESO lNÚTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA.CINTURA 

C IAS; DE PADRÕES 

nista. Como tal poude receber o Com ef~-eito num tje seus ulti-- [ 

A 

'25 DE JANEIRO 1 

e o íl v e rs ã n ~ e s ã o · r a u I o 1 ; 

·o Senhor <lirigc as almas de nias fora avi:-;ado <ilrcct.arnente ! 
·maneira inci<porad<1, nrn,; sem- i poi· Deus. e só ac<;eitoh essa : • 
prn sabia e segura. 1~ muita,s j·.missiio a,pezar de toda ._a s11;

veze::;, no simples modo de l<Jlle r" relut.,mcia, porque fora-ih e an · 
e_hamar a alguem. digna-i;e nos I nunciada a boa disposiçiío rio 
dar sapientíssimas liçôes .. -As- persegtiido.r. · · 1 

shn, os -pastores sã.o cham~dos- Desde CRsc dia Paulo, a"ss'im 
'por anjos e encontt,am a .resu .. <; -P!l,SSOU a chamar-se o ·11harise\1 
nüµ1a -das grutas onde pernoi- Saulo. usou a sua· infelligen
iâíií os seus rebanhos. Aos eia ._e energia só no i;erviço de 
lieis Magos limita-se a enviar Deus, o que lhe valeu ser sem
uma estrella luminosa, mas . pre 'chamado, logo depois do 
material, e nem podia ser de prfncii,e do~ Apostolos, como 
out.i-o modo, pois eram ricos um dos marnres entre elles. 

altares, comprem na·, 
casa especialista: ' . --. ; : ; 

~i, 

a casa onde tudo e 
mai~barafo 

Rw.t das Palmeiras,. 
'Nos. 88 e 94 

Tel. ·5-4070 
TEC1oõs· D·t;;U'RA· LÃ,· 1 
PRE-ENCOLHtoOs, º" I 
MELHORES PROCEOÊN-

. MODERNOS e a sua doutrina é coherenle. ::;::::;::;;;;:;;;;;;;:;;;:::=======::::===============:;; 
Quando quiz attrahir a Sau

lo, as suas palavras foram 
·cheias de ensinamento,;, e ac
cordes com a futura excellen· 
eia do converti<lo. 

Sa.ulo r~ra natural de Thar
so, na Cilicia. da t1:ibu de Be·n
jamin e taml.>em ci{!adão ro
ma.rio. J<Jtnquanlo Jesus anela
va sobre a terra, ouvia Saulo 
os ensinamentos do celebre 
Gamaliet, ,;, 

A sµa intelligenc1a era ex- ·@ ~ 
tl'aordiliaria. coipo extraordi- lllf""íl mrfNffN(IA 
nada era a sua energia. Por ~ 'LITURGIA 

ULTIMAS ORACõES 
isso, os vrincipes de IsraRl l "" .-

; tratavam-no como a grande es- . 
peranc;a do })ovo eleito,_ · 

Mas não contavam· éotn a 

1 
do avl.ro de Céu, elles regressa- o voto final se.ia tambe1u para Provié!euçia. Quando o diaco· 
ram cheios de alegria louyando, todos o:; fieis defuucto& no Estavam foi apedrejado, le-

Atéí o secmlo !X, mesmo du.ran~ çendi:renclo e agra,_d~i;~Ai:19 a varam as suas ,·esfünéntas à. 
t.e a QUfil-es..ma, J:> Ire 1'f...iS5a Est, tle11.a, .~m @B.sa:r. :U =- PLACEA'! Saulo, o mais ace,n·imo pi,rse· • ~ 
q_ue segue_ o Post-Oommumo t_er,. ~ ~ g.uidor dos christãos. Este #"; -.:,.i::.,.l. 
mma,va. a Missa. :4' Depois do tt.e Missa est, o Pa• vingou-se do alvoi•oço com que . "t . 1~, 

õe 
e<_!. . ,. ) 

1'.$ ora(; s que seguem: Pla,cea.t, _ _ _ _ , _ • _ \ _ . drc, apoiando as mãos sobr_e o ·Saulo os recebeu. mas como se "1í ~ 
benção e ultimo Evangelho fo- Com as oraçoes de acçao de altar reza a seguinte oração pes- vingam os christãos, obtendo. a r) <- ,.., 

ffl!!l àos :poucos 'introduzidos na .. graças a Missa está verdadeil'a.- soai, de acção de graças: "Sau- sua conversão da Mísericordia 1i~ 
Liturgia,. Oll padres do seculo IV mente terminada, por isto avisa- tí55ima Trindade que vos re:ía divina. liMN1lO SAtJnt 
já, mencionam essa despedida da se- aos fieis que oo _podem retirar. agmda,vel a, homenagem da mi- l'lt1JllJ" C 
11sremb!éa. As formtilil.5 variam do Quando o pa:dre beijou o altar, nl'm servidão, afim de que est_ e. Numa: viagem que Saulo fez , 

· para J)l'ender em Damasco os · 
ô:rl.ente pa.r-& o Occidente. Entre saudou a · aiísembléa uwa ultima sacrifipio que, ainda, que indi~ 
ll"' i?r_e· gcs o diacono grita ao nn. vez ~"m o_ Do=. hms V".bisc_ .. _ ... , o te te ff i V n· catholicos que eram jã ahi ,..,, _ ..-- = ..... . " ..... g;en meu O erec ª oss_a 1- muito numerosos, Jesus lhe 
ro: In pa-ce procedamus - par- diacôno diz: lte M:issa est que vin-a M.agestade,_ seja·acceito por apJiarece e sacode-o de cima ---
trunos em paz. O povo responde: não devemos traduzir por Ide, a. Vó~. e peia Vossa Misericordia se 
fn nQllline Domini. Em nome do Missa está. dita, :mas: Ide é a. torne propiéiatorio para mim e do cavallo. Ao mesmo lell\pO, 

I - !TE MISSA ES'!' 

\, 

. ·. ,1 ' 1 

Senhor. despedi~a ou "pód~is vos retfrar". para todós aquelles por que o y.rpa luz ext1!aordin:aria illumi-
Mais tarde, talvez por coincf- Missa está posóo aqui port offerec-1. Poi' qlii·lsto Nosso se- nóu-o, e ouviu-se uma voz, que 

dlr sempre com .o Gloria. in ex- mí.ssis, despedida, Itceriça, ordem nhor. Assim seja". dizia: "Saulo, Saulo, porque·· 
oe-Jsls, canto de alegria, o Ire Mis- de sal,i!. ó Place,at é um resumo das nie persegues?" Nestas siin-· 
m est foi considerado tambem um Emquanto houve catechume- ol'açõ.e(I da Missa. o Padre repete ples palav.ras está contido o 
i:-onvite á, alegria, provocado pela nos e penitentes pubHcos, isto é, qµe e'ite quiz prestar homenag.em ensinamento de uma das mais 
1.1sre:mbléa. geral repleta de fieis. até o seculo ,v ou VI sómente, a Delis, pede que sua 1nd-ignidade esplcnrI.Was doutrinas da Igre-

MAIS conveniência, maior ec6nõmia para 
melhor saúde, eis. os requ1S1tos e a fina-

No :seculo IX elle passa a re- e.ssa fol;'lnula - era pi·on;unciada não prejudique a efficacia do sa- 'ja: Jifaús Christo, morto ha 
soar só nos dias em que o hym- depois da homelia. Era um.a or- cr!ficio que deve servir a todos muito. perguntava a Saulo po1:; 
no angelicQ er.a carttado. Dahl dem formal de sahlr dada áquel- os fieis; o epiÍogo da Missa é a que O perseguia. Está ahi a 
vem sua omi-ssã-0 nos domingos de les qµe não podiam as.s1stir o resposta do Suscipe do Offertorio. semente da doutrina do Corpo 
Advento e, da Septuagesima até sacrífioio. ' Ella é dirigida á SS .Trindade, 1\ilystico. tão querida do Apos:. 
,Paschoa, dias em que não ha A:vitus, Bispo de Vieima (518) o que em Roma não era muito tolo. 

1 
-Gloria. in excelsis. Eni. substi- escreve p~lo anno 500 mais ou commum. Ella é de origem gal- Saulo recebera nessa occa
t.uido como ainda hje o é, pelo menos que, não sómente nas lica e apparece na Missa do Illy- sião um choque terrivel e fi-

l idade do refrigerador A-LASKA, o aparelho 
de linhas elegantes e efici~ncia garantida. 5 ze
nas de frio, prateleiras de correr e dispositivos 
radi:>nais, permitem a conservaçio da mesi-na 
quantidade de aliment~s que um refrigerador 
comum de maior tamanho. Procure, no inte- · 
resse do seu confôrto e bom emprêgo de seu di
nheiro, conhecer a maravilha da refrigeração 
moderna no seu ponto ~ulminante ALASKA. f8enedicamus Domi11D, o que fez igrejas, mas tambem nos preto- cu-rus no secúlo IX; encontrasc ca,ra cego. Perguntando ao Se-.. 

unir a es,50 co11vite um signal de rios se fazia a Missa Mito é, a· des- na de Ratolde do Corbie e em llhor O q.ue delle desejaria, d{~::; 
tristeza. injusto eomo bem se pedida. outros missaes do seculo IX. No i;e-lhe J:'Jlle que fosse a Damas-

; :.;,,_.,..,,prehentie. ,O Bcned_ icamus DO- Na Missà dos Mortos, o Re- fim do seculo XI entrou em uso ~- d e· .. ,.,,,,.,, · co, e lá om;isse Ananias. · · · · · ·· · ~ · · · 
11!1.ino el'a certamente um convi- qulescant in -pace substitue o It.e tambem cm Roma. · · ~ ·· . .1 -· ·· • - ·· _, · · · · 

.\- ., se oont1·nuar en1 oraça-o, em M1·ssa est porque e1n co11t1·nuaça·o,- A 1Jr·lnc1·p1·0, poren1, era dita Coiüo a luz lhe cegaBse os ~ J -- -- . . . 
-~ em que a Santa Missa era haverá a absolvii;ão. que os· fieis depois de acabada a Mis!:,B. e ap~ olJÍo:; foi C0!1

dUZido a- Dama .. -_-··-_- . . .. -_--.n-·-a. ff_... '. . ~- . . . . 
i,eguida de um outro officio._ E' devem assistir. Estevanl d'Autun µarece em varias· :mis.saes com a có;- pii1'ã- ·<mde se dirigiNt par. I: · i ~ 
o caso do Natal, na Missa de já dá. essa, :razão- -no seculo xrr:· rubz:ica: Or.àção depois da. Missa. orga!n-izar a perseguição. Lt, 
·mem noite seguida de Laudes. Deve-se di2.er ~uiescant in _Entrou no Ordinarlo da Missa foi procurado por Ananías qüe, 

O povo responde Deo g:ratias pace mesmo quando o .sl!,crificio com __ S-ão Pio V.· No _l\fl~l Ro- üt1-poudo-lhe as mãos, liirou·b
~ imitar - diz Amalario - fôr applicado s6 a uma alma. o· mãno, impresso 'antes delle, em aa:s' \-ií1ás cegueiras,. a do cor- RUA 24 

'~--~~-10$ J.'.1!!, ~--~· _. pacure re~ ,r;_o ~Jtar_ .w10 -~wga- 14'74_ e,s_tá collocaqll, dt.Wi.J da po e a da inconuµensurav_cl 
',, ~--~,JW'.IC•"'lA .s'k~ J: -~A.~~~~·i.it{'!i1i-.,!1.IJ~.mi~ .. )1enÇffeO-SR. ~~.ft. ,t; . ' . '1ii- · ~ \ :aj~ls. k-~tca,:~JK~J!:Mf..f'.AA,_WJ 4Z' .;,, · 

c),sÀ FUNDADA EM 1U2 .. 
D Ê:..;M,Â"í:ó 30-90 • ;iõ~ PAot.·• 
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BODAS, DE CANA' 1 Barlassina, 
l 
lnao se acha 

preso O matrimonio. 
11ue torna os ho: 
rueni. cooperadore~ 
,de Deus na obn,. 
grandiosa da, con
servação do Genero 
Humano, como tudo 
que approxima a 
creatura do Creador, 
~nce~ra sob o·s véus 
do mysterio uma su
blimidade religios<j. 
E' a persuação con,;. 
tante de todos o;; 
povos que ainda não 
renunciaram aos di
reitos do espirito, 
Para confirmar esta 
verdade, Jesus não 
recusa sua presença 
a uma festa de nup
cias-. Mais tarde ele· 

. ~·ará o mat!'imon io A 
riignidade de Sacra
mento, signal effi
r:az de gra,;a, e exi
;;-irá que. de modo 

SEGUNDO DOMINGO DEPOIS DA EPIPHANIA 

São João, li, 1-11 , 

Naquelle tempo, realizou-se um;;i fest? de nup
cias em Caná de Galil~a, á qual compareceu a mãe 
de Jesus. Este tambem foi convidado, bem como 
seus discípulos para a festa. É; faltando vinho, 
disse a Jesus sua ·Mãe: Não têm vinho. Ao que 
respondeu Jesus:. Que quereis, Senhora? Minha 
hora aináa não chegou. Disse sua mãe aos ser
vos: Tudo que Elte vos disser, fazei. Alli havia 
seis talhas de.pedra, contendo cada uma dua's ou 
tres medida·s. Ois$ eJei,us aos servos: Enchei es
tas talhas com agua. E a; encheram' até as bór
das. E disse-lhes Jesus: Tirae agora e levae ao 
mestre do banquete. E levaram. Assim que pro
vou o mestre do banquete a agua transformada 
em vi.nho, e não sabia onde erà (mas os servos 
sabi-am pois tinham tirado a agua), chamou o es· 
poso e lhe disse: Todo o homem primeframente 
off.erece o bom vinho; e só quando os convivas 
já se saciarem, então distribu~ o pei,or; tu, po
rém, reservaste o bom vinho até agora. Este 
prodigio deu inicfo aos prodigios de Jesus em Ca
ná de Galliléa; e m·anifestou sua 'gloria, é creram 
nelle seus ·disclpulo$,. 

Oriente e ('apaz de 1 
exprimi!· ternura. co· 
1110 certamente, ex- 1 
pressou, quando do 
alto da c.ruz cha-

Correram rumores so
bre a prisão do patriar-

mou Jesus por sua l 
mãe. A phrase se- clrn de J,erusa em. Dom r 
guinte P que envol- Luiz Ba.rla,;sina. . 

ve uma apparente Taes rumores, talvez 
reprovação: "Ainda divulgados por elemen
não chegou a minha 
hora". Cremos. no tos do "eixo·•, affirma-
e.ntanto. que .Jesus Iram que o prelado <:a-, 
acompanhou suas tholico acha va-~e em seu 
palavras com urna Pa]acio, p1·isioneiro das 
expressão <lo rosto. 
um Jeve sorriso. ou tropas inglezas e que 
cousa semelhante, nem mesmo. tinha per- i 
de maneira que ào missão de se dirigir á 
envez de uma repul- Igreja para as cerimo· 
sa, o Senhor signlfi. 
cou. como pensa s,. nias religiosas, e que D. 

Cyri!lo de Alexan- Ba/lasshra,, permaHeci,1. 
rlria, acquisicencia prnso por_ seus sentímen
ao pedido da sua tos antf-britannieo:-;. 
mãe, embora en,'ol-
vesse uma antecipa-

ordinario. seja el!P . . r,ão da hora desii;
nada para süa manifeKtação · Üiaumaturgica. 
Fez s<mti1· ii :-;ua mãe qüe aquelle milagre a 

füntretanto, o "Osser
vatore Romano'· orgão 
officioso rlo Vaticano, 

ella sómente. á sua intel'!:e;;são. se devia. Não diz que D.' Luiz Barlas' 
~<Í, não ,houve na resposta d.o Salvador qual- siue· cont.inua a exercer 
qu.er cousa. mínima que fosse. capa1, r\e ma- livi_·ement.e o seu 111inh•-1 
goa.1· :-;ua m~e. mas sim um transhordarnentn 
de ternura facultada só a .fesus. Esta nossa t.erio. ' 
i1,terpretação é justificada pelo contexto. Só l<J' 1~0 Vatica110, [oi ne- ! 
,-0111 ei'a se explica_ a altitude .ria Santa Vir- gada o'fficialmente a pri-, 
g-el')l. Si ·assim e(la não eiltendesse a resposta' 'são do Pitlriarclrn- dr.' 

(](' .. _c;~;1 J•'ilho, não se vo/_taria logo aos servos ,Jerusalem l~las t.ro ir:s i 
para .Jhes <11?:el': "T•'aze1 tudo que Ell<~ vos .· _. . · P 1 1 
di~ser". ~~- para mostrar toda .a grandeza de ln itanrncas. 

A CERVEJA .DAS 

< santificado com a p.rese11<:a de um scü 1Ílinift 
tro, Na. Pale:;tin'a as. festas de nupcias reves· 

, t,iam~se :-de· uma solemÍlidade i11v11lgar_ Todos 
~ oi; parentes. amigo:;; e vi7,inhos dos noivos nel

las. tomavam parte e. cerno sua durà<;ão che
gava atê completar uma semàna. o noivo, 
co·m muita anteccdencia provia ao necessa:rio, 
11ada vim;se faltar especialmente ao grande 
banquete. O architriclinio, pessoa amiga .e in
tima do noivo, era encarregado ape1ias da <li· 
recçilo do banquete no momento de sua r,)u
lização para at.tcnder ás manifestações; dP 
juW!o ,í\ aos ,:;ump.rimcntos dos conYivai\ 
Nas bodas de Caná. a que se refmé o présen-
1.e e angelbo. pare,:e certo que os noivos eram 
pess·~as intíma,; da Sag-rad;,, l·';,,111ilh•. dP s<,'r, 
te que Maria Santis~Íma. com e,wta libpr_da:lr. 
na casa. ponde logo percehc>r a fall:! ele Yi11ho: 

aln,à com que satiif i'azüufl ,um desejo d~, sua e::======================================== 
mil.e .. Jesu8 for gt)neróso; 1ii·edigo corno a. Pro-. " óI_AMA'NTE NEGRO - 1'fi;'." dd~ atit~ghi a ''6fafoí-füaile.· 
vjdencia: Não fo1;encét1 apenas o vinho ext.ri- Ui•iversal,. com. Richard Arle/~• .. sem possuir P- necessaria orien
cta:111enl1l noccssa.rio. :,;inào onc disp<rns·ou o,; Aridr oe,•ine f Kathdn Adams. tação/,.A conduct_a irregular de 
jovens Psposos rl0si;e cuidado por rlilatail:i 1 -- ./1. i1111bição de mn propriea- vB.rioiÍ' personagens e em espe-

'e Jesus por sua vez não teve duvidá em ,se 
fazer acompanhar dos seus discípulos. cin'co 
conYivas 111aiH. tal1·ei os causadores do em
barar:o do esposo. ao termo da festa. l<'oi nes
te momento que a Santa Virgem, consciente 
da Omnípotencia do seu Divino l?ilho, imde-

espaço de tempo_ Seis talhas d;e pedrn. com ' rio de mha' milw. de caryão acaf- eia! a m·aneira sympathlca com 
duas .ou tres medl1las · pc,rfazcm einco ou sei" reta uma serie de desastres. Luc.- .que é apresentado um adulterio 
hectolitros. .ta~ corpor.a<'s, o suborno .de umà .. -- tornado motivo centrá! da pel
. ·Este foi o prlmeh'o m!làgre de .Tes11s. autoridade e scenas· impressio~, "licula, - embota· atenuadas pelo. 
Mi_lagre estUpendó que moveü seus discípulos nantes tornam o film desaconse- · bom tom de' comicidade, restrin
a. crerem iJelle. Notemos que se deveu á in- JÍJ.avel ás ci'ianças. Cotaçáo Ac- geln ° film ás pessoas de crite-

. rio formado. Cotação: Réstricto. 
i·eçóu-Jhe aquella t.enue. discreta. mas con
fiante supplica: "Não têm vinho". ~ A res-

tercessã,o de Maria. Je'süs quiz significar que cr.itavel menos para crianças. 

:posfa do mesfre parece contrastar com a defü 
cadeza da Virgem: "Que quereis?" - Não 
falemos da expressão· "Mulher", usual nó 

ria actual ordem. da Providencia tudo ha de 
rios vh· por intermedio de Sua ·l\1ãe Santissima 
c!ésdé a graç~ da F'é, que é o inicio de noss; 
JuiÍtificação, até a pe.rsev·erança final que nos 
dá entrada no reino da gloria. 

Critica Ci-n·em-atographica ·da A8 J. C. 
Orieritação Moral aos EsJ1ectaculos 

r ,jO'JtRESPO'NDEN·TE EXTRAN
Gt:mo -- Da, U. A~ oom J:oel 
Ma.e Crea e Loraitle Day. -'- Film 
rledicado aos ieport-<i_,;rs empenlia
dos em obter noticlãs de sensa
~ã.o no extrangeiro, em tempo de 
guerra. São postos em aestaque 
as ma.nobras e os methodos des
-~s de ce:rta. IJOt.encia para . des'
tA:Jbrir certo !lliposltivo de um 

. 3mportante trata(lo. Scen~ c:Ic as
:{;i!:861.r!âtos, tentativ~ de mórt.e, 
~gt.t!.çoo,, trall,14~ ~ outras 
'pa,ssagem ' imp:rassionà.ntee não 
:recom.mendam o nini às cr:ian
éas. O BWciáio de wn qp.-; pr.ln
.cipses perm:i:iãg,e~ ~J?Í#,~~n-

t.e' sem escrupulos e, aleni, disso, 
as i.ri'éorrecções qtiif'se notam em 
torno de um rom'iince amoroso 
de!i-àC0l1S'élham o film tambem 
aos menores. Cotação Acceitavel 
para adultos. 

OS AP.UR()S DO SR. MAX 
- da Ásti-a; ê4ui Vit~rio De Si
ea, e ~la Noris . ..... Trata~se de 
wn . ,iorna,leiro que, ostêntindo 
gra11dê~; fre9ué»J.1!, a, aita. . rotj,a.; 
e deppis, !l,em-~4ido,. volta ã sua 
1:9~diçã:ó 'hun)ildf.l. Aldm da ar
llilcialldaâ'e do theiitá, com dÍS· 
f9!r~s e l'neittirlis do Pl'il.1titpal 
tx?rsâ~~~~· ·~ ta~?~'.?t rç,r.i:iten-

cias a situações conde1nnãvei~. 
Apesar da· veia humorlstica, o film 
não se recommenda aos menores. 
Cotação: Acccitavel para adul
tos. 

A FAMILIA DE MINHA- MU
L~~R - Da Ropublic Pictures, 
coin James, Lucille e Russel 
Gleason. - Trechos da vida de 
um.a fafi!ilia. Nota-se · o pouco 
1'.éspeito com que são tratados as 
pessdas .iqo11eas. A comicidade do 
'enr.edo atehÚa a falha, co1ntudo 
o fllin ê de~acon;;elha-Vél ao mún
do mfantil. Cotação: Acceitavel 
menos t>ira cria.n,;as. 

O TRUMPHO E' PAUS - Da 
Paramount, com William Boyd. 
- Um film que se desenrola no 
"West" Of!_de. apparecem trapa
ceiros e lii.'éirões que são por fim 
aprisionados. Pelo proprio gene-
rn, não convem ás crianças. Co
tação: Acceitavel menos para 
criançás. 

1 

OURO LIQUIDO - Da War- · 
ner, com Jolm Garfield e Pat 
O'Brien. - O fllm tem por the
Iria a exploração do petroleo no 
interior dos Estados Unidos. o 
romance amoroso desenvolve-se 
c;om . ctkci-eção .. Í'/-. situaç[o cie um 
dos protagonistas ,foragido da 
policia,.regulàriza-se no final com 
.à sua entrega ás autoridades. 
AJiág, conforme a descripção, o 
seu crime teria sido praicado em 
legitima defesa. Ha álgumas sce
nas de certa· emotividade, pelo 
Q.ue não covem o film ás crian
ças e ás pessoas facilmente im
préssionaveis: Cotação: Acceitavel 
menos para crianças. 

1 

A VOLTA ~E FRANK JA~ 

()ASADOS E APAIXONADOS 
- Da R .. K O, com Alan Mal'
shall. - E' a bistofla de dóis êa
saes em '. que uni. qos perli~na
gens procura, apesar. cie casado, 
fazer rev-i"ler um romance anti
go, encontrando con;itudo, recusa. 
o rnm> te:m um dé.sfecho salutar. 
Algumas scenas, em que. são par~ 
tfs pessoas casa:das .be'm cotno o MES ...,.. <la 20.th Century Fox, 
proprio assu.mpto tornam o film ~Qjn Henry Fonda, - O film re
níllo aconoolhavel aos menores. ·süme-se no apparecimento de 
Cotação: Acceitavcl para adultos .. ~i'?,nk, h'lllão do famoso saltea-

' dor· Jessfo James, afim de vingar 
lt~TALR,O (lJma, méuin,;i,' ba,· a _nJorte deste, baleado traiçoei-

1,utà-) - Da. Alliança, com Pll-'\I· r~mente. Em todo Ó seu. trans~ 
lina. Sing~nnan. - E/lte rnin. curso defenp.e a legithnidàde da 
apresenta a vida de uma jovem vingança pessoal, que é' éóroada 
que, vivendo como menor aban- 'de exito, resaltando coin a ma;ior 

Dr. 1
~~ MeHHo 

~-dt, Sê :N'~ ·3 .... a.0 a:ndar 
Ela!&11 

1·ndl-cad·or Profi'sslonal 
TJr. Plmiô O)n-êà de 
. _· o&i-é-trá , 

... ~i~!) ~CaY1.!,V3 N.0 54 
:-. V :-- 8'1ÍI Hà - tel. 2·'l2'1ii 

-e.~ 
J. :t{. ~r Le~"'S, 

AclY~aclos 
IArgo da M«ie.riéordia. N.0 33 

-a~s6,-

,_ ________ ......., . D.r. Francisco P. Reimão 

· Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

1lãi -ta de Novembro, 160 - 7.ª. 
tllld&1' - Sala 'lt - Te!. 2-0035· 

·. Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

-- Benjamin Constant, 23 ---.e-~ . SaJ& 38 • Te!. 2-1986. 
I· 

Hellmeister 
Rua; São Bento, 224 - 1.0 andar 
• Sala. 3 -Té1. 2-?543;. S. PAULO 

~., Pedrosa Tambellini 
Advogado 

!l:. Wenceslau B~, 14, 3:0 and, 
Telephone 2·6326 -. São Paulo 

ENOENHEI~OS 
-

imtz ~a P~y~ :A~àd~:Cintni do ~do 
-- · · Campos E11Jenhe1ro -Ar~té 

Advoga.do Archltectura. rellgl~, 
[.(P&taeete Sat:t~a Helena) -. r~sidenclas cóllectlw:; 
;l'raça da S6, 247 • 1.0 andar • Libero B a, d à ró N.0 

l ,, 81,la. ~-~--~,~~-= li_,· ~ 

collegios; 
- Rua 
641 

e o N s T R u e 'l' o R E s-. . ,;, ' . .' . -~ .. 

Affonso :êutU: · 
Perito éonsti,rotor 

Estudos ...,.. Pro-j,eçUJs - Orça
~eµtqs - co~trm;çõei; 

· Alamêila Glet~,. 359 - Telephone 
5~'6'119 

MEDlCOS 
]:>r. João Baptista Parolari 

Clinica Medlco-Clrurgica 
Cons. R. Barão de Itapetinin
ga, 120 • 9.0 andar • Tel. 4-0343 
Res. R. Santa Cruz, 103 -

Telephone 7-4825 

Dr. Camargo Andrade 
Doenças de senhoras - Partos 

Ope~açó~ 
Da Beneficencia Pórt'ugueza e da 
Maternidade de São Paulo -
Cons.: R. Senado1• Feijó, 205. 
'l"eJ.: 2~2741 -- Das 16 ãs 18 
horas. - Res.: Trav. Brig. Luiz 

Antonio, 8 - Tcl. 2-6035 

Dr. G. Chrisfoffel 
ESTOMAGO. 

FIGADO, lNTESTINOS, 
. PULMõEé (Asthriià) 

Praça da Republica, 8 

Dr. H:ugo Dias de 
Andrad~ 

Clinica. geral- e molestias d& 
senhoras 

Cons. Ruá. Lil:làto Bàdaró, 137 -
4.0 andai: - Telephone. 2-2270. 
Res.: Rua Tb,ome de l:j.çiuza,, 55 • 

Telephone 5-0/f(l5 

Dr. Celestino Bourronl 
Residencla: Largo São Paulo 
N.0 8 - Tel. 2-2622 - Co11s.: 
Rua 7 de Abril, 235 - Das 3 

ás 5 ,horas 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - Molestias de senho
ras. - Cons.: Rua Senador Feijó 
N.º 205 - 2.º - Predio Itaque
rê - Tel. 2-2741, - Res.: Tele
phone '7-1-268 - Consultas das 
10 ás 11 e das 14 ás 17 - Sab-

bados, ·das 10 ás 11 horas. 

Dr. ,Vicente de Paulo 
Melillo 

Prof. do ·Jiygiené do Collegio 
, Universitario 

Director · do Sanatorio "Vil!a 
Mascotte 

R A.IO S X 

Dr. J. M. Oabello Cantpos 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Radio - Diagnostico - Exames 
àiwliiiJo;icos ã domicilio 

.COns.: Rua Marconi, 94 (Edificio 
Pasteur) - 2.0 and. - Tel. 4-0655, 
Res.: Rua . Tupy, 593 - Tele
_phone 5~4941 - SÃO PAULO 

OUVIDOS, NARIZ ~ 
GARGANTA 

Dr. José E. de Paula Assis 
Adjunto da Santa Casa ~ Ope
rações e tratamento d~ moles
tias de ouvido, nariz e garganta. 
dons.: Rua 7 de Abril, 235 -
1.0 and. - Apto.· l:10 (das 14 ãs 
17 horas) - Te!, 4-7551 - Res,: 

Tel, 8-2432 

MEDICO$ NO INTERIOR 

CONS. R. Marconi, 34: -- 6.0 Dr. Luiz Melli. ·ado Cam.pos 
andar - Appa.rt. 63 - RES. 

Rua. Augusta, n.0 2.62& ,;.;,,,, · · Mecllcô Oculista · 

_,:.;.. d~~.&,.,á-s }J. -~.~~- .3:. ~s. _ t lw1,_. ..11, .• 'l~eJJj.g~i}·í!!l&<" ~~9-W- .~ ~x. ~! ~Y.~ 
\ 

sYniÍJlít'tâ4''it figura do salteadol.' 
que mata para vingar. Procura 
justificar o assaito e roubo da 
companhia cujo dircctqr é apoí1~ 
tado éómo· mandante da mort(l 
de Jessie. Scenas de tiroteios ·.o 
film ·' inteiramente improprio 
para jovens, podendo ser assis• 
tido por adultos provenidos, co .. 
tação: Acceitavel pa.ra ad.ultos/ 

POVO ERRANTE - :Oa A1:t.: 
com Françoise Rosay e A,,àr~. 
Brul. - Conta esse film a viela.-: 
dos artistas de um circo ambu~ '. 
I1;1nte e,m excursão por diveflias· 
cidades da 'E;uropa. A histo.r.lái 
pi:incwal do Íi.Ím gira em tól'l'.lo. 
da situações aitàmente condelíi:..: · 
naveis ão ponto de vista mohili' 
Augmentam. a gravidade do ~~:/ · 
feitÓ apontado, scen~ pouco. de~-' 
corQsa:s, bastanti3 crtt'ic;aveis, beiÍ.i; 
como dialogos e ditos inconve:.:; 
nientes. .A, premeditação' e rea~.· 
Iização de um roubo e o acóbe.f ,..:. 
tamento de um criminoso sã<r· 
outi'as falhas que se podem a:poi:l·•, 
tar, Pelo exposto, e considerando'· 
a maneira sympathica 012, r,elo: 
menos, indifferente com que são. 
apresentados os defeitos já ci .. -
tados, deve o film ser vedado ao· 
pubiico catholico em genâ. çó .. 
fação: Máu. - . 

PROXIMOS l•'ILMS < • 

• • 'Os gregos eram asl\im, · - Rae;:,':. 
tricto, pel.a "Legion of :Oeoency.••.;· 

Não cubiçará.s i mulher alheia; 
- Acceitavel parti. adultos, pel!!i 
"Legion .of Decency". 

~ ,·.- , ,·,,,· •• • ..... - ,.:_.,9_ .. j_~x .. 

HOMEOPAT:HL\: 
.'.J 

Dr. Rezende filho 
Colll!.: Rua Se.na,rtor E'ejjp tt,1" 
205 -,- '1;'0: ?,~~ - 'l'lli â,.~. 
Das 15 ás 18 lio?aJJ - ~~ ~ 
Castro ,\ly~, 597. .. Td !JJo:816'.t 

--:._._.::_:_:. . '. :·· :?*-
DENTISTAS:: .. ,._.,,, ,. .... . . 

Arnaldó Barihobneu 
Cirurgião-Dentista. .;... ~ 
ta. - Pela Escola. de Ph.armada; 
e Odontologia · de São Paulo -
Clinica Dentaria. em Geral -. 
Raios X - Dia,thermia, - Infra.,;,_ 
Ver-melho. - Coagul~o - T,ramr,.,, 
fllumtnação - Vitalidade p1tt
par, etc. - 'Inl.balhos por car., 
tão, hora ou orçameritos, -. 
Rua. Martim FrancisCl!!, 97 - TeL 

5-5476 - S. PAULO • 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado da l<'a,,,. 
culdade de Pharmacia e Odtm.
tologi.a de São Paulo - Cixurgtãc:r 
Dentista diplomado em 1914 -
Ex-dentista do Lyceu Cora!;.ão d!! 
Jesus ....... Especialidades~ P1vots-, 
Corôa.3, P o n te s, Dentadmaa 
anatomicas e sem abobada pala
tina - Consultas: Das 8 ás 12 
e elas 14 ás 19 horas - COl:l&:; 
Bua. Direita., 64 - 2.0 a.ndar ..;.. 
/:3ala 7-7A - Res.: Al. Barão d!l 

~~_ci~~.~i. __ J~--=-.-~ê .?A'.gl,i9 

\ 



LEGIOf>JAíl!O 

S°yphilis · · 
Rt,~4m~tismo 
Ferid~~ em geral ? 

. cnlXIR DE 
NOGlJEIRA• li - a4p1f# . ÇJSL&hU a HW 

r r 
1 
! 

. FRACOS e 
4NEMICOS 

TOMEM 
VINHO 

CREOSOT ADO, 

Milhares de curados mo do inucmcnto da exporta.rãa 
desse producto para o estrangei
ro. O presidente cja C.D.E.N. su6-
gcriu medidas que serão desen
volvidas no ambito do governo 
federal, destinada8 a assegurar o 
exito daquella8 iniciativas. 

BRASIL Segundo o rE>fcrldo plano, se
rão installados ambulatorios em 
tr,da.1 as capitaes dos 
principaes cidades. 

Estndos r, 

d!=l João da Silva 
Silveira 

Gl!ANOE TONICO 

TJTF;'fICA DO TRA-
BALHO 

ô Preslqente da Republica as-
· ';!:;-nou decreto dispondo sobre o 
exorcicio de procuradores do;:; 

·'presidentes das Juntas de Con
. ~il!ação e Julgamento de Justiça 
·'ão ··Traballio. · · 

Mimu; e MetaJlurgia. Tratou-se 
cte assumptos atinentes ao carvão 
nacional. como tam\Jem da via-
,i,m a S<'r realizada r?la commis

CONSELHO NACIONAL .0 âo ele Jl'.iinas aos Estados do Sul 
DE MINAS E METAL- 1 ~,n visita ás minas de can·ão 

Os pontos principaes dÓ deére- . 

LÚRGIA . 1 . t\LGODOAE9 
Sob a presldencia do Mllilstro 1 . 

da Viação, realizou-se mal.s .uma O. Secretario_ d;i, Agncultu.ra. t:o ·são os seguintes: 
Até que seja installada a Jus

tiça do Trabalh!;l. o·s . }'>VPGl,lrado
res do Quadro Uni~ do j'.11iniste-

/rio' cjo Trap~lhs, Indústria e Com
merclo, poderão ser distribuidos 
pelo Ministro do Trabalho, In, 
<lustrla e Commercio pela :rro. 
CUfadoria cjp UeP4rtii,ml:lnto Na, 
ciopal do Tra\!lalho e · P8!!!- Pro
curadoria do Conselho Nacional 
do .· Tràballio, exercendo .. respec~ 
tivri.merite. as . átrlbulções rú:evi,5-
hs qo 11rt-!gó 37 do regúla11.1e.nto 
approvaqo pelo decreto µ. 24.7~4. 

E;!Uquanto funccio11arem âs ac-
. tuaes Juntas de cónc1llação e 

sessão extraordina~ia do Conse-1 sclic-1t-Ju ao Mm1st-ro da mesm~, 
lho Nacional de Mina se Metal- os recursos d!l. , defesa samtana 
]urgia · 1 Y"geta 1. no sentido cte prevemr 

For~m lidos e dl.s. trlbuidos )an>. '. oualquer Infestação ctos algOdoaes 
exame os seguintes papeis: 

1 , do norte fluminense. 

Cart11-s da. Ceramic.a Pelotense 
Ltda., sobre um plano de apro-

Instituto Mo~erno 
rRACA nA Sf:, 163 

S. PAllLO 

J."iscalizadG pelo Governo 

O Minist.l"'J Fernando Costa or
denou as necessarias provicjencias 

Sera.o dlslribuidos gratuita
mente. aos pequeno~ agricultores 
de nlgodão 3 mil kilos de arse

; nic(), 
! 

JÚlgamento, poderá o Ministro DACTYLOGR \P'H 
do ·Trabalho, Industri13, e Coin- · ' · · 1 

. IA 

JNCORPORA('ÃO D AS 
CAIXAS PORTUARIAS 

AO JNSTITFJ'O DOS 
MARITIMOS 

merclo designai- para pre,sidil-as TACHYGRAPHIA j Tewio em vista instrucc:ões 
!19 vagas qué se verific;i.rem e de o l\lel}lo1· Ensino reio Menor baixadas rela, JJor:aria ministe-

. a.ccorqo cmµ l!S respectivas coµis -.-.. -.. Preço rial de l 8 de Dezembro qe 1-940. 
petencia.s gs presidentes de Jun- e, presidencia do Conselho Na-

.,fa Padr,ã;o "L'' do c;;iuadi;, Unico cional do Trabalho designou 
., ~..-- . . b ,._ veltamento da ca_r-síte,rite: officio os in~ctor~:s. de_ 111·e,,1·.,ô.nc1·a. qiie uO Jhill!St,erw do Tl'ª a;i .. o, In, >ª• Hr. 

dustria e 0ommercio. nomeados dll, ~cretaria Geral do Conselho ' qe,·erão ccn:'.) representantes do 
l!nt virtude do ~ecreto 2.874, e do de Segurança sobre o consumo j' mesmo Conselho promover a in
regy!a01e~to da Justiça, do Tra- annual ,do nlckel. corporaçii.o das Caixas Portua
balhe, approvado pelo decreto O Conselp,o tratou, clepo_is de 1· rias actualmente- exk(,eu;tes ao 

'-lei .11,a...e-.fi96.- ., __ 0 -----~----~...!!~sym.ptos r. elativQ§..aQ _çªrvão na;- ,InstiJuto de Ap~sentadorias e. 
. 0 presen..tt decreto-lei . ~ntrará Clona\. . Pensões dos Martitmos -

em vigor n11, tjata de sua pqblica- · ; . Assim é que for~.m designados 
çã:J; reyogaç!a.s as dis.pqsil)ôes em FRUTICULTURA BRA·, para. tal fim os seguintes inspec-
cóntrlJ.rio. · · · · SILE IRA I tores: H'.e!tor Dias Fe1:nancjes pa-

. 1 ra as Cau.:as Portuanas de Ma-

CA81tOS BRANCOS ••• 
E n v e fh e e-~ m · 

F dZ -desap~recer ;· 

·EVITA.OS SEM TINGIR 

ARRECADAÇÃO DA RE
CEBEDORIA· DO DIS

TlUC'fO FEDERAL 

A. ~(le~qori,a do Pilltricto Fe
deral~arrecaqóu, no período de ,la, 

,,_n~fr0,• á P!!zembro ultimo . , •. , . 
611,669:739$900 contra ... , •.••• 
565.306 :867$20(1: . 

~om ~~ augmento expressivo, 
tm·(lebe-~ nitldll.mente a no11sa, 
'eXpánsáo economica, O de'sen
'\TolvimentQ do consumo e a me
lhoria. do poder acqui$itiv(I. 

Se o commerció e a in'dustria 
.r>re,ritjem · tom.a-se patente que 
.~S&é ·evoluir e~tá, na razão dl.recttt 
do . -poder de acquisi9ão dos mer
ca<i0$ internQs, uma vez que pa.1·a 
estes converge, actualment.e, qua• 

'·ti teda· a. proch,1cção ind1$ena. 

COMMISSA.<) DE DEFE
SA DA ECONOMIA 

NACIONAL 

- · . naus e Belem; Oscar Azs~edo 
,Poucos sa~ os productos bras1- , Brandãc, para as de Recife. Sal

ieu·os que nao l!,ccusaln u_m aug- vador e Ilheus: Celso corrêa, para 
. mer:ito notavel no balan,ço_ esta- ar. de Rio de Janeiro; Rubens 
, t!l;tlco de n~ssas exportaçocs de , Ama1:al soares, para as de Ibi
. 1930 ~arR c~. ,, , . ! tuba e Paranaguâ, e Ev·aristo dos 

A p1~ducçao ag11cola vem, nes- ; santo~ para as de Porto Alegre 
tes · ul_tnnos annos, ascendendo de 

1
. e Rio Grande, 

maneira notavel em nosso inter- -------------
cambio commercial com o exte- /1 

rió/ 
; E' o que se dá com o commer- 1 

'.cio de fructas. Em 1930. o Bra
sii' exportava pouco niais de 100 
mil toneladas de bananas. 

Hoje, esta exportação supera a 
18<i.OOO tonelada~. 

Quanto á laranja a differença 
é mais expressiva. 

Em 1930, produzimos 11.000,0001 
de caixas e exportamos 934.351, 
e em 1939, a proctucção foi de 1 
35,660.570 caixas, e exportamos '. 
5.362.000 caixa&. l 
CITRUS E BANANAS 

EM SÃO PAULO 

Outra esperança para o com
mercio de expo~-tação é a cul. 
tura de citrus em s. Paulo. 

A safra de 1939, foi en1 parte, 
exportada para a Inglaterra e a , 
de 1940-47 está avaliada em 50 
tnil caixa~.' 
· Igualmente digna de nota, ~ 
?- cultura de bananeiras. Ha em 
cultura 1.485.000 touceiras desti
nadas á exportação. 

A lavoura, em 1940 proliuzfü 
1.085.000 cachos; exportttdos, 80 
mil para a Inglaterra e 825.000 
para a Argentina .. 

PESQUJZAS DE 
MINERIOS 

Foi assignado pelo Presidente 
da Republica um decrefu autori
iinclo · Antonio Dias Ag!berê a 
pesqulzar manganez e associa
dos no Município de Iporanga, 

CONSELHO DE MINAS! 0 a _nrma nandretta e eia. a 
E METAL URGIA ' p_esqmsar calcare?~ _em . terrenos 

· 1 situados no mumc1p10 de Itape-
va. 

Reuniu-se, sob a presidencla do ) 

dou ao Director da Paeuldade 
Nacional. de Medicina. que seja 
organizada daqui por diante ban
e?. especial para o concurso \'es
tíbulal' destinado aos candidatos 
ao curso de pharmacia, da qual 
participarão professores prlvati
vo,s desse curso alem dos oriun
dos do Collegio Unlversltarlo. 

NAVIO 
E' esperndo amanhã no Rio. 

vindo de Nova York, o va.por na
cion~1 "Gonçalves Dias". que 
transporta material de guerra ad
quirido pelo Brasil nos Estados 
Unido~. 

GAZOGENIO 
AMBULA1'0RIOS ·r Ecb a presidencia C!O titular de 

Aclla-,5e em mãos do ministro Agricultura. reuniu-se a com
elo Trabalho um. plano para a mi~são Nacio11al de G.azogenio, 
installaçã.o de ambulatorios do qu8 tratou de assumptos refe
Instituto ct0s Commerciar!os em rentes á campanha de dissemi~ 
todo o palz, com o fito de pres- nação de t8.eil ap1,arelhos nos mo
ts r assistencia medica aos seus tores de explosii.o, tractores agri
associadot,. ~ola~. vehiculos automo\·eis, etc. 

========:-==-=-=--=====·== 

Dip, 15, o ministro do Exterior 
do governo de Angotá, sr. Sa• 
radjoglu e a officlalidade qo Es• 
tado Ma.ior offereceu um ban• 

-quete ao.s militares britapnicoa 
que se encontram presentemente 
na Turquia. 

13 No1i çi ~ ~-
,. 

do Mundo 

1 PROPO.S'rÀ --:-· Os co~u .. 
nista.~ e social!i,tas inglez.ea 

propuzeram à ,ce9i;ação ga . luc• 
t?, contra a AHemanhp. e a co9-
p0raçJo mak, estreita com a Rus-
~i-, Sovietica.· · 

2 CONFLICTO - Perslstein 08 
i"cJ.dentes de fronteira, entre 

ar. trnnas do Thallla11d e da In-
dochirn·. Fra11c·esa. ' . . . 

3 A TAQUE ;_,.., Biz-se e1n 1@11• 
rl1·e:. que as forças do: gerie

rat \Vs.well esperam soment4! or~ 
·dem snped.:ir, · par~ iançar. µín 
ataque em m~sa côntra as po
siçoos italianas de Tobrgk. · 

EXTER O ~ 4 RECUO - As fl'!rçgs itlfe• 
~- : ~ mãs ·que<occu;)a\fan\ as cos'-

'"'""""'"""-'"""'-""'!'4&Ç!D!;IJ\l•!lllll .... !19!11_,.,(7!111C"'.we-~. _,_,__.,,,,,_ ..,_ --=='!' . .m....,....,"61!1,_111m,"" tas francesas: foram oprigÍiqa~ a·, 

GUERRA I'f ALO-GREGA I cia5 telegraphica, a rr,rcito ctc 
. ,· .,,. .. ' m-::vimento de tropas allên1ãs "{10s 
Continua. agora meno.5 aggres- Balkan~ 

sivo. o conflicto italo-grego. De- Dizia-se que a· Allemanha. com 
pnis de algúmas semanas· de Juc- o consentimento da Russia So
ta.s ininterruptas e, sangrentas, vietlca, riécidira invadiJ· as ·ri·on
os contendores lljl'ecem não pre- teiras da ·Bqlgaria. Mais ta1,flé, 
tenderen, augmentar as activi- a agencia russa desmintiu a pre
dade., _bellica& 1 l~n:,ª, autorkação de Moscou. mas 

A mais importante acção mi!i, m: rmw:-1-os de que a BuJgaria se
ta!' desta semana coi,be ao e~era ri2. invaclida .nontinuaram. Outras 
cito grego 011e se apoi,,sou qc J~li, noticl,i.~. il1for111avam mais tar
st!l'a. cidade albaneza de grande· de que a Turquia r;e oppunhâ' a 
únportancia no cjecJrrer da.s fu- q\.J!)lquel' fo,_,p ,ãJ ri~ B1Jl,rarfa. 
turas operações. Algmpas cente- poi·: se Julgava pro;.:lma1:1ente 
nas de soldados e alguns officiaes ameaçafja. 
italianos fora apresionados. . Desmintindo todos es...ses rumo-

Devido a ameaça do exercito res .a agenoià official do goyerno 
helrnico. os peninsulares ordena- bulgaro deu: ào publico o seguin-. 
ram a evacu~ção .de J:]bat e Valo-. te commui1lcacl(, . : 
na. Toda a população civil já "Relativamepfo aos rumores 
flbandoncu estas cidades. aoi-edi- j correntes 110 estrangeiro, a res. 
tand. o-se que os gregos em breve I pe~to de passagens de tr_ opas alie. 
tent,em delJas se apoderar. mas e dos protestos britíl-Jmipos, 

Apesar da calma apparente, ha concernentes ao assumpto, a 

1 humores duma ~fensiva !talo- agencia telegraphica bulgata e.stá 
germanica contra a Grecia. A autori 3acl'a a ·declarar que não 

, acção do "eixo" contra o exel'- ént.raram_ tronas estrangeiras na 
1 cito do g·enéral Metaxas, visaria Bulgaria. Declara. tambem que 
1 salvar as cidades de Valona e nu- o· gwerno bulg!l.ro nâo enviou 
1 raz:w, da occupação grega,, o por- nenhume, representação aos go
! to de Durazzo, de importancla vernos estrangeiros. porque não 

estrategica multo consicteravel hB motivo parr. issc, " 
se encontra ameaçado seriament~ Todar. essas noticias dese1~
pelas forças helenicas que to- contrada~. causaram grande· ncr-· 
maram Kllsura. Os rumores dum vosl.5mc, não só na. Bulgaria, C6-
ataque a Grecla parecem ter sua mo na Turquia, G1·ecia, Yugos
confirmaçãõ nas consta.ntes via- lavla e Gran Bretanha. 
gens dos av!ões 1nil!tares ane. Affirma-se em Londres que esta 
mãer. il Albania, onda de nottcia.s foi espalhada 

Corre em Stambul, que se tra- pelos allemães para fazer voltàr 
ta de 150 aviões transportes do ª attenção' da Gran Bretanha 
Relch que vem exercendo nume- para os Balkans, num momento 
rosas travessias, entre a Allema- em que ella deve se ·concentrar 
nha e o theatro das operações na defesa da ilha e na lucta que 
!talo-gregas. se trava e mtorno da Lybia ita-

liana, 

A LUCTA NA LYBIA Outros commentadorés, preten. 
dem que o desencontro de notf. 
elas sobre o movimento de tro
pas germani,cas visaria· fazer co
nhecer a reacção da Turquia e 
de outros paizes, em face duma 
eventual e ])'.:>sltiva intervenção 
do Reich nos Balkan11, . 

MILI-

um recuo de 80 l,;ikimelros · para 
cvila;· 1.,:1"'·"'e",1s~"'l~tes''· ataqQ~- q;i 
"Ro:·al Air Force". 

5 DEfüVIIl>/TIDO ~ Berlini 
. d<:smiutiu categoricamente .., 

noticia de que .à Italià. negocia
ria · uma mm . ei:n sepal'Jl;Cfo, ., caso 
?., Oran Bretanha. eonsolic!e suas 
.victorias na Africa·. 

6 SUSPt:NSÃO - O jlmlllI 
Officia 1 "de Vichy ,p!Jl,llca 

um decr0to ·do marechaJ ·Pétain 
_; ,,,.,~ncJ'.'111'10 Ó trafégà cen,tner: 
clal terrestre entn a Ind(!)•china 
r. o Thailland. 

Í DJfüLA~~ÓÃO - o sr. Wen• 
(if!.I' Willki<, ex~ce.nd!dato 

rf'JJÜblicano 'em opposição ao p1:e
~1denLc Roosevelt, se de'claroti fa· · 

TA.N.AGRAN 
, "' Optimo forti-5.•,1 ·icaute fem_ ini. 

•o, exc.Iusiva-
41- 11ente feminl-

4. -~ ·o. Mercê ele 
• lf ; eu s hormo, 

/' nlos ei;peclaes, 
'f"anagran re

m v en esce a mulher. Tana
g1;an é o remedio indicado 
em todos os casos de· aba· 
timento. rugas precoces,. en
velhecimento prematuro, ca. 
.be)los brancos ailtes do 
tempo. Em todas as d1·0-
garias. 

voravel á concessão de plênc,s po~ 
de!'es ao piime!ro nia.glôtrado nor· 
te-americano, 

8 TEMPORAL - Continuáw 
. os temporaes de neve e vio

lentos aguaceiros ·em toda Hes• 
panna. 

9 ADIAMENTO - A'·sra. ~o
sevelt adiou por tempo inde~ 

terminadc, seu projecto qe vf.<;ita 
ao~· paizés sul-amerlcanM. 

~v~ em vjsita á. Commfssão 
d• ~fe1111, fla. Economia N!l-cio
niI, e sr. l'tu\;eru, F41-rrula, secre
tal'ffl ffQ r~wrier (jo lll~talio do 
Rio, ·.e (lijªl ()\'lti{erenciou clemo
rada.mentie cc,m o ministl'o Joãô 
Alberto· sobre a producção de 
•mic:1.o 1111,quel!e Estado, assim co-

cont~a-alm1rante ,Jaime di. Si]- NOTICIAS 
va Lima, o Conselho Nacional de 

Depois da conquista de Bardia, 
contrariando a opinião dos ob
servadores pol!tlcos, o general Ar
cllfbald Wawell, commandante 
das forças .inglezas que operam 
na Africa, fez suiui tropas toma
rem o caminho de Tobruk. ou. 
tra cidade Italiana fortificac!a, no 

MILITARES deserto 
CON FEREN CT .~ S 

TARES 
10 RENÚNCIA - O Jil.ólnete 
. co!mnbiano renunciou col· 
lectivamente. 

OS MELI-IORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

Presunto e Frios - Vinhos Finos, 
Frnet3S, Biscoutos e Bom bons -

Gener~ AJimenticios 

EMPORIO MONTENEGRO 

MERCEARIA AVENIDA 
_..v. UJ-,. tffli AN'l'QNIO, 1,098 ..- (E:1!! ~tttié á. fgre.il!t, 

~Wiàl ~nçet~g} ..., Pl!Hma 7.i~ãS . . 

l1p,rimt11~ a 
MANTEIGA "BA,NDEIII.ANTE" 

Kilo 9$000 

- _., ·- -- ~-
11- -- -

Pelo director de Engenhei•ia do 
Exercito foram designados os ma
jores Ariel Leite Barreto e Gus
t1avo de Faria para fazerem par
te da commlssão que será nomea
da para estudar as questões . re
lativas á defesa qos portos de 
Santos e do Rio de Janeil'o. 

Os · inglezes depois de alguns 
pequeno:i embates, con~egulram Altas patentes do exercito 
sitiar o reclucto Italiano, que tem britannico chegaram a An.,.orá 11 DESTRUlÇAO Tele• 
entretanto para. sua defesa mais onde foram cliscutir ass "t :. g1•anmias- de .Berlim notl· 
de 40 kllometros de fortiflcações.

1

1 ele natureza militar éo~1 :n~h:~ cl8.m que as autoridades allemã.: 
A __ agua foi cortada, ;sperand0• Os fes do exercito turco. ordenaram a completa destruí· 
b11tannlcos a rendiQao pela secte. o tenente-<'oronPl "sir" J ção da Jillha "Mg!not", para b 
Aggi·avand0 a situação dos de- ! Marsharll Cornwall e ~ vlce~~

1
:: aproveitamento agricola. do solo, 

fensores d~ Tobruk a aviação e I rechal de Aeronautica ,Elmhurst * Pelo vapor "Brasil", partirão a artilharia lngleza bombardeia! representando O commando d~ 12 VISTORIA - O transa
no proximo dia 22, para os Es- sem cessar os pontos mais im- Oriente Media t· tlantico !rancei "Mendo• 
tados Unldos, varlos officiaes do portantes da cidade · 1 1 1 es nreram em pro- Z!\" que navegava no Atlan. t1·cc ·. t t t ' _prmc p,a - longada conferencia com O Esta.-
nosso exercito, que irão estagiar men e o sec º: por uar10. que 8e do Maior do exercito turco, Os Sul. foi abordado por uma bello-
no exercito norte-americano. e

0
110011t-radpar~1ah11edn!te destruldo. officlaes britann!cos foram depois nave )ngJeza, que depois da vis• 

* Acaba de ser construido 110 s
1 

grabon ebs mc
1
en odsl ciausados recebidos em audiencla Particu- toria, permlttlu o seu transito. 

"Campo dos Affonsos. um novo pe as m as ncen a1• as do.s La l . 13 
t 

"" ,., R 1 A'· F· r. pe o marechal Tohakmak , INCENDIO ~ Manüéstou, 
ypo ele ~vião cje treinamento e· ª' .,.., es "ª oya . , u' , oi·ce se chefe do Est-ado Maior e pelo· i la t d ,., se grande ncendio no Pú1'' 

es!:Jortei; iqeali~aclo e co11&truic!o ª S l'il-lll e manen ª 4escomunaL general QuncjU!!, to portugue~ de Lei.,ôe$. 
i,.or um mechanlco \3irasileiro. em vlrtucle cla falta <:Je agua em ,·· 
.ADMI$$AO A'r\ cueco i toda a cidade qe Tobn,k., ; --;-:;:-=:;.,....,,..;::-_;;_;z;,i.~;t;?,:;:;;_:;::;::;:;:_;::_:;,:::::z:::::;:::=;;::;:.:;:::=:e::;-:;;;;;;=::=:~.==··=====··= .. 

· · -DE · PHARMACIA ! MOVIMENTO l)E o· :A~~fltAts~i1f~r~rfr~Jtj~~:R~ 
Attenqendo ao qis130$tO nos ar- TROPAS . u r o Compro Pól!!l4Mdo Oti i,,elhores 

t!ges 181 e 182 eJe. regulamento . . . . preçot 
"-pprn <'l 1 d t 20 865 Rua Alvares Pentea· ,- · >. Vil, · o pe o . ecre o . . de No comecq ci~~ta semani!.-. uma . . t' ~-
~S de I')ezembro de 1931, o ml- Yerdadeil'a ·· Ônc!~, de boato~ Io- j' do, 203 • 3.0 andar -
Q.!atra da '4g1Jqll,~íío, ~·eqqmpien- raw t.a~1.n!tticloll geJM a~eu.. 4;:: :== a : a: \' .. t-r. 

Dei Monaco 
5 # • 4 }Ti 1 t:Jt I 5 t X?r 



EEGIONARlO 

Federaoão Mariana FemininalNetícms Do lnlcrior!Educador~s sa11it~rias 
· · · -

1 
e Assistentes Soc1aes .. ·CATANDUVA 

tio Carnaval Do Servlço de Inforr.w.ções dê' 
Serviço Social retebemos o ,'>li· 

/3ob ;, presldcncla dú :::\r. EL<,- giifute communl.cado: 
Sobre o proxlmo reciro do Cur· s1,a eontribuiçào, p.;,r ccrlü, po- No l!.C".1ernaw Maria Auxilia- po D!.o~e.~ano. real\7..ou-se O R.e· Promovida pela Escola de Ser-

naval, promo. vida pela F'r-dern- ,

1 

derl'm011. institui!' ·a,, "Bolsa,, de 'dorn. AV. Celso Garda. 446. ha- tiro F.5piritual rto Clno. vico Social da Junt,a de Benefi-
~-â<J, foi enviada ás Filhas de Retiro", nttenctendo a mt:ito ve,·:' rcLiro 0xt;,rno somente. sim- De :n ª 30 dia Dezembro, 88 cPncia de Santiago de Chile e 
Maria da Archidlo('ese a se€·uín- maior numero de retirantt s. do pregador o Devmo. ·Pe. Pedro moças Iizeram ú seu Retiro. que pela Associação Geral de VisH.a-

. ta circular: F'ilha de Maria, tome, hoje Paulo Koop. foi pregado pelo Revmo. Frei doras Soclaes do Estado, reali-
l mesmo, sua resolução: "Ninguem As taxas, nos diversos colle- Angelo Maria do Bom _conselho. zou-se a III" Conferencia Chi-

aind11. se an-ependeu de haver gios variam de 20S a 30$. As . Rema grande enth t~i~smo na lena de Serviço Social, onde fo. 
falto um reti.ro e8piritual". mn', adhesões devem ser dadas, na ,

1 

dioce~e. pelo Re_tlr~ Espmtual d~~ ram estudados os problemas re-
Qw•rldii, Filha de Maria: tos, porém, choram durante to-1 séd0 da Federação, á rua Wen- moços, ª ser iealizado no Car ]acionados com o ensino do Ser-

da a vida, as consequencias de ceslau Braz, 78, 4.º and.. A fi- navai, viço Soei.ai e a formação profis-
,\ Federação Mariana Fem.lnl· . um carnaval. . • c·ha de lnscr!pção deverá ser re- sional do trabalhador social, e 

ru. e$tá trabalhando, activapien- Filha de Maria, a i•·eaeraçao tirada a partir de 1.Q de feve- N AT AD considerando tambem a manei-
. te, na preparação do Retiro· Es- lhe offt>rece ncs dias 23, 2·4 e 25 ·relro. ra de remediar os inconvenlen-

p1rtt1,1al, a realizar-se -durante o·! de Fevereiro, num ambiente de Filha de Maria, esperando ver Por orca.siã-0 do Natal. foram tes que na pratica difflcultam a· 
LTiduo carnavalesco. Precisa das paz e tranquilid.ade. uma estação seu nome entre as retirantes do distribuidos pela Acção Catho- .aci;-ão das visitadoras. 
sua..~ preciosas orações. de repouso para sua alma e de Carnaval, pedimos a DE>1.1s que lhe lica Z.000 sacolas aos alumrios do Propuzerain-se algumas . con- · 

N<1 san. to· Retiro, !a-remos a re- revlgoramento de suas energias I conceda suar. preciosas bençãos, Catecisme. clusões praticas para attender ao· 
nevação· annu.al de 'nossas reso-. esplrit-uaes. Faça quanto antes conservando-a sempre sob a pro- As Irmãs do Calvaria offere· principio firmado de que ''a pre
luções; pelo recolhimento e ora- .:ma inscripção. tecção carinhosa de Nossa Se- ceram roupas aos necessitados. paração profissional das Visita-
ção, !remos dispondo nossr al- 0 retiro recluso se real1Zarà 

I 
nhora. A Congregação Mariana distri- doras eociaes (entre nós - As-

ma para. o magno acontec1men- nos seguint.es interrnitos: , buiu aos alumnos do Cateçismo sistentes SOciaes) deve ser inten-
to de 1942: -0 Coniresso Eucha- . t I R T S. Paulo, 19 de Janeiro de 1941. da zona :i;ural 1.000 sacolas de sificadas cada vez ma1s·••. Em 
!sti ~acional de s Paulo Collegio 8 a-. gnez, - ua res doces e foi offerecido um jantar seguida, tendo fica.do evidencia-. 

r ~o · · · , · Rio.\ 576.: Ernestlna GlordanG aos. asylados pelas Associações do qUe os factores que entorpe-
0 -Retiro ;il:,5pirit_ua:J e O mys- .Escola da Liga das Senhoras President<t Religiosa~. cem (sic) o trabalho do Servi-

terloso tali.~ma.n que Deus nos Ca.tholicaa. rua Alexandre Levy, __________ ...., ____________ "!"" ____ ço social são o desconhecimento· 

cffe,r.ece para .~anar nossos ma- 7é; · ====================;::=====~ de sua.~ finalidades e a falta de 
Je.~. · CÔJlcglo Ca.br.lni, rua Domin- lnstitull)ões e recursos, foram pro-

2 l Prorur.ar· a melhor!a ' da.:, 
condições economlcl\l.l dlj,e V\.sh 
radoras -Seolaes e propugnar ~ 
.aposentador'lll: 

3 > Luctli.l' contra o ex,r·ct4k} 
ll!egal da profissão: 

4/ Combater a idew. ambl!mte 
da confw,ão a respeito dll-S pro~ 
ftssões de · Enfermeira. Sanita.ria 
(.a nossa. Educe:ctorà Sá:wte.da-> e 

· V!sitàdorà S<icíal, illw.trandt> so
bre à. finalidade diversas de.~
bas profissões. (Servici.l>. Soçial, 
Buenos Ayres, · n. 3 e ·4· ~ l940i 

INSTITUTO D.~. SEJlVlÇO 

SO.CJAJ., 

(~a ,Jurentude Uu~lversltatia 
CatbolicaJ 

Curso noctumo de. prepara~ l:!e 
Assistentes Soc41es JPMCUlinos, _ 

' Estudos theorlco-pni.t1cos em 
3 annos, .de, SociolQ~ia, Moral. 
serviço Social, P$icho!Ógla, ·. D1~ 
reito; Estatlstica, .Religtão. Medi~ 
clna Sociai: V!s!t11,S Sooiaes, Es• 
taglos, Inquerito$, eto, 

Nelle; :~ piedade se l'etempj,ra, gm: de Moraes. 226: f e~eraca""'o ~as. Con~reuaco""es Mar,·anas postas varias medidas de ordem a virtude .se -aperfeiçoa, e a alma Instituto Sta. Therezinha. rua ··.· . ·., pratica, iniciando-se imprescin- .MATfUC~LAS abertas ele f.o a 
enche-se de paz, .deste socego sa- E-amambaia, 60 .(Bosque da Sau- _ divelmente por uma propaganda' 15 de Fevereiro. · 
lutar de que .tanto necessitamos. dêl: · · · · · · methodizad.a do Serviço social. CONDIÇÕES: seJ' m~tor <t, 1a 
Nos dias .de recolhimento, apren- Collegio Sion, av, Hygienopo- Nos dias 23, 24 e 25 de Ja- · os orado1·es celebrarão em .seus Finalmente, com relação á si- . .anno·s, ter pi;eparQ ~un~rtl>, 
remo:; a disciplina do caracter li'. 901 · neiro, o Revmo. Pe. Mariaux, S.J., dist,ui'sos 'o IV.º Centenario da tuação material e es·piritual da I ser eatholico prat1can~, . 

· o o meio efficaz de corrigir nosS0 Collegio Des Oisea ux, rna Caio D1rect-0r mundial d.as Congrega- rundaçã,o da Com!)anhia ele .Jc- Visitadora Social ( que em nosso I EXPEDIENTE,. dil!-riamente das 
genlc, quanta vez indomavel e Pract · 2~2; , _ . r,ilE!s Marianas_, fará um t,ridtto sus, l..ogq, a!JÓS o !?:Jvmo. Pe. Ce- meio corresponde indifferen¼- 20 á-1 21 hora$. 
:forte. Ademais elles nos ensina- Colleg!o Sacré Coeur de Mane,· j de conferencias no salão do Gym- Gar Dainese, s J , Dfr.ector Na- mente ao Assistente ou á Assis- · 
rão,a. melhor encarar a vida e a 1·ua'Martiniano de CaTvàlho. 74l;, nasio São Bento. chmal da!l Congregações Maria- tente Social), se lnteréssa em:1 Rua Anhangabahu', 23(1· 
tesponsabi\idade -Que· o futuro nos Asylo S. Paulo, rua Francisco s. Revma.. será saudado no 1,0 nas, com séde no Rio. de Janei- 1) Pleitear o titulo universi- Caixa Postal, Ui 
·prepara. Se· ·estas verdades não l\Iarengo. dia pelo Revmo, conego Fran- ro, agradeee1·á essas homenll4l·ens. tarlo: ~. ·pAl;rt.0 
no11 parecem persuasivas, experi- Fohtm convidados para pre- cise() de Assis Ba.rros, .director A essa Missà Cámpaf eiltà'rãi>·'·' 1·..c.cº'o..'''"".,"",,c;,,--''--'"'-· :...··a.-_;;.-'-'-"''""'''"''~"~""-':...• .. ..,-...... ________ ..,.,......,...,..,....._....,_ .. 

·mentemas e_ então veremos quan-1 p.adore~ os. RR. i':'acerdotRs: Pe. i:Uócesario d~ Ribeirão Preto; no presentes, o Exmo. e R,evmo. Sr, 
ta felicidade Inundará nosso co- Dr. Eduardo Roberto, Pe. José 2.º. dl.à pelo F.):mo. Mo.ns. Moy- Arcebispo Il~•tropnlitano e .os DR FUCH.S. . Dos hospitaes ~e N9va Y<>.rl:t .. 
ra.<;Ac,.. 1 Marlr. Monteiro: Pe. Joaquim sés Nóra; no 3.º dia pelo Revmo. membros do Governo do Esado · .. lllx-asi,!stente dos prof:;J. ~t~r-

· F~lha de Ma.ria, correspond.ll ao Rocha. Pe. Geraldo Pires, Cgo. conego Emilio Sallm. d, s~·, Paulo. son e :S!lhert. UROLOGIA, Rins e :Bex:ita. }{y;pertropplft' 
· nos.qo appello inscrevendo-se en- Luiz de Abreu e um Redempto- .4.'s 16 horas haverá Sessão da Prostata e Hydrocele sem opei;açã.p. DOENÇAS .Dlil 

tre as retirantes. Se J')or motivo~ rist.á. r IV f'FNTF,NARTO DA COM- Magna no ~alão do Gymnaslo S. SENHORAS - Attenue_ d_as 2 ás 5 h<>ras, 
1ndepen®ntes cte· sua vonia.d~ · Nàs. casas acima Indicadas, se- j 'PANHIA DE .JESUS Bento, falarã,o: Dr. Joaquim AI- Cons.: Predio Mappin, .rua .Cons~lhelro Cllril;lPiniai;io, lti• 
)1áo lhe fôr J)O$sivel fazer o Re- quencia de retirantes externas e, fredo Fonseca. " f!', dr. Luiz Au- 4.º andar - Pbone 4-424.i - São Paulo 
tiro do -Carnavà.I, mande-nos. a.o semi-internas mediante adhesão No dia 26. ás 7,30 horas, o ii;r, P,'usto Rego Monf-l"lro, presidente 
menos um au~Jio material. Com previa. na séde da Feder0 ,,ão. /\rcebispo Metro!)Olitarni ceie· do Conselho Nacional do Traba· 

brará lt Santa Missa. na Basilica lho, virá do Rio especialmente o esforiço missionar/o no Canadil 
de . São Bento, dando a Sagrada ,,ll,ra fa~r uma confe1·encia aos 
Communhão aos Cong-reg·ados. Marianos de São Paulo. Dr. Pli-

Secção especializada em artig·os para Noivas 
Linhas . - Cambraia - Baptista - Cretones 
Cobert9res - Lençoes - Fronhas - ~AdnR 

Filós - Grinaldas - Colchas - etc, 

Na sua grande secção de 
RENDAS, 

par~ roquete. alva e para, toalhas de altar 
tem as mais lindas. feitas a mão e a máquina 

RUA DA LIBERDADE N.º 100 
Phone 2-2593 São Pau lo 

A 's 10 horas, o Revmo. Pe, nio Conêa de Oliveira, saud!trá 
Rlou, S .J Provincial dos .Tesúi· q_ Com!)ltnhla de .Jf,~Us na pessoa 
tas, celebr:lrá e Santo Sacrifício il<> R•,•mo. Pe. Provincial, Pe. 
no Patlo do Collegio (-11,ntigo La1·- Luiz Riou, S J 
go dr,, Pa.Jacio), Lego anós, S. F,xcià. Dr. Gui-

Após a Missa falaram, em no- lherme Winter, DD. Secretario 
me· dos Congrega.dos o Revmo; tla Viaçã.o, saudará o Exmo. e 
Pe. Antonio de Moraes: e em I Revmo. Sr .Arcebispo Metropo
nome do Apostolado da Oração liti>.no e os Exm~. Srs. Bispos 
o ReVJUo, Frei Trindade, ambos presente,. 

1 ~ --
11cu1aae na provação, de r,uatdar 

intacta a mensagem Catholica 
de nossa Patria'• 

Mensagem da Radio Vaticana ao povo francez 

Realizou-se no mez passado, na 
cidade de Montreal, um grande 
congreSS9 mlssioriario sob· os aus
picias do Conselho Diocesa.no da 
União Missionaria. Tal congres0 

so contitue a prJmeira iniciati
va no genero, no Canadá e, tal
vez erh toda a Amerlca. 

O convenio teve como thea- . 
tro o Grande Sem!J:Utrio de Mont
real, numa athmosphera tradi
cionalmente impregnaçlp. da ideia 
missionaria. iniciando-se c-0in 
uma m1ssa pontlflcat solemne, se
guida de uma invocação do Es
pirlta Santo. 

Seguiu-se a primeira sessão, 
reallzadll ainda pela manhã, ten
do os redactores, Revmos. Ab• 
bade~ Labrecque e Marien d\$
serta do sobre o hlstorico e fina• 

f Nos ultunos dias do mez de I cuidar. na provação, de guardar l!dade das organizações missio• 

1 

Junho e primeiros de Julho, intacto a mensagem cathol!ca de narias. 
quando a França estupefacta co- VOSSil patria. . . A' tarde realizou-se uma ses
nhecia a derrota e hesitava nos Tendes compartllhado em são plenarla, iniciando-se com 

' primeiros momentos do armisti-1 Christo, que nuncá foi vencido e I uma a.llocução do Revmo. Ab-
cio, a Radio Vaticana, irradiou que não o será Jamais.,, bitde Rondeau sobre as fl:nallcll).• 
em francez uma mensagem. Deus vos guarde ". des da jornada missionaria, res-

Deila extrahlmos a~WlS topi- , • \ 

o progresso do Catholecismo nos CO~;Q1,1e a França guarde t'Ora- ! 

saltançlo a neeessidP.de (li, ;~ 
balhai· mal$, para que P.!I 4Jffl .. 
culdades trazidas pela g·uerra. não 
prediquem o tr~ba.lho da/J mis• 
sões. Em segui<fa ~e a palaYl'a 
M,;ms. :aernier; aue fez uma pon
ferencla ~obre "A Uni~<> M~5 

naria: o que ella é $! o que ella 
fa:i"; ana.li&1mdo mlnue~en• 
te os obJectivos de~ !,wtltul
ção. Por ultimo Mons . .L~r a.la
~- brevei; pala.vrM a.cer~ !!!> mki~ 
.minarl<>, sal~.num.@ 9 !i~~r ~ 
11!1apta;r-:-iie e~ ao wvo ~rni !!VIW• 
ielf~, a9 wvn ae pr()Ç,Wli;r· ~ 
QUS ew: 1)9Vg ,'le . a.4apW ~ ~ 
.costumes nae!Qna.e11. 

llroeeSS9u-~ em ~iutda o o.o• 
cer.ramento d<> çon~a1;19. 

--Dr.~Du;;~í--i»~~~':j 
Ocu'l1$t1 , ~ 

· Rua ~nador -,. i;ydl!>, n l 
1;J111+1s 6l;Mf - .14 ~ .17 M, 

TelePll<>n~ 2·7.3U · ·· 
e~«;+.91'),;:,-.J1,e••s..!-,-:~~•V"t: :,!_,,. 
Cons~umiç,ã.o a No~;i, 

Senh9f~ 
Estados Unidos . gem e es}Jeril,nça pois sua. causa 1 7 d 1· a~ e n, . ta 

1 .,_ d "~ a r e V I s (Conclu~i, da 1;!' lW",) ,. 1 ., .a gran.e e a no,,,,e ea.us . . ,,, -P 

t.~il\l gª vl§li,o "m9ç!emista" att!ngindo um total de 19.914.937. i Q dever -de hoje é ser guar~a / ' " , . ' .. - . -Purez!l. obidle:nc/Jt, C!lr/18• 
qµ.e g c,tn,;,11ui, apresenta. dos Es· Conforme a estatlstlca offi- na provaçao, tomando-a a Pl'l· (Conf'hrs~o da 2.ª pag,> C 1eff:'. M,i,erhal Pets11.. coi1es- 1 de Eis a v· t d ai 
tac!~ t.f~çlg,s, ell!l~ paiz não tem clal, segÚem-se · os baptist-as ! melra Victoria que nos colloca no ponde a voz espiritualista de,> Is- tln~tlvas ·0 · ~Ih ir ~ e~ · i ~· 
un;i ~peçto ~pc~l-. inteir!l,mente com 8.262.827, divld1_'dos em 21 j' caminho da ressurreição. Não podemos deixar de reP,"!s- 1 Iam" · · 11 ª -ª e ' ~r ª' 

· 1m t . d i · 1 ague as oue nos comproma:t-pagani,z&do. o divorciq, as ideias grupos. E' de se notar a deca- Guardar sua alma - A a a. rar. a propos1to de tu o sto, o Aplaudido por uns, e conside~ t · · · · · · - · ... 
"!J,V3ll!il!'ditS", -tç,c;lo ,esse conjm1c- dencia ca.d,a vez maior çl9 pro- de um povo não pode ser esma• agrado com que a Imprensa !ta- raçlo com visível scepticismo por emp~ ~ observ!lr, a t.r!l~~l}lg;r 
to clê. fil-CtQs carª'cteristlcos de testantismo, indice de qt~ foi gada pel!l desgraça. por ·uma 9c- li.ana acolheu o accordo teut.o- outrci. o Marechal Pétaw tei:n pgr gilltar .e m~o~sa, M~e ·Cf,S· 
uma soc!eç!!¾le "moç!erna ", en- construido sobre Ia.mm~ e não cupação moinentanea, porque russo. e inststiu em tndstrar as desenvolvido uma 11cção ç!e ap- leste, JJaq:u~JI~ dia, s9lelilnf_ ~!i 
contra.m fprt;e oposição por pit,r· sobre pedra. Existem, nos Esta- nella se refazem a coragem, as vantagens que tal accord9 acar• parencia espiritualista 11? Fran• n9s~ !l(iqllS$!19 11 Pi!'( U11:~9 ... 
te dos ciitholiCQS, fleis i\ lei mQ• dos Unlç!os, 256 igrejas protes- virtudes moraes, nella se refor• , retaria, Çll, onde tem procur~o aproxi- fl.~novemos, p9is, çonscl~I)~~, 
rªl !il!e 4,ej,!j.. Jl: o catholicismo tantes, sul;l-dividl(ta.s em v!U'ios mam os erros e se prepara a re- , m.ar-se ç!os catholic~, ç9m pr9P9- e ç~mpr;i.mos coniiçlencl9ff!• 
prggtiQe ~ª' vez mals nesse ~pos. 

1

, cori,%11lcção do futmv. * · sitx;>s que cs propr!os cat)?.olicos m1mte !!- n9~[;~ PI'9me,$!!,! ·· ;~ 
pa\Í v,~riç3n,9, represenw.ndo E J . Não percaes a esperança, pois não são unanlmes em apreciar. Sg !1-~$1m meri:c!rrernos J!. ~). 
·u.mil Victof41 sobre \!ma das ll· ssas 1

~ as apr~senta.m. os a salvação virá tã-o certa.mente 

I 
O genera.J Weygand, qn~ se en- Se.ria curi9s0 sa98r se e®. ~Pi· ta incomparavel de g«::iza'r a1iJt 

phas ~~ frente das forÇU do mal. -~~mt ~ª18 ~;;;:ts/ºri vtt~º 1 como o' nascer do sol no horí- oontra actualmente em missão r!tualidade tão "catholicophila" nll,.ter~ g;a. protec$'ãO esv.e.clál 
Segundo ct.ados officiaes, do r ump 

O 
n.ac O e ª ª zonw... delicada no Imperio colonial ns. França pO(ie, se!]l se desmentir de nossa Mãe Sant!ss1ma e se-

Departamento de Estatlstica, a ~n!ão das Igrejas Chrlstãs", Guardae vosso lar: fazei-o re- france:.1, fez ha dias declaraçõea a si ~;°pna, ser tão "mall9metx;>- re1]10l;l c9m ella ipJ!nitªm..enta 
Rel~lão cathol!ca possue o do- Igreja marcada do fogo do Es- viver; fazei nelle vibrar a alma em que, segundo toda· a eviden- phila na Afriea. . !lJtpsas no Ç\§\1 psir tpi;l11, ~ eter. 

'.!Jro de adeptos de qualquer sei- pirito Santo dos Estados Unidos", ardente e fiel da Françii,. eia, aquelle cabo de guerra des- Dfr~~-!a q,µe se tratou de n:i.e.- n!{igd~ 
ta p~otes4l,nt~, e dois terços do etc. Nesta. confusão somente a Vm~ civiUz~çft,o, pa,ra perdu- servlo a reputação de seu p,a~. ro expfdientelde propaganda. !it:fas· .. ·. · · \"'/ 
total de todas as crenças não I Igreja Catholica se 11,presenta co- rar deve ser cathtJlica ... desen- Em mensagem enviada ltO$ mu- entâ9 sena o caso de pergµntar: 

'catholicas. Por outro lado, o nu-, hesa, firme e verdadeira. unica volvei, em vós, o sentimento pro- sulmanos. affirniou elle que "á expediente de propaganciá o;nde? T 9 Jl O C A T H O {., 1 C Çl. 
--~ro de catholioos cresceu de capaz. de faz.,r !rente aos erros fundo de vosso passado e de vos- espiritualidade dá França rerio- na França metropo!J~n.a? ~ na. d•., e Í e r o t 

· ~:l.934 nestes ultúnos annos, ' modernos. sa terra. Conhecei-a., amai-a.; va.da sob a. direcção do nosso França colonial? Ot1 em ambas? " L E G I O N 4 .a ,t. .:;) •. 

--=======~=::--".""=.==========~-======================== ·-··-----~- ê\ 
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Brins, Linhos e Avian,entos? j j J ,, 

n·a C A S ·A A L B E R T .O 
·Largo sa.o Bento, 40 .. (S. 
DAS e·sPECIA 

Paulo) 

E S A o • 
s s 

Rua'"f'rel. G.aspar, 3~ .. (Santos) 
ENHORES AC-FAIA.TE 
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Nota Internacional ~;-,---.~-----------

____ zera ___ ~ iMMW:il'lh PI i:M:iff __ ·-

flc'ft!'mamento tlos J<;,dados Unidos " sobre oK poder"" a lbc ANNO XIV SÃO PAULO, 19 OE JANEIRO DE 1941 NUM. 43& 
o i-a.pido antlam011to ,lo prnjee'!o d<> Homsevelt sobr,• o t· 
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f:~~:i=;1
:º::::21::Ii";~qt~~i;~~%:~:~

1
;~i~,t~l: i::º

2;~ .. ~l~i"r::it~:rli;~: 12 5 d e J a n· e ·1 r O!. IY~o Conu-resso fucharisíico Nacional_ 
Rememorando a campanha isolacionista que dominava os l 

Estatlofl Unidos, no inicio do act.nal eonflicto -- fructo clo 
pacifismo, e ele uma mentalidadf' egol!lta para a. qual a pro-, 
prla seguranca imnwclia.t.a e o goso da vida p;;iava acima ele 
t.uclo - YP·Sf\ 1mm o longo P 0xtraordinario trabalho deirnll-1 
volvido pelo governo de "'a;;hington para ah.rir os oll10s (t I 
opinião publica. 

Pode-se dizer' sem Pxagg:ero qur. naquella epocha o ])I'f'· 

s!dente Jlom,e1·elt. Pra a nnlca voz autorizarla qué pruc·urava 
11Jostr:ir ao vovo o interesse (!irrC'lo dos J-,sltHlo;s LJnitlos. e 
tlas democracias. na lueta travada no velho <,ontinrnte. 

Quando os primeiros P modestos auxilios Pm nrnterial 
ram autorizados. mediante p.revio pagamento, Roosevelt 
ilhava a primeira Victoria. 

Hoje a opinHlo puhlic-a já comprc,b01H1e quasi tntelrn
meute a situa~ão. Se ella não Sü dPcitlin ainda pela ipartl
cipação ac1.iva tlo,i Ee<t.ados Unidos na gnerrn. com mrn;i pro
prios soldadoR, deve-se a doi,i f-actores: :í vropaganda isola
cionista da qull1ta r.olumnn, q11P tlerrotada no;; dellla!s !ll~C'

Lorrs refugiou-sf' no campo sentimental. e :í pro))l'ia. defo.rma-
~ão da mentalhlade popular. 1 

:--esse terreno o isolacionismo enconlro,n campo fertil na 1 

t:dueação utilitaria r immediatista yankee. O povo ame-1 
ricano, .levado aó mais completo pragmatismo. rN·ua ante a j 
Idéia de soffrer em seus filhos - Holdados a serem victima- i 
dos na lucta - as cotfsequencias tios erros que procuram· do

minar o mundo. 
Convenr,idos embora do perlgo 0 rPal que .o t.ot.alitarismo 

reprPsenta para sua pat ria e para t<ida a. humanidade, o povo 
~wericano vacilla. ainda · e porisso vi' no momento. como 
,;ohiçilo ide:.il, o forn;,cimrnto de armamentos na maior esr~- \ . 
la r,ossivel aos inglezeH, para q1w estes possam. c·om o sacn
ficio tlo sangue de _seus_ filhos, v'°~~-º inimlg-0,,ki10:mmnt 
..telxando incolume o povo norte-americano, 

Marmoraria Vidal 
Especialista em tumulos de marmore e granito. -

Preços modicas. - A. VlDAL. NETTO. - AL.AMISDA 
8A'RÃ0 DE LlMEl~A N. 0 108, - Telephone 4-2S12. -
SÃO PAULO. 

· O dia 20 de Ja.neito, data em que se commemora a f(mda(ià-0 

da Cidade é tambem um dia em que a fig·ul'a do Pc .. tosl- de Allclriefa 
\ . I deve ser especialmente lembrada. O fundado!', da Capital tio Estado 

fstá r'lt·dn o · ~1 a,.h, v • 
1 

e do ~erne do })ovo ba.rtdeh-ante, o.ue é a sua p1·ofund~ catholicldadé, 

fl •(!n l•· devera ser o prlmell'o Santo BrasUeil'o. O processo de canonl-itnlOI u~O rma \ sação do P~ . .José _de Anéhieta ?II~ se encontra estaciona~ó, impõe-
1 se. ao especial carmho dos brasllen'os que ,com suas oraçose e seus 
! 

Adhesóes recebidas 
A Comn\ls&tto Executiva do IV Deus que a n.bencoe e ~ se\lS 

Congresso Euchal·istico Nacional tràbalhr,. · 
continua a receber as adhesões 
de todo o Brasil para a grande 
manifestação de fé publica que 

IDa amigo, S{lrvo em ,1. e. 
(a) ANTONIO, C.Ivf., Bispo de ' 

Ass~"-

será certamente o Congresso. 1 Bm11;a.nça, 17 de Novembro ele 1940 
,Algumas são certamente mui- Exmo. e Revmo. Sr. Mons, 

to prec!O~llS pelo CU*' representam Ernesto de Paula, 
de apolo e de fonte -!e gl'a~ns DD. Vlge.rio ~ral dG 
p.ara os trnbalhoR, São Paulo, 

Denlrf .es~a!J re::ullam as do;; 
ITixtnos. e Revm'.ls. 'Si·s. Bispos 
do Brasil e da Proviriela. Eccle
s!astica de S. ·Paulo. · 

Àbaixo transcrevemos adhesões 
dos Exmos. e Reymos. Srs. Bis
pós é!e Assis e de Bragah·ca: 

I.nudetur JM11s ChrJ.qlus. 

Arrusnndo o receblmenl.õ dd 
communtcação que teve â genu
lezc. de dirigir.:ine. relativa.mente 
ó. nomeação da gtande Comrrds
M,o encarregada da ·dii'ecçro ·cios 
tr!lbalhos do IV Congt'êsso Eu~ 

"Assl.e. 19 de Novembro de l940. chariRtico Nacionn( a. n!O.ll!lt.r .. 
lll:icn'ío. e Revmo. l\Iün,;. , f>e nes.~a Capita.! em 1942. vehho 
ElrnesLo de Paulo.. 1 af:r,9.decer-lh~ tal gent.J1eza, . a.ô · 
S.Ó.udac:.õe" 1 rempo em· qtJe f~rmulo os melho-

res votos pelo t'ellz desempenho 
do nobre mandato confia.do . â. ll• 
lustre CotnmL~são. 

Agra.deco c,1·dia.h~ent~ a V. 
E:xc!a. a comnrnnlcação da no
meó\ç~,o . d(l. Junta E>:e<'u\sl\•a do 
IVº OJn.ires.sQ Euchar!síico Na-
_i'lonal. -

, . . . . 
Detts guarde V. ExcT!l. ne:vmâ." 
:al Jos·, BiRpo de Bragança. 

Federação do~ Circ.u .. 
los Operari.os 

•' 1ft 

REUNIÃO DE DJRIGEN'.tES 

Cc111 e. prrseuca do Re,vmo. Pc. 
Jeronymo· Verni'in, Asslsténfo Ec
clesiasticc,, realizou-se dia 21 de 
Dez-:tnbi·o u11l.ll reunião dos dl
gertter. clrculistas. o presictente 

VULa Prudente e Paultqfono. ~ 
nnn tratados assumptos de im, 
portanc!a da ll'ederacão dos Cir,. 
culos Operai-lo!. 

DIRECTORIA Dô C. 0. 1'. 

sr. Amaro de Abreu t1•atou do Foi eleita a nova Dlrector!à 
alistamento :e preparo ,dos prooa- CJrcul9 Operaria· Paulistnn~. pa_- ., 

Afim tl,, n;aJizar, ues~a Ca- A p0» 1Gào que ocupa, como I esf-01·cos deverão procm·a1· levai-o avante, pois nelle já encont,-am g-aric;listp,s que deverão .cóm~Járecer !'9, o blenlo de 1941-42. D.épols, 
pital, algumas conferencias, Presirleq,te da Acção Catholiea mul~s ·elementos compl'.obatoriqs da's herol'cas virtüdes daquelle in- ás reuniões ,dos Círculos, bem l cJr. ]ido o off!cio .· do· Jllxmo e 
vein a. Sfto Paulo o sr. (h·. Brasileira. e sua actuação nas .. . 1 . . com~ da fundação de novos Cir- Revmo. :"'1º11~. Ernest.o ·de. P~ulu; 
Alceu Amoroso Lima, Presi- Jídrs do laicato catholico, te.m signe Jesuita que Ja pr,s oneu-o !la$ p,·alas paulistas, já embrenhaudo- culos de accordo com os R vmo commumcand_o a approvação da 
dente da .Junta Nacional da feito de s. excia. ull)a das fi- se pelas mattas virgens e galgàndo as serras inhos1>itas, clisseminou · ·.. · . . . e · s. Aut'O:ridade Ecclesiastica. pa
.Acção Catlwlica Brasileü·a. 1 g-uras mais em evidencia no a palavra de Jesus Christo no E~tado ai11da em primordios de -sua. V!ga:~08

· Ficou decidido qu~ as ra eleição do presidente, , deu. 
o illustre escriptor, que con- Brasil. formação, . reu~uoes dos dirigente,., reabz,9.r- se inicio á votação, sendo ele!• 

1 se-ao aos sabbados. normalmente. tr. a seguinte dir~toria: srs. Por• 

:tà em São· PâúTo com" grân:de. 
circulo tle relações, terá p~r 
'ce:i-to· festiva rece1)ção, .. é .s~rá 
'object.o de varias mari'ifésta~ 
ç~~s de apreço, por ]_)ll,l'tê,· ,Ç}o:; 
táfoato catholico. 

D 1 ........ d. e h 1 j REUNIÃO DO CONSELHO t firio Prado. _p~·eside~te: Ant<mto. esenvo vimento O at Q i 1 1 ó.a Cunha Freitas. v1ce-presiden•· 
. • . . · .. · ·. li;. . . - . ,. . ·.. • De pé,, ADMINISTRATIVO I te; Romeu Salvador, 1.º secreta-

cismo no Extr~mo Onente ria. d. Maria Alexandrina Pra-
. li;; .. . 1 s·enhores. Reuniu-se o Conselho Adminis- cio; 2.º ser.reta.rio; Benedlcto 

i . , 1 t1:ativo. na Curia, com a presen- Theodoro de Oliveira, 1.º The-. 
Apezar de todas as dlff.icnl- ! annos 11s1~a:s, _O anno. esco- _ , ,ço. do Revmo. Pe. Jeronymo Ver- sot.u-eiro: carlos Miranda. 2.a 

<Jades o!)postas ao tJe;;env'olvi-' lar se l!uern.. em Setembro e conto devem ser ouvidos min .e sob u prP.sldenciu. do. sr. Theso.ureiro e bibHothecarlo E.q~ 
mento tlo catbolieismo ria Cbi-: term inlaé em Junho. Os. alum- os communicados officiaes AmaL'o de Abreu. tevam Weige1:tneí Filho. 

, nos, a m dos estudos. tem oc- --' 
na_ pelos costume~ . estr_atifica- i cup::ições manuaes, t.aes como de g·uen·a. Fi,.,ram-se 1·epresentar os .Clr- A posse será effectuade. na 2.• 
dos, pela psychologrn d1ffer.-n-; jardinagem. hol'tiçnltura, etc. rulos do Yp,lrang'a., Santo André, quinzena de Janeiro • 

l<', accn•scitla:;; pela ultima' .0 Seminario organiza re- Em AosUa. Italia. reg·isl.rou-se, ==::;:========================== 
guerra. os_ missionarios eatho- · uniões. elil determilfadas epo- um pequeno facto caracterlstico ! 
licos têm visto seus esforç_os ehas, co)llo nas festas de São da mentalidade fascista. ' i o V t.. d' - . 
coroarPm-se de ex1to. Assim Francisco Xavier. Sagrado Co- Um gn1po de membros do par- i a Jc,ano enuncJa a 
es~ a~bra notavel q_ue é o ,se- l'ílGào, e despedida dos semi- ;~;io.fasclsta ouviam noticias no:, . per· segUJ .. _ç·a-· 0 re11·g10s1:lit. 
~111ar1~ pre1~a.ratorio de Sze-: na.rist.as que v.ão para o Se.mi- - ~ 

pi~gk:~n:::a;i
1
c~

11~t1

~:~:~ngkai i na.:io i~~u:t:~'lki:~· Seminario: ni:a~/~0 ª:~~nc:~m:n~ºtm~ ! . na All'ern.anha 
é dirigido pelos Revmos. PP. ; . . _ . . , _. i cecretario d:> partido que se en- 1 
da Sociedade das :Missões Es- na ,vida I ehgwsa clf: Szekmg- contrava presente mandou que · ~ela segunda vez no espaço de 
trangeiras, auxiliados pelos, 11ml é muito gran~e. Por isso os presentes se levantassem. poúcoz mezes, 0 "Osserva.tore 

mesmo as vocaçoes se desen- Dois fascistas. porém, desobe- Romano" orgão officioso do Vati
volvem e ainda este anno en- deceram a ordem e levado o caso cano, denuncia novas persegul
traram quatorze no,'os , alnm- P.o conhecimento das autoridades ções na Allemanha e regiões oc

Revmos. Irmãos da Communi
dade de ·c1erigos de S3int-Via
tem·, tendo, fambem. dois pro-

foram suspensos do P\\rtido fas- cupadas. 
fessores leigoR. O curso com- nos. Assim, apezar da8 dil'fi- cista. . Essa a.ttitude do "Osservatore 
pôe-se de quatro annos. prepa- ! culdade,; financeira{, que áe!".- Romano·" prende-se a uma ten-
ratorios ao curso de Philnso- , . . . . _- A religiosidade co mque os fas-

. · .. · · . . : cem,d1a a. dia, o Semrnario-de cistas devem ouvir os communi- tativa dos meios hltlerlstas e fas-
pl11a que geralmente e feito. S . k . d - l ci·sta" 01·1·ncipalmente esses ulti-
no emmar10 . sm ng. es-, é . . • moº de apresentar como normal s. . . H. kl N I zeprng ai vae preparan o-lu-, cados ce guerra, permanecendo .., . 

1 
turos padres, que asseguram em P durante sua 1rradiaçao, ~- · . 

ses quatro annos, po.rém, os ; , . mostra como devem ser recebidos. a vidà catholica na Allemanha e 
Revmos. PP. conseguem dar I nm promissor fut1:1ro p:1.1·a o Representando uma deificação na Polonia occupada. É' 9 caso 
materla equivalente aos oito Catholicismo na China. do E~tado,. 0 , que é, sem duvida, de uma brochura publicada · na 

Fuzila<los por serem_ 
anti - nazistas 

o aspecto mais característico do Italia, sobre a :E'olonia, "creançlo 
fascismo. nos· seus leitores uma iinpres&ão 

qÚ,e não ·correswnde â realiçl'a-

Liga 
.ras 

das Senho
Calhollca11 

de ", ártu'ina o ••ósservato\'€ Ro
mana·". 

aot- que já menclonára em ar"
gos anteriores. 
· Assim 'é que ·"um bispo :Ca.tlio• 
llco foi exilado de. · süà diocese 
e seu auxiliar re1pettldo J)ll,11i, lll~ 
campo de éoncentra.ção na ·Alie• 
manha". 
· "Em Lublin. a Universldadt' 

Catholica foi fechada, bem como 
todas as lnst.ituições de ensino 
secundaria e prima.rio e o prq
prlo seminario," 

"Na Polonia occupada foram, 
fechadas · innuíneras pµ~~~
catbollcas e os "boletins di<>.~_. nos" qÜe aincliÍ . furioióriam 
são submettldos a uuia, sêfét':i 
ceiisura ,,., , 

· ES$es e outros factos semelhan.:'-·. 
tes 'dão a no,;ão real do q~ seJ&; , 

,a péc~paç_ão nazista na .P.o~nta, 
ou elj:t qualquer outro ]:iaiil . q\lt'i; 

"I,.!actioO: Catholique", de I c~ssem eln suas -casas desde: o 

0
Qµ~béc .P.UJ:~lica em seu.· nuinéro pôr até ao nascer do sol, quatro 

. >M<2'.7-XII~'i'940 noticias do sum- dias por semana só· podendo cir(, a l e no g a l , 1iib intief€sse para quem deséjar c~r após O en~ardecer !lesses 
, conhecer a "Nova ordem" pro- dias os que possmrem salvo-con• 

Nossos meios catholicos de S . 
·Paulo /receberam num amplexo 
fl'aternal de religiosidade .a Pe. 
regrll1ação Bahian_a. 

. A pe1•seguição religiosa. prose
. gue na Polon~ e em apoio del!Sll, 
affirma.tlva o "Osservatore :Ro· 
màno" accrescenta outros factos fu.~ s6ffra. .a opr,ssi9. 

.l 

O ·-OOVERNO DE· VICHY 
· mettida pelo ;,-eiio" ao mú:ndo ciu2to emittidos por autorldàdes 

Chamam9s a attenção dos tomado pelias ~às armas. .·ndlitares. Os naz.ista ameaçaram 
leitores desta folha p;i,ra os /is refel'fdas noticias, contam· ainda tomar medidas mais se
a'Ímuncios do Galenogal, que nos que populares norueguezes fi- verás se não cessassem: as mani
neste numern inicia novas pu- zeram manifrstac.ões de desagra- festações. 
blicações, recomeçando 'Sna do ao "leader" nazista da No- ====·============ 
propaganda. ruega Vidkund Quisling, a fren-

O conheeido e afamado de- te de acampamentos militares de L'll:R E PROPAGAR O 

Foi assim qüe a ·Liga das Se· 
uhoras datholica.s, nci d;la. rn do 
corrente, . ás 17 horas offereceu 
unía 1·ecep!i)ão aos membros da 
Peregri~a.ção Bahiana, em sua 
séde silcial, á Av. Brigadeiro Luiz 
Antonio, 580. 

purat!vo e tonico sanguíneo Aalesund, ~ndo os allemães ati
-~lta assim, com o original ho- rado sob_re o. povo, do que ·resultou " 
. Sê publicado, a se contar en-j a morte de dois popularçs. 
~ Oli. º.·~. Imos product.os. ~uja Não satisfeito.s, os "pac.lflcado
flifo~a~~a é_. ~e~ta. ll,travez das . res nazista&" ordenaram que a 
ffll~á:;do · ~~~lON4füQ, P.OP~9-~Q' d~ Ailles~c;t ~aue- , 

Estiverem presentes á sessão, 
dentre outras pessoas, Mons. Er-

L EG J O N AR J Q" n~sto de Paula, DD. Vigarlo Ge
. ral da\ Archldiocese de São Pau

E' DEVER !>E TODm l lo e dr. José Pedro Galvão de 
· Souza, Secretario da Confedera-

0 S '1.1.~BOL!C'OS oão Catl:loU~ 

reconhece que 123 ~ssoas foram préE;as 
· ·· festo anti-aUernão 

. . .. e por. :mam:,, 

O go'V'erfio de Vichy reconhe-· 
ceu em recente c·ommunicado 
que por occasião do dia do ai-
mistlcio (11. de Novembro). fo

ram presas nos Campos Ely
seos cerca de 128 péssoas . 

A prisão deve-se a distlirbios 
provocados por estudantes con
tra ~11 · tropas de occupa_cão, 

Quatro dos ma11ifestantes. fo
ram feridos e foram µresoli\. en
tre as 123 pessoas, 90 estu'dan· 
tefl de curso secunüario e· 1~ 
de curso superior. 

O communicado confessá: que 
os allemães submetteram estu~ 
dantes aos tribunaes militàrea 
e que alguns foram condemaa
dot A morte e fuzila.de& · · 
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PL,INIO CO_RRIÍ:Á :1Í:Úf Plil,VEÍ~A. 

SÃO PAULO, 26 DE '.JANe:1Ro.:•oE _ 194-1 

./ J -

. \ :Dlrecicir:;Ger-ente: . . N ; ,· 
·'fRANc1sc9 MÔr·fr~1~g MACHÁoo· · -DID .• ~ 

' 

Encerra,~ 
1 ·1,,: ,· -

hole a Semana da Cathêdi::ôl 
• • . \ • é ,'. \ / ' ·,.... , i , , . . , • • . , . • _e • • • • ; • • • i 

..... ,n,l~~,1~•.••• .. • .. •••~•l ... 11IMl1 .. n_8"• .. ".'•••••1~l••l•~:•"''''''!'/l.••'l••l~tlo~u~M8t~l••l•~•• ... • .. •l" ... ~, .. ie,.,.,..,~ .... , .. ~~lt•ff•l••~~-~-'.''};,i:-~••.~l~ .. ,f~~~l•!l••:tuei--..,, .. .,,~•H•;..~~~~··.••••Jl•~••l•!";!'•lnl .. tt .... --..~fft•~INSt~811~~,~~~-•••~~1_;.;..~~•••-?l(ll~!l•i*""~t·""'· 
,,-

=~J.;?~:..s;~;~ Al~nS oorrnen6res sobre esse grOndiOso templo ~~.:t~ -,; ... 
pànhà '{t·, prol ' ela co9strúcç_ãq· · · ·. · • _ __ __ _ _ _ · · · · · -, , , ' , · . · · · / . ' , _ . UMA ; .OBRA Q~ . DESAFIAR&. 
da. _Cat edral, não _qu~ o· LE• ·.,t .. ~, .. ~·f•••to.·~·, .. ,..~ ...... ,~·~·• .. •••,fl•·.· ... •·!~'·...........,.!~~~~·~·~~·""11'•.~::· ......... :~~~·~-~ .... ~~ .. , ......... ~?. ... ~ .. ··.:t*•l~~i+:''• .. , ............... ,.!!~._.,.~·· .. •11• .. ••·•~~ .. • .. ~···~, ..... • .. ··~·~ ... ~-,.~;.;_..ei~ ·.l· ._,·, ··;. ·: ~. ~~~Q&.:.. · - . :. . 
GIO~AR.IO :furtar~se e,Q 'prazer · · 
:oo 'fQrnéçer, âos.~éus.'leitores ai~ A ç.iT.-.~J:)R.AL_ DE s; PAULO:: uma'. Jerfulna:na Capella, 'do Se,n-1· ~\ MO'l~OS ';.ORNA~~~~~\ , T~dli -ã :eãt11e~tá1· eM: kndo' 
.g~fa--~nneni:lre~ ,-,)nterei;s.à?Jt,~s , , , ._ .. '. . : . ~, . · , twsil:lió, que j~ se acha; em -vià,s l,·ll-~:i : '·. BRASILEIROS . /. '. , . iidnstruld~; eni;~iiíto. :i:)as 'co~ 
'SÇ)bre~esse: màgestosô eilemplar .. A, 11ós_ sa Cathedf9íl ã<>;podia ~_e. cónc_lusão, ·e· a dó: PtJ,tró la~o,l ~ . :· · ... ,_ . -·-·- . _, . itunnas aos-<i~itellt"e áté 0 ,-:ren• 
d<;-estyic, gothico que se vae e1·- . esc~p~r. 'cj.a · tegra. . . . . . graçàs lia. sacristia. As du~ .oa.ves_ -res- A: atwnção. de quem,., v•stt11,'_ as• dtlhádo • das · ogivâs, das figúras 
guérklo'·para o céu•em,:pleno. C-0• aós,: mõcfer~ç,s 4:écurscis. t~chnjf . . . · - . 1 .. . · ·~=-;_ ,,6ras pa càthedral se volta 'im,' ímage~J! dós quàiiro· prophetas . 
~ção ele Piratminga. · cos_,:Aua cçi,n~tru~i,-~o;, e~bora,_l~n-. ~ 1 

mect.iatai:n.ente · pa,ra: os im~tivo!l ;e'· dos quatro evangelistas que · 
ta\ s~~u~ up1 1:Yt_hbo bétn: ~mais- ' <(( ' e~ . 

1 
\ Otlla~entaes , escolhido~ P!l,l'á QS·· gua,rde,m o por.tico principà1 âtê_ 

açcêl~r~dó,- que. o.- d_e ,súàs>y·mãs '·>- C!l,pite!S e pa.1·a. outros _.detalhes os botar.éus e:· contrá~orJ;es;.,tud« 
, f:Urop.~M., Jnic1ada à 6 ~e .Julho t{ ;1Ú'C~\te~tolii<J<?S"dO tem,plo, N<il•. ;f·\;'.a,l1a,lli,e,c:lo em gra,1:íi~; ~e~-: / 

~~._, . .,01~{empíar'~iim~ravllha ,de ;1913·.com; o limçamentó' da.- · ~ ,._ il,es figuram s~mente motivos or"'. f!i!-ndo a; a'cção de.v.astadora. dO:, 
ela. arcbitectw:à: · religiosa, nossa _pri~Jrá · Pll. dra, .· Sua silhueta _· w (~ .. ,, namen:taes - retirados_ da nossa • teiripo. ' . 1 : 

nJen~: ,se volta para , S1,queÍ!es _se qestttcir no hori.zonte_ da Cidà" i_..f. '0; flora Jl êla. n~ssa fauná: Alii sé-:· Áctualmen~ todo ~ interlot: 
'tempos longinquos .em . que, a . __ d~ (:lós ._Arr_anh_ a _Céus e, ·não ~- F' ~encontram capiteJs . que ~ão m'a-· . da. Çat'b.edral é Ulll movimenta~ 
I~i'éj~-óccupavá Ngar _.preponde- tamos. -longe .de ver .as ·abobadas ti•. ra:vllhosas .. éstYiisações -·de_ ramos .do. canteiro. de tmbalbo. Enor .. 
ra11.te. em todas , as actividades de cobertúrà de· suas ·naves .tírin~ ' .de c'ajús, . safuambalás; trepadei- mes blo(l(Ís de pedrit. .esperam: .âua: 
h~nàs; No apogeu ·do. estyio éip~ei. . 1 

, • ·.. • •• •• •. • ras-, de fl<~res azues,' de floi:es ês- vez . <!-e serem transfó",l'Ililldos e.?Xli 
iw~híê.ó;êin .·plena Idade Media; E' a. Càthedral de São Pâuio treiladasi- pairwii'a, :t'~ueira bra;,; obras de art.e ou eµi ~·cons-: 

· todo~-o.s'.esf-Órços da- Christanda- um: bellÓ ~xêmpfo do. arrójÓ dá va;, mangueirà,, ,pa,lineira; fÍgcis, tructivas pelas mãos 'hábêis. dÓI, 
cie · ~. éonvéttiam. para à gloi-i- ·-gente paulista: rievemo1-a. sobre- · cârtunbola,,,· CAcáu;. mamã!>, café operarios. . 
tlcâção de, -Nosso ·Dlvih<i Salva- ·tudoi á cõrâgem 'do nosso .. sau-. @'·outras.·varüis planta,s bé.m: nos~ Os .:motivos ornamentaes sãlt. 
tior; liÍ>em as"s!m _que, na cons:... dosó Arcêblspo,' I>-. · Duarte., de 1 , ,_,,s9-s. ,· Diviliam•se pelas ·éomijalt previamente feitos ·em, ~ pe~ 
trucção :das c.athedraes, o. Sacer- quem pa1'tiu, a p1'imeira, idéa .de_ .fig~~ de '. anímaes, -~~ •· c.om<f lo esqulptor que l.._á ~n,. monta~ 
áo~,: ·o àrtistá:, o historiàdor, o -suà"~qnstrµ~ç!tÓ, . .. ·, . -ta.t1is, lagartos; tücanos,.etc. o\ _do. seu,,a:teller. -r-i:~s modelos: 
·humilde ,•artífice, todos emfim Q project()_ é cj.e autoria ·do _en- e~tylo gothico libertoü~se das fo-. é que os artifices se basel.àrit pá.• 
a~haiv~m campo para a expres~ genbelro lY[aícimiliano He_ll,': J.á . 1hás ik.acantho e.dé· oµtros mo• ra .fazer os ornamentos em grà-t· 
são. de '8Uas ldéas, cada ·qual a fâitecldó, e que foi quem "il}iC~OU i · , tivqs Ól'nament~s _obrigatorlos'.no nit(). . 
seu modo, offerecendo a Deus os suâ,. ç<>nst,r_ueÇ"ão. Substi_tUiu-o .o 1 ·estylo· 1frego,· com.o já se havíá 
fnictós :de seu trabalho. engenh ___ ~iro· Jorge Krug ,e, em, ~e_- -

1 
libertado· .. das fÓrmas constructi~ OS OllJÉCTIVOS ACTUAES · 
vas 'úsàdas pelo~ :mestres da. âri- \ 

OBRA DE GERAÇÕES gúida:·: .'o erigellheir-o Alexal'\~r tigu1dade· clássica.' Tirá: elles: séus· Os :objectivos actuaes, segundo 
. . _ f· , . __ _ , Albuquerqu{/, este re~nteme . e_ iliotivos- .-orna __ me_ ritaés qa nature·'. nos_' informou o engenheiro-chefe 

ra'iléc;iqq. ictUalmente dirige as .. _ , 
As cathedraes gothicas verdà- ·obrai! o . engenheiro Nicolau das_ obras; são os- seguintes-: 

deir~ : joi!Í.$ cÍe' architect~ra reli, Longo, . . . t ' • ·Levantar as torres e a paÍ'te 
gjosa;, . não se improvisam, . Como , Des~jando _ melhoi· informar ' central· até a' _altura dà primeira 
tO<!a obi:,a de- arte.e sóbretudo có.~ '.nosiios Je1torei, sobre O :anaamen- ,cima,lha, assim como· as coium-
mg obra dé •arte 'offerecida a td '.dos ti·à..balhoii:' fomos ·procu• ,nas internas das navés princl• 
Oeus,. nã-0 podem ser: féita& se- r\'!ir éste:· clthno .eri[renheiro, em plÍ.e_s até- a. àltÚl'a dos capiteis. 

, riâ9,. á, 'étista de .muito-._esfórco e seu esç:rtptoi·lo juntei'· ás. obras da . No intervallo ' e:i.listen'te entre 
dédiéação. ' Mjguel ,Angelo, 'em:: . éathedÍ·âL - •, . . / , . 1 as duas torres, será construida 
~a,, !IÓJ:l't~~!lse, .. que, ~u forte · ·· ,, - · · · · · . -·· 11-uiµa · grandé-_,;rosiréea com oito 
era. ·. a escúlptufa,''·~ixou varias.. · 1L ' senhoria : gentilmente 13e .tnetros_· ·_ e noventa · céntimetros dito· .41nn - f · · _·prestou•ª· rios fqrnecer'os· dados. ·. diamet·~;.-.· · . , . "" ~ . em _per eito acaba~to. w. 
-mas, possivelmente dev1do1 ã sua . éiue. ª 'seguir , publicamos. Levan.tadns as· · pârtes acima 
impaçiencia e ao· seu genio im- : *sçrii:>tas; iniciar~se-á entdo a. 
petuoso, dos seus .trabalhos ém A·. Mi\,RCHA nos, 'l'RABALHÕS .\ cobertura em abobadas com seus 
pedra: nem uin se póde considé- · I multiplos atcos. \ . 
rar concluiQO, Ahi: está porque Primeirameat;e· foi construida .. Ô andamento' das obras estâ 
nil:'. historiá das 'Cathedraes em a bl'Y~tai ql,ljl li se açha termi~ , sendo activado, de modo a~ se 
gerarvemos qúe· as obras se pi-~.: nada e· onde eàtão os sarcopna_- 'coriireguil"" uma ;'grande areà.' co-
longam por varfos annos até que go$ cie todos· ós 'Bis~os de São l berta .- por-- accasíão . do lV COll,o 
,rejam- terminadas, E' a· pedra l?aulo: Tambem_ aíll se ert'cç,n-' gresso Eucharistl.co Naclónal, 
é o 'gr11,nito -que tern que sé tri~ trarri os , jazigos à.o Padre FeiJó" 
balhado, transformando-se lenta- ~ cio caéique Tibiriçt que t!in~.
mente ein · porticos, ogivas. co~ ._to ajÜdou Anchieta na·Juridaç~o ' 
lumnatas --~ capiteis. · de. Cidade. Os des'P,o)os. desser;' 

A Ca~lÍedral de Notre Dame 1 ,~ois grandes P\ltricios aindà não 
de Paris, iniciada em 1163 só- foram · transladados para seiu; 
mente ein. 1230, 67 nnnos· 'mais magnificos tumulos, mas o se-. 
tarde, se completou em suas u- 1 rão em breve. 
nhns principaes: A. cathedral de Em seg·uida foi ataca·aa a -

. Cha_rtres, outra maravilha do ~- construcção do corpo do templo, 
tylo ·. gothico, começada em 1194, esta1ido terminada 

I a abside; fal
~oi concluida e:in 1260,. 66 ànnos, tando-lhe apenas o. revestimentQ 
mais. tarde, portanto. O mesmo de alvenari.a de tijolos. Terá a t 
pode.mos dizer das cathedraes de Ca~hedral cinco naves. A_· cen- · 
Rhelms,. de Amiens, de Bourges tràl já está com suas columnas 
e varias ou~ras. São obras de quas_ i á altura __ dos · capiteis, Das_ 

1 
varias e-era:çoes. , duas que lh" __ · r-sttl.o prox!wa.~ 

.... ,-• 

A_s figuras tfos quatro evangelist1111 -domínam· Q entntta· .da 
Catheârai. Serão em numero approxlmadQ de t'rezentas · a'a 

, tôlti.aa «.__ -'lr.n~fl!lntaf'.ã~ a par_t. •X;~~rnil fil.Q tempfg, 

tant.es terminam ,no· deambula
torio que, circunda o .aitar mór. 
Essas cinco naves virão, á en
trada, d&r · no amplo poro que 

Jt\ estâ concIUido em seu pr4llei· 1 za da prÓpria. região em ~ se 
ro acabamento. No côro col_k);. estalJerece. . 
car-6!!-â um. orgio que vae ser Cerca cre das ~ dos ca-
o _mlUOl' da, Amerie& do Sul. ~J$ pa~ ss ~ jâ, es-

_ alto \d.. ~. ~fl;u~ scr~o _ colice~~ .··a~-
que obectec:om a m:o:1:1vo1t; Ol'fflUJJet1ta1n1 Ur.adoa · da m11112a flor.a. 
Na part~ centra! desses -caprte·Is lrio flguràs. symbollcaa wmo 

. , u qy• _i_ ai;h~m naa arav,rrai iiclmíb , 

' 

1 ' 
AS· TORRES E OS Vl'J'RAES 

As torres ter~. depcls, de con• ' 
cluictas, 9.7 metros de altura. En• 
cerrarão' sineirss de grandes pro .. 
porções, . destin!Idas . aos' carrl;. 

_ lhôes. · As 1estatuas que orna
·mentarão o · exterior do templo 
ser.ão quasi trezentâs . 

E~tãó sendo agora estudados 
.os vitraes. destinadós· _ás ogivas e 
â 'gran'de rosacea. . Fúram apr,e~ 
sen~o_s' vários desénhos de ar
'tlstas patrícios, e, alim:Í ãos. ne-· 
~ssarios motivos religiosos; nelles_ 
figuram em grande · copia. Ór.oa .. 
tos _tiràlclos de nossa flora, orcibi
deas, etc. Já é gri,;nde- o nu
mei:o lfe familias pa11l1stas que 
clÍ;im!a.ram · Plffil. · si . 11. '· :b.ónra de 
aft~ um vitral par.a a ao
side; psrte em que as ogiv.as jt, 
~ acbal:n ,1ll'ÓJRptas. 

. . . .. / 

/ 
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çie ml~çl9n~rl~ il'líníerr1,1pta. E .ii ~e 
nós, se 1?ara r:iç,.;sa ,;;upPem~ c;fesgra
ça essa missão algum gia deixasse 
de levediàtr iàts almas par~ ~ vida 
eternal 
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!;' sem r,i1,1vl!jla ~mij ngt~yei reall• 
zação, a gr .. n,fo campanha miijslg
naríà quio se realí:i:ará em toda ; 
Archldigcese a ti\ulq tje exi,rcicio 
quaresmal e-fjreparaçàç pascal, pgr 
de.terminação do Exmo. Revmo. 811. 
Arcebispo Metropolitano. 

o Ll:GIONARIO tj.ir~. ulteriqrrnen
te, a seus leitores, Informações por
rnengrll!adas acerca do grande plano 
elaborado para conseguir Q exito do 
nqtavel en,prehenc,limento, PQr hC?je, 
Qastem-nos algumas considerações 
geraes sobre o ass1.4mpto0 

* * * 
Quando ouvimos falar em mlssã,, 

vem-nos immei;Hatamente .io esplrlto 
a idéa de alguma longínqua obra de 
apostolado entre os selvagens do 
Alaska, do Solimões ou de Uganda. 
Realmente, no uso commum, este 
sentido do voca!?ulo "missão", l!enti• 
do sem duvida exacto, mas restric• 
to, como que monopolisou a palavra. 
E, assim, não serão talvez multo 
numerosos os paulistas que, ao ouvir 
dizer que à Archldlocese será mis
sionada, pensarão que_ a Igreja julga 
que retornamos ás condições preca-
rias dos zuíus ou dos tupiniquins. 
En~retanto, a palavra "missão" tem 
um sentido multo mais amplo, ql.le 
neste artigo . procuraremos escl11-
recer. 

O verbo !atino "mlttere" significa 
"enviar". Delle, deriva a palavra 
''mlssionarlo", que significa "envia· 

Em sentido mais estrlcto, costuma. 
se chamar "missão" i\s expedições 
qpostolicas que demandam logares 
inteiramente alheiqs á vida da Igre
ja, ou que, começando apenas a se 
converter, ficam por isto mesmo em 
situação anormal. Assim, por exem· 
· 1o, é obra missionaria, no sentido 

ais estricto da palavra, enviar Sa
ce-rdQtes a UIJla região inteiramente 
pagi, onde a Igreja de Christo seja 
inteiramente desconhecida. Assim 
tambem, é obra mission;iria, no sen· 
tido mais estricto da palavra, enviar 
Sacerdotes, ou simples Rei igiosos, a 
Jogares 011de, sendo ainda incipiente 

. . . 
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Missões 
do". Dele, tambem, deriva a pala• 
vra "missão", que é O acto pelo qual a vida da Igreja, não ha ainda uma 
se envia alguem a alguma pessoa ou Hierarchia Ecclesiastica organizada. 
a algum logar Os Vicariatos Apostolicos, as Prela-

Um SaQerdote qve desenvolVf! na zlas, etc., são terras de missão, exac-
Nlgeria ou entre os esquimós s1,1a ac-. tamente porque, sendo em taes lc;iga-
ção apostollca, _pode ser chJmad.o res muito incipiente a vld11 da lgre-
"mlsslonarlç," com toda a proprleda· j;i, não ha propriamente Dioce~es Qr: 

~9~1,1me~, R'flas RPQprla~ cç11c_ll!r9ei 
.;ta .-Ida c;l9fi çam1?os. P.eiç, çonti'arlç, 
nos grandes aglqmerados urbanoi;, 
que no tempq dq grande Oouiqr j~_ 
apresentavarn grancle vult{?, e .tem 
cresc;idQ ge lá piira C\l! ge moc;fo c-1• 
da vez mais assustador, ha tambem 
camadas Inteiras da população, que 
não se limitam a· apresentar a lgno
rancia da gente do campo, mas que, 
a essa ignorancia SQfllméilm precon •.. 
ceitos de toda a ordem, habi'lment11 
disseminados pelos fautores de he·· 
resia, pelos sub-.ie.rsores da _ordem 
social, pelos anti-cleriç:aes de todo o 
bordq, que envenenam em acção per
tinaz e constante, a alma pqpular. 
A essa acção doutrinaria dissolven
te, deve-se sommar ainda a acção 
cor.ruptora _dos divertimentos . lllici
tos, dos jogos, dos antros os ma is 
variados, e ter-se-á uma idéa n itida 
de todo o esforço desenvoh,ido pe
los adversarlos tia Igreja junto ás 
grandes mcissas µrba nas. N.ésse ter
reno, tão duramente flagellado. pelos 
inimigos de Chrii.to, a Igreja não p.o· 
de ria estar ausente. E um dos meios 
de acção mais fecundos, mais pode
rosos, mais ricos em graças;. de que 
ellas dispõem, são exactamente· as 
chamadas ·· s.intas Missões". 

Os Sacerdotes Redemptorlstas, es
pecialmente affeltos a este duro mis
tér, procuram os grandes agglpme
rados urbanos, e, lnsiallados na P.i
rochia ou quiç~ for;i della, dirigem 
a palavra ao pQVQ, pregando as ver
dades eternas. 

COMMENf ANDO u ç 

$() existe 4m melçi lei!tlmo 
para a transmissão da vida: e, 

casamento uno e estavel. isto é; 
.aquella sociedade familiar forma
da ele um só homem e uma só 
mulher, destÍnaçla a qur@,r por. 
toda a vida. Esta verdade 11Ie
ment11er re$ulta não só çjo ensi
no infalivel da Igreja, comq tam·
bem do uso sadi_o da razão. J?1th'i 
oo c·onclue que o Estado não pode 
reconhe~r ,iurld~amente outro.'l 
meios de transmis.~i\o el!l Viela bu• 
mana a não ~r, este. Poderá. e 
mesmo çie\;e,;í,, . regular os offei
tos das desordens moraes. quP os 
homen~ tántas vezes commettem, 
de moqo a attenuar-Jnes, o quan
tp passivei, os resultados malefi-· 
coi. 1\1:qs isto não poderá chegar 
nunca: a.o ponto de desconhecer 
os les'itirnos direitos elo miitri-

/ lTloni.a, porque, do rontra_r!o, não 
se faria outra coisa senãq 1,ro; 
Cllf(tt corrigir um m;t_l pC>r outro 
mal maior, · · . 

Ha dois modos de . violar este 
,· preceltc•, segundo o· qt1àl só é Je_-

1 

giti.mr. ·a transmissão ela viela 
dentro do casamento. O priml"iro 

I consilit.e em que dtui.~ _pessoas Ji. 

1 
vres· e ·desempeclida$ para .se ra
sarel)l, entretanto' nito' -. 'casadas 

1 hajam um filho; este fUho cha-

1 
ma1'-se-á Hlegitimo ou nat11ral. 
e poderá ser reconheclr;l,, J?C los 

/ paeg, qm•. ailás. têm este de\'er. 
, O segundo modQ consiste em qu2 

1 
ume. ~lll¾lll. casada haJa · um_ fi-
lho d_e O\Jtr~ pessoa, q\Je n~o e 

·.· 
de de expressão, pois que foi O pro- · ganlzadas, mas apenas embryoes de 
prlo Deus que O enviou. Elle é um Dloçeses, correspondendo ao estado 

.~l'!YJa9Pn1' g"~).1t1<envi()u-..fol IVl{IFti!•, ·, embrionado d.ã1s chrlst.in<;lades ahi 

A H istorla registra os fructos· ·1m
mensos desse trabalho; parii çi qual 
os Filhos de Sto. Affonso tem gra
ças especlaes. Não sõ Parochias mas 
villas cidades e Provlncias Inteiras 
tem ~ido regeneradas pela acção de
nodadamente apostollca dos Pes. Re
demptorlstas. · Essa acç~o :não tem 
sido apenas reconhecida pelçs ami
gos da Igreja. Tem ell11 aind,1 ou
tra consagraç~o, por certo multo sig
nificativa: é o rancor d9s inimigos 
da' lgreJi. Qu!lntos e quantos den
tre elles· tem escrlpto ·contra .as mis~ 
sões! Quantos tem prop·osto sua 
suppressão! E qu;intos tem apon
tado como motivo ele todo esse .furor 
as conversges lnnumeraveis que as 

· 1 seu çons9rte; v!qlanctg as,stm, por 
1 fqrma grav!ss(ma. o vincu.lo ron• 

·, 1 jugal,' F.bte''l'ff!!id 'âsi:ifüt'"Hli~ido 

"· 

Os effe1tos da all!ança. teuto
sovietica continuam a Si! fazer 
sentir na politica interior ingle• 
2P. 

como accentuamo? em :p.osso 
ultimo numero, o movimento so
cialista assume, na IngO:l.terpa., 
aspecto cll,da vez ma1s l:Íolchevl
sante, e a nota caracterlstica des
te grande av11.nço esquerdista con
siste em um pacifismo que deve 
fazer sorrir deliciosamente os 
funcclonarlos do grande centro 
nazista da. Wilhemstrasse. 

De facto, se se quizesse Imagi
nar um melo mais prompto e 
mais efficaz, para promover a de
S!l,rtlcuiaçãg da. defesa brltannl
ca, putro não se poderia encon
trar melhor, do qµe a eclosão de 
uma lucta de cl!1sses e de um mo
v1tn1,mto paciflst11, exactamente 

'-qu.and9 a Inglaterra se encontra 
na phase mais melinr;lrosa r;le to
à!', a sua Ignga hist9ri!1. 

E quem presta ao nazismo este 
fllaprecia.vel serviço? A III" In
ternaclona.l. 

~o~ 

: i Ja, Quem o envlo1,1 foi Deus, e)!Clstehtes. 
A grande missionaria por exi;uJI• As11im, a lgreJa eons1aera rgual-

leneia é a Hlerarchl.i EcQfe,1astlca. mente mlsslonarlo enviar Sacerdotes 
Recebe1,1 eÍla .de No11so Senhor· Jesus ã· Noruega e Suecla, onde é peque-
Chri!lto a lncumbencla de pregar a t)lssi,rio o numero de C!lthollcos, e 
toçfos os PQVQS, baptlsanc;fo,os em não h;;i propriamente Dioceses, ou á 
nome do Pac;fre, do Filho e do Espi. Finlandia, ou mandai-os ;io Solimões, 
rito_ Santo, e, a.s!lim, franqueand9,lf'les ao Rio· Negro, ou ao Oyapock. 
as portas· da vida eterna. A Mlera~ * * ,rc 
chia Ecclesiastlca, 11endo envitada po .. 
Jesus Christo a todos os pov91;, 6, 
pois, no sentido mais exacfo e m11Js 
literal d,;i palavra, uma mlslfonàrl~; 
ou antes, a grande mlssion11rt11 por 
antonomasia. 1:'.lla não foi· envJáda 
apenas aos povos que' os - Aposto los 
visitaram, nem·· aos home.ns que vi
veram na epoca em que os Apç,stç,t'os 
viviam. Su11 ml,são abrange, geo
graphicamente, toçla -, Terr,1 , t, Phro· 
nologicamente, todos oç seculos, de 
sorte que, preganc;lç, em Pari, tílntQ 
quanto em Mà'dagasc·3r ou na n,als 
mlii~r~vel trlbÍI m~l9!lChe, · fpl~nçl9 · a 
sablo8 ou a analphal;leto8, a· ricç,s c;,u 
a pobres, à habitantes \fç,s p9l9s ç,u 
do!I tropicos,. ;i norçlJç91 Jç,uros ç9mo 
her~es de lenda, 011 !I afrlçpnç,s ne
gros comç, o l!!bano, ella outra çç,is;r 
não faz, senãç, desenvolver su11 M· 
r.ãn ""' grançle misslQn!lrl!l, 
,_.A11çim; pQl!I, a 1greJa 6 sempre mls. 
!llon11rla, e onçle q\11:1r que ,elfa c;lesen
volya seu labor àpostgllçQ; ell!I est~ 
re!IIIZ!ln..90 11m.i ac:tlylçl11çlf! que, com 
toda a propried;;içle çle expre,11~9, PO· 
çle i;er c;:ham11da mlssion11rla, 

Isto P9!1~Q, é obvio q1,18*taml;lem em 
São Paul9 Podem 1,1e ~eallz11r mis, 
sões, pqis que, existlnçlç, a Igreja em 
São Paulo, ahi exlst1;1 uma açtivida-

Mas, a.Inda em sentido estrlcto, a 
palavra "missão" tem, na Igreja, ·Ou 
tro grande e glorioso significado. 

Viveu, no seculo XVII, um grande 
e 11.into Bispo, hoje inscrlpto no rol 
dos Doutores da Igreja, lmpressio
naclo com a erassa ignorancia reli
glosa dos habitantes do campo, em 
seu tempo, ignorancl.i esta que os le
vava .JI s9r, mult~s ve:i:es, quasi tão 
alhelQs h coisas da lareJa, quanto 
as populações mais longlnquas do 
centro d!! Chrlstançl;1de, commoveu
iie seu cora9ã9 apc;,stollco, e, em seu 
espirito, nasceu a ldéa de fundar 
11m11 Congregaç~o Religic;is;i que se 
lt1CL1mbisse especl;ilmente .de evange
lizar taes populações. !;>este proje.c
to, alimentado por Santo Affonso de 
Llgorio - era f!llte seu nome - e 
<1benç~11dc;, pela Igreja, nasceu a 
Ç1ingreg.içjo do Santlsslmo Reçlem
ptc;,r,. correntemente chamada cios 
R~~emptoristas. 

A evide11cla dos factos levou os 
gloriosos filhos de Santo Affonso de 
Llgorio a não evangelizar apenas os 
hí!bitantes dos campos. Estes, com 
effelto, iie eram de dl_mlnutissima 
.instruçção religlosa, ao menos eram 
protegidos, na austeridade de seus 

rtissões tem alcançado. 

* * * 
Assim, pois, -a iniciativa do Exm·ô, 

e Revmo. Sr. Arcebispo Metropolita
no firn111da nos mais seguros ante
cedentes' da tradicão ecclesiastica, 
vae proporcie>nar a ~todç,s os seus fi. 
lhe>s espiritu;ies os beneficios de um 
excellente CO!ltume da Igreja. 

Ora, o q11e ninguem po(!erâ con
testar, ê que nesses predios de ilP· 
partamento, nesses cortiços, nesses 
quarteis, hospitaes, fabricas, escolas, 
clubs, etc., ha realmente almas fnfe
liz~s, prlv11das çla luz de Chrlsto, e 
que se encontram a distancia muito 
maior da Igreja, do que muit!I alma 
qu!l, embrenhada pelas selvas da 
Afrlca ou perdida nas immeni,içjõe$ 
gelidas do Alaska, cymeçam àpenas 
a ser attingidas pelo esfqrço mis!iiP· 
na rio! 

Assfm, pois, é com grande qppi;ir
tunldade que as missões se far.ãi;i em 
São Paulo, e é de uma urgencla 11b· 
119luta que todos rezem por seu exl
to, concorram flnance_lramente ou 
com seu trabalho para sua grandeza, 
e emfim !!e cledlquem de corpo e al
ma á gr;inçje offenslva rnission;iri!I 
ql1e S. Excia. Revma. desferirií ago
ra em São Paulo. 

I
! chamar-lle-á i!clirlterino o_u espu-

rlc.-. e Jitmliil! geverfl. ser reco· 
, nhecli:jo pelo conjygé \\r;lulterQ, 

l 
que' o gero_ u. Lsto _ im __ p· l.ioa_r_la. evi• 

. dentemente, na pura e simples 
negaç~ do ca.samentci. · · · 

E qual será a situação dos fi
lhos de desquitados, Isto é. filho~ 
de peBsoas· casadas, que já nãc 

, convivem com seus consortes .. po1 

1 

força. do desquite. ~ 'que hot;ve
ram tites filhos de outrem. . 

Sobre esta questiío, certos p:-:,-
pagl!,ndisças _enc(l.potaçlos do -di
vorcie, .entre nós, têm expendido 
opiniões venenosas. Pizem ellell 
gue os filhC>s çle cjesqultl,l,dos de
vem ser reconhecidos· pe!os :paes. 
'por se trl!,tar niío ge fi!hgs 1tdul
terl.nos~ mas 11,peni.\$ !Jleg!tltnos 
ç, ,?,bsu~ç, çt11, the~ ~ p\it,entetr, 
(lo primeir?, vista, Ç> ges11uite dis
soive a socleç!1gte cgnjug!',l, mas 
n~o. !l~~çlve ç vinculg m!1,trlm9-
nl?,t PÇ ,cgntrn,rlq, j~ Ai9 ~rlí 
ç!esqlllte, mas gjvorçlo, 

ll]ntret!tnto, a these foi [l.cçlhl 
d?-, l.!l,nwnta.velmente. peJp su
premq "I'rlbun?,l, Ql.le, !l,S~!.m, fir
mou a infeliz )nr!spruç!encitt cte 

1 que os ftlhos de desqul~agos n~o 

l 
.são açltJlterinos m~s . ~- e·g1,1ipa
ram {!,PS fil)19~ simp~smente !lle-

1 gitimoe, A {!,rgumentação. e.m qne 

1 

se baseou o aécordam não é rna.:te 
re1ú:: éifrl\!sé em· ç191s r\\ç1or1-

I 
nios fµnctamentae_ s, ambo __ s ltnpro
,cecjentes. 9 primeiro é qµe 09 

1 

c:jesqult!l,ç!os já não eêtão 9briga
dos á fidel!q.ade reciproca; assim, 

1 não estariam em estado. de com-

Que n;o s!io · vãgs nossgs te
mç,rea, prova-o á evir;lenci?, l.t pro 0 

prl.a natureza do,s factos. Ade
mais, o sr. Wendell Wilkie, que 
o sr. Franklin Roosevelt enviou 
â Inglaterra como seu represen• 
tanta extraordinario, recebeu 
uma incumbencla especial no sen
sldo de se informar m'l!ito parti
cularmente sobre o movimento 
ooc1alista inglez, e o perigo que 
offerece para a defesa da Ilha 
E' este o segundo embaixador ex
traordlnarlo que o presidente dos EE: UU. envia á Inglaterra com 

~ i 
metter ·a!lulte.rio, e, pCJrtán_tó. OIS 

filho~. que viessem a ter, não· se 
~ poderiam chamar adulter!nçs. Q ~=~~~=~,.,..-:!'!!!~~~=~-----...... --.__,,-,---.-..... ------.==~~-~====·== 1 seglindo é que os desquitados, pa.. 

~~--J ·. 5- .. ----- .. -"'1-""--.. -·- __ ,r 

:ra não terem filhos precisam .. "· 
.. , 

tal missão. 
Não é plausivel que o sr. Roo

sevelt esteja ligando ao facto tal 
lmportancia, sem . que P!lra isso 

e A T H t - o-- L 1 e o S 
guardar castidade, Ora, .a cast.1-

1 dade é uma virtude que nifo PD• 

cteria ser çir!lenada pela lei .. 
. E' · incrivel este seisundo a.r~u-

haja poderosas razões. Comprem. ex,; I u • I v a ,n • n te suas Joias e seus presentes na conh~id~ Joalharia 
--o~ 

CASA C AS T R·O, Quer Isto dizer que se pQde af
fimlllr sem contestaçãq, ,que o 
Poderio lflilez,tenfoi attÚlgldÓ seu 
ciéásof ·· · ·· · · · O f f i ,-, 1 ;,o=:. • i"lll • 
·, Evli;ien~ente, não. Q gestc;i ge . "!" I' '~.s , r- r Q p r Ia S 

enera,iit ~o gç_yerni;,, or~el1<!àng!,l !:1 RU'A 1~5 Qª. NovemhrQ_ .... __ 2c., 
fec:hàm~ntg d~ nm 91-l elois or, Ili' ~ y n vi 
gãos subversivos, e des,1rt:lculado 

Unicos eoncessíon~riQs dQs afamijQQS 

relogios f'E~ECTRAn 

mento, e nã<;> s.e sl!,be q1,1al a sua 
conr,llis~, Supponn~m1gs, por ab
.S\ircto. que 1\ 1ei n~o pudesS(' ·pre
cettu41cr a ~1ltiçl11,cje. ~\\hi deco1•
rerl1t, J?Ot · aC{!,!W, que \l lei devesse 

,reconhecer, indifferentemente, to. 

as.sµn, ao menos em 'parte,· a · ac- (~lfflli df RIJa An',hlftf) 
llJs:t~~!:, ~~ :;1s::Ji:s qt! :;;=·""· ;;;;;.;;·:::·"'· ·;,· ;· ;;;;~;;-:;;-"";:!" =·=~-='!'-;.-·;·;· ;;.!!!,_;;·""· ;;·~;"'i;"';;,"';;:;·""·;;;;-;·;· ;;·;·;· ;·=·"',·:;-"':"';.;;;;--;;~;-;--~;;-;· ,;-;::·""-;--=-"'·-;=·""·:;;·"'·;·-;-=·""--;··=,·"'--:::·,,..· ;--=·""·;;;;;;;;;::·'"'-;·-;;·::·"'·;:·""--;;··=·"'--;;-;;··=·"'··=·"'=""· ;;;··;;· ,;;·=·'"'·=·""·;· ·;;;;;;··;-;-::·,.,1--:;;: 
l!S aútoridades l:Írltann!cas · estão - ' - ·-•' · ,- ., - ·· ·· ···- - - ·-'~-- =·· -- · ·· .. ·· · · · .. .. ' -• · ' .. · - ...... · 

· d~~, os resultados da qµ~bi'à 'd!! 
castidade? Nest,e caso jâ não ha~ 
\'eria. motivo para. distinguir en• 
tre f!lhos Jegiti1TI0,~, !lleglt!mos e. 
adulterinos, pols que estes ui
thnos nada mais são do que o 
resultado ele uma fàlta · contra a 
castidade:, rast!d11,de ln.Üvldual. 
nn caso dq filho megltilTIÓ.: casti
c:j(l(le cón,lug-al, no do filho actui-vigilantes. e, ·de outro làdo, gue tlç!ores d!t J;>Ollt\Cjt !n~leZl_l., a ae, za Hqenl<;>he W!tldi:nburg". Nar

eilas dispõem de forçà's sufflcien, ção de tJm !mpcirt!l,nte grupo de t·a o chronlsta que ~ssa "dam1t" 
~s para leyar a cabo tal golpe, banqueiros e polltlcos cjue, sob desenvolveu, a S<!fViÇ0 da diplo
.1!8m entretanto pôr em perigo a os mais variados pretextos e em, maçil~ 'n\\zista., intenso esforço no 
ma,b!lidade elas institJ\lções. busca\los 110 · guarçla-chiivas do sentido de persuadir os pol!t!cos 

Por este facto, devem todos os sr, · Chaml,)erl!1ln, dese!Wolvlam ingleZtlB a. ceder· á AllemanlHl o: 
eatholicos dar graças a Peus. Ra- uma acção typlçamente nazifi, "GQrre~or p9!9nez", e UIT\ lnten
~ical, fundamental. apaixonada- cante na diplomacia brltanJ'\iC1t. ~q tr11-~alji.o · prepari;itorio. nos 
mente anti-communlstas, devem Aos poucos; yão apparecendo in- 11te!os políticos inglezes, para que 
elles receber como tim favor es- dlcios confirmator!ps di;tq~~l\a fo~ ,accel;a, com toda a lnge• 
peclalissimo da Providencia ·que nossa. Impressão. Ha dias atraz, nutd114e, q famoso "·p1tcto de MU· 
ó Imperio Brltannico ~eja pre- um matutino p'u!)!lcou â hlst!,)rla nich ". Jl',ssa · iJ,Venturefra que por 
IIE!l'VJ'-dO da infecção que neúe pro- cheia de aventuras e ele lance!! ~US1*1t·a. á policia já fora expul~ euram injectar Ós 'agentes da IIIª drama,t!cos, de uma hungara de .~a, da :fl'.rariça., t.ravou em Lon-
liÍtmlnclbnal. . . ' extracçã<(:plebei{l 91;Íe, de um con~ elres'. "opt!.mas. relações com Lord 

.,...-o-- sorcto de que qs _genealogistas RotherÍ!;J.ore, o inaiÓr oi1 um dos 
Di\'e.m os leitores desta folha não recpnhécerain, . eóm o Prlll.· . m.~i9ers proprletarlos de -j?maes, 

êitàP lembrados ,de ·que o LÉOIO~ c!PJJ de Hoérilohe, pàssou a se. na Inglaterra, f!gl,Jl'a .. que tam• 
~ aamiire í.uvl.sou.' lÍQii 'lilii<> lii~ fa~tite' ·1,.Pl1il~~ b~ j~ hà.~"101!

0 

iJ:uilcaàA:I ciimo 

sympathlca 110 nazismo .. Segun• 
do ficou apurádo pelos tribunaes 
britE1nnícos em umE\, questão ha, 
viela entre o Lord e a "Prince, 
za ", esta recebera ·daquelle, em 
6 annos 250.000 dollares. As re
laç~s da "princeza" com o na
zismo continuavam excellentes, 
Ao sr. Hitler, enviou ella certa 
vel!, de presente, um tapete cal• 
culado em 6.000 dolla;es. Duran• 
w a coroação de Jorge VI, a dele• 
gÍ!,ção especial allemã foi hospe
dàdà. pela "princeza" que e.xhl
biu nesta occasião um fausto ex• 
traordinario, 

De:gciis· de uma· serie de aven
turas, · foi élla para . os EE. UU. 
rl4' onde a. expl.Íisou. com ~o 

vigorosa, p governo çlo sr. Roo• 
sev.elt. ter!nc.. · · · 

--o-- O prlnw!l'o argumentq .nãn pas-
EVldentement.e-, seria um exa- sa de um jogo de palavras. Afinal; 

gero attrlbulr á exclusiva acçãq 
da" ''prlnceza" tudo quanto de o desquite dissolve on não o vin-
ert!gmat!co occorreu na polltlca culo matr!moniaÍ? Se dissolve, .iâ 
ela Inglaterra. Não deixa, entre- não é desquite, mas divorcio. Se 

tantg, de ser verd:3.çle, que a. se- n~o é divorcio, é porque o vin
r!e ele tramas em que ella andou culo contihua. Dahl não ha sa• 
envolvida prova á s11ctedade que 
o LEGÍONARIO acertou, !ndl· hir. O adulterio não consiste pr!n, 
cando uma .connlvencl.a de po!iti- cipalmente na violaçã.o da fíde,
cps ÍJig\ezes e nazistas, como cau- !idade conj11gal, mas na violação 
sa · profunda da·· "éegueira '' · de 
Munich. A historia mostrará aln- do vinculo. O que pão fôr . isto, 
da um dia, que havia muitas coi-1 é divorcio. Se ainç!a não fôr. di· 
sas occultas no guar<;ta-chuvas QO vorcio, é hioocrisia 0,1 ~con, 
st. Cllam\lerltl~ · · · ·· · .OOQ\lenc~ 



· retgan o 
martellando 

PE8til;\USOIO 

o l3rWiiJ é a ten-a clo.s oJJtimis
'llOS cor de rosa, e cjos pe.ssimis
mos -negros. Náo h,a- meio krmo, 
Comei dill o povo: oito ou oitcn· 
ht. .. 

Em t.odo terreno se percebe 
r,stP, auscncia de um julga1nento 
r,quilibrado ,e criteri5so dos fac
tos. Na politica, na litteratura e 
sobremaneira em face da reli-
-;ião e da questão social. 

i Pcssirnisrirn 1 

e uptimísmo 1 

0r~ t11do pcràü,lo, irremediavel
mente perdido! C ra tudo salvo 
o, então., somos o p,aiz mais ca
tholico do Universo, mais santo. 
mal.s perfeito e todo brasileiro 
vae para o céu como wn foguete! 

O catbolico llbm·al é t-ypo de 
,Jptimista so1-ridcntc e cor de 
rosa. 

Falemos em Maçouaria, em 
obra maç,onica, em a.stucia de 
tripingados nas manobras p'.lliti
raa e sociaes, oh! o llhera-

lã.o catholico sorrirá dos nosso,; exageros! 

Governo 
•~ r , ;: 2. 1 .. t e .. : .;s .:. ,! , :t!t~ 

Archidiocesano 
'·' .1 • 1 1 s 1 1 .. a .1 1. 1 e. 2 a 1 1 :Ili<,. IL 1:.,. a .1, 1 1. 1 1 • .• a:.•. e r< 

Dia, 1!1 .,..,, Domingo d1lclloce,se. rar,i, Qlle haja. tJni- [ Ias A1~osto)icas da Archiqiocese 

1 
dacje e efficll.c[ll. no serviço das que fun.;cionll.rão sob a direcção 

/\ío 8 horas. S. Excia. n.evma. collectas. os Revmo,s. Srs. Pll.ros de seus respectivos paroehos, a 
cclebi'ou a Santa Missa na Pa. cbos procurarão coordenar todo o s:i,ber: 
rochie, de São Sebistião, na Pon- trn.balhc, entendendo-se pessoal- 1. Escola Apostoliça do Dea0 

te Pequel,'la. Saudado por um dos mente .. com os Revmos. Reitores nato de f, Roque. 
rongrcgados da Parochla, S. de igrejas e cape!Jas de comu- 2. Da P:1:·oc'.li:,,. dP N. S, dô 
Excia. Revma. deu entrada para nidadrÁ1. podendo nomear, se o c2.~mo cm;··:-:. t.:1c:,·é (S.P.R,). 
primeira vez na nova Parochia, julg;i,rem opportuno, commissões 3. D;: P:·r.·:-c:1ia de Salto (E, 
Após a Santa Missa, S. Excia. que oo a\lxilien1. conforme as cir- I'.:;:. J 
Revma. fez uma pequena alio- cunu;tsncías. Fica exprei;samen- 1. P·) v-, .. _.,,t-, de Sto. Amaro, , 
cução aos prC'-sentes e deu em te prohibida até o fim do me21 de 3 p, :"',::.~:::::-. l!e s. Caeano 
seguida o annel a beijar aos fieis. Janeiro, qualquer outra collec- (o. r . r .. 1. 
,\' ta.rde S. Excia. Revma. recebeu ta. de esmolas. e donativos para 
em Palacio algumas pessoas em às ouras pias. Queiram os Revmos. 1 

audiencia. · ·:Parocho~ · avisar ·anteclpadamoi1-1 Sta. Maria, 25 de outubro de 19-W 
Desde os primordios ·cta Republlca o Brasil 

Pstá á beira do classice abysmo. Tudo está per
. dido. Isto aqui não tem remcdio! 

- A Maç1maria hoje 110 Brasil ê mo,•ta . .. 
- t Dia 20 - Segunda-felr:; 

uma sociedade beneficente... Na-0 rcpresen a 

td, os seu parochianos, aconse
lhando-lhes a não attenderem Exmo. e Revmo. Mo11s. Er0 

a quem quer que se lhes apresen- 11csto de Paula,' DD. Vigl}~ 
A -imprensa refleétindo o emggero pessi

mista da gente nossa. até ha bem pouco era· 
~alamitosa ave agoureira da desgraça, ,do,. Brasil, 
- terra onde tudo k grande. excepto o homem ... 
Q. "Jeca Tatú" passou as honras de typo elas-

um .. perigo, um ohstaculo á ac,:ão da Igreja! 
E asslm falando o liberalão sorridente e ca-. 

tllÓ!icão lança anathema.s contm, a nossa mania 
de perseguição ma,ço.nica, _de farejameinto de 
manobras secretas · de fo1·ças secretas. . . A Jn,
resiâ no Brasil? 

O optimista nào a nega, mas sorri Jogo 
o honiem .. não ha perigo! A i.ndole brasileira ê 
cat.holica. Temos o Ch1·isto no Corcovado, a Prl

A's-14 horas, S. Excl;i,. Revma: to- sem ~ devida autorização. Os rio Geral do Arc8bispa.do 
.concedeu audiencias publicas na donativos rccollüdos devem ser e Presidente da JU11ta Exe~ 
Guria Metropolitana, como de e1:tregucs sem demora· á Cur!a cutiva do IV Congresso 
costume. A's 16,30 11s: S. Excia: Metropolitana. afim de serem Eucllaristico Nacional. 
nevma. presidiu a reunião men- · devidamente encaminhados. 1 Laudetur Jesus ChristUll. 
sal da Commissão da Nova Ca~ 
Ü1etlral. e ás ·18 horas parl',iu para $. Paul::>. 16 de Janolro de 1941. E'-111e grato accuscar o rece ... 
Pirapóra. j biment-0. por parte do Exmo. s 

~ sico e legitima expressão de um povo, de uma 
J'açà. A eloquencia. de Ruy Barbosa, numa élas 
horas de· eclypsc do seu bom senso .e de julgar 
do seu · talento oratorio. ainda veio consagrar o 
,~ssimismo 1~acioilaL apresentando-nos como _a 

. terra do ·hon'tem Jeca-Tàtú da politicalha e da 
mentira. 

mcin-, l\Ussa, o Cruzeiro d11 ~ul, e o povo cm Dia u _ Tert;a-fetra, 
· 1r0 s::.a a<:ompanha as procissões com todo o ref- · 

- Chanceller do Arcebispado. Dom Antonio Reis, o o delicado 
<a) Cgo, Paulo nolim _Loureiro I Rrvmo. sr. Bispo Diocesano, Sr. 

8e1'n religião som-:,s levados ás vel".es a ver 
tudo üegro .. tudo perdido! 1\ perseguição vem 
amanhã!. O fim., do mundo. já está marcado: an~ 
no, mez. dia e hoi'a! 

peito!··· A.'s 7 horas celebrou à, Santa 
E o Espiritismo?. Misse,- na capella do Seminario 

· off!cio de V. Excia. de 15 do 
· .,,. 1 corrente. commun!cando-lhe & 

E a ala11nante prrpaganda do protestan- Menor ele Plranóra, para os alum-· 
_Monsenhor_ Ernesto de Paula, 

1 

instal!ação da Junta Executlvá 
V1g0.r10 Geral, despachou: do IV congresso Euchar!st!co Na,,, 

tismo'/ . . . nm; e em seguida deu posse ao 
Oh! nã~' hâ ·perigo. diz logo O adoravel li~ novo Reitor· do·· seminàM.S e-'!'e<o 

l'Cralão optlmist a. Q . Es11iritism~ _não nos fara. cebeu a jJrof!ssão de Fé dos RR. 
mal. Lim:ta-se a p_assar aos _espmtas O dip.loma 

I 
sr:.;. Professores. Durante o dia 

de loucma e ... c1uza os biaços. visitou as obras do-Sanctuario. 

, .. , ,, .. , . . _ ~ .. , ... _ I cional e o inicio dos trabalhos. 
PAR0C'J.1{0 tle- &. Seba 0 t1ao rlv. s. Excia. Revma., agradecido, 

Ponte Pequena, a favor do Rcvmo. 
r-e. Jeronymo Vermin. 

J-fa um pesslmi.smo doentio em certas ro
das de gente boa e devota. A mania de achar 
tudo perdido. irremediavel.mente perdido... E 
pessimista. para ser commodista multo catholico 
de jerem!adas estereis se alista na Irmandade dos 
Ba.rços Cruzados de que falava ha um seculo 
Montalembert. 

E assim vamos por estes l}fasis, entre os A' tarde s. Excta. Revma. fez 
exagero~ de um pessimismo desolador e de um uma pequena pratica aoà a,Jum-

VIGARIO COOPERADOR: de 
S. Caetano, a favor do Revmo. 
Pe. Loui'enço Correr; de Villa For
níosa, a favor do Revmo. Pc. Al
berto Vcrdeyen: de Vllla Ameri
ca, a favor do Revmo, Cgo. Otto 
Van Den Burght; de S. Sebastião 
de Ponte Pequena. R fa v0r do 
RR. PP. Christiano Pilzr.rL;.:r e 

envia á mesma e aos seus emp 
prehendimentos escolhidas ben• 
çã-os, junto aos votos que faz. 
pelo maior trlumpho de Jesus
Host!a em terras de Piratlninga.r 
no grande Estado de S. Paulo, 

optimismo ridículo e cego. noi,. 
E' mister um pouco de equilibrio e de bom 

E OS OPTIMISTAS! 
Oh! são adóravels! Gente de agua de flor 

de lárangeira. agua com ·assucar e arnica! TuJo 
lhes. sorri na ·vida do mundo. Não }Jarecem mes
mo acreditar no peccado original. Cheiram ellcs 
a Rousseau: O hÓmem é bOm, a sociedade é 
Que o fez mau. São t.olerantcs, doces, sorriden
tes para com os inimigos da Igreja e da patria. 

senso. Um pouoo de juizo, , · Dia 2? - Qua1·ta-rctra 
e.omoe. é verdade. um povo de fé, boa gente. 

Sem mais, com os cumprimen
tos dP- s. Excia. Revma. sou com 
elevada estima e grande con.si• 
deração 

de tradições christãs. e de uma indole inveja
vel. Mas ... · ài! como a heresia explora a nos
sa bondade. a nossa Ingenuidade! 

o Espiritismo se propagá entre nós assusta
doramf'üte graças a este .'iorridentc e pacato 
optirilisme.. 

O optin'iista olha o Brasil só através ·dos 
sonetos de BIIac· e. dos arroubos de eloquenc!a 
dos feltos pàt.rloticos é das cançêcs escolares 
e militares. Nada mais justo e bello, Dahi porem . 
a achar que Isto aqui seja a ultima éxpréssão 
do progresso e que a Europa e o mundo hão de 
curvar diante de nós, é optim!smo ingenuo e 
rldiculo,. 

E' verdade nem tudo aqui está perdido. AR 
reservas dé nossa fé são immensas. 

Difficllmente se encontrará povo tão bom 
e generoso tão cheio de fé. 

E por isto então, cruzaremos os braços? Nem 
pessimismos negros. nem optimismos cor de rosa. 

Sejamos equilibrados e criteriosos. Luctemos! 
os dois extremos andam por ah! a.o serviço da 

Em religião - escl!lamós pelas extremas. Irmandade dos Braços Cruzados? 

* p e. A scnnió RRANDÃO 

uPru1npío a 
antes m:,smo 

e11.1regar· sua espada .. 
peçarn".., que lh"a 

O tatal1tans1110 progrlcle no 
inundo todo. g.raças á sua ma
!1Pira sorràteira de agir. 11or 
intermedio rlas; quintas-colurn, 
1ías. .\s activiqarl<'s dc,;tas at. 
tingem todas ás nações, tendo 
demonstrado seu effeito nos 
paizes europeus, boje sob do, 
minaçãa nazista. Esses postos
avançados da onda pagã, que 
allleaça a civilização, solapam 
a energia nacional, e por esse 
esforço ·destruidor conseguem 
a entrega passiva do governo 
do palz att!ngldo ao dominlo 
1,1.aclonal-soclallsta. 

Os Estados Unidos soffrem 
muito particularmente esse 
trabalho subve.rsiv·o. O gover
no norte-americano nomeou 
uma éommissão, chefiada 1rnlo 
81'. Diez, encarregadá de ave, 

. . riguar as actlvldades "não
.•. americanas ", que acabou por 
· dissolver actividades commu-

varios tit.ulos, agindo por meio 
de sociedades secretas, attin
gfndo pel'sonalidades; de prg
íecção, a vang.uarda nazista 
avan~,a perigosamente. 

Em recentes declarações. o 
sr. Ickes, secretario do Inte
rior dos Estados Unidos, obser
va a existencia de varios gl'U· 
pos poJiticos de actividádes 
subversivas. Entre elles se 
salientam as organizações fas
cistas, declaradas "nacionaes". 
Essas organizações teni deno
minações as mais diversas, co-
mo os "camisas de prata", "os 
cavalleiros da camelia branca'', 
a "Ku-Klux-Kan ". Quanto aos 
primeiros, é interessante no
tar a mania 'que têm os 10. 
talitarios pelas .camisas colo
ridas. . Em !'e lação á Ku
Klux-Kan. resalta o perigo das 

sociedade:, secretas: essa or
ganlzação, fundada e anuuncia
da como tendo um caracter JJU· 
!·a mente "americano", ,;erve a. 
interesses extrangeiros. 

O sr. Ickes declarou, ainda, 
iiue existe uma activldade pe
rigosa individual, do cel. Lind
beri;h, para os Estados' Unidos. 
Aliás, todos que acompanha
ram os esforços desenvolvidos 
pelo cel. Lindbergh, pela ap
proximação nazi - americana, 
sabem bem que elle é um ex
poente da quinta-colunma. O 
sr. Ickes accentuou esse espi
rito, dizendo que o cel. Lind
bergh e:,;tá "prompto a entre
gai· su'a espada. antes mesmo 
que lh'a peçam." Essa phrase 
se applica hem. para a mefa· 
que o trabalho quinta-colu1n
nista procu.ra attinglr. 

nistas, nazistas ª fascistas. es- l A ·b r 1- n ___ 0 treita1:nente. unidas. w..-, 
ApEll!:a)• dessa campanlrn. a i 

aníi-aerco 
quh1ta-columna não des~ansa I Por íntermcdlo ao diario ca- , 01·umarm de Card<'~es,. á r~velia 
nos F.stados Unidos. D1sfRr- nadense "L'Action catholique" do Santo Padre. Nao e pos1tiva
çando-se,' como é· natural, sob de Qur.bec chega-nos a noticia mente ?º esty!o d? Vaticano ta1:5 
,------------·- ' resoluçoes a reveila d eS. Sant1-

de que na cidade do Vaticano dadc. T Ã NA G R A, N se constroe um abrigo subterraneo Quanto a seus detalhes tech• 

1

, anti-aereo. para S. Santidade o cot, tal abrigo se divide em tres 
Papa Pio XII, compartimentos. cada um delles 

Nestes tempos isto não cons- de 12 pés quadrados. e revertidos 
Optimo forti

f ,•l 'icante fem_ini-
10, exclusiva-

~ nente feminl-
t. -~ 10. Mercê de 

· 'W> lf ; e u s hormo
ji"" nlos especiaes, 

Tanagran re
juvenesce I!. mulher. 'Tana
gran ê o remedio Indicado 
em todos os casos de aba
timento, rugas precoces, en
velhecimento prematuro, ca. 
bellos brancos antes do 
-tempo. Em todas as dro. 
garlas. 

titue certamente motivo de es- por 1.900 libras de aço, 
panto, pois atê as cidades si• A primeira servirá de quarto 
tuada em paizes alheios ao ac- para o Santo Padre; a segunda 
tua! conflicto - como a Suissa para seu gabinete de trabal90 e 
o a Yugoslavia. - chegam ai; r. terceira provavelmente pa,l'a 
bombas mortlpheras e destrul- um apequena cozinha ou para 
doras. ê de se esperar que o Vati- alojamento do Camareiro do Pa
cano se . prepare para enfrentar pa. Giovanni Stefanonl. 
taes eventualidades não obstan- Os demais habitantes· do Va-

1 te, a informação vehiculada pelo t.fcano se abrigarão no bastião de 
quotidiano canadense. é acom- Bramante" cujas paredes tem 
panhada de uma nota pouco Ve• 25 pés de esi,essura. e que é obra 
rossimil, em que diz ter sido re- do ce!ebre,architecto Donato Bra
solvida e ordenada tal cÓntsruc- mante que desenhou a Basyllca 
ç~_g_ por· Ull'l~-~,w.m~_~?, .. extra.".'.!, ele-~· ~~-~~ __ rio_~'.~ se_c_ul~ 

A 's 8 horas, S. Excla. Revma. 
regressou a São Paulo, após ter 
celebrado a Santa Missa para os 
alumnôs do Seminario e delies 
se ter despedido. Em regresso 
a São Paulo, S. Excia. Revma. 
passou por . Caraplcuiba e mvlsi
ta ás Irmãs e ás arlanças asyla
das. A's 15 horas, S. Excia. 
Revma. _presi(liu a reunião n)en
sal ela Liga das Senhoras Catho
licas na ·séde da mesma. A' tar
de deu audiencias em Palaclo a 
varias pessoa.A. 

Dia 23 - Quinta-femil> 

A' ta1·cte s. Éxcia. Revnrn. con
cedeu audiencias publicas . na 
Curia, como de costume. A's 21 
horas assistiu á Conferencia do 
ncvmo. Pe. Marmion, S.J .. no 
sa.\iio do Gym11a1<io de s. Bento. 

Dfa 24 - Sexta-feíra 

A's 16,30 hs .. s. Excia. l'tenna. 
benzeu o novo preâio da Ai.socia
ção Commercial e á.s 17,30 hs., 
com a preserwa das autoridades 
todas, benzeu o novo Hyppodro• 
mo de São Paul~ 

Dia 25 ..- Sabbade 

A's 9 horas. Mis~ Pontifical 
na Catlrndral Provlsoria, por oc
c,asião das commemorações da 
F'esta de São Paulo, tendo .com
parecido á varias oolemnidades 
publicas da dato\. 

CURIA MI!. l'li,V.t'OLlTANA 
16·1-19'11 

AVISA N. 151 

Semana da Cathedral 

De ordem do Exmo e · Reymo; 
i;:.,•, Arcebispo Metropolitano· com
munico ao Revmo. Clero e Fieis 
deste Arcebispado que, na Sema
na. de 19 a 26 de Janeiro, se fará 

· Guilherme Ari. 
· PROCISSÃO a f>Yé>l' dai; Pa-1 
roch1a.5 de ltapcccric.'l íM'Boyl, 
Ponte Pequena e S~o noou-:. 

de s. Excla. Revma. 
P.ttento servidor em J, Cl1r!Sttl 

PC'. Pachoal Gome~ Liberato 
Chancel!e.· do Bis1Jado. 

c_ONFES$0R ORDINARIO d~s i 
Rehgiosas de Sta. Agoõl!nho a l Botucatú. 22-::-4.1) 
favor do Revmo. Frei t.m1;:·-:r;io 
Vrolin,:. . Exmn. e R.<-vpio. 

PLENO USO DE ORDENS, por I uesto de Paula 
um anno, a favor do Revmo. Pc. 
Camillo do S. Coração de Maria. 

TRINAÇAO a favor do Revmo. 
.Fr, Justino Velthuis. 

CAPELLA, por um anno. a fa
vor das Capellãs cie N. s. de 
Lourdcs e Sto. Antonio, na Pa
rochia de Villa Esperança. 

CELEBRAR UMA MISSA a 
favor da CaJjella S. João, em 
Ouarulhos e do Jazigo da Fami
lia de José Longo, no Araçá. 

EXAME CANONICO: a favor 
das Religiosas: Irmãs de s. José, 
de Iú; Mosteiro da Immaculacla 
Conceição.· de Itú e Sta. Catha
rina. Virgem e Ma1tyr. 

AUSENTAR-SE da Arcl1idio
cese, por um anno, a favor do 
Revmo. Coneg-o Francisco de As
sis Barro~ 

Em con1memoração á festa dê 
S. Paulo Apostolo, o Exmo e 
.Revmo. SI'. Arcebispo Metl'Opoli
tanó asslgnou o Decreto de crea
ção de mais um curso nas Esco-

Laudetur Jesus Christui,, 

Dom Frei Luiz de Sant' Anr,a, 
Bispo de Botucatú mufü, agrade• 
ce a V. Revma. a gentileza· do 
seu officio de 15 do corrente, com• 
municando a nomeação pelo 
Exmo. sr. Arcebispo Metropoli
tano da Junta Executiva do IV 
Congresso Eucharistico NR-::ional, 
d?, qual é V. Revma. o seu digno 
Presidente. 

De coração envia a sua benção 
aós componentes da Junta Exe
cutiva, formulando os mais sin• 
ceros votos pelo feliz e pleno exi
to dos seus trabalhos e para que 
o proximo Congresso Eucharis
tico Nacional constitua, verdadei
rall).ente, o maior triumpho de 
Jesus Chr!sto em terras de Santa 
criu.. 

Ex corde Amo. e Servo :ln 
Christo 

D. Frei Lui:I 
Bispo de Botucató 

DR. FUCHS Dos hospitaes de Nova. York. 
· Ex-assistente dos profs_ Pete'l.'-

son e S!lbert. UROLOGIA. Rins e Bexiga. Hypertrophia 
da Prostata e Hydrocele sem operação. DOENÇAS DÊ 

SENHORAS - Attende das 2 ás 5 horas • 
Cons.: Predio Mappin, rui Conselheiro Chrispiniano, 1H 

4.0 andar - Phone 4-4243 - São Paulo 

Exhortação ·do 
peregrinação 

Santo 
de 

Padre a uma, 
recem • casados_ 

como nos annos anteriores, a . . _ . . 
conecta em favor das obras da ~m uma das aud1enmas ! çao ~omm1caI e da saud~ão 
Cathedral. Confiado na genero- publicas, 1·eservadas aos re- I angehca, comparando-as com 
sidade do seu diocesanos, e, so- cem-casad~s: . S. S. o Papa as diversas situações do ma
bretudo, no zelo e dedicação do Plo XII, dmgm-lhes a ~a.Javr~, trimonio, e o espirita com qu,e 
Revmo. Clero. determina s. Excia.

1 

exhortando-os a cumpnr reli- se deve encaral-as. Ref-ertnd~ 
Revma. sejam as co!lectas que se giosamente os deveres _ de es- se aos myste.rios, o Santo Pa,, 
fizerem, em todas as matrizes tado que lhes cabem, tao des- dre desenvolveu suas significa, 
igrejas e oratorios publicos, in~ cuidados pelos casaes moder- ções, em relação ao Sacramen, 
clusive os de communidadcs re- nos. Sua Santidade tomou por j to do matrimonio. Assim, ao!! 
Jigiosas, nos dias 19 a 26 de Ja- thema o Santo Ro~ario, appli-

1 
mysetrios gozosos, dolorosos e 

neiro, exclusivamente reservadas cando•o ao matrimonio. Depois I gloriosos, correspondem varias 
para as obras da Cat-hedral, cuja de algu.mas considerações so- situações do casamento. SUB, 
continuação seria iJriposslvel sem bre essa piedosa devoção, S. ; Santidade não deixa de a.eceu .• 
o apoio material e moral de toda S. lembrou como é necessario .

1 

tuar a finalidade do casamen, 
a população paulista. Esta de- a protecção da Santíssima Vir- to, que são os filhos alegria, 
terminação ê extensiva á.s paro- gem no casamento, para se da familia catbolica. 
chias do interior, oujo espirlto manter uma familia integral- 'Terminando, o Summo Pmi .. 
de fé e piedade não pode desin- mente cathollca. Fazendo uma tifice lembrou a finalidade m, 
teressar-se do tempo maxilno e applicação mais particular, S. tlma -do homem, a de e.t~ 
pri~9.1P.~l __ ~ti:..~ -~~ ~ ~ Ar· §.i.k~b1·Q~ !l,S Da.lavras' d~_9r_a.:..! r~r1t. ~t.i..i:n~ .. - ..... 



ticlas · do Interior Ultima Palavra 
ij, 

coul)c à Diocese de' Rio Preto, 
cm· cumpriníento desta resoluçíio 
cios Exmos. e Rev1úós. Srs. Bis
pos; iniciar a abençoact.a serie .. 
do Congressos Diocesanos, dan
do o seu povo catholico provas 

como seus resultados den:m ser 
cnf<'ixados, ·nas semanas paro
chiaes, que, por sua vcz se re
matam com o Congresso Dioce
sa.no, tudo enfím visando o maior 
explendor e triumpho do Con
gresso Nacional a · realizar-se ria 
Capital do Estado de S. Paulo. 
Mostrou como todas as activi~ 
dades desses Congressos se diri
gem a incrementar á Obra da·s 
Vocações Ecclesiastiqas. 

da TécÇtica Moderna 
SOROCABA 

Obra. das Vocações - Vinte 
operarios do S. Vicente da Paulo, 
desta. cidade, offereceram um seu 
dia. de serviço, cuja renda offer
taram á Obra das Vocações. 

ra informações necessarias pode
rão .as interessadas se entende
rem com a p1·ofra .. Edith Cunha 
Pereira, profra.· Efra Vanucchi e 
sra. Maria ele Barros. 

l;nceradeira "EPEL" 

Retire dos Marianos '- A Fe
rkra c;ão J\1:a:tiana da, Diocese de 
Sorocabe,, promoverá nos dias de 
Ca.rnaval deste anno, 23, 24 e 
:l5 de Fevereiro proximo, o Retiro 
Recluso na Curta· Diocesana.· A 
taxa é de 15$000 peÍos · tres dias. 
niio havendo outras despezas. 

Retiro das Filh~s <le Maria -
A Pia União das Filhas de Maria 
d:, Sé, realizou nos dias 21, 22, 
23. 24 e 25 do corrente, o retiro 
espiritual das moças cathol!cas. 
Foi pregador o Revm,o. Pe. Ar
lindo Vieira, S. J, 

Fe~ta de S. Benedicto Ter- eloquentes do esplrito de fé na 
minou domingo ultimó. dia 16, presença real de Nosso Senhor 
a. festa de s. Bcncdicto. ·A ·s 6.30 . Jesus Christo · no Santíssimo Sa
horas houve communhíio geral cra-mcnto cio Altar pela accei
da Irmandade do glorioso santo. t~ão enth\ISIBst.,, e pelos fructos 
A's 10,30, solemne Missa Canta- cxtraordinarios desse certamen 
da. A' tarde. solenmc Processão de feé. 
e Benção do 8antisslmo. Dois me?.cs mais tarde, Ribeirão 

1 Preto · vibrava calorosamente em 
PRJI\IEJltO CONGRESS~O EU- torno do throno eucharistico, en
CHARISTICO DIOCI,SA,'NO DE chendo-sc uão somente de es-

SOROG1~A ''· . • perani;as nas bençãos de Jes1,1s, 
mas tambem experimentando pàl-

Em Novembro, reunidos cm S. pavclmente os beneflcos fructos 
Paulo os Exmos. ç. Revmos. Srs. · que a Euéharistia'- proporciona ás 
Bispos da Província, em prepar~- almas sequiosas de Deus. 
ção ao IV CONG:R~.sso EUCHA;· Por sua vez, movimentando to
RIS'!'ÍCO NACIONAL, d:termi- ;das. as paroehias,, a· Diocese de• 

Retiro da Juventude Feminina I nar3:m movimentar.~m acçao _con- !Bragança satisfez abundante
- As joeistas e jiéistas organi- f juncta e articulada suas_ D1oce- mente a pai·te que lhe compétia 
zaram para os _tres dj~s- de Car- ses ~n~ grandes ce,lebraçoes eu-l na preparação do grandioso Con-
naval o seu Retiro Espmtual. Pa- chanst1ca~ $resso da capital do, Estado. 
-------------'----..... --------•-- , Em breve of'ferederá a Diocese 

SO' OS FORT-B,S· 
VENCEM NA VIDA! 

Todos que trabalham muito estãô sujeitos á fra 
queza e ao esgotainento. 

de Botucatú ·támbcm · ·um expec
; taculo matav!lhosô, ·consíderando-
• se. a bem pensá.dá e éfficaz pre
paração que vaê ténclo. A- -'este 
Ccingresso · segtiir-se-ã. mensal-· 
mente os Congressos de · Santos, 
S. carlos. Taubaté, Sorocaba; e 
Jaboticabat 

Depois ele esclarecer a orga11i
zaçã<1. o Exmo e Revmo. Sr. Bis
po propôs a acclamação da 
grande commissão \central propos
ta esta, do agrado geral, e das 
varias commissões. Apresentou-se 
aind:c< á apreciaçãÓ das pessoas 
competentes, quatro modelos de. 
escudos do Congresso. Em breve, 
anresentar-se-C, rtlgÚrna illustra
ção sobre este bello trabalho. 

Finalmente. jubiloso o Exmo, 
e ~vmo. Sr. Bispo com o:;; re
sultados colhidos, agradeceu,. o 
cori1parecimento de todos os con: 
vidad<;>s e exhortando todo e11,· 
thusiasmo para homenagear e en
graúdecer a Jesus ~cramentaêló'. 
encerJ-ou a t'euriião. flcand,o a.,s
sentado que a nova .reunião d;ui 
commissões se ha cjc realizar no 
sal[to do Predio da Acção Caih9~ 
!!e.a a 3 de Fevereiro pro?(imo 
p~ra melhor elaboração dos tr~~ 
balhos eucharist!cos. · 

E' a seguinte a, CommissJí,o 
Central acclamad11, na reuniãP. de 
20 do coÍ-rente: Presidente, Móns.,. 
Franclsmo Antonio Cangro,. V.i.
gario Geral; Vice: Major Abilio 
Soares; Secretario, .'prof. Paulo 

e a mars moderna e per--· 
feita enceradeira-elétri
ca, pois apresenta os 
dispositivos conhecidos o 
já antigos,- r-igorosamen
te aperfeiçoados, além 
'de possuir, exclusiva-. 
mente, outr-os melhora· 
mentos têen icos: 

é de fato uma enceradel· 
ra e não ·um escovão
elêtrico de lustrar; 'e.m 
virtude de. um dispositi
vo automático só ap.re
sent~do pela EPEL, C!l·, 
palha a êera líquida ou 
em pasta em camadas , 
finas e uniformes, · as 
quais seâin 'imedíata~ ·; 
mente, permitindo, 'sem
perda de tempo e sem 
espera, um lustro incom• 
p:a_ra·v.el e. duradouro, > . j 

.,g,nard "· ~ 
Quando o sangue está impuro o estado de fraqueza 

~ mais grave porque a Syphilis, além de ser debilitante, 
consome energias e não permite ao organismo meios de 
compensar as forças perdidas. 

Grandes festas requerem lon• Monte Serrat; thesoureiro: Cel. 
gas preparações, porque mais sa
zonados -e explendidos sejam os 
fructos. Aliás, o exito extraordi
mírio dos Congressos realizados 
não se explicam. senão pela pre-

Vicente Amaral; Vogaes: os no
mes serã,o publicados, bem como 
os · das demais commissões espe
ciaes opportunamente. 

R. 24 DE MAIO, 80/90 Casa Frindada. em 185Z 

Tel. 4-3587 :-: São Paulo 
Nestes casos é imperioso e urgente um tratamento 

de sangue. . '1-!' 

·- ·:--. --·"""".:n.---T"t·~ =ct.luturrnr;-·sisthematica, 

Íl
. · . ····-· regada pelas graças de Deus, que 

· '. :. i · a oração, o sacrificio sómente 
1' Propaganda atheista na Poionia 

f. 
''.-_-· ... ··' .'.· __ -_rn . . ·,:·. n_~.--·" .··.,.·.~º-,-· : u., ·_,, .·. --~~d~~Jt::~~a::~.:~éfu~~: . tf 1 ~J fl . ·1'' ' ·'·ct~s: jã, se. afan8;1'n 'fr/1.'"djsJ?ôr,, em 

·df'ganizal'".Pº mefü61,., modo, pbssi
vel as homenagens que hão de 
prestar 11,: Jesus · ·na · Santfssima 

R.c;lizrJu-se solérnn~mei1tc ' il. -1 
Festa de São Scbdstião. Fóí pre
·cedida de novena --a que afluiu 1 Novos méthodo-s de a:cçã<' 

grande numero 1 de feis. Na Polonia occupada .:pela 
A's . 7 . horas, hove Missa na Russia como acontece na ,f'o· 

Matrui. éom . c.omniunhão geràl; ,Ionia. ,occupada pela ~Jlema
ás 9 horas. Missa Cantáda ··áo- nha, contfnua intelisa a' êiiin
lem11é. offiéiartdc>" o Revmo:··'Pc. pànha anti-catholica. 

conventos· e igrejas mas -stm: 
cm app!icar.Jhes ta~as ca,d;¾, 
vez maiores até que possam 
ser vendidos · pai-a pagamento 
dos Impostos. 

Va.Jiosl'l auxiliai· no combate · :i, Syphilis; depur<a t'I 

i;a'llguc, l'az t!cst\pparecc.r o cansaço, o esgotaníenlo e 
a frnqµeza. Ha. portanto, toda vantagem crri· usá-1-i:>, 

EUcharistia. · 

N.0 1 Eo 

: A nossa cidade d~ · ·l;;oroéaba, 
séc!a do pledosô bispàdo · nã<Í po
deria de· inaneira' álg'tima · dêsme

.. 1·ecer em vista cios· i:>reparátiv'os ,_ __________________________ __, tãô bem coordenádo·s· que todas 

José Frandsco . Von Atzingen. . · Em ambas porem . a reac<;ão 
aco}ytado pelos ~~- PP, A.nuibal e a -firmeza dos catholicÇ>s t~m 
da Meilo e Cgo. Melchior · R. 1·estringido a acção paganiza. 
do Pardo. · · -' ' · ·.·; dora 'e atheista. · · 

· Assim "ag~Ientro: · lia:· 
.lei"' e extingue-:,;e do el.~ro -e 
. dos. cat.h9.licos o · maximo. d~ , 
suas economias. 

TIRAN.DO A 
Não resta a menor duvida 

f!Ue o verdadeiro drama que se 
desenrola <1,ctualmente no mun
do e que tem a Europa por· 
scenarlo principal, não é o que 
quotidianamente as agencias 
telegraphicas nos descrevem. 

J~·stamos cleante de uma tre
menda mystificação. Os de· 
tentores do l)Oder apenas na 
a-pparencia se acham em luc· 
ta. Lançando os seus compa· 
triatas nesses embates san. 
grentos sob a capa de senti
mento,; nacionalistas, visam 
·elles um mesmo fim que se 
resume na Revolução mund~al, 
·nhra satanica que visa des
tronar· da terra o Nosso Divi· 
no Salvador, para aqui implan

. tar o naturalismo. 
De vez em quando, porém, 

l-nos dado olhar por debaL"{O 
ifa, cortina, atravez de ceitas 

·1 

MASCARA 
indiscreções, como a que aca
ba de commetter õ .conhecidb 
homem publico francez, s.r. 
Pierre Flandin. 

Segundo o jornal "La Croix", 
o sr. Flandin, falando em uma· 
assembléa de jornalistas da 
Zona occupada, recordou qual 
havia s'ido sua attitude coin 
'relação l).os nazistas d(} 1935 a 
1939 e concluiu: 

"Devemos esforçar-nos, de 
todo coração, no sentido de 
lealmente prestar nossa ·colla
boração na construcção de 
uma nova Europa, e a nella 
crear um lugar 1>ara nós. Os 
que nos procuram desviar des
se caminho são evidenfêú1en
te aquelles cujçis interesses 
correm risco, porque a nova 
Europa não é sómente uma re
forma politica mas uma revo

.lução social." 

A's 17;30 horas, · solemi:le pro-· as Dioceses, num:,i sant~ emula-· 
ção por agradar e engrandecer cissão, percorreúdo as principaes 
N. Senhor Sacramentado, porfiam rua! da cidade. 
em 1;eallzar com todo carinho é 
espirito de fé verdadeiramente 
catholicG. 

Parn tanto, ·.no dia 20 do cor
rente, realizou-se no palacio epis
copal desta Diocese, a primeira 
reunião deliberativa dds trabalhos 
do congresso Diocesano. 

Invocada a benção de Deus, 
S. Excia. Revma. abriu a sessão, 
manifestando sua l!.legrla pelo 

. acolhimento respeitoso e edifi-

Visita - Acha-se em visita á 
sua familia, o Revmo. Sacerdote, 
filho de nossa terra, Cgo. Mel
chior R. do· Pra.do, Vigario do 
Jardim Ame.rica. em S. Paulo. 

SEMINARIO MENOR DE 
PIRAPORA 

cante das pessoas convocadas, · e POSSE DO NOVO REITOR 
pondo imediatamente o selecto 
auditorfo ao par da finalidade Afim de dar posse ao Revmo. 
daquella reun'ião. si•. Conego Henrique Van Kas-
. Em seg·uida o Exmo. Mons. Vi- teren, Superior dos Conegos Pre

gar.lo Gerá! ' Francisco Antonio lçmonstratense, no Brasil, nomea
Cangro. leu. e commentou os tre- do Reitor do Seminario Menor 
chos opportunos do programma Metropolitano e Pirocho do· Se
geral ,.dô Congresso. Cóm pou- nhor · Bom•· Jesus, esteve dia 21-
cas pàlàvras explicdu claramen- p.p., em Pirapóra o Exmo e 

.te como os· tarbalhos dev,em se ·1 Revmo .. sr. Dom José Gaspar de 
-extender a todos os- bairros, ca_- Afonseca e Silva-, Arcebispo Me
pellas e nucleos das parochias e tropolitano de S. Paulo. 

Assim.· sendo, rlo goveh-io SO· 

· 'victlco baixou no\'Ías ·instrn
cões melhorando a teclmlca 
éia perseguição, · 

-Os agitadores e agentes da 
G. P. U. deve rã.o intensificar a 
campanha empregando princi
palmente arn~as economieas. 

Como med·ida desse control-
le estabeleceu-se que nlnguem 
pode obter o "apoio official" 
para ohtenção.. de emprego sem 
estar inscripto na "Liga dos 
Sem Deus". 

, Para se comprehender o va. 
lor dessa medida basta Iern
brár que sem esse "apoio offi. 
ela!" não será possível obter 
emprego algum nas- repartições 
e industrias controladas pelos 
sov'iets; e que a situação de 
m!•·eria geral condemna á fome 
os que não tiverem empregos 
·publlcos. 

,Outra medida teclmicauien
te melhorada consiste em não 
desapropriar directamente os 

Fini1m·e11te, como ninguerrt · 
pode adqufrfr grandes. ºJínm-o- . 
veis o Estado adquire -os ben1f 
por quantia insufici.cnte para. 
os impostos e assini perdo O I 

clere todos os seus bens. 
clero todos os seus bens. 

Curso de Auxiliar 
· de Escriptorio 

Reabriram-se no dia"7 do COI'• 
rente as aulas do curso de pre
paratorios ao 1.0 anno do cur
so Auxiliar de Escriptorio cla Li- . 
ga das Senhoras '. Catholicas. 

Os exames de admissão reali
zar-se-ão nos dias 28 a 29 do · 
corrente. . J. 

As inscripçõ,es podem ser féi
tas desde jã na séde da Escola, ·' 
ã rua. S. Vicente de Paulo; .. 592. 1 

· Informações a esse respeito lle· 

rão dadas pelos phone; 5-79Ú'. 

--AD.YQ,GAD_OS 

Dr. Vicente Melillo 
·rmç;-i. (111, Sé N.0 3 - 2.0 andar 

sata H 

Indicador Prof issiónal H.OMEOPATHIA. 

Dr. Rezende Filho 
c0ns:: · Rui· Senador Feijó N:W' 
205 - 7.0 andar - . Tel. 2-0839. 
Das 15 ás 18 horas - Res.: Rua 
Castro Alves, 597 - Tel. 'l•816'J ·. 

Dr. Plínio Corrêa de 
Oliveira 

~ua Quintlno Bocayuva: N:0 54 
-.a.o - Sala 323 - Tel, 2•7276 

P,. Milton de Souza 
Meirelles 

Bü 15 de Novembro, ~50 - 7.0 

s».dsr - Sala 74 - Tel, 2-0035 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

1!u.& :Benjamin Coruitant, 23 -
~o M!dar • Sala 38 - 'l'el. 2-1986 

Joviano 
-e-

J. N. Cesar Le-. 
Advogados 

Iêrgo da · Misericordia N •0 23 

- Sala 904 -

Dr. Francisco P. Reimão 
Hellmeister 

Rua; São Bento, 224 - 1,0 andar 
- Sala 3 • Tel, 2-1543 • S. PAULO 

P. Pedrosa Tambellini 
• · Advogado 

R. Wence.slau Braz, 14, 3.0 and. 
'l'olephone 2-6326 - São Paulo 

ENGENHEIROS 

1uiz Gonzaga Parahyba Amad~r Cintra do, Pr:ado 
· Campos Engenheiro Afohiteeto 

.Advogado .Àrchire.ctu.ra, . rellglq_sa.. ~llegioa.., 
~ete .Santa.· . Helena,)',. -- reside.nelas collectlvas ...;. 'Rúà 
~~B da Sé~ 2H · -1,

0 
an:;: ·~ ~\"9. $ª--..~ª;_:A __ ~;!-~ 641 

_;.-~-~ R:( ~- '~;,---" ',J.. /-' - f!'C ......... 

CONSTRUCTORES 

Affonso Butti 
Perito Constructor 

Estudos - Projectos - Orça
mentos. - Construcções 

Alameda Glette, 359 - Telephone 
5-6719 

MEDICOS 
Dr. João Baptista Parolari 

Clinica Medico.Cirurgica 
Cons. R. Barão de Itapet!nin
ga, 120 - 9.0 andar - Te!. 4~0343 
Res. R. Santa Cruz, 103 -

Telephone 7°4825 

Dr. Camargo Andrade 
Doenças de senl1oras - Partos 

Operaçõe! 
Da Beneflccnc!a rortugueza e da 
Maternidade de São Paulo -
Cons.: R. Senador Feijó, 205. 
'I'el.: 2-2741 - Dá~ -l!i · ãs 18 
horàs. - Res.: Trav. BrJg: Luiz 

Mto11io, 8 -:- '1;'.el. 2,-6035 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

CHnica geral e molestias de 
seu.horas 

Cons. Rua Libero Badarõ. 137 • 
4.0 andar - Telephone 2-2270; 
Res.: Rua Thomé de Souza, 55 • 

Telephone. 5-0565 

Dr. Celestino Bourroul 
· Residencia: Largo São 
N.0 8 - Te!. 2-2622 
Rua 7 de Abril, 235 

ás 5 horas 

Paulo 
Cons.: 
Das 3 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - Molestias de senho• 
ras. - Cons.: Rua Senador .Feijó 
N.0 205 - 2.0 - Predio Itaque
rê - Tel. 2-2741, - Res.: Tele
phone 7-1268 - Consultas das 
10 ás 11 e das 14 ás 17 - Sab-

bados, das 10 ás 11 horas. 

Dr. Vicente de 
Melillo 

Paulo 

Prof ... de Hygíeue do Collegio 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Radio • Diagnostico - , Exames 
Radiologicos â domicUio 

.cons.: Rua Márconi, 94 (Edificio 
Pasteur) - 2.0 and. - Tel, 4-0655. 
Res.: Rua Tupy, 593 - Tele
phone 5-4941 - SÃO PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. José E. de Paula Assis 
AdjÜnto da Santa Casa - Ope
rações e tratamento das. moles
tias do ouvido, nar~ e garganta. 
Cons.: Rua 7 de L\bril, 235 -
1.0 and. -· Apto. 110 (da:; 14 ás 
17 hors.s) - Te!. 4-7551 ~ Res.: 

Tel, 8-2432 

DENTISTAS<.··/, 
Arnaldo BarthoÍo:meu ·. 

Cirurgião-Dentista. - Radiologl5 .. 
ta - Pela Escola de Pha.rmacfa.' 
o Odontologia de São PaulQ -
Clinica Dentaria em Geral -
Raios X -: Diathermia - Infra. 
Vermelho - Coagulação·.·· naM• 
i1lumlnação ~ .Vitalidade pul. , 
par, etc. - Ti·abalhos por car-· 
tão, hora oú orçamentos. 
Rua Martim Franci.sr,tJ, 9'l. - . Tel. 

5-54'16' - S. PAULO , 

~r~ G. Christoffel 
ESTOMAGO 

.. . · . . univer~itario 
Director · do ·sanatório ''Vilta. MEDICOS NO INTERIOR 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso ele doutorado da Fa.• 
culdade de Pharmacia e Odon• 
tologia de São.· Paulo· .,. Clrurgiio 
Dentista diplomado em · 191'1. -
Ex-dentista cio Lyceu Coração'é:l• 
Jesus --::- Especialidades~ .. P!vot.s. 
Corôas, ·Po n-te s; · ·-Denta.dura.a 
anatomicas e. sem . abobada pa.la
ttnâ -::- ·CQrí.:itiitas;~J)ài;:. ~f ~-1'-) 

l FIGAD,O, .INTESTINOS, 
•• , 

0

PULMôE!l ( Asthma) 
Praça da. Ii.epubllca, 8 

. Mascotfo . 
comt_ 1-i:;· lVÍarcdni; · 3-1 .l.;.. 6.0 
andai; - Appa.rt. 63 - RES. 

Rua Augusta n.0 2.62S · 
· ·d!!a 9 'JW lJ e ~~~"" · -f .. J'ela.l)hQn~ _ 8-.3jli!.8 •. 

y 

• '·· 
1 e 'das 14 ã.s' i9 horas - Con.s.: 

Dr. Luiz Melhado Campos Rua Direita, 64 _ 2.º .anda.r ~: 
Mei;!ico Oculista Sala 7-'IA - Rcs.: .Al. Barão d~ 

· ll~J;õ!X-:ffl.d,WL, ·lo1, · i.4PkQ -~çi5Jªl.J~~~~~~~ 
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EVANGELH(i 

Hierarchla 
1 

P_laeencia basta.nte m;,lsã os 
f1lms que perturbam, depri
mem e a·té degradam." 

(Celinc Lote) 

--o--
" Rec:ommendamos aos paro-, 

Os llli!agrc:; riu" 

enchcra111 a vida <t.t'' 
Jesu·s, sempre que 

recordàd,os, avivam 
nossa. ~é 11a rnissâCl 
di'í'.ina ri e '.'\os:;ú 
Mestre e Scnhol'. 
Encerram, ai n d a, 
interpretados sym

boli~am<!ntc, como 
:nós autoriza fazcl-P 
'li. tradição dos S.Jll· 

tos Pa-drcs, preeio
s os etrs'inamento:;; 
'l)ara nosso aprov'ci
tamento espiritual. 
Assim, a leprn r 
a imagem viva da 

'l1ediop.ÀCZ .{J_UC a[lllC· 

~nta uma alma dc
,formada pelo pecca
d9; e o p~dido do 
.Centurião cm fá, 0 i1.r. 

-de seu servo recor
da-nos a .bclleza :en
cántadora. da cari
dade. christã. 

1\Ias, não é só no 
todo, tomados con

.TERCEIRO DQMINGO OEPOIS DA 
EPIPHANIA 

São Matheus, VIII, 1-13 

Como Jesus descesse do monte seguiu-o nu: 
merosa turba .. E eis que um leproso. tendo-se 
chegado. ;;adorava-o dizc:hdo: Senhor, si queres, 
podes limpa1·-me. E, extendendo Jesus a mão, 
disse: Quero, sê limpo. E logo ficou limpa a sua 
lepra. E então disse-Ih~ Jesus: Não digas a nin
guem, vae mostrar-te ao sacerdote, e offereee 
a_ ablata que preceituou Moysés ,para que lhes 
sirva de testemunho, Como entrasse em _Ca
pharnau·m, chegou-se a Elle um centurião, ro
gando-o d:zendo: Senhor, meu .servo jaz em casa 
paralytico, e soffrendo muito. E lhe disse Jesus: 
Eu irei e cural-o-ei. E respondeu o centurião: 
Se_nhor, não sou dign'o de que entreis em mlnh,a 
casa; mas dizei uma palavrá; e se salvará meu 
servo. De feito, tambem eu sou homem submet
tido a poder de outro, tendo 'ao mesmo tem AO 
soldados ãs minhas ordens, e é!igo a este: vae.' 
E elle vae: e áquelle- vem. E elle v_em; e· ao 
meu servo: Faze istó·. E elfe. faz. Ouvindo Je·; 
sus, admirou-se, e· disse ~os que o seguiam: Em 
verdade vos digo, não encontr.ei tamanha fé em 
Israel. Oigo.yos, po'r.ém, que múitos virão do 
Oriente e. do· Oc.elâ.ente, e terão h,igar com Abra
hão, Isaac ·e··:Jacob 'n"o reino dos ccSus; os filhos 
do rei no. enfretanto. serão lan9ados nas trevás 
exteriores. Ahí haverá oho1•0 (e ranger de den
tes. E disse Jesus ao centurião: Vae .e f.aça
se conforme a tua· fé, E naquelle momento sa
rôu o servo. 

chos, reitores de igrejas, supe- 1 

a.ppella ])ara a su- rior_es de ordens ou congregjl-1 
hordinação que dá ções religiosas e ás familias 
cffü:iencia aos ac- e_hristãs· desta nossa Província 

. Eccleslastica, a assignatura 
tos soe1acs. Tam- d esses boletins sem·anaes, 
bem o centurião afim de poderem seguramente , 
nào consirl0rava m; 1 orienatr-se e tempestivamente 
detentores e v e 11 _ prémunir os incautos." 

l (Da Pastoral Collcctlva) l.uacs <lo podei, mas 
a autoridade em si. 
J<) estas determina
c:õcs lh{) pareciam 
t.ii.ó naturacs que, 

embora pagão, não 
,11),lgou possive·1 · ou
tra o.relem na Provi-. 
·clencia dh0ina: li: 

--o--

Assignatura: Nesta Capital, 
20$000 .:_ No l nterior e outros 
Estados,. 25$,000. 

Publicações rece
- bidas -

He\l acto de fé e 
Recebemos um exem1ilar ela 

humildade mcre'(;cu edição -da. confere11cia pronun-
(lo Mestre elogio ciada .. pelo sr .. dr. Fraitclsco 
publico e solemne. de Paula Reim.ão 'I-Iellmelster.

1

1 

T%tes factos con- sob o· titulo: "Deveres do Es-
tado nas· relações entre empJ'O· . 

têm .-riara nós uma gados e empregadores". 1 
a d ver t encia. Ka. . Essa conferencia foi a 6.ª da j 
Igreja do Deus tam- serie '.' Pró acção soéial ;,, pró, i 
bem ha ele ser O movida pela "Antiqu! Socicta- ! 

1 l 
. . tis Iesu ·Alumni, A.S.I.A.'?, ,

1 
µ\ove t e ·nossa ·ac- . 

secção r~gional de S~o Paulo, 
.tividade. o acata- tendo sido· pronunciada no I 
1i1ento á hierarchia Col!egio São Luiz. Trata o A.

1 nella constrtuiida por das cortsequencias de uma !u-

i 'tervenção mal orientada do sell' cliv.ino funi:lado1·, A ~greja $e assenta sobre Estado· nas relaçõ<:ls entre ·pa-

Amanhã, 27 
ABERTURA DA NOSSA 

T.RADIC/ONAL 

LIQUIDAÇÃO 
SEMESTRAL 

Todos os nossos afa .. 
1mados artigos de uso 
pessoal ou . de utilidade 
caseira serao ofereci-

dos com . 

SENSIVE\S'.. A. BA llMEN TOS 

Casa Anglo-Brasileira 
Sue. de MAPPIN STORES 

juntamente, que os factos occonidos na vida 
de Nosso Senhor encantam e ensinam; Atê as 
menores circumstaneias contêm doutrina que, 
a's»imfü1da,.c.oulribue. pant 110:1;ill. santificação, 

. quand~ não determinam erientaçileR solidas n!l 

n obedienci:t. On:le ella não fôr o funda- ~rões e operarios·, e da dou-
mento, tema-se naujragio. A Historia da trina da Igreja a .respeito; 1 
Igreja illustra tristemente esta asserçã.o. o Agradecemos o· exemplar en- l 

· y'ida cspiritüal. Duas circumstancias no cvan· 
gclho rle hoje, pare-::<i-110,;, diamam nossa atten
ção pa.Í·a, o arcabouço sobre que sc assenta ,a 
vitalidade da Igrnja. No ca:;o do leproso, o 
rél?peito inostrado pór Jesus á. autoddadc re
ligiosa dos h.cbrcos, sem considerar as · '(}ua
lidádes ·. d.a · pessoa que então deseii1penbÍi,va 
o .cargo. Esta pouco importava. As deter, 

mii1açoos· ·• inosaicas palravàm acima destas 
contingellcias pi·oprias ela natureza humana. 
J:esus não consideravà o homem, mas a autó· 
!'id~de <J.UC dava ordem, ha.rufonla, ·e; com ellí!, 
i_Vitalidade · á sociedade. 

· · _. · · 1 viado. ,._ 
superior_ h!Ot·archico merece todo o acatamen- ~::;::============::::Zl=c====:;;:;;::::===============:;:::::::=:;::::::::::::::::::=f..1 
to devido à auto.rida{}_~ divina. dP qne· ô pai~-

1 
,,< -~~--~ ~ ,0,-. '·'" ·- . ____ ..,_y 

ticipa'nte, ainda quando _pp-e<:a meirns óppor: 1 27 DE JANEIRO 
t1rnô ou seus predicados' intcllectuaes e mo- ! 

' ' 
raes nol-0 não recom1hendem ã nossa home-
nagem. E' d°o;1frina Insinuada pelo procedi· 
mento de Nosso "'Senhor nes'tc Evangelho. e. 

muitas vezes inoulc;das por. São Paulo. 'l'iÚ
vcz· pareça extran·lta. ·. ,J\fais e~tr;nho e IDY'S• 

· terioso é certameilte -ter· Nosso Senhtw cha-. ,. \ ,. . . . . . .. . . 

mádo a fragllidatle dó h<>nieii1 a 'Co\}a:b'orâr 
il~ sua Obra da Redcmpção. São factos. que 
no's' não compete discutir. Os"ju:izos de í>eus 
são imp'erscrutav·eis: T-oeá-nos acatal-os e 
cumpril-os cum. timore Qt frémore"; 

São· João Chrysoslomo 
' besc~ndente de !amHià lllus-

tre, nasceu . João Chrysóstomo 
em Antioeh!a, na .. Asia, Menor;. 
Sendo seu pae Segundo, coni
mandanté 'das .• tropas imperlaes, 
.morrido muító cedo, a sua educa
ção ficou confiada á sua . mãe 
Antusa. Efstà, descobrindo ,no 
filho excepcl9naes dotes lnteilec
túaes, não t>oup,ou esforçós para 
tórnal•ó um sablo. Os seus mes
tres for'am os mais. afainados do 
.inundo,. e foi;Dlqdoro de Tharso 
"'JIH!Í'il o hi:strufo/em religião. Em 
369 o . blspó MÍH~cio baptiz?u-o 
?º~er~fi!i~~lhê · 1!-f mesmo témpo 
as)?tde_'ns nie~~reS' .. 

deixou-se dommar pelo temor I pe'.as attitudes do Bisrio, .. e não· ff 
1_das represall.as que os seus aetos perdoou no seu orgulho:-: . 
de vandalusmo poderiam acari'e- A tal·. ponto chigou ·a qÚeet,áo: 
tar. O bispo Flaviano dh-lglu- que foi coi1vocâctil: .. 'um concllio' 
se pa.r.a Constantinopla afim dé · destinado a refreiar esse· 'ln doma,• , 
_acalmar o imperador, emqu.antQ vel Patriarcha. O m,et:ej{to. foi'. 
Chi-ysostomo consolava e aniI11a- levado no facto de -~1.' elle ftga-: 
va o povo com sermões admi- salhado a,lguns m.<ii@)~,: e,cpul•! 
ravel~. SOS pelo BiÍipp,_ ~!) Aiexa'iidi'.iá', ':quei 

Como a sua fama crescia to- duvidava de' &µ.ii :ó;i:thódÓ'i?fai · · No e as o do centurião é este que 

, Critica Cinemat:~·graphica d.a A. J. e~ 
,. 

. dos OIS d!lls, .ru.;ca;éli.o, Ímp~í·ador, chamado á.)~#,: ~e ~fiiita,,-t'Ji 
chamou-ó pàra; à: seqe i>at:d.àrchál Seis bispos, p,arJ!i. ·cóntai- . de. sui! 
de ê-Onst~úiinopla itue Sli-;,,Va,giti•a. attitud~, . e!Jl git~I, e:::~jÍ,· dilk 

J.i'ói preciso o ~pel'ad<i~ úsai· sua attttude t;!.~in- re'làl)ão;- aps,; 
de t9,da a. habilid:«Íe

0 

dé ciue erà nic.fng~s :fo.ragicfos, $, Jo,ã;,tfçím,-..-! 
d9_t~do, p~1-a l;\Í::t~ricar ~ consen- s~i;toin!);'f9i dé~sto do.,eàrg(i•:•\ie, 
tinf~-~ _ao s,e~· C,\1,.~~id~to. Em Patriarclfa,, .. . 
.Allexa17-qr1,1,_ logo ~:-lll,\l,11,ifestou o· ~auili Íl{Í{) s~ õppoz - _(J~ 
descqnteritii,m~ti,to, pojs ~ e$!)!)ra- injustiça, e /*.> l'e{:Ü'oif·~ el<iâtl'.J?l 
vam .. qii.e Chrysostoffiô fosse pa- deb~ixo da màior:;:acela.m~!lã<1 .. d-pj 
ra. mais pétto. povo e nqbrez!i.'' que l\lla;'.>j~mii:iei 

Orientação Moral "do~ · E'spec1aculos Já n~e t<lnipo_. Cl:)rysostomo 
se11tia, gràilde' _voeà~ão pa.fa a· 

aconsellíam ó fiim às criantas. vida' de asceta, ma$ a sua mãe 
Cotação:: -- Acceitavet n;e •. _se opÍ)oz· reso1utã.mente a que 

. NÃO: .CUBIÇARAS A .MU
i:t.HER ALHEIA (Da R. K. O., 
'com Charles Laughton) 
Drama e;m torno da vida <le 
um ;rU:stico- agricultor, que, por 
correspondencia, se torna noi• 
Ivo de uma jovem da -cidade. 
Um casàmento adiado e a 
iexistencia de pessoas pouco 
cr,iterlosas, .. dão origem a. si
'ttiáç.ões ·delicadas e iri-egula· 
1res; Além -do proprlo assum
vfo,' scenas de vfogariça e san
gue ·frio são falhas· a apontar. 
Embora alguns conceitos salu
tares attenuem a gravidade {lo 
film, deve o mesmo ser rés
:tricto ás pessoas ele solida. to,r
[111ação moral e religiosa 

Cotação: - .Restricto. 

A. ·CIDADÉ DO PECCAÓO 
(.Da Metro, coin Clark Gable e 
.ianette Mac. Donald) - Uma, 
~ovem .cantora exerce com a 
,;eriedade de seu proceder, be
heUca influencia sobre um 
111.ventureiro. .Ao lado <lessa 
'1,istorfa. dcsc1'.eve o film a vi
fia desregrada dos habitantes 

de 1 Sãn Francisco .da· Cali.for
niá, antes do terremoto que 
assolçu -~quella ci<iade. _Ditos 
inconvenientes, scenas ,e dia
logos men:os i-es'peitotíos, e a 
àggressão de' um sacer<l'ote são 
defeitos que se notam hesté 
film, os quaes. são attenuados 
pelo final re·parador, e pelo 
correto proceder da protago: 
nista. Deve·, entretanto, ser 
v'edado .. aos menores. . 

Cotação: . -'-: Acceitavel para 
adoltos. 

DANSARINA RUSSA (Da 
Warner Brothers, com Zorina) 
- O en,rédo gii-a óm torn~ das 
diffkuldàdes de umâ. "'troupe" 
de bailarinos russôs, e· do sue
cesso . inverossitnel rlo heróe 
conio compositor e bailarino, 
ap:resenta'dos· com certa comi
cidade. Pela natureza do the
ma, é frequente a apresenta
ção de bailarinas com trajes 
pouco decentes, falha que é 
aggravada pela focalizaçã.o em 
"clcise up", tornando · o film 
condemnavel para os adoles
centes. 

Cotação: 
adultos, · 

Acce1tavel· para 

·o FIL:HO Der> CRIME (Da 
Republíc Pictures, com Bruce 
Cabot é Ralph Byr~) - D.ra
ma sobre as aventuras de um 
rapazola, victima innocente de 

1 uma -pessimél, educação. '$oas 
, scenas de •heroismo, dedicação 
i e arrependimento, se alternam 
l com scenas de crimes e luctas, 

deixando um.a falha no con
juncto, cuja. •impressão final 
-não recommemla. o fJlm aos 

nos P~ra é'rianças. .. elle se ~~t~aáse para o dCserto. 
O seµ · talento e à sua vlrtú• 

D ÉS MAS C ARAl',)OS ·(oa ,de tornaram-no famoso a ponto 
Warner Brothers, eom Ronalci 'de o povo querer eín 373 acela
R,eagan) - Apresenta a lucta mai-9 bispo. Mas João fugiu para 
entre sabotadores, au:i.Üladds jun·to ,,de um .monge -anachoretà, 
po1• altas· figuras politioas, a e~itregaúdo-se. ã vida de que· tan
quem · serviam, .e a policia se- to gostava. M~s a sua complei
creta. · O ambiente e as luctàs. ·ção, em extremo delicadà, · não 
;,tpreseutadas, ,a,esaconselham o supportou os rigores da vlda nos 
film ás crianças. desertos, e e!Ie foi obrlgltdo a vol-

Cotação: - Ac:eeitavel me- tar. Como dur1mte todo esse ·tem-
nos para crianças. ·po elie se tlvey;se· dedicado ao 

AOCUSO MINHA MULER 
(Da Metro, eom Walter Pld
geon e Virginia Bruee) - É' 
& Mstorla· da vida de um advo: 
gado norte-americano, cuja es, 
posai leviana deixa-se levar a· 
sitúação irregular e soffre fu
nestas consequencias. · As vi' 
cissitudes por que passa no fi. 
nal, attenuam a .iná impressão 
do. irtic.io. • A naturalidade no 
proceder mal da esposa, no 
acol,lselllar nial de sua secré
faria e o descaso no conC1;iito 

estudo e á · meditação dos Livros 
S11,grados o seu talento extraor
diltario encontrou elfi sf mesmo 
mater~l par(!,' nroduzir · obras 
màravllhosas. O seus sérmões 
eram sempre ·considerados os me
ll).ores que . até então se tinham 
prpnúriciado sobre o assumpto, 
e a arte com que escrevia era 
~ncom.pàra vel. . · 

Aefüi.rt_sio-se eUe em Antiochia, 
o .povo se ·revoltou por. causa dos
l!llPOstos. Como o imperador era 
de seu natural colerlco, o povo 

Come~ou ep,tã,o para Chrysos- vira. A attitU:de d~ toJ;l.ll:,s : ~.i;:;;P,e~~. 
tomo1 uma vida ·de lucta,... 0 seu -..... · _ _.:-.~:.;-·- -::-:: ''.:, •.. 
trabalho· nâçl f\~8, mais ci de con- Dr. DÜ~al B'HZi~-: "" 
verter ÓS ~iãos, n1~ S!lJI de fa., .. . . '.. . - · · · . 
zer com que . 08 proprios cátho- . <>'éul~~::- , . ' 
l!cos, amoJíecidos por umi+ vJda Rua. Senadw,· P. JAA1,~io, 151 
de luxo deslumbrantes, desvias- Salas 513-14 - HJ~~ 11 hs . 
sem os o)hos dós diamantes e das -X:eiepli9i'te 2:lfs)a • ·. 
esmeràldaa, para dirigil-o ao ceu, -=---•.'.' -:-,,f,,.:,.-:ú;; .t'Í!il'! ... °"·~ 

o espirita do, Evangelh.o tinha soas de t<ll:lsÍdêr-Íi;çiQ· 4i: itóicI&J 
quase todo desapparecido dessa apoiadas póÍ' tõê:iô: dJ:ó'Vó :t~i '1;ãd.'1' 
cidade· de fausto. ameaçadora,,. qije Q ini~rad~r .. f~t 

Esse povo' habituado com as obrigado a cón'sen'tlf.·'.a 'v.oifa\ do . 
maiores ·adulações, e tornado por g~i).ude Bisp.o ·d~ Coi;is~itl_l~~pla~' 
isso estremamcnte susceptlvel, Vemos· pois sempre .a/lgr,eja; ·.~uc•, 
sentiu a, pressão tremenda exer- tan:do emitia oliiói?it<rosi'iif·<:iâ;'. ¼r..:: \ 
cida pelo ncyvt, Pâtriarcha ten- 1'a, que. i!~~4?s no t~rro_: t!i no; 
dente a ai)pfoximal-o de Deus, ouro, se es(l.uecem que .. tú(l.o;;_~_SO'; 
Mas como todo o caminho as- é .col'ltige?te, e ... ·~µe ii:ãô . Pq,\iem\ 
cendente é penoso não faltou t.er côm essa base· um podei:'· ·1.ú-.) 
quem achasse extremamente ru- no ou duradoltro'. ',',!, 

de e intransigente o novo Pa- Chrysostomo v~ltou, mas como, 
triareha. · · ' 

A propria imperatriz Eudoxia, a sua attltutle rião lllJJqasse, fot 
que estava, longe de ser uma de novo ex,Ílà4~. • e ck~~--vé;i.'~a.~ 
creatura de procedimento impec- ra. sempre, pciÍ~ a súa sami~'tiell..' 
cavei, sentiu-se attinglda de longe cada não resistiu à vi1,1:gem t>ik.: 

-0 lugar que lhe inttiêai;à.m. Mor.:.; 
· do matrimonio, tornam o film 
perigoso ás pessoas que não 
tenham solida fo,rmação inoral. 

Cotação: - Restricto; ·-· 

Um un.icd .iornal tçatliolico para,o clero 
allemão -

reu em 14 de Sete~J:>ro de 40'(~ 
tendo na Vesper;,t OU~O as SC• 

guln~s palavrasi ,;T~riha/aniJM~ 
.irmão, o dia de _.i!]:!Snbão :,nos 

"PREVIEW" DA (EGIÃO DA 
DECENCtA._ 

AcceTtavet 
O codigo da l,afa: 

Acceita.vel para adultos 
O diabo é covarde, 
Punhos rfo ferro. 

De ·quando em vez os' nazis- nal catholico para o Clero al. 
tas encetam uma campanha I mleão e pà.izes annexados, que 
tendente a mascarar as perse- está sendo publicado. Os doü; 
gulções religiosas na Allenta- liltimos a: serem· fechados fo
n.ha. Chegam, muitas vezes, a r~m. o '' Kircbenzeitung·•, de 
affirinar que o. nacional-socia,. Salzbourg e o "Kor.respondenz i 
lismo não é anti-catholico. dos Priestergebetsvei·eins '", de 

· O que ·1>ermancce de concrc- Vienna, tendo este deixado de 
to, )}Orem. é a condenação ser publicado em 1.º de Seterp-

Restrictos rla ideologia nazista. pela San- bro do anno passado. 
Eterno D. Juan, ta Sé, e os factos innegaveis Doante da intcnsidadP cres-

unirá.,, 

--- -·---------------

0BELLO~ 
BRANCOS 

-· 

menores. o - d' ~ · e 6 
"'-

1 

~ s gregos eram assim.· _e ~c:rseguiçao, ci~dos ~ontf· centê da perseguição religiosa. 
~ Cotação: - Acce1taveJ para __ , nua.mente. pela Radio-Vaticano na Allemanha, o rea).}pareci-'! adultos. ----v- ·· o ., t · n WQaE•Y:tidim?JP/1 fJ .. sserva ore_ - om':no". mento do "Klerusblatt" faz .. 

,&
---- --- -d-- ----- "Os limites do _cineml mo- E a p~r!ie,gu1çao n_ao cessa, nos J.}ensar que seja mais um 
~ Q O VILÃO DA ALDEIA (Da derno? , São infeh%mente res- procurando attingir p_o_ ntos vi- jornaf ·catholiéo, que os nazisflR/Zft (ê ~1 Universal, com John MackJtrlctos: di~ertlr~ emocionar. O taes. tas transformaram, cons_ervan

,m-•uw .. ca '"' ,.,. Bro":',n) - F!;m de aventuras el.nema nao alrJt!enta nem a Ainda _agora, com o rea.ppa. do O nome e as appa.rencias, 
«u .. 'l4 ele Mo,o: soo qo. co,xo Po,101, 2021 do far-west · ~ , _fr~quencia alma nem mesmo o coração na Ye?. imento · ·~o . h.ebd_omadario em. diss·em.inado( das id. éas pa- ! 
~ .Ao PAULO de scenas de thotei10s. luctàs sua parte n:,als elevada, e º-! "Klerusb1att ', de E1ehstaedt, gãa, com O int.uilo deliberá.do· 
...5::9. ~~--MQ~/.,Qãt91i~•· 1PJ.tblic;.Q . .ac~'?li.A!:-flºrn,,uma &.!l.~~içJt,,~~- 9.%~~ Q:..-~.. ;. P.-AQ~~ 1 

\ 
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FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 
VINHO 

CREOSOTADO 
de João da Silva 

· Silveira 
<3RANOE TONICO 

.ARRECADAÇÃO E PA· 
GAMENTO DE PESPE
BAS FEDERAES PELO 

BANCO DO BRASIL 

O Presidente d,t Republica as- , 
~ignou decreto-lei approvando o 
additamento ao contracto firma
do entre a Uniào e o Banco do 
Brasil re)11-tivo ? execução dos 
F.ervi~,os do recolhimento da ar
recadação e pagamento das des
pesas fedcraes. Pelo erferido ad
rl!tamento aquelle contracto as
r;ignado em 5 de Janeiro de 1939. 
é prorogadn por mais dois an
n.::~. elevando-se ijinda para 700 
tnil contos o limite ma:,.;Jmo do 

· r)ebito de. posição do Tllesouro. 

CONFERENCIA DE LE
. GISLAÇÃO TRIBU~ 

TARIA 
neun!u-se em Victoria, capital 

é~ Estado de Espírito Santo, no 
dia 20 n. p.. a reunião dos Es- , 
ta<los qÜe compõem a 3.ª região 
geo-economica, ~m prep:;i,ração cja 
tonferencill, nacional de Jegú;lação 
tributaria. Essa reunião durou 
âté o dia 23, 

O sr. Valentim Bouças, que 
&campanha va os trabalhos como 
~ecretario technico do Conselho 

-&f d!' Economia e .Finanças pa1tiu 
com selll:l auxiliares na manhã 

LEGIONARJD 
. ' -- ----- -· :a--=.• 

Syphilis 
Rheumat:s:·n,::, 

Fendo5 e:T, s ral ? 

~ELIXIR DE 
NOGUEIRA• 

F'alou o sr. Edmundo ,Jord8o. 
frisando os p:rntos principa~:, rl~ 
f!IJ.C tr.it.ar:f,. o Congresso. t.acs 
como protecção do patrimonio 
l1istorico e. artístico nacional e · 
local. desapropriações. coi:struc-

nn 
.EU L~ ·-· . ' s I L d'." .• l1y/)·.·~~ \\.jjljl;!r. d.:· 

'·:r, \.";--;:. rjc j\1·~ih. r,::r~? 

111\.::::áu, pr{"-.:C'cicrcrn à r~'\·ü->in d:) 

Milhares de curad ~-s 

-------'=""-"'""··.,....,......,,, __ ..,+.,__,._,,., ..... ---..-..... !*-. c,· .. ~i~ü Pc::·t! f .. ;:t: 1
:~;· lHu·n:'.::li- r:·i·?nd~ cn·,·e 1:.a-adura n~s.se ::,ee-

~·ula1nent8 rla. fi};caliz.u.c;áa tias 2.n Gs bclethrn c-;~0:t.::.::co::i í.:.--!1::lo-0 c0n1. os 1n·.:.:c.,'i!.O0 dp lc- \.e\:. Os penin3~lares' foran1 porc1n 
expedições scientit"ic.i.s e ,•.rtü;:icas scrf.J redigido,, t.micanwntc cm 

1 

€.'--;~,cf).,; aclua.·,. ,,.ind2. uma vez mal succeditjo,s, 
çõe8 rurais e urbanas, 
saneamento e hygiene. 
te, praças, sigiialaçi\o 
etc, 

rsthetica, 
transpor
das duas 

para alvas, 1 oq l1Pt tes, 
:sobrepeliz e toa!há~ de 

altares comp1·ern na 

casr.1, especiali::-;ta: 

a casa onde tudo é 
mais barato 

Rua das Palmeiras, 
Nos. 88 e 94 

no Brasil. po:tug·ucz: rnffrendo ·grande derrota e per-
Compete ao Conselho de Fisca- :J O 

-- A di,·uJgaç:\o dos dados 1 * l"oi cmpo~sado o novo coi:1- d.as considcravei.s. O communi• 
lização examinar 0s interesses I refHent2s Ho peso do cimercio n,2ndr.ntc da Escola Militar. o cado italiano attrib.ue grll,nqe i.m· 
Gcicntificos e artist.icos dos Ins- ex,crio-'. íeil ·.1 _açtualmcnte pcm coronel Al~io Souto. Por occa- portancia á posse de Kli,surll,, 0c1. 

1 liLuLo.s cultur.a:2s do Brasil liga- bruto e pc.,;> liquido, ,Tró f2ito ;~ião da posse. tLs'.:lu da palavra o da.de que cstã ~ob .o domil,lo doa 
· dos ás expedi,:ões; julgar da ido- unicamente ('111 pesD liqu'.lli,: grnci ai /.lnro Pit:Oõa. de Castro, 1 grego!. clcsd8 ha duas semanruJ. 

nci.dade cl,as expedições: da. con- tra1vmitl'ndo o co:mnando ela l 
\'€J1irncir, º O]l~"Jrtunidadc da NOTICíAS MILJTAHES I E:;c·J.\;'. ". :,,:;r:0 11_,~_ncio rel_a.torio i UESOHDENS NA RU· 
co11ccss::o das liccn,;i:s rnqueri- de ma ,h·::c -, c,\u-.rnt ·: os c\eJ;; a_n- MANIA 
rla~. bem como d<1 inLere&se na- P·Ji baixado pelo ministro da 1 1ns em que e:,, e•.~ ;, fr<>nLe Ga-

l cional. Guerra ~111 al'iso pro_liihi!ido in- il fi"_ºll: esf.a\.Jeleeimenf.o d'i' cnsmo 
A, licenças para as e~n°rliçõr.s cornorac:oes ou audo11~a(;oes 1·ara m1l1i ,t1. 

1 2~,·ão concedidas medir· re- funccionamcnt.o de no1·a.': f'!cje- 1 . 

l que1 i.mento que deverá r 11- dad,:,s rJe lrru de 11uerra. Essi• pro- 1 * NP, pasta ria Guerra foi a.s-
•1iado clirrcianwnt.e WJ Con:;eJ/1,\. J1iiJir:ão nào é extensiva ,i r:ot'ic- / ,;ign;e.do decreL::> nomeando o te

! qu2ndo se tratar de expediçoos da.de ou csnia ele i:iotrucçéio mi- !·ncnLe-coroncl Paulo d~ l"iguci-

1 
nacionaes. e por meio do Minis- litar que vrnlw, a ser creada em i .rcrle. chefe interin<l do Serviço 
t,erio da., RPlações Extc1'br,2~. cidade onde ainda n,io exL,ta ! cto E·;t.aào i\famr da IP Região 

1 

quando de e;i:pediç:ões. esLranr.ei-, qualqul'r desses centros ele pre- Milita'-
ra.i. parnção milita~ 

* O general E-liln,. Junior .. com-
PRODUC'CÃO DE MAN· 

TEJGA 

féer,uncto estatl.stica.s officiaes. 
o Bn,sil occupa o 18.0 lugar en-
1 re o,; paizes productore.5 de man
teiga, mas na Amerka do Sul, 
cabe-lhe o segundo lugar, sendo 
primeiro a Argentina. 

A producção de manteiga só
mente nos estabelecimentos sob 
inspecção federal alcançou em 
1939 o /9tal ,ele; 12_.829.000 kilos. 

* Fcram designados os minis- mandante da l.ª Região l\1ilit,ar: 
lros do Supremo Tribunal Mi- recebeu os generais Heitor Bor
Iitar.. genenil Alvaro O. Maciante, l g:c-~ e Lobato Filho, (]Ue lhe -fo
;:i.lmirnnte Oscar Gitahy de 1\lcn. t"_,m prestar hom21~agcn.s pJr mo
castro e dr. Ma rio Augtt,to C. ; i1•0 do seu annivertarin natali
cle Ca,tro, c o procurarJor w:ral ":.:.. 

Nol'a111cnt-0 a Rumania e mel'~ 
mente Buc~rest. ma capital, vem
º~ ami:açad2.s de graveB desor• 
den:, 

e,, conflictoi sào promovidos 
pela "Guarda de Ferro w parU
do nazist~. rumcno, com o fito 
evidente de preparar a comple
ta irtvasiio do paiz pela., tropas 
gennanica.:. 

O pretexto das desordens foi 
o assassinato do major Doehri:ng, 
c<ue fazia parte 'i:rà 'inissão militar 
~llemr. na Rumania. 

A policia pi'etende que o assas• 
sino seja um cidadão grego. con-, 
o nome de Aletrino, natural de 
·sàlonica, 

Jé, se fala numa passivei in• 
ten-ençáo alleman para policiar 
a Rumania, que se vê agitadá 
constantemente por desordens, 
ç]esde. ~-,. ,deposição do i:ei:; <:;a.rol. 

, .• ctio dia .20; em.·avifuo• militar,,-ce~; · 
d!do pela directoria da Aeronau
tica do Exefrito, 

TeL · 5-4070 · 
NAVIO TANQUE PARA 

O LLOYD 13 Not1~1t1~ 

do Mundo 
ALGODÃO 

O /ll'. Ferre!r!/. Guimarães refe-
. l'iU•P41 ái; notioii;i,s levadll-S ao co-

A PERMANENCJA DE 
EXTRANGEIROS NO 

PAJZ 

. · nhecimentos do Con1>elho Federal Communicam do gabinete do 
i d!! Commercio Exterior, sobre a 1iirecto1· do Departamento Nacio. 
. , 'Bltuaçãe da aoL,a de Algodão de na! de lmmlgração: 

O Lloyd acaba de adquirir mats 
um navio-tanque "H. C. Folger ", 
no sentido de aparelhar a frota 
mercante nacional com os ele
mentos necessar!os ao transporte 
de oleo. O novo navio-tanque 
ser{,, baptlzado com o .. "me de 
"Reconca va ". ;:, r,tverpoel, segundo as quaes aug. "os estrangeiros que tiverem 

mente.m as possibilidades de cón- processos em curso no Ds,parta
Sl).mo do algodão brasileiro na Ill· mento Nacional de Immigração, 

, gl;iterr~ deverão comparecer, pessoalmen-
,· O ºFinancil!,I Times" declara te, ou por meio de procurador le

que o ·americano pocjerá ser subs• g,almente habilitado, ao proto
,; l:ltl!ido com vantagem ~ielo algo- éollo, Jocali.sado no decimo an-

CONVENIO INTER
" AMERICANO DE 

CAFÉ· 

aio lmisileir~ ' dar do Palacio do Trabalho, onde Approvai1do o convento Inter-

COMMERCIO COM A 
ISLANPIA 

r e 'Ç'tn grl!,nqe importador está 
1 lnt!lr~sado em introdl.lzi.r no nwr
,.. -cii:Jo E!!!- #!ll-ncli,i saccos de il,n~, 

gem, fi~ras, oJeos vegetae& e mil-• 
· detrai; Eje construcção p~o~den~ 
.tea do Brasil. 

Os proq4ctores brasileil•o;;; in
t,r~ssa4011 deverão enviar amos
t1,as e preços pimi fl Escriptorio 
Ce1mnerpiªJ go :Sr1!1>i! ~m Npva 
~ei·k, 

Instituto Mo~erno 
fH,AC4 ºA ~!]:. 'J-63 

!'l. ~AUJ,C, 

,f~cª~a4o pelo qoverno 

fl.t\CTYLOG.RAP'HlA 
TACHYGJlAPIU4 

-C, Melhor Ensino Pelo Menor --~::-r!';;QO-.,,.:,:..·---, 

1 t~• CONGRESSO BRASI
: tinto DE URBANISMO 

, ,Jm;t!!J!OIMi9 cti& !lO p, p. , !lQ 
iilU.@!tOF~ !'!l!- A.B.l,, .,ob a pre-
• síii~!'!Q~ !'!O Ministro Qustavo ca, 

P~l'leina; o 1.0 congresso tJrbani.s-
; tAtÍe Br'iJ,Íiileiro. -

=--:. ~-----·-----

obterão esclarecimentos desde que America110 do Café o Presiden
exhibam a ficha com o numero I te da Republica· a~ignou o se
do processo - D. N. I. Ha pro- gu!nte decreto-lei: 
cessas com exlgenclas a cumprir, "Art. 1.0 - Fica approvado o 
seg4ndo publ!cação feita na im- diploma das resoluções adoptf!.
prensa, e muitos interessados pre- das pelo Convenio Intcr-Ameri
cisam identificar-se no Depar- ca110 do Café assign,ido em Wa
tamento. Sem o preench4Tiento shington. 
dessas formalidades, os preces- Art. 2.0 - <:> Departamento Na, 
sos não poderão ter andamento, 1 clonai do Café · fica aÜctorizacJo 
ficanc:lo paralys1J,do6. a expedir as resoluções necessa. 

Os estrll,ngeiros residentes no rias pari), o cumprimento de· to
interi?r Cl.0 paiz. pocterào obter ! das as Clf!,US!llliS e estipu\açóes 
E;.SC!areo1mentos, tj1rectamente, por do Convenio ora approvado. · 
meto de C[!,rt,a, enclereçatja ao De, Art. 3.ª - Este decreto-lei en
partamento, sem 11ecessidade de trará em vigor na - clata de sua 
(ntermed)aFio~. pupJjcll,çli.o, revogadas as tjjspo, 

O. andamentq dos processos sições em contrario," 
obedece, rigorosamente, â ordem · · 
chronologica de sua entt'f!.da na 
repartição. 

ENCAMPAÇÃO 

0 Pl'elljqente ela 
signo4 decreto-lei 
a en~mpação da 
do Rio de Janeiro. 

~publtçii. !l-'5• 
cj.eterminando 
<::ia. du Port 

A referida cómpanhia foi In
corporada ao patrlmonlo nacio
na\. 

FlSCALiiACÃO DAS 
EXPEPJÇõES SCIEN= 

TIFICAS 

u P1'f.J:,1dente da Republica as, 
~ignou decreto approvando ra-

PROTECCÃO AO TRIGO 
. NÂCIONAL - . -

O ?re~icJ!mtê ela Repl!bJiça as~ 
signoq clecreto di/lPQHtjo ~obre a 
prptjucção do trigo nacional. 

O referido cjecreto-lel obriga a 
todas f!,s rirma/l mpage!ras, 04 que 
ve11nam a existir no l3rasil, a act~ 
quirir ou consumir o tl'igo em 
grão, ele protjucçfto nii.ç:ional. Se
rão obrigados a addicionar ao tri. 
go nacional o Sl!cced1111eo adop, 
taqo pe!a S. F. C .F. e na nies,. 
ma. h!l-1>8 parll, o trigo de proçe. 
deno'ia estra11geira. 

;os MELHORES PREÇOS 

O presente decreto-lei fixa, o 
preço min!mo ele aCQl!isição por 
kilo de trigo nacional, em grão, 
e11çai-ec1mc:lo, l,enclo $800 dura11-
te os 4 primeiros annos, $750 no 
qµ,nto e quinto anno, de $700 no 
sexto e setimo, $650 nos oita
vo e nono, S600 no decimo e de
cimo-primeiro, S500 no cteoimo
~egundo e ultimo, 

E A MELHOR QUALIDA.DE 

Presunto ~ Frio$ - VinhQ$ FimlS, 
f'r-yçta.~. J}isçoutos ~ BombQns .. 

· n«mcrf)§ AlhnenUcios 
SERVIÇO DE ESTATIS

TICA ~CQNOl\HCA E 
FINANCElRA 

E X T E R I O R 1 DECLARAÇÃO - o.ministro 
· · · · japonez sr. Matsuoká. fez im-

. · · ' portantes declarações sobre polí-

A QUEDA DE TOBRUK ças britannlcas. B(mghas!. que 
parece Stl' Q novo ol)jectivo. açba-

As tropas lnglezas que ha duas se a mais de 320 kll.ometros de 
semanas sitiaram Tobruk, entra- l'obrul<: e B- movimentação do 
ram dia 22 nesse importante por- exercito britaimico na direcção 
to Italiano da Lybia. dessa cidade constituiria uma ope-

Depols da queda de Bardia, ração de muito maior enverga
contra a espectatlva geral, o ge- dura do que as· até agora reali
nera.J Archibald Wawell, chefe zada~." 
elas forças alliadas fez que seus 
exercitas convergissem sobre To• 
bruk, cercando-a completamente. 

Dia 21, o general Wawell deu 
ordem de ataque final as posi-

A POSSE DO PRESI· 
DENTE DOS ESTA

DOS UNIDOS 

~~~s r!~:!~!;~~1~ª=iqu:ts;1s~i;.a;_ue Dlr, 20. o sr. Franklin DeJano 
Roosevelt húcióu o terceiro man-

As prbneirll-S ,Jorças a!liadas dato presidencial A posse d.o sr, 
que pei1etniram na praça conquis- ·Roosevelt se deu ex,acta1nente ac 
t,ada foram 2 regi,mentos moto
resados dos "fl'ancezes livres" e meio dia, sendo assistida por 
3 tjivisóel! cje jl)fapt;uia au1,tr11,- 1.000.000 de J)eS&Qas que 1:1staciO• 
)ill,na, navam 1~1ui .immecliaçóei, do Con• 

A notjcia tja ql!etja de Tobrl!k gret!llo norte.americano. O prew 
foi festiVf!.n .. 1.ente. reçebida na In- sictente Pl'On.tmciol! o seguillte ju-ramento! .,; · ' ···· · 
g!!l,terra e nos Domínios, rnor-
mente llf!. Australia. O mi- .. EJJ, Frankli,n Delano Rnose• 

ve)t, juro so)emnem.ente qu~ qer 
nist-ro da G1J.erra da Austra. · · sempenharei com Jea!daqe o car• 
lii:1, sr. Spentjer foi o primeiro a n·o de presiqente çjos "'st:.ll-clo:; 
noticiar O feito d.as armas bri- "' "' Vnido~ .e qi,Íe farei tuqo quf!.nto 
tannlcas, mesmo antes do com- esteja em · mim para preservar, 
nrnnicado officia'I do get1er1J,! Ar- proteger e defender a constitui
chib.ald Wawel. Este, reteve a no. ção elos Estados Uniõos. Que t>e1.w 
ticif!,, até que foi concluida a oc- me f!.jude ll, f!J,zel-o,,, 
oupação cio porto e a limpeza 
completa dos arreqores da ci- Pepoi!; de ter o sr. ~!lsevelt 
qadc. pronunciado o primeiro discunso 

Affirma.se que foram prei;os do $CU ten:eirQ mangato, Mo1w. 
20.000 italianos, alem de um ge- Micha~ J. Rell,dy, secretario ge
neral que os commandava. Gran- ral ela conferencia nacio11al ·de 
de quantictade de mateiial bel- caridf!.de catholica, deq sua be11-
lico caiu em poder dos britanni- ção aos presentes, rogando a Deus 
co1,. que desse ao presidente Roose- · 

um observador militar inglez velt lntelligencla e valor e que 
assim jqlgou a hnportancia es- o !n~pil'asse afim de ".preservar 
trategic~ tja cidade occupa.da: a jus!lça e a_ odiar a _iniquidade." 

"A qtJeda de 'fobruk virá, sem : Apos estas solmnmdades. hou• 
ql!virta a.Jguma, proporcioi1ar ao , ve um grande desfile ele forças 
exercito do Nilo, sob a erienta- ! ,mnadaA. 

tica, annundando que ·o J'pão 
entrará na guerra, se os Est,l,• 
dos Unidos· fizerem o me.sino . 

2 . ATTJTUDE - A ~rurqula: 
prometteu reagir contra qual

quer novo iitaque aos l3.alkàns. 

3 CAL~ARIA - D1;11'ante C/ltt 
semana, Lôndrcs teve variai 

noites de socego, sem nenhum 
ataque a_ereo inimigo: 

4 CONl•'ER-ENCIA -: o sr. m,p •. 
kln~. representante pessoal 

de R:iosevelt na Inglaterra. man
teve dia 22 importante conferen
cia com Lord Alcxander, prin1el• 
ro · Lord âo Almirantado;· 

5 APLAUSO ...;... Foi feehad( 
um cineu,.a cm 'l'l'ondeim 

Nouniga, por ter o povo aplaudi;, 
do llJ'lHl scena em que figurava 
a "'.R,oyaJ Air Force". · 

6 DUlCl.lltSO - O sr. Wiiw
tmi Churchill pronunciou im

portante discurEo na se.ssão do 
dia 22 do Parlamento inglez. 

7 TEMPESTADE - A França. 
principalmente a região do 

Rhode.no têm .sido varrjda.s por 
violentos temporaes. 

8 INSURREIÇÃO - Muitaa 
tribus ethiope.<, adheriram ao 

movimento insur:reecl.onal, auxi
liados pelos insucesi;os da.s a~ .. 
mas italianas na Lyb!a, 

\ 9 MISSA.O - O sr. We11dell 
W111kie chegou dia 24 em. 

Lonclres a bordo dum "CUpper"; 
via Lisboa. O politlco norte-ame
ricano viaja em missão officiaJ 
de seu goveri1ó. 

ção de Archibald Wawell, novos L ,, 10 FALLECIMENTO - F'alle-
meios cje apa~tllci!nento, nprq11an- . A GUERRA NA AL- ceu numa cidade do Pala 
to possue QPtimo porto natmal r ' BANIA ' de Gallcs, a sra. Margaret Lloyd 
que foi até agora usado pelos George, esposa do ex-primeü·o 
itajianos como base nav&J. Em- o novo commandante em che-

1 

ministro Lloyd George, 
bora a capaciclacle do porto seja ' fe do exet•cito it11lla110 que 01,cra · 
]imitada, será de. grande valor I na Albania, general Ugo Cavalle• J 1 REGRESSO_ - ,O ex-mi, 
para as forças bntan111cas, por- , ro, ordenou uma reacção italiana , nistro, Lava!, regressou a, 

quanto constitl!il'â twia linha de I em todas as frentes. com o fito I Vichy e será ao que consta. 110-
abasteciment.o marítimo que virá de sustar o avanço grego, ' vamente aproveitado no mini.s-
subsUtuir q4asi inlejra1mmte a . Entretanto, o exercito heleni- teriõ. 
longa linha cje conmrn11icaçÕfili ' co eontinqa a avançar sobre Va• 
ele estradas deseje Marsa l\'flltrl!h lena, forçancjo .1á " entrada. da EMPORIO l\10NTENEGRO o ministro da Fazem!a, tepao e desde Bardia. Será tambem de balüa do mesmó nome. 

12 PRO'rEST() - A Allema• 
. nha p1·ote.st1:LU energica-

~T;lA Afll'½lJ~TA, ! , füi~ (Ei;_q. !t, tulz Coelho) -,- Phone 7,0035 

MERCEARIA AVENIDA 
~v. ,~1@. !,ÇI~ ANTQNIO, ? . 09~ - mm frente ~ -~~ 

tmmJf.c"'1,1µ, Co~cefCJão) ""' P!IQNE 'le/i4S.ª 

lbperimt,nte. ª 
MANTEIGA "BANDEIRANTE" 

füló 9$0UO 

1 

em vistf!, f!. nec.'efisirJade de aE1oe- grande utilidade para a retiraçla Julgando· F.Ql' ao norte de Kli· 
gurnr os !llelhore,s restJlt!!dQs pra- dos prisioneiros italiimos da Ly- ; sura, o prmto mais fraco das 

j tiC(;lli 4 div4l~ª9~º <'.!<;ili rJaC'/0$ eia- bia, cujo Pl!lnero augmenta em- linhas gregas. o gene!'al Ugci ca-
borl}C'Joi, pejo (ilerviço de Esta tis- blloraçosamente. va1Jero orctenou uma. o!fensiva de 

mente có11tra o facto de ter sido 
desrespeitada. a bandeira nazista 
hásteada no· consUlado de São 
Franctsct!I 

, 1 tlca Econom!ca e Financem1. cje- Tobruk é taml:Jem o centro de · · 

i 
teri11il10u ll-0 rei;peQtiVQ tjirector convergepcla . ga principal e$t!'a- r--------------------------
a.s i;eguintes l')l"QYictencia(l: dfl. Utt6rell-na e . QOj11!1')3 oqti·a. M· ~ r moraria Vi dl .=._ J 

1 .0 - A avaliação do nosso estrada q4e. corre Pf!.rnl!ela à nri- 1 1:1:-4 'LA 
commercio extenor, / que \"inl1a melra. a 23 kUqm~tros para o,, • f:'.specia:rsta em· t•Jmulos de. marmore e g1•a11lto. -
senqo fetta em 11111 réis panei, int<:1·iM, · PreçQ& modjcos, - A, VIDAL NE:TTO - ALAMEDA 

i) libra, oqro. libra papel, e do!la.r I O ccc11pçii.o britannjeH de To,. 6."IRAQ DE LIMEIRA N.'' 108, - Te!ephone 4-2312. -
1 papel, pa~~ªrá a t<er feita e;;c,!u- j' llt'l!!: talve:: náo Yenha pro,·ocar '. eAO PAULO, 

: -~ve.Jlli:nte em moed8 na_c10!1al; _ll.?~S e raptd.os_ !-_van,2~-~s for~ ·--·- .. ···-- ____ . •··--- . . . . :·.-:e "' . :: . -: .. ·.-:-:::.:.=:-:-.-, "'=·---..----



·, 

Mariana F O p:dtneiro grupo de Cruza· 
dos f a~ o Compromisso d• 

Deu~~ 1!.Dn«Je da agitac&c, _ ". I1.spirantes e Benjamins da 
A Federação J\I,1ríana Femi- ·1' hom,c.m, A attenc;ii.o, ,1. pode- u:iva, profnnrlamenf P, no intimo I llPl'IJ':í''.. (' Hi'iVU11l r-m r,ii'i li111 Acção Catholica . 

lllna, obsequente ás inten~ões rosa alavanr:a do f.·Spirito. aqui de :rnu alma, para <·atla vez arllur novo par" t, w·rf1·i<'ii,,. . . . , 
r1lo,; 8uperlore~ hiPrarrhl<'rm. P SP torna nerPssaria. illtliHp,,n- mai~ erniH'lwr-St' na sei,'nf·ia r,;• pol' isso. con<'lne O autm_·, 1 , ~n.:1a .. 1~ do corrente :eve )~1- lhr,110, do throno. 
tnspiranrlo-se no,i snlutr.rPs PI\-, suvPl, insnhstil11ivr·l. rlas r·oi!sus rlivin:,s. Rahoi'P:ll'· (!llP. ha algnns annos para "ú. l ~1

"_ 11<1 rn1,ella. do Colle,,lo Sao Esta tnminada se Cl!rtgtu • 
11ino,1 da Igreja, ahrin. em tem- A attpnp:io ,·onhN·r nm ini, lhes H m~·stPriosas ,mavidacteR, 0 nso !11!\ÍS rre(]llPntP tios exer- · l.:!l~ o c:mp!'om1sso collectívo do Prelado ;,.o pateo cimentado· d9 
JlO, an'iTnada r,ampanha em prol migo tenivPl, indomi1o qne 0 de1Ja 8 divinamr>ntP ilwhri:t- cicios fechados tPm servido pz-imelro. grupo de Cruzados, que CÓllegio, onde do alto do patamar 
cjos retiras, P1ais on menos fc>- lhe não dá treguas; conhece da, enl oar novoR ":\lagnifieut 8·,, para formu r homens <Íf' PR<·ol se ~rre~1men'.a offir1a1_mente. na ouviu um discurso de saudaçã~ 
r.hadoR, nos dias dP Carnaval. 11m rnneno fatal - :

1
. vida dos ao sell DPllS p Senhor! qllP não têm maiR ()llP uma Acc::ao CaEhohca. E_sta solemmda· vibraniemente pronunciado pelo 

Cem 

DPn prefe.rPn<'ia pnra · PRsa I sPntidos q11P ten,lP a espraiar- :\Tuitas oninrn yantagens nos amhl,:ilo, a <le progrP<lir na vi- dP foi honrada con-: a J.,JrPsPnca digno presidente da Junta d& 
realiz~çi'í<;> ªº" rlia~ rlo. entru- is<>, ~ diffnnrlir-:se. n <lil11ir-se. a traz O rPtiro. Respnlrn-us 1111 m du espiritual." c!P s. Excia. Rcvma o Sr. Arre- Acção Cathlica, Dr. Pll,nio Cor• 
~o ..,.. filas em que os mstln<'-· 1 irnmir-Re nos lrrnmeros objec-- hello perio<lo Tanquerer. no A pós estus ligeiras C'onside- 1 bispo Metropolitano que se dig- rêr. tie Oliveira. Respondeu q.· S~, 
tos baixos do homem animal I tos que a cirf'undam, que a dizer-nos: ,. o .recolhime.nto rações, acalentamos a <?speran- 1 nou pessoalmente presidir a ce- t · 

0

~··1•·1~0 e com uma Ung1.111.gett1 
<'hegani ao pRroxismo -,- por- ambientam. que n convidam, prnlonga<lo. que os retiros PS· r~ ,1 8 flll" """t"« F'ilhas de rimonla. · 1 ·•··-e; • ª captivante externou '::1u& 
(!ue, favorecidos pelqs feriR<lm~ 1 que a saPcodem. qne a dis• pirit11aes deman<lam. flR inK-1 Ma1,ia - todas us qu8 A's 3 horas em ponto achavam-

1 
r ·,. ·,. r manifestou sua ccm~n~ 

ofriciaes, lhe nsam or<'asião: traem. truci'ões f]lle ;;e 011Yem, nR l0i- · rr>rn. nfw s(l ;r,io atte.ncl<'r O se ,iá todos reunidos no templ::i, ('.'. ri<> oue só teria conso,1~qóe,t 
])ropií'ia de pfferecer ús jovens ;\listei' se faz 1·r,ajamris con- tnrns q11e se fazem. ai·ompn- prrmente conYitl' da I<'edera, da av. Pauli:1ta. 2324, onde lhes dr.~,n grupo de meninos pá Cru
christ.ãa, rpa.xime ás F'ilhas rl0 tra P.sseK <lesnrnndos rios SPll· nharla;; r!P. pxames rlP consc·il~11- çiío, al!stf\ndo-se entre as re- foram dirigidas pelo Dirnctor Ar- zade. Eucharistica ,que o e~m d~ 
Marla. um afastamento rios fol·; tidos; 'é nece>sario ponhamos <'ia P rlP. orações, e sohrptuclo tirantes <lestP anno, mas tam- chi.diocesano da e. E. algumas Acção Catholica, concitandp-0$ 
gueçjos loucos e immoraes do_,. cobro. nm rlione ao 8Scoamen· 1 as graças n_rnis alrnnrlanteR qnp hem irão trabalhar para 1e,'ar palavras allusivas ao .acto. Logo flnalmentll a multi!Jllc,arem suas 
l\fomo e .lim ref11gio ~eguro. de: to vital. TmpõP-SP-nos a fug-i- nosses rlias ,;p recPhem. contri- ('omsigo ao 1·etiro ami~ns P col- a segui!· penetrou _no recint?, 1' orações, sacrlficlos e bo.as º.1:)r~ 
onde possam, ao me110s por; da do amhie1Jtp em que os; h11em para nos fortifi'car as lo::;as. P as,iim farão j1rn ás pa- acomps.nhado d:- luzida comnutJ- para que· 0 exiLo do congresso 
hreve lapso, alar-sp (! <'ontem-' sentirlos vivem a gosto, ir_ipn-1 convicções, fazem-no conhecPr lav.ras rln·s sahios de q11r> o hr>m va. o Sr .Arceb1Spo, que se aJoe- EucharisLico Nacional sej;i. ·com• 
plação e no l!'oso de D8us, su- dinm infrenP.s, corrPm íi hrida melhor o estado de nossa cons- por natureza procura diffnndlr- lhou no faldPstorio, onde entoou pleto. · ' 

, l)renws anseios da alma hu- solta. Tmpõe-s<>-nos. a fugida ci0ncin e detesta/' mais <'ordial- se. isto é, quem encontrou· ll'l' o "Venl Creator Sp!rit11s". Ter- j · 
;mana. para longP elo h11llw10, do rn- mente OR p.roprios PP<'cados e thesouro nnc<>ia por repnrtil-o minRdo este subiu s. Excia. ao Em seguida ·o Sr. ·Arcebispo • 

Seus convites só visnm os mor, das rlisf.rae.ões .... é o lo- n~ suas causas. snº'gerr,m i·e- <.·.orii · tl!rono, onde assistiu á renova- entrete\'€ em breve paleS
t
ra com .. ~ sP11s amigos. 165 di I te 1 d e 

interesses mais vitaeR rias fo. gm· do rPI il·o, o rprolhimP11to. soluções mais praticas e ge- F. F. c:';o ela Consagração dos Aposto-
1
· gen se ze a or,as da ru• 

'Vens; com R\la rampanha in- \ F'11.rt;indo. nos ao hulliciD -::.,-===:========================== Jos da e. E. é á leitura do com- zacla Eucharlstica. que, vindos d4 
slstente em fQvo.r rtM: retiros, m1.1n<ln.no, para mendigarmos promisso ele Benjamins e Aspi- cito dioceses clifferentes, ence'r·· 
;pretendf executar 11m <los pon- 1 uma guari•la 1111m Jognr ret.i- o· fJ1t 8lfà CAUTELLAS DO l\TON'rF, OF, SOCCORRO rant-es da A. C. e recebeu no thro- ravam seu retiro e dias· de· for•· 
tns ·.do sen vasto .rrogramma.1 rndo e silen0i0Ro. conReg-nlmos , · ~ ~ - .TOTAS USADAS R BRTLHANTES - no da mão de cada um dos me- mação e tinnam vl.ndo do dolle• 
Não na .movem mofivos secun- suhstrahir o pasto á viela de, Concpro pagando os melhores preços nine:; a folha do compromisso por gio St.::>. AgCJ_stinho para cúmprf~ 
clarios. mn,iiaila clofl sPntidos; -- atté Rua Alvare

3 
PPnt"a ~ 

1 
M r!les asslg-nada. Foi dada então a mentar a · S. Excla. ReV'Jlla.. • 

Rará J)l'f'O!RO amontoar art;U- ari11i, J)()rém o. nosso, tra)l:1IJ1q 'li, [.,,jf e ft n ~ /lf"f>, o Benção do SSmo. Sacramento assistirem o ÇompromÍsso . doá 
mentas vara nps cpnv0nPnmns niio, pasirn de· nPgativo: po~si- do, 203 • 3.0 anrl~r · l 

1
' ·· V Q ~ que o Sr. Arcebispo assistiu, ajoe· Cruzados da Àcção Catholiça'. .... 

ilo valor, drn, benefícios. ,ia : tiy·amol-o, chamai,do i\ esruta 
quas_l necessidade do reaolhl- j' OR noissM sentldM internos e o t d • t 
mento, do retiro? Intimando-os a f'8 fi:-rnrem nC\S e s p e e r o a e o rr, p B e a 

ftl\jtá. provado que a at/PnÇ/10 ! f)rob]emas fundarnentaes da f 
í'nTil 8 refle%âO i' a COnrtl<;à.O de:_ l'ifl"1 rhrfi,fã P.11('eTT8ílC\~ nas I t a-. n •, z :=:.} e a- o 
tocto o d-esenvolvlmento intPl·: 1·erdanes (le nossa f?. E' o la- 11.. ~ da 

d e s e h r i s ,a,. 

Polonia 
J'lt.,,ç.tuai,, rte todo o <'onheelmen-. i <l0 . npc:U.!.ro ,lo rer!rp,_ 1 -~ . , 

9 

tn; 
0 

que ? a alavanco no: Fechr-moc; M ~enlidC\'í ~,i ! A ,--0Jon1a .. ro1, fl é. ? balna1 reparti/lo em 17 Dioces<'s, con- 1 de rlo Bispado, onde' havJa um dia. 'füm Varsovra, capital <f-. 
IlliHJclo merhani<'o .. é a n.tten-1 re>nlidadeK 11anilhrmtas. menti-, tr do ca_tho.ic1;;r;10 m~.;s, _0x_p,,J,S· tando 3. 77'3 paroi'l1la~. l'P:e,iin, ... e nnti:1.0 ~eminario, Polonia, houve oecaslão em t 1 1 l 'd". u · ' ''d · 1 · 

1 
. ' • 

d1.o na esphera. intollectual. Or, 
1 

rmia~. trntanornR q11e 110,1 offe- ·0 n es.e como O r m.1ar1e110 Emqnanf.o o;, SovietH preten- cons1 erauo nm · º8 mais im-, qi:e'rtHmhmn. sacerdote .gozavi. 
ia-enlos o são. no rnmo em 011e I rece o mundq_clrcundantP. Jl!t' m~rro, ela cultura latma no dem a des1Tuir;ão material <lo portantes centr?s intelle<'tua_es 1.de liberdade, O oonhe.c!dQ-Qr!'
si; fixa sua attenqão. A vina I rn pormos t0rh nossa melhor oriente. Caiholicisnw, os allemães em- da vida ca!hol!<'a na Polonia, rlor, i\lons. Nowakowskl, o 
Ps:tá semeada dP. mil prohle- RttPn<;ão, n!l'inmos. · para ln- Assim sPndo, "a hlstorlca p1·eg1Jm !11\'lthorlos que tendPm j s(> lá deixaram um sacerdote Revmo. Gostynskt; P,astgr dot; 
mas, o qual deUe11 mais rom--1 _tnll'ínos mais de perto. P mniir

1 
missã~ da Polonia du.rant.e se- :.\ flpsorganização rla propl'ia I valetndlnarlo. suhurblos, e muitos outros z~'· 

pleY.o, ma1s em1J.ranhado. Os; ll,· vontnrle, as ,•,erilades etPr- i <·~los [oi a ]neta contra a pres- !;;reja, impedindo aos· Padres j No dist.rlcto de '\V.arthegnu. losos religiosos ach~m-s~· a.t~ 
nro~lemafl de maior monta e. n,1.s. que nos guinm á no~sa i i,;ao rlo levante exercida pelo o exercício de suns funcc:ões I as Igrejas sõ podem ficar aher- agora encarcerados. .. 
rf,'spon1:mbilldade são os qne f1ll.ur.a. mans¾io no seio da Pae I mundo mnssnlmano, finalmen- sacerdotaés. AsRim ·o nort<>' tas rluas horns po.r semana. No F.m conf.l'onto com os terrl,; 
enXal]'_lefl!,m á beira !la ingl'P· C'e]p<,tial. te esmagado pelo rei da Po-, ela Polon!a, OCC'UJ)8dd pelOR a]- emtanto, nem Isso P J)OSRÍVel I to1;jos OCCidentaes ànnetadoil, 
mi' e eRcnhr{)sa senda que rln I Lindo P"<r-·mnlo de r<'tiro nP- j,lonia . .Toiío III 8obi8skl, na ce- ! lemii,es. notadamente a Dioce- pal'a a maioria dellus, PO!' fal· ! na Polonie Central isto ~. no 
tPrra se altela para o rén .; , huxa-nos São L1íPns._ q11anrlo no I leb!'ada batalha de Vienna. 

1 
se .de Kulm. foi arbltrariamen. ta rle officiantefi; os sarra-: Governo Geral as Ígrejas COJI.• 

f)8ln qu(ll o s"!r hnma·no ha r!P. 1·Platal'-nos as t<'!'nas P <lPlir'o-1 Agol'a, nos iemno<s mo,1<>1·nos. tP en1Iloharla na Dioeese ele menhs. Pm geral, não podem! tinuam abert.;s e cheia/! d• 
subir, nee.esslil'iame.ntP. se qui-; i\a.9 scen~H do we«enio nos clir. esta missão dn :olonia foi no- Dnntzig. Os allPmã.es rPdllzi- ser ministrados, os sermõefl, 1 fieis. As áutorlrlades alemã11 
ir,er f:~r parte no reino de Drms,; remo que c·onflan.ilo-nos nm vamentP c11mpr1da na g-ranr]P, ram o numel'o c!P Rfl('errlof Pfl bein como qualquer apostolado, j permittiram mesmo q11e s~ ret, 
seu autor e seu premio. O Jio, 

1 
p1;edoso segrr>rlo (II, J!l): "En- \ batalha de Vari;ovla, em _1020 rl.eRta ntorm:P de 400 a 20: ns- si'ío lntel'rHctos. 'Poda a lm- tanrassem templos avariado• 

mem não podP palmilhar Pssa · t.rAt.anto 1\lal'ia <'onservRva to- i -- onde as 1ropas polonezas: sim, !15% do rlPro. seia por l]e-: ))l'P!lf.a catholica na Polonia, ! no bombardeio de VarflÓv!á. 
scnd~. SE> !llltes não decifrR,r o'l rlas es:sas <'OiRas. conferindo-as j detiveram a marr·ha rlaR hor- · portnc:;ão 011 p01· prisiio. foi se- inr,hJSiYP a famosa revista ·1 Nfw obstante,' a Universidad• 
numeros9s · problemas rine R- em seu coração." N'o si1Pnclo. ! das vermelhns holchevlst:'18. 1 pnrarlo dos seus fieis. i "Alhertlnnm ". foi s1!spensa. Catholica cíe Luhlln, .<'Otn ... 
margf_/lam. !f. começar pela or- no retiro da v11ta. dep0is na I impedindo o derrame no ceei- No po!'to de Gdynia. onde l Nenlrnm sen~lnario funcciona; 1 Fa<'uldade de T,heolog!a, foi 
rletn Int.ellectual d.as verrlarles pobre hahltação rlP BelPm, I dente <la materialista doutrina an1es da guerra habitavam i li·ata-se de impc>dir completa-. fechada. 001110 ali~~ todas u 
dQ credo chrlstão, seguidas pe- a.onde vieram os 11\lagos, e Pm ,

1

. bolchevista. 1 oo. oon catholicos. hoje nãn ic,e mente a formação de novos : outras Un!V'ersldades da Pol~ 
la ordem m9ral, dos rteveres e segni<la numa pauperri,na 1:a- Es~es factos hlstm·!cos tra- erico.ntra lá nm padre siquei·. llf!PP!'dotes, atlm de enfraque- l nia. A "Acção Cathollca" fo1 
vlrtuãe.a, uma. e Qutra ordem sa no Ep;ypto 011 Pm Nazareth, duzem uma intima ligação en- Os seguintes padres qne <'<'T O r!ero. 1 difisolvlda. A si1a séde em, 
enqu~:dradas na perfeita vida D.rsses Jogares ermoR. s?llta· i tre O nacionallsmo polonez e a. exerciam seu ministerio em A flituacão /!c um pouco me- j Varsiwi.a, foi transform~dJ e.ta 
r.lr;>s ,f1l~os ele ,Deus e da fgreja. rios. for.~ rto, mundo. '°lfana, !l j Igreja Catholica. ligação esta Gdynia, · foram fuzila rios: .rer- lhor no rlito "Governo Geral",: um C'lub l\Iilita.res dos itlle,, 

Verdades f' qeveres são_ ver-, Mãe n_P.· 1:.:>Pns. f'On~~e.rvava no 
I 

que no neccrrer dP dez fH.'Cl.l· 
1 

z:vk. Rolskt. Nowicki. .TankP, !~to é, na Polonln Central, on·: mãe~. A Imprensa J?Olon~?i!. e• 
d~deirçns problem!l,S, até flao us I recondito do corapao os gran- 1 los. fnn<liu-se na propria noi'ão Zahlock!, 8zurek, Wiorek .Ta- 1 de os Bispos dispõem de cer-1 thoJ,na soffreu goJPe jgual, 
uni~os verdadeiros problemas I iles mvsterios,.dR BPdempr;ifo 0 j da polonidade. · . kubowskt. ' 1 ta autonomia Por exemplo, o tendo sido interdlcta,- <:on;io 
qu~ realmente lnteressam o os estudava, analysava. medi-, A guerra actual desferili m' Para de rert m d "'b' 1 Arceblsno Sap!eha, em Cra<'o- aliás, qualriuer publlrÍtcão; edl, 

, 1 · ·· · u · · 0 0 " POS>;l 1·, vi9 o Bispo T{arczmarek em tada. em lingua poloneza. · · 
~--- · · · · . 1 tremendo golpe contra a Tr;ri,-' lita1· o exerc:icio do mlnlsterio: 1 . · · ·, · ' · · 

.., , ja Catholica na Polonla. pon- 1 sac<>r~o1a1 n<>stu;; proYincias, i /
1elc~. continuam a exercer as Este é o quadro de'.~olaéto, 

Como fe§íeJar' elo em perigo sua propria exis- os allemiles importaram 11a-; /mc~oes i: seu cargo, m~tre: da Igreja Catholica TI(l Po.Í0o, 
·! tencia. Os vinte e seis mi-: drps da Allemanha. os qnaes,; ,a_nto, 0 rnpo 8.okolowski f01 nia. Esperamoa que, mau· t;ra-

lhões ele catholiro~ polonezes: desPonhecenclo a llngu.i polo-' ki_eso, ~ofr;ncb1f. 1?11ª1 sortt O <lo PSll1lS persegnfçõef.l, - . réJ>
ar•ham-se preminos nas tena- 1 ueza, não p!lelPm nem ronfos- ispo e '11 m, '\fons. i<iJI-: pli~;i das que soffrera,m os 9:rJ. 

Em mensagem atrigida á po- tureza numR-na, fez-s-e pequeno zes elos mais de0larados inimi- RtH nem doutrinar a 11opu- ~an~ qu~ .aiiós ~ima J~ng.n 
11

~- meiros <'hrlstãos, no t~m~ 
/lUlaç(io de Trés Rios (Canadá). parn a salvação dos homens. 

1 
1ws do ideal eh ris tão Hillr.r e lac:ão. /ncao,- º: agm a rer;

t
itmclo '.

1 
r1a1' r.atacumbas, -:- o a.ni!Ilo , 

SE: deve 
o Natal 

a Sociedade de S, João Baptista, Nesta noite de Natal. deveriam StRlin. FJm far·e ,u~ dwr~se. O seu ?oar.jnc-: 
8 

_ fé rlos cathol!cos polone'.':et 

1 b d f º
º. f1'els a1,prox1.mare1n-sn da nie- de tal siqia1.;iio, pro-· to,· 0 RtRpo Go.ral, arn<l.a se,' nao fraqneJ'ar~ e a qt1e ',! y ... -. 

l'e em rou aos cana enses ran- ., . , , De leste. o bold1t-vis1110 nro- pag911-,<0 o ros;, ume. ! aliás de~- 8 0 - t d " • ".,.. 
ceses que o ttnico meio de cele- 8~. sRgradR. esta é a tradição ca- paga a. offirinl dolltrina · rlo apprDnHlo pela ;iérJe apostoli- c:i~ti~ r~~ num campo e con- j .ia f'athDl!ca na Polonia sohre-
brar d_ lgnamente as festas de Na- thollca, ,ntliº.t'". mo º. rl',t rlºº, ti·iii'n_,10 de ct ~ b · · '·~ª~·· 1 Yi.r,í. visto como j(\ sentey,rlojt , -- ., " ,-~ , • C'H. e ,;UJ' nn,u a Rolvir:ão eo1-; \ pr J d t ~ 
tsl e Ano Novo, consiste em se- Na emtento. emquanto nos sa- todo.º o.º º.',ei',lºllt.o.º, (]ti"' tº- , . ·· i~no '..

0 
sacer 

O 
es, esf

11
, • o nrovei·llio latino: "NII., VIO. ~ ;, t"." , ,.. , 1Pctiva elo ali~~;'. nn.:::: f!eis q:1e por as~ n ct d d E 

guir as normas traçadas pela grades templos, vinde_s ao seu I nham qllalqu<>r ligarão rom O asRistem á missa. como 88 fa. · "
11 

izer, na or em o L. :'NTUl\I DURABILE", 
Santa Igreja e não as normas Deus e Senhor. os fie1B ri'rf'bem catholicismo e a odiosa rultn- zia no~ tempos da 8 persagni- i 
pagãs, como se têm feito nos dignamente a Alta Da.diva de ra occidental. </ÕP~ diristãs e ern "anicul! : 
Estados Unidos e demais meios I Deus Pae, ont-ros seus il'mãos 

1 

canadenses. maculam-se em folguedoii PA- l\Tais de melo milhão de <'a-: mortis". '1, 
A .. Igreja em sua. bella L!tur- gão~. thº11 C0 s foram deportados pa- FJssa eeri111011la 1·e1wJ P-SP-

gif\, !Y.)nv!da aos catholicos a No sentido de supprimír os ra o lnterio!' da Rnss!n, nos c?m frequenria f:m toda Polo- j 
participarem mais santamente costumes p11,gãos, que dia a dia, geltdos eSíepes da Siberia. Pa- nia occupada pelos a.llemães, 1 
das festl'}s do Natàl. ganham terreno nos meios catho- r~ os que ficara 111 • a ,'Íl:tá l'P· causando a 1 odos 11ma extra.-

A M1$SJ1. de meia noite lembra licrni, foi que a Sociedade de São lig!osa foi intPrdicta por melo nha sen~a\•ão <le angustia. 
o feliz \lt'ontectmento: o Verbo ,João Baptiqta dirigiu est·e appel- das mais teniveis riept'esalias. SPm dn1·ida. em peio1· situa.-
de J;leWJ i;tlgnou-se ass1,1mlr a na- lo ar.~ can[!drnses. 

1 
1 !\'Tas talvez em situa<;ão mais c;ão SP Pnrontrnm as Dinceses 1 

difficil, se enc>ontram os catho- polonPzas de Gniezno, Poznan, j 

Ig:reja de §ão Vicente .. . 

llcos poloneZPR que sP acham Wloclawek, Lodz, cufo terrlto
soh a occ11pação allemã. onrle rio foi for1]1almente annexado 
a lucta <'Ontra. o cathol!cismo 6 Allemanhn. sob a denomina.
{, emprehendl<la. segnndo me-· <:ão de Warthei,an e· que fo
lhado" muito mais requintad.o~ · ram o thPatro rias mais rudes 
e subtis do que os empregados perseguições religiosas. Nesta 

de Pau:to 
A's 15 horas ele hoje, S. Exc.a. 

Revma. · o !::Ir. ArceQ!spo D. José 
G,asp1r ae Afonseca e Silva, beu-

, r.erá' solémnemente a pedra fun
mental da lgrnja c:ie S. Virente 
ele Paulo, g!ori~ pat-rono de1:1ta 
parochia, procede!ldO em ~eguida 

ao lançamento dessa 1.ª pedra, pelos Soviets. reglilo, q11e conta de quatro a 
no local designado, á Pra<:a Mo!- A parte dR 'Polonla 0<' 0 1111n- cinco milhões de fieis. os sa
nho_Velho - Estrada do Mar, 114. 1 !la peln A llemanhn é habltada cerdotes foram na maioria p,re

Sao c:mvidactos os Vicentinos,; por 1fi rnilhõP~. rle ratholieos,. sos. expulsos e até fuzilados. 
o~ Cu·cul!s,a.~. as Filhas de Ma- i rl iriglrla por 28 Bispos. 7. 278 i Assim, dos quarenta sacerdo
r!a e ·tod;;s ps fieis em g-eral, a j _SR.cer<lote~ e 1. 070 Rellglrn,os. ' tPs <le Kutno, só redam doir•. 
est.!\ cerimonia religiosa. O respectivo territol'lo estava E_ na cidade de Wlocl,Rwek, sé-

=========---::o:c ============ 
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Duquelles. a queda ele Tobruk foi o mn,is notavel, continuando 
o avanço inglell na Lybta. ao qual os fascistas a.ihda não oppuze
i(:ram um dique que o contenha. 

Nos Estados Unidos. a discussão do proJecto de plenos pode
res vem dando muito panno para m'anga, e revelando .. o que. são 
tealmente muitas personalidades .. 

Ao ladp da.s declarações do embaixador Kennec'(y, distingui
ram-se as do inefavel CeJ. Lindberg·, que affirmou nunca se ter 
visto na historia, um paiz ser invadido apenas pelos ares, pelo 
que não julga haver perigo totalítario. 

Realmente, Alexandre, Annibal, Napoleão e os demais grandes 
chefes militares jamais invadiam outros paizes pelos ares, apesar 
·de serem os maiores genios guerreiros. Apenas, não ha.via na
quelles tempos o avião, e mesmo em 1914 ena estava na ·infancia. 
Tambem antes da descoberta da polvora jamais se destruiu uma 
fÓrtaleza por bombardeios ... 

As surpresas da semana foram a anarchisaçt\o da Rumania 
e a reconciliação Pétain-LavaL 

Aquelle surprehendeu porque já não se espernva que qs "guardas 
de ferro", depOis de entregarem o paiz de puls?s amarrados á Al
lemanha tivessem qualquer reacção. Apesar das noticias con
tradictorias, parece que uma ala da "guarda de ferro·• compre
hendeu já tarde o crime de lesa-patria commettido com a en
tl'ega do paiz aos nazistas, e lançam-se nunw Jucta. desésperàda. 

A reconciliação Péatin-LavaJ é pârte da lnfindavel tragi-co
media de crise do governo francez, adrede prepa.rada p1ü·a con
vencer a população que é ind!spensavel ceri-ar flleiras em torno 
do velho marechal, por que só elle é a taboa ·de S!J,!Vação do pa!z, 
e a sua queda significaria a inteira sujeição da França aos .alle
mães. Apenas não se esperava que depois de tantas voltas e tanta 
fita, se acabasse na mesma situação inicial até com os mesmos 
personagens em scena. 

Adoração'coleciiva d~ Parochias 
ao Santissin10 Sac·ran,ento no seu· 

Templo novo, - Santa Ephigenia 
Inspirada pgr Oeus. · ao Bena- A V I S Q N O 1 ~- 4- zen do n.111a jacula.toria em ·hon•t 

ventura.do Pedro Julião EymMd . • . J rn. do Santíssimo Sacrall}ento, . .-; 
e . ratificada J?élas· approvações 30(Y <lia:. 
da Santa S~ Apost~JÍCa-, a Obta Nó Intuito de e?(pandir e ln- , :E!ai:ra Funda e S. Bernardo:· 20 - 6 -.- Passando por uma igrej11. é 
d1;t Adoração Perpetua é, na ida- · crementar este reinado social de E!. José do Belem e s. Paulo do praticando um acto de respeitp;· 
d'e contempoi·anea, li°ma éoncreti- Jesus· christo, e ao mesmo tem- Belem: 27 - Sto. Agostinho e como descobrir-se, ben:>.er-se, etc-. 
~ação · a_dmlravél. do i-einadó de. \:lo de~jando pro!}Orclonar_ aos ·1 S. Gabriel do ·Jardim Paulista, aoo dias. 
Nosso Senhor Jesus Christo. não f.ieis novas opportunldádes de ·AGOSTO 7 - Visitando o Santíssimo SR-• 
·scilnente sobre lndlvldúos e fá- comnrehend11rem melhor e. esti• 3 _ Pitangw~irns e ·sta. ';rhe- ·crament-0, nn. forma costurbada 
m!Ílai!, m0,s principilltnente so-. inutel)l ai~da ~i.~ este_ lnefave.l rczinhu do Chora- Me.nino; l0, _ da Igrej,i, re.znndo 6 Padres Nos
bre a ·sociedade. hoje miis· d() dom do_ ceu, maxm~_e __ 

I
nos a:as Villa Callfornla e Villa Esper.an- ~ns, Ave Marias e Glorias; 10' 

qu·e nunca, iÚrbalhada por f~r- c1,ue c~r~em, como _carm. 1osa, P ·e·. ça; 17 _ S. Caetapo e <Úi.rmo annos; p!enaz-ia um.a. vez par se• 
ças ·pagãs, • ps,raçao para o t-trnmpho de Je-1 de Sto. Am;lré; 24 _ Sto: André rrwna, fa7,endoao diarian:ientf), , 

' No Bl"M\I; a Obra da Adorá- . sus Sacramen~a~o. no _IV Con- i e Sta. Therezinha de Sto. André; 8 - Se, por doença ou ·ce.µsa. 
~ãó Perpetua. medrou extràoi;di- g-resso Bu_chanshco Nacional, u I 31 _ Cambucy, Sta. Margarida ·justa, nãb se puder visitar pés• 
ns.rlamente, que vm>.es autoriza- 1·i;al1zar-se em Setemb.ro de 1942, I i\!Jai'ü. e Tucuruvs. , s.oalltlente o Santí..'!Simo nu igre•. 
das testemurtnaram- ter sido nos nesta cidade de São Paulo, o . ·. ia, fa1>,endo em· cnsa uma vlsl\Jtt> 
Tetnpios Ét1churls,t1cos de· no~!\ Eixmo. e · Revmo. Sr. Arcebispo I SET~l\-IBRO _ i ~~piritual. rezando 6 Padre. Nos~' 
Putria, que a insjJlra(!ã-0 do Pa- ·Me.t,rppolitano houve por bem ! 7 ~ $. Joao Evangelista c'le j ::ôJ, Ave Márias e ·Glorias, 5 ·nu~ 
dre Reynard e os votos da 8an- cleterminar q1ie. no decorrer do 'i Casa \Ter~e e N. S. das 14ores ~e i nos __ e plenaria u'ma. vez. por- se_ • 
ta Igreja obtlveratü pela primei- ·an.no de 194-1, como se vem fa- Cas,. Vi,1de; 14 - Indian_opolls I msna, fazendo-o diariamente, 
ra vez cabal e perfeita realiza-. zendo em )ouva.vel pr9.xe, as pa-1 e Ibirapue!'a: 21 --,- Calvaria e 1 9 _ Aos que acompal'Íharem a 
ção, roch!a~. em caractei· coHectltlvo,.·, ,Pinhefros; 28 - Sto. Amaro, São I procissão dó santíssimo. Sacro.

E. com effeito, no Rio de Jn- prestem', a ,Nosso Senhor Jesus I Càrlos_ Borromeu -(Belem) e Tre- 1 mento, quer na rua, ou que,lqlter 
neiro, em Bel!o Hori7.onte, em Christo Rei, com a. sç,lemne Hora membi;, ' convento ou collegio, é concedi• 
Fortale:.m. como em São Patilo, 1 _8antlÃ Euchuristica, ·o_. culto pu- 1 OlJTURRO da mnn._.inclulgenc!a ·c1e 5 annon 
rossó Senhor Sac~amentndo, dés- j blkq' ~e _ suas _adorp.~õ:s. , 5 _ s. ,João Baptistu -e Villu na forma costumada 'da .IgreJi.~ 

Perseguição de catl:'l'ôHcos ·11a 
Lorená ___,__ 

d~ qu~, Joi so)emnemente exposto I A chst-rlbutçuo off1cn1.J ,ctaR pcr.- Guilherme; 12 _ Quarta Parada 
Alsacia.- pelas m_ã_os das :Autoridades. me-, tl rochil\:~- pelos vuri;s elommg-us <le P Gm;,yauna: 19~26 _ Semánu , .T:\CULA'1'0RT-\S l:\'DULGE~---

clesie.st!cas, jamais de1;ceu do . 1941 l u seguln~e. Euchài·lstlc·a CI.-\DAS 
seu Throno, sendo adorado lnin-. ,. ·. . 

' Segundo noticia recentemen- ! Por outro Jaêl.o, Molls .. Hilin1,, 
te transmitida em inglez pela Bispo de Metz, foi eJCP\llso de 
Radio-emissora do Vaticano, os sua Diocese ep!Rcopal, ficaii
catholicos · da Alsacia-Lorena do lnterdicto de exercer sett 
"passam pela prova de uma mitl!sterio. 
Cl'lLel pe,rseguição". Como vemos, a _ "nova or, 

Sobem a. dois milhões o,; dem" em França desde <J . lnl
habitantes dessas ·duas provin- cio n,ão dei~a ~uvldas quanto 
cias francezas que agora fo- aos seus obJectivos. 

terruptainente, dé dlà e de noi~ Ji\_NEIR(\ NO\IEMBRO . - ü' Jesus, que estat\s i,tt-' 
k não· só pe_los Sace_rdotes e. • . 1 2 -- FIJtlADOS; 9 - Sumaré $ente no Santíssimo Sacramen~, 
-R.~ligiosó!l. 1na·s tàmbem peiós fieis 5 Sa11ta decilia e Cármo ela - e S ,Frariélsco de ~ssis (ViJla tende pied_ade de nós. - 300 dias, 
dê iqdas. ás clii.sses soéiaes. . L!bercÍ11-de; 12 - Consolllçij.o e.. Clementlno): 16 ,_ Lapa e, Vllla _ Seja louvado e adorado.eter-

Este lllitgnif!cb rein11-do de Nos- carmo da A,ccliinação; i9 :_, _N. i F'ormosa; 23 - s. Sel;>astlão da ·namente · o Santisslmo SMra
so Senhor Jesus Chrlsto, real- s. Auxlfii.dorn e ~anto Eduattlo; 1 Pon_te Peq4ena e, S .. Chr!stovãà 1 ,mento. _..._ Louvores se deem a, 
mente presente no s~u Sacr11,- 26 - Sé e Nossa Se_nhora. da I de, Luz: 30 ......, Qsasco .e Parada _todo momento ao santíssimo Sa• _ 
mento de ámor; representa para I Pa~ , · Inglew.. cramento:. - 300 dias. -
noss11, terra chr)lltã. <i . tlt\llo da l ,FEVEREIRO DEZEMBRO -- Eu . VOS adoro a. todo o '.mo:.,. 
mais justa e santa ufania. 1 · ' . 

7 1 1 
d C . i • mente . pão vivo do céu, grande 

ram occupadas pelos allemães, 
e mais de tres quartos delles 
são catholicos. Achani-se hoje 
sob a férnla dos nazistas qne 
usam de todos· os meios para 
inocular-lhes os erros pe,rnicio
sos contidos na philosophia do 
nacional-socialismo. 

j 2 - OUarulhos e Villa S_. Ge- ......., ' mmacu 11, a. pnc~ çao -e Sacra~m1to. - .300 dias. =============::::..-================= r9ildo ma Penha.) : 9 ·-'- f>ary _ e Dom~ngos 9~ Mor,ae~: 14 
- M?o- (Preces et Pia Opera Inàulgen ... 

santa n,ita.· 16 - Brai: e Sao ca, Itaq11e~ e Poá, 21_ -- V1lla , . . dlt t · 
193
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Mais 
a 

armas para 
H.e_resia 

Monumento. 28 - ·To<:10s os sectores e nucle.ose . . 
Vito: 2·:3_''v_ íl.la Pom,peia e Vllla ~na1,tác!Cl, vina Zellna e Suzano: 1 tils .a a. - • 

:MARÇO da Acção Catholica. · ADVERTENCIAS 

2 - ,Penha _fj· s. José do M_a· INDUl,GENClAS POR ACTOS l 1 - A Hora Santa Eucharl.~·" 
ranhâi.l (Penb~Y-; 9 .e... BeHa Vi~-.- PRATICADOS EM· HONRA DO I t!ca deverá fe.l'!er-se collectiva-

,, ta. e ViUa ;IpoJuca; 16 - _Sant :- , SANTISSIMO SACRA1\IEN1'0. . mente; nos dias indicados paT9._ 
Na Alsacia. e na Lorena, Seg-undo deciarações do i\li- T~o fundo desceu a Pun:o· I Anna e Nossa senhora da sa- 1 - . çada parochia, das 16 ás 17 ho• 

ajunta a Radio-Vaticano, as es- nistro inglez cio bloqueio, o gemta da Igreja, que Deus 111.w Jette· 23 __ . santa Generos:1. e 
1 0 

fl . ! 
1 

t 
1 

r.as· essa hora não 
I 

deverá ser 
colas se reorganizaram segun- Reich usa 9ó% da producção se dignou castigai-a diré-ctà- Sant~ Ignacio de Loyola; 30 - - Ss ed.is que tlco 1 ·emp ªf:· mn~dada. ' · · 
do esses principios falsos e franceza de a()o e carvão; 70% mente, permlttlndo. a sua in- São Gei·ld'O ·dus Peridus e são r~-111 ª · agora a _fios ª com· e- d 
immoraes, e as escolas catho- da p,roducção de oleo mineral, vasão _ por um chefe de Estado D:ini.lngOA. e amor _ua eley~ç~o,:.da Missa, ou 2 -: Estando esc.a1adas ua! 
llcas foram supprimidas. Con-1 automoveis, aviões e das in- que se fez adorai'. quand? o SantJSs'imo _ Sacramen- parochias para quase todos os do .. 
sequentemente, ,centenas de 1

1 
dustrias chimicas e de tintu-1 E O cuiirnlo do hon'o._r é que ABRIL to ~st1ver s~(em_n~ente exposto , mingos, enti:.em ~s re~pectivos pa 

religiosos não podem prose-. raria; 80% dos' depositas de a permissão foi '.1té. permiüir 6 _ ·Villa Maria- e Vílla Pru_- .e -d~~rem: ~I:u ::senhor e meu rochos_em combmaç_:10 acerca d~-
guir em sua obra educadora. t b t . que às suas fabricas- t'ãó mal dente·, 13 ~ Sta_, Éphige·na e co~ Deus ' lucvq1ao, a) um.a indul- pregador e coros nao se esque . 

, -.~. · beterra a, e c., com a promes- - . • . .. g·1mcia•de 7 annos: b) uyma in~ cendo de -vela.,· seu organista:. 
As ".Juventudes H1tlenstas I sa de ser ,tudo pago com mar- usadae nos tempos ,de hberda- -ire.cão de Jesus dos Campos Ey- du!gentia plenaria por s

3
mana, Para ·.1}1aior facilidade, deverão, 

são cre~das ·por toda a parte l cos de papel. Os Bancos fran- de, continuem a fornecer os 'séus; 2ó - Hygienopcilis e Regen- na ro1;ma acos)umade. da· Igreja, servtr-se do harmonium collo-
e aneg1mentam moços e mo-, cezes tambem receberam or- seus escravlsadores. , te Feijó; 27 .:__ São Raphael, Vi)la se o .fizerem todos Ós _diàs. cacto ti, esqnérdà. Os canticos de• 
ças, no me,m10 tempo que nu- j dem de fornecer aos allemães Olympia· e Itapecerica. 

2 
F d fl __ _,. vem acompanhar 0 sentido do 

· v· s·io enviaclos, . , ===============::- - azen o a genu_ exao u13:n- . : merosos JO ens -.',' '. ·_ 
1 

todos os seus valores negocia- M_Alô' te do Tabernaculo dizendo: "Je- q_uarto de hora_ que terminou.-_ , 
:'i. Allemanha pai ,i. serem 1118 

1 veis Entre a França occupa- 4 _ S·. Mi'guel e N. s. do Bom D . d i 1 3 - Se deseJarem chegar em: 
truidOS e formados - diriamos . ~. . · e t h l' • SUS; meu eus, eu VOS, a _oro aqu 1 , • ,- ir · 

• 1 da ou nao RÓ ha uma suppos- a O 1 C O S Conselho do Alto da Moóca: 11 - presente n:> Sacramento de vos- 1 procJSsiw, <levei ao reun_ -se·_ nQ 
melho: defoi:mados_ - ;,pgun- i ta differença, pois de toda €lla · Ypiranga e N. s. das Mercês so amor", ou outras palavras 1· L::trg-o Pà-ysanelv.'. seguindo jun• 
llo a. ideolo1na nazista. · 'd. - i O t e r Il U d O S · t R , l 'f' -

300 
t , deJJOi~ · · - • . . . já foram conduzi os para a (Yp!ranga); 18 - Chris o e1 e que s gn1 1quem adoraçao, a., . ·, 

. A ~radíar;n.o iliz a moa que O I Alleinanha 15 mil ope.rarios Moinho Velho- (S, ,Vicente); 25 - dia.•.. j 4 - Cada parochoa ae.verà. dis• 
sr. Bispo de Strasbourg, uchan-1 Rspecializados _ Entre os habitantes da Hol- N. s. da Saude e Villa D. Pedro. 3 -A· li d - l ·_ iribuir aos seus parochianos 0 11 
do-se na parte não orcnpada ,. · '' · . 1 d 'd - - - .ioe _mn _o-se_ com os r OJS · _ • . . r -

~ , _ Avalie-se agora a humilha- an ª ret, os em campos de .iUNHO Joelhos diante do santíssimo sa- ca1toes de __ presença para se eª,' 
d~ França, nao te~e perm:s , ção do anflgo primeiro paiz do concentração, ha. um~ grande 1 - Agua Branca e Limão; cr.amentc ex1)0sto dizendo a ja- entreguei: a porta_ da Igreja _dei 
/:!ªº para regressar a sua D10- j inundo 'd~ serYir aá seu ven- numero de catholicos. F culatoria. 'acim(. ~u outra seme- 'sta. Éphigenia, afim __ de fac!lltar ai 
cese. Fecharam sua Cathedral 1 ' Estas são lnforma~ões· 8 -'- Bosque. da Sande .e •re'- ' i contagem elas pesson,s de -cada.. 
e O Ministerio _da Propaganda cedor. Toda a b.arbarie dos se~ as ~ guezia do O'; 15 - PR,OCISSAO Jhante. 500 d as.. t , -

. - · culos de paganismo esh't conti- prestadas pelo governo dos DE CORPUS CHISTI;· 2~ - São 4 - Entrando na igreja e dlri- parochia. , 
nazista forjou um vagao chew . · _ _ · - , · Paizes Baixos -estabelec·iao em 5 - As paroc.QJ.ás .qlJe. a.eseJa .. 
~~tlt~ele;re~7i~~~ 11/ir~~~~~!hi~ I ::r 11~~~ ;a:::is~ni\ 

8 h1t~~~~: Londres. ~~s~r~~/i~~a ~~~ri~:s/ d:-B:~ ~:~!º·!:tádi:c::~t~~~~m;º sa~;:~ rcm ornàipen~ar o a~ta:r 't~:v~· 
e. ti d 1 d • · • 1·· • mo' s'ío nspectos de uma mes- E s lão lncluldos no 11sta doR xig·à é · s. Francisco Xavier do men(o, e adorando o Senhor por tissin1C', deverao previa;men • 

Qssa -·ª·te ra ª Jll'.'.1~
1 

irçao j ·' · · lnternndos, numerosos fun°ccío. breve t.émpo, 300 <lias. ~::ir o parocho de Santa Epbige•: 
do "cntholiclsmo polltico". ma cousa, narios das Tndias NM-TrlandP- Bexiga. niu. 

· JULHO 5 - Ao ouvir tocar o sino de· ias. Anmfncla.ram os allPmães u _, A preg·a()ão dever~ acom• 

oººl:)1$ 

º~º~º~~ , Vinhos Pindorama 
.!I w dos "Irmãos Maristas" de, ~~ Garibaldi _(Rio Grande do Sul). 
~"'lt'EGl~19. 
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Temos a satisfacção de communlcar aci 

_plero em geral ê demais interessados que se 

~cba• a distribuição a cargo dos srs~ 

Rodriaues & Cunha 
~.ua Brigadeiro Tobias, 749 - Te!, 4-0370 

JÃO PAULO 

Tendo em "stock" os 8ei:Ulntes typófl: 

CLARETE MALVASIA (para :missa) 

BRANCO (para missn) 
TINTO CABERNET 
XJNTO PINDOR.Al\fA 

· 6 J-.,~ona· e Jal)aql·1a.1· 0 
• 13 - t1ma IP:reJ·a, mes1no ele Jornw, di- do. s · que os referidos funccíonarios · - "s- · · ~-. - - panhar os quatro. fins . a.cri• 

foram detidos em represalín,. :::::=================;=::::::::::::=:;:::====== ficio: adoração, agradecimento; 
ao apr!Fdonamenlo de varios , reparaç.ão r supplica, e _qur~r 

allir~:e~8 ~::nzTi~~~i~~io f'Xf)llca, encerra-se ho1·e. a· . Semana da "at~edral ~ ~~i:~o d:e ~~ra~:~~osqu __ ::uº~ ~ 
vam porque Pncarce.raram os L li U l, li U poderem cantar 5 minutos perfa ..J 
cat.holicos. . zendo assim o quarto de hol'Qill 

Não sei•!o. preciso que eles- maréa-do. · . ~ 
sem O motivo de tal aprisiqna- (Conclusão da i." pag,}' 1 mLqsão, a Coriunlssão da Cathe- 7 - os canticos e. orações: 0

dr0 J, que _·trabalh_a_··_· a_ctivamente · ~- · 1n.i.Aµ;;.;,..;....;...., lnento,. porque já , o· sabemos. ~ obedecerao ao segu . = -n~nuu_ 
E' 0 prolongo.menta da .perse- O ORÇAMENTO DAS OBRAS nesse santo e patr!otico empre- ma: um - l)Ymno ·ou ui,na: AV~ 

hendlmento. Consta ella dos se- M 1 ,.ô> .. · ,,.,... ""'""t""' gui_ção promovida pelo nazis- As obras da Cathedral de São · a.r a para. come~-, ~?"~ ... · 
guÍntes memb_ ros: ' ·rim d a.dn qU"......_ ·-cttlJ mo, .iniciada em territorio aJ. Paulo estão orçadas em 32. 000 co no e e .. .. .... , · ,1 lemão, e· continuada. nos luga, 1 contos. · De 19l3 a 1940 foram Presidente, s. ll:Xcla. Revma. hora· o "Oremu.<: pro Pontlffce·,, 
D. José 0°õpar de Afonseca e ' · oõpect1·vo "=sic·'·'- d .refl conquistados. 1 gastos_ 11.973 contos, de modo ..., com seu r= .• .,._ ....., -;:, 
Silva, Arceuispo Metropolitano ~ T t • "S ..,,...nafll, Os catholico8 não transi- que para a conclusão dos traba- oraçao; an um ergo, .. · ,..~~-""" 

gem; onde_ houver erro, abi lhos ainda são necessarios cer- e "' '"' "":"· l de São Paulo·, As_ sls_tente, Revmo. fina s que todos os fie'A··de-r",..j 
- 0 - f Mons. Dr. José Hygino de Cam• acompa.nhar, lnclulntlo a ~ 

também estará sua. _desappro- e.a de· 20.000 contos.. es orço pos·, Vice-Presidente, Dr. Altino E. A,:., • tl N...w 
v_ :ação; elle _não acco_ moda Ri- . será grande, mas o Sr. Arcebis- pelo congresso u.,.,,aris 00 '""1 

Arantes; Secreta. rio G€ral, Em- · nJ um c"ntico de et1_.....,, .. 
.t:na,.._.ões diffi°ceiR lncompatí_veis po confia na generosidade,:: dos c1on .. , e " ~ .... ..__,, 

~- ba1xador José .Carlos de Macedo te, ··1 ':1. sua. Fé. Fiel á. voz de Roma paulistas. Nem é cr!vel que na. men · , 
não a,dtnltte -heresias e é ·J)o.r cidade efn que mais- se constroe Soares; 1,0 ThesoÍlre!ro, Dr. Jo- 8 - Nos d!n,s, parochianos i;Et 
isso que é victima da pe'rse- no Brasil e posslyelmente no sé MarlA Whit"aker; 2.0 Thesou- incluem os Sanctuarios, l'@re·.~: 
guicão nn1.i8ta.. mundo, em que os arranha-céus re~, Dr. - Leão Renato Pinto jas,. Capellas, Oratortos, e swai, 

s_m·ge_m como por encanto de uma, respectivas associáções,- bem eomo 
Serva; O_onselhelros: Drs. Fran• 11 1 , l J!Dad ""' hwe· noite · para ·o dia., Nosso Senhor os co eg· os, oca ,, Oli - ..,. , 
cisco Morato. Sanü1el Ribeiro, ritorio ela pa-rocll!a-, -4 

não consiga ter uma casa em LltR }~ PROl'AGAR_ O 

que possa. ser: condignamente Erasmo Assumpçã.o, Oodofredci ·' 1__ 

• LE_ GIQNAR_ JQ " a.dora.do e glorificado. ,, da Silva Telles, J_osé Casslo ele De or~em de S. Excia. :Revrna.i 
s, Paulo, 23, de Janeiro '1e .1~ 

OS QUE SE ACHA!\[ A' FREN• Macedo. Soares, Antonio Cintra. 
E' DEVER DE. TODO' TE 1)0 EMPREHENDIMENTO Gord!nh9 • '.l'a~it9 tle Toledo .,.,. 

- O.&. Ji;AQl.:Ul O 11, -.-:-

(a) Cgo. P1ú.Io Rol\Jtl, Lo\ll'eiraJ 
Ql:aaili.eller. Qli ~ee~· - "·-··-·- ----~ 



--r· 1>irector: Anno XIV p1.1N10 coR-Rf;A oE oL1vE1RA 
SÃO PAULO, 2 DE FEVEREIRO DE 1941 

:~E~:;Eu:i:;;]: O IV Centena rio da Companhia d~ Jesus 
ta.~ esperanças deve proporcionar l -liluauaoii11•iuat•ltti•~'ll"\Q·.>1'.•i11il•l11int11i1tto&n .... N ..... ,w .......... u,n., ..... 11 .. ..,,-. ... u9 ..... enW1~Wn81~1.ii,,,i,nljn(i,l•it11iui••iU!ii'4••il•/i·•'iH/it••n'i,"-'i•~·i•li'O'inlhtut ......... ~·íi"'-... "''' .. ;n11,,own.i,,w .. &1,Qt1~nw,iiin:,i,o'i»w-~•M~~~ .... ~~~~~:~'<'ii~=.S:.. 

a todos. os totalit9d'ios e tanta1,; · , .. 

ap:::;:~co:Un::~~ pro., l <Que_ em_ iodas as Paro~h'ias no_vas sei fund~m Congre,gações,Marzan_ aS}! em 
~n:t::i::! ~ ~:~ti:: _. 10.dps os campanar_rns f luctue a bandeira az_u! de Nossa Senhpra,. 
nlfestação clissOlvida pela. PP'li- · 
eia. Além disto, seus p.arllitlarios, , "· 
na camara dos Com.muns, se es- · ~clara o Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo 1Vletropolitano 
'\'orçaram vivamente por del'en-· 
del.os. E, com.espanto gero!, as A f.'ederaçao <lirn Cong!'ll-· 1· nase, S . .r .. D'irc>ctor da Con- do apostolo <las gentes. Reler 
vozes que se ergueram êm senti- gaQões Marianas e o Aposto- federaQão Nacional llas Con- as paginas t>scriptas pela Com
do favomvel a. elles não parti-1 la-00 da Ora(;ão p,romoverarn, gregaçõeR Marianas, reRpondPn panhia no planalto de. Pirati
ram apena.,; da extrema esquerda. na semana pasada, uma Rérie a essas saudações em nome ninga é repetir-lhe os nomes 
TamQem da extrema direita, re- , de_ h0:menagens á Companhia dos Padres .Jesuítas, proferiu- dos filhos mais illustres; é re
ceberam elles efficaz apoio ,no. de Jesus. por motivo do IV d.o as seguintes palavras: lembrar-lhe as rp,alizaGões 
tando-se especialmente a attltu_ Cent.-enario de sua i:,undação. "Nesta hora e neste lugar. mais gloriosas do sen aposto-

da Companhia de Jesus, ant-1 fabilidac!e a todo.'! o;; meJoq " 
madas do seu mesmo e,ipirito, a todos os tempos, assim c:,J. 
visando finalidades idt>nticas, mo uma reserva, inexgotanc,l 
formam soldados dp, vanguar- de energim:i e de vitalidade. 
da, tropas de choque da lgre- Não hll. duvida porém qn-e .b.0° 

Ja, :i semelhança da compa- Je em dia seu papel e sua ac, 
nhia recrutada por Santo Jg. tuação têm um sentidD su7n• 
naeio de Loyola para pelejar mamente providencial, A so, 
pm· Christo. pela Igreja e pe- cieda<k em que Vivemos deba-. 
las almas, sob o estandart'f.l da te-se numa crise mµltiforme, 
cruz Daqui a indolc C'Omhati- material e espiritual, cujo fac .. 
va que caracteriza as Congre- tor p.reponderant1>. A uma cri,;e 

de do famoso jurista sr. PriLt. a grat.idfto da Companhia de lado; é recordar-llw os fettoR 
conhecido por sua posb;ão "t!l- Sé:RIE OE CONFERENClf-S Jesus pelas homenagens que mal:-:: estupendoi~ 1lo Reu Tm1ti-
tra-direitista. ", que. aUegando es- lhe são prestad.as em comme-1 tuto. I<Jsta magnifica ma.ni-
crupulos de Oi'dem legal. conside- Nos dias 2.'1, 24 e 25 de .Ta- moração {lo seu quarto cente- l'f'stacão faz por ;sto vibrar in-
rava. ímpossivel uma repressão- neiro, 0 .Revmo. Pe. Walter nario, jorra dos labiós dos fi- tp,nsameute as fibrns mais de
efficaz ao comrounismo, e vota_ Ma.riaux, s. ,T., Director do 
va a favor da.<; theses vermelhas! Secretariado Mundial das Con
Curiosa collaboração entre os to-

1 
gregações Mar!anaR. com séde 

t'1illtarlsrnos pardo e verrn~Iho, 1 em Roma, realizou nma série 
que o LEGIONARIO mais uma : d,; tres C'onfereneiaR no Saliio 
ve7~ accentua. para. esclarecimen- \ d~. }?estas do Gymnasio São 
t,o de i,eu11 leitores. Bento, v€'rs:tndo t hem a,-; de 

Graças a Deus. porem, nem 
todas as notas que 1vJs vem da ! 
Inglaterra são sombrias. Cha
mou-nos muito a attençáo o fac
to de ter o sr. Wendell Willkie 
visitado s. Em. o CardeaLArce
blspo de Londres, afim de se in-

(C9nclue na 2." pctg.) 

grande interP88P · para a for
macão dos Co!1grezado~ Ma-
rianos. 

MISSA CAMPA'L Nô PATEO 
DO COLLEGIO 

No ,lin 26. domingo, com n 
presença de S. Ji;xt :a.. Revma. 
o Sr. Arcebispo i\,Iptropolitano, 
do reprp,senlantp, do Sr. TntP-r
véntor Fed'eral. do Presitlente \"" W do Departamento Administra-e ~ livo do E8lado e de outras au-

1 tO .11-.,e\ to. ritlades civis e militares, o 
A1lt1·uf\V. Revmo .. Pe, T ,uiz Riou. s. .T •• 

tV•*} t'o'=> ! preposto ela Prov'incia Central 
70 ót' i da Companhia ,le ,Jesus no 

~'40, ôe 
0
, 0 \ ! Bras!I. celebrou' a Santa Missa 

f(\ \) t' em um altar armado junto á 
parede erguida. no local em 
que Anchieta construira o Col
legio. Após a Missa, usaram 
da palavra os Revmos "' Frei 
Henrique Trindade. O.F.M.'-e 
Pe. Antonio de Moraes. enal
tecendo a ohra realizada no 

1 Brasil pela Gompanhia de .Te-
1 sus. O Revmo. Pe. Cesar Dai-

Uma grave a~vertencia óo Santo·, Pa~re 
aos _pu~licIBtas ~a imprensa mun~ial 

Nosso cliché iocalisa um aspecto <ut 
gio, onde antigamente se erguia a 
Provincia.l da Companhia de Jesus, 

de vida. A civilização que se 
divorciou de Deus e que fez 
delle um indesejavel, transfor. 
mou o mundo num lmmenso 
cemiterio. .R' precise; injeC'Lai· 
nova vida á inteUigencia. ao 
coração. ao caracti>r. ás acl])i· 
rações. aos interesses, ás; aC't.i
vidades todas humanal", indh•l. 
dnaes e collecti vas. E' preri, 
so restituir Clirisfo ú humani• 
dade: ? pr0ciso fa z0r vol1 ar n 
humanidarlP a ('hrisfo. Porqne 
s6 Blle ~ a vidn no mundo. 

Os Congregpdos 1\-Tari::rno!l 
QUt>J'p,m vivPr P q110rt>m lrra. 
dlar· er;ta Yicla, í'f'i'hristianinrn. 

, rlo-sp, totalmenti> P l'PC'hristlan!, 
zanào a sociedade. 

MARlANIZEMOS ô BRASlt: 

"1\ía1'ianizemos todo e T1rn
sil, 0SP1'PY8U 8. Bxl'ia. R0Y1r,r1, 
o 8r. Arc:ebispo i\Ictropoli'la
no; marian·izemos 1odo o Brn
Ril l\"o rl in em qnP no,;sr1 mo. 
rlclarle fôr intransigentenrnnte, 
marinna, 11od0r0mos p,;fai· f'f'l•. 

tos que o Brasil .será. cathoílco 
f)rtra semprt>." 

Oxalá as Congregacõefl 1\fa. 
celeb1-a.ção. do Santo Sacrifício da Missa no Pateo· do CollE: .. 

1 

rianas. r~rtli7.em á risca t>St.a 
ca'!)ella. de Anchieta. O <'P.lebrante foi o Revmo Pe Riou sua mrnsao para o bem da Igre. 
acolytado pelo Revmo, Pe. Visconti, fundador da Federaç~ la e para a felicidade da Pa, 

Ma.ria.na. · tria. 
1 Para a Companhia de .Tesui:t 

lhos de Santo Ignacio pàrtiou- J licadas do coração dos humil- j gações Marianas. Porque, pe- no Brasil. s-erá esta. dnpois de 
larmente sincera e commovi.da. des filhos da mínima Compa- las suas regras e pela sua his- Deus a mais ambicionada re. 

A sagrada litu.rgia da Missa, 1 nhia de Jesus. toria, os Congregados Maria- compensa, pf>lo pouco ou pelo 
a palavra dos oradores, a pie- FJsta gratidão é illnminada e nos têm a obrigação de com- muito que 08 Jpsuitas traba
dade dos fieis, as vibrações aquecida pelo bri1ho e pelo fer- prehender que, ao alistar-se na filaram 1iela grandeza, pp,Ja 
azues dos Congregados Maria- vor das Congregações Maria- Congregação, Sf! põem ao ser- prosperidade e pelo bem esPL· 
nos, os fulgores eucharisticos nas e do Apostolado da Ora- v'iço dP- Christo sob o olhar ritual da. terra dP Santa C'ruz. 
do Apostolado da Oração, a ção, que promoveram esta im- mate.rnal da mulher admiravel Será tarnbem um estimulo pa. 
amizade confortadora das al- ponente solp,mnidade comme- qut esmaga todos os erros e ra coITBsponderem sempr

0 A lmp .. ensa totalit.arla cujos f papel de destruir. na grande ta- t ,, h . 
• mas sacerdotaes. a presença mora.tiva. Filhas do seu Co- ou.as as eresias, para comba- mai,; dignàmf'ntP- aof': s0ilt.i, 

'!'Tinc!paes cabeças 'são na Italia mllia dos povos, ~s relações fra- augusta das FJxmas. Autorida- ração, estas duas obras são ob- ter e para subjugar, em si e mentas tão g(merosos e tão 
Gaydº e na Allemanha o ternaes entre os filhos do mesmo 

o sr g des, a figura paternal do an- jecto dos ca.ri-nhos mais des- nos_ 01itros. os inimigos d:e- nobref': do coraçã.o magnanímo 
G. bbels não tem cessado, Pae celeste. Esse olhar de adio 

sr. d oe e seus c"'efes tomaram se completa, algumas vezes, pelo tistite ·da Igrej~ paulist~na. velados da Companhia e são ao Deus_; pa:rn: de~e~der a Igreja do Brasil, manifestados eom 
des e qu •· diff dir livro 1 1 . 1 evocam, neste chao predestma- mesmo temµo um manancial contia as mvest1das de todos - a-centos commovid:amentp filn-
o rumo tota.1itario, de un ' mas em gera pe 

O 
Jorna · do, .record~ções immensamente fecundo de consolações, de en- os f':eus a.dversarios; para di- ce.ros nail festas commem· =º-. mpanha de in- Que, na pressa do trabalho quo_ h . 

1 
t . . v, -

u1;1a verd~deu-a n~o crear entre tidiano um escriptor commetta gratas ao coração da Compa-. t usiasmo. de zelo e dedicação a ·ar mms e mais o reino de tivaR do quarto centem:i:rio" 
tngas p10curat uma atmos- um ·erro, que acceite uma infor- nhia de ,Jesus. E, á distancia par~ OR filhos de Santo w .Jesus Christ~. Por isto o Con-j Serát finalmente um incentiv; 
seus compat~10 as de se possam mação Infundada, que exprima de qu~tro seculos,. o Pa_t-eo do nac10. : greg~o iVIa.riano deve ser um sempre renovado para 

08 
fi,. 

phe:a de oddio. 
O

O
ns attentados e uma apreciação injusta, pode pa. Co!leg10 rem1rge e revive na cathohco fervo=o e modelar, lhos da Companhia de .TeSlliél 

justificar to os · recer e ser muitas vezes mºi·s des- rude manhã das suas choupa- O APOSTOLADO DA ORAÇÃO que conhece a fundo sua refl- . 
~ continuarem fiei8 ás traài<;tíe:-\ crime!.. Jizes que faltas. E' preciso !em- nas e das suas roçaR, dos Reus gifw para transformal-a em 

V ti o atra 1 d o t 1 d d • · ·t 1 d t d de dedicação, rle zel-o e dr ,ia, V"rias vezes o a can · • brar poi'em que seinelh.antes des- índios e dos seus co onos, as apos o a o a oraçao, - sewa v1 a e ·o os os seus 'f' . J 
" - cn 1c10 com que os esuitas de ~ez do "Osserv.atore" t_em corno- lizes podem ser C"pazes, especial- suas guerras e da sua paz. sob que irradia na8 almas a luz pensamentos de todas as suas . t t b lh 

• "' 1 d 1 d ., ou ro_ ra ra a aram, sotfre-. -•emnado essas deturpacoes_, P - mente nas epocas de alta ten- a egide paternal e sempre vi- sa va ora da caridade div'ina; pa avras, e todas as activiua-
.. os d d ram e morreram por Deus, p~ curando mostrar como sao • são de provocar graves reper. gilante daqt1elles que aqui er- que communica aos corações es conRcientes a sua vida la Igreja 

0 
:Pelo Bl'asll.'' · · 

ractos na sua objectividade. c~ões. gneram, com a cruz de Chris- as dadivas C'elestiaeR das· ri- particular e da. sua vida publ:i-
Ha pouco tempo s. s. dirigiu Deus vele para que a historia to, o pedestal indestructivel quezas inexauriveis <le Chris- ca. Por isto a. piedade maria-

SESSÃO SOLEMNE: Nõ 
TH-EATRO MUNfClPAL: 

pessoalmente uma censura a es. não registre nenhuma guerra pro- da unica civilização v'erdadei- to; que ensina ás intelllgen- na é a pie.dade christã. fervo
ses methodos de prop~an~a, por vacada por mentiras habilmente ra, á custa das mais dolo.rosas cias as lic:õe,; redp,mptora,; da rosa; a vida mariana é a V'ida 
occasião de uma .a.ud1enc10, pu- difundida& renuncias e dos mais perseve- caridade e da rt>paração; que christã exemplar: o f',spirito 

rantes heroisinos, anunciando, submerge a vida humana nos mariano é o espírito intensa- Com enorme affluencla, r0:1-
blica. Um public1·sta·, consciente de lizou se a ô sN- s l d · i Preparando e garantindo o dia caudaes da vida sobrenatural mente christão. Christão na · "'e,"'ªº , o emnf' a Depois de se ter refer do aos su0 m1SS· a·o e de su0 s responsa- ' F d 1 • M · Tl 

t 0 

~ radioso de pujança e de pro- . que jorram das fontes eucha- totalidade do seu sentido, da 'e e- ·açao x ariana, no . 1ea,, escriptos immoraes e corrup o- bllidades se sente no dever de d1·- t "" · • 1 P d' 
xt 1 gresso, de gloria e de riqueza, risticas, o Apostolado da Ora- sua realidade e das suas ap- TO 1uuruc1pa . resi 1u-a o re-, s. santidade affirma te_ ua • · · d •~b 1 "' R <"< · 

" rlmll' 0 erro, e res.,.. eecer a de esperança e de labor da ção vae cumprindo uma das plicações praticas; christão i<.,xmo.. e evmo. 0 r. Ar<'ebis-
mente: verd

ade. portentosa capital l)aulista. miss~s mais caras confiadas que abraça toda a verdade de PO Metropolitano, qup, tinha á 
- "Ao lado desses escriptos Elle, é obrigado, em face de · ú. Companhia de Jesus, - a Christo, que obedece a toda a sua direita o fü=wmo, PP. Riou, 

<!.U
8 propagam ª impiedade e os milhares de seus leitores. aos· ESTA TERRA E' A NOSSA missão de enYolver os cora- lei de Christo, que acceita t-0· Provincial ·da CompanMa de 

maus coStumes, não podemos quaes seus escritos possam im- EMPREZA ções chagados, desanimados ou da a Igreja de Christo; chri!l; ,Tesus, e, á sua esquerdn. o 
omitir os que difundem ª men- pressionar, a não arruinar nel- hesitantes na atmosphera re- tão que toma todo o Christo, Revmo. Pe. Walter Mariaux, 
tira e que provocam 

O 
odio. les e em torno delles o patrimo_. ''Esta terra é a nossa empre• confortadora da misericordia verdadeiro· Deus e VP-rdadeiro Secretario Go,·al das Cong-re,, 

A mentira abominavel aos nio sagrado da verdade liber-t.ado- ,za" - exclamava Nob.rega ao paternal de Deus, do chamar homem, sem fraccional-o, sem gações Mariana,;. Tambcm to. 
nlhos de -Deus e detestada por ra e da verdade pacificadora que percorrer pela primefra vez as as almas ao banquete da Eu- diminuil-o, s em mascarai-o, maram parte á. mf>8a o R0vmo. 
todo homem justo (Pror. 6

, 
17 e dezenove secuio,s de chrlstíanls- .praias ainda virgens do ,Bra- charist.ia. dP- afervorar a vida sem mutilal-o; christão de um 

I 
Pe. Ce,mr Daine,10, Director d a 

13, 5) o é ainda mais quando mo laboriosamente trouxeram ao -sil-. Desta terra. a porção mais christ'ã no anlor rla caridadp, christianismo positivo, cons- Confoderação Nacional da~ 
espalba. a calumnia e semeia a genero humano. querid-a, a que os .Tesuitas de- e 1ia. gP-nProsirladt> do,s saC'rift- tructivo e offensivo que se Congregações M.arianas, 0 sr. 
discordia entre os irmãos (Pror. Diz~se que a lingua matou ·ram tudo o qüe podiam dar no I rios reparador0s. atira á conquista das almas dr. Guilherme Winter, 80.Pre. 
8, 19). Como esses maniacos ano- mais homens que a espada (Ecl. impulso do sP-u zelo. no ardor com todas a,, modalidades do tario da Viação, e varios sa. 
nymos, cuja pena temperada no 2!, 22). do seu enthusiasmo na enPr-1 AS CONGREGAÇÕES MA- apostolado P em todos os sec- cerdotes, bem como os mem-
fel e na lama, faz desapparecer Dfl mesma maneira a littera- gia de todas as dedicai;ões 1\ 1\ RIANAS tort>R dos lnteressp,s clt> Deus. hros da .Junta .<i.rchidiocesana 
a vida domestica e a união das tura mentirosa pode ser tão mor- talvez, a que surgiu aqui pa,ra Por esta razão. possupm aR da Acção Cathoiica. 
familias, assim uma certa un.. t!fera como carros blindAA!os e o Brasil christão e para o I A,i Congregações Marianas, Congregações Mariana,; o se- , 
--~ ~ m•ae o·~o o 11-v1geg Qi.l ~i\i'~''.- -~iiZl4o-i a_Qb ç, ~ ~Y~~id WU'f'Jda,i :i:.g IH'J.w.i!.r~ ~llem.9- __ ~redp l'l,i ~- '-rlmJ.rllcvel adai,. ('1oi:u,i .. e w.. 1.," ~,j 
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toflf NlANDO ..• 
O Rl!:Sl>EITO A' HIERARCHlA 

. Contitue devf>r elementar d.e . 
t-0do verdadeiro catholioo o res
'Peito màis completo por aqttelles 
:que, em virtude do Santo Sacra. 
·.ment.o da Ordem, se acham ln• 
,vestidos de dignidade, no ~o 
'da Igreja. Segue-se; dahí, -.. ·que· 
wd-0 ver.dadeiro catholico é um 
clerical. E.qta, palavra só pode. 
doer aos ouvidos infeccionados 
pelo liberalismo, só pode chocàr 
a espirito..q desfibrados, que não 
_querem tirar todas as consequen. 

. rias de suas convicções. Se, de 
fact.o, cremos e professa.mos que 
D Santo Sacramento da Ordem 
estabelece uma d!fferenqa niti· 
da no corpo da Igreja, de tal 
forma que os que o recebem pas• 
i;am para a eathegoria da Igreja· , 
docente, que tem a missão de en• 
caminhar os simples fieis, que 
formam a Igreja discente, · p,ara 
a sail.vação eterna, como se fosre 
o proprio Jesus Chr!sto; se cre• 
mos lsto -e quem não crer não 
é catholico - veremos no Clero 
11 medulla mesma da Igreja, e 
seremos ardorosamente, intransi
gentemente, gratamente crericaes. 
dôa a quem doer, escandal!se a 
quem escandal!sar; e odtar-emos 
co:rt1 toda a nossa capecldade de 
odiar todo e qualquer antL-oleri· -
callsmo. sob toda espec!e de có
íoraçáo com que se a-presente. 
Neste ~entido disse s. Chrysos
tom:o: "Aprendamos de nosso dl· 

ttÕlON:ARJQ 

o· Aevmo. Pe. Walter Marláux, s. dla ser desenvolvida no mesmo 
J., Directot <fa Secretariado Geral rythmo." 
das .C-.1ngl'flgaqges Mar.ianae em Ro• Entretanto, essa nota de austeNi 
rna, publicou, sob o titulo acima, um obJectividadl" ne tempt'ra por esta 
volume que constltue o 1.0 opusculo bella_ reflexão: "o mesmo Espírito 
~-e ~.mil sjr.J.e que pretende.P411Jlicar-·'."· S11nto, cjue suscitou com ó sopro anl-
acerca da formação dos Congreoados màdor este movimento de renovação 
Marianos. religiosa no meio do povo brasllelro, 

Folheando a obra, embora rapida- o Esplrito de Deus, que'>todos os an-
mente, percebe-se sem esforço qual nos atrai novas fileiras de jovens 
o motivo que levou S. E. o Cardeal para a bandeira da Senhora Celeste, 
Dom Sebastião Leme a .escrever, so· não tardarã em levar a bom termo 
bre ella, as seguintes· palavras, alta· a obra por elle mesmo iniciada," É, 

mente significativas: "Louvando e assim, confiante em Deus, o autor 
aben9oandÓ a opportuna Iniciativa, não olha para as dl1flculdades que a 
com todo empenho recommendamos realidade suscita, senão para ml!is 
os "opuscul~s de formação" não só facllmente as superar. 
aos congregados Marianos, mas _4 
mocidade em geral, aos collegio_s e 
Institutos de educação e multo par-
ticularmente ao clero secular e re• 
guiar.'' E' qi.le, realmente, uma obr.a 
come, esta fàzla falta entre n6s. 

• • • 
E' multo compfeixa a fcirriosa "rea

lidade brasileira", tão complexa mes. 
mo, que multo pouco.a brasllelros. 
tem sabido ·escrever -bem sobre ella, 
Evidentemente, essa ~'l'e:Uldade" ê 
um mixto de varlâs ''realidades" 
parclaes, em que ocoupa lugar prl· 
macia! a "l't!alldade rellglou" brasl· 
feira, Como nossa vida oocl"I, eco
nomlca ou polltlca, tambtm no•ca 
vida rellgloaa e extremam.nw com, 
plexa, e não raramente se verifica 
que, a respeito_ della, mervado_res 
aliás .multo credenciados por seu ta· 
tento· e cultura, expend~tn coricelws 
unllateraea, Lendo•se à obra que o 
Pe. Marla1oc esoreveu, e toma~o-se 
conheofmelito da ldêa central a q1.1e 
obedece, é-se levado a tuppor que o· 
dlstlncto Sacerdote c:on1ulto11 varlos 

e experfmentados Dlrectores de Con
gregação, a.ntes de confeeclonar _o 
livro. Tão clara e profunda ê o co• 
nhecimento de noHa realidade, em 
que o plano geral se. estriba, e tan~ 
tos são os aspectos pelos quaes effe 
corresponde ás neceasldades de noa, 
so movl-men~o rellgloso e da alma de 
nos10 .povo, ct1,1e segundo as apparen• 
cl_as o sabto Jesulta consultou Vllf'los 
Sacerdot•• bra•lltftos, ~nt.11- de dar 
, ktm+ tWI pi..l>Hcaqãe, 

.. • • 
O reaUsme do autor r'e!flllta, logo 

na lntroducçio, da seguinte ·dectara, 
ção: "NáQ é preciso expllcar ~ mo• 
tlvos desta publicação, lm :poucoa 
annos o · movimento das Congrega• 
ç6~ Marianas conqulltou quasl todo 
o Brasil, contando hoje mais de 30 
Federaç6es, NaturaJmen_te a forma•
ção ha-terlor d-os congregacios não po· 

Ptlnio CORRIA DE OLIVEIRA 

"Na f amlHa 
de Bens" 
O titulo da obra é deveras sugges

- tlv~ 1 "Na Familia· de DeÚs". • Mostra 
· ena que, membros da Santa Igreja, 
somos Implicitamente membros de 
uma grand!! famllta sobrenatural, de 

, que· Deus -é o Pu. Nesta familia, a 
· selva vita~ circula co-mo por um mo

vimento de sistole e de diastole, ana• 
logo aos movimentos cardla-co!f, De 
um_ lado, Deus proJecta a gr'aça so.
bre. toda a Igreja, e, do outro, os ho
mens, oollaboranêlo com o dom de 
Deus, retribuem a Este o beneficio, 
mediante uma cooperação generosa. 
Estas graças consistem no renasci
mer.to espl.rltual, que é o fundamen
to ·de toda a vida Interior, nas graças 
de doutrina e de energia sobrenatu
ral, Mas não basta con!iecer as 
graças. Torna,se, ainda, _ necessarlo 
utlllr:al•ai, E• o que o au.tor ensina 

. em uma Importante parte de sua 
obra. Finalmente, ern cada parte, se 
•ponta a SSma, Virgem como nosso 
modelo, ' e p livro accentpa forte
mertte que II Santo Sacrlficio da Mís, 
sa é o centro de nossa vida de fami• 

lia r:om Deui,. 

• • • 
Uma sumula tão substant:losa de 

a,ssumptos, como preambulo e passo 
Inicial de uma formação completa, 
não pode -debar de Impressionar fa-

voravelmente todos os Congregados 
Marianos, 

De minha par1:e, ~.tenho tatnbem, 
como Pl"esld!!nte da Junta Arc:hldlo, 
.cesana da Acção Catholica; uma pa
lavra a accrescentar. Abomino -, 
pesei bem esta fortíssima palavra 
antes de a escrever - abomino de 
todo o coração uma· certa pseudo
Acção Catholica que, sob_ o véu de
palavras de sentido lrr\1Heciso, como 
"ambiente vital", "formação vital", 
e. outras coisas do 'me~Íi-iÔ giinero, 
pretende fomentar urria. !i?rmação es• 

· plritual conhecida inteiramente ape
nas por um pugillo de iniciados, e 
que no fundo estã em contradicção 
com a doutrina ca~holica. Faz par-
te desse messianismo a affirmação, 
mais ou menos velada, de que o es
plrito que as Congregações Marianas 

devem em theses ministrar a seus 
membros é um espirita lnc:ompatlvel 
com o que deve ter um membro da 
Acção Cathollca. Ha nisto um erro. 
Congregados Marianos, Oblatos Be
nedictlnos, Terceiros Franciscanos, 
.Dominicanos -o,u Carmelitas, Fifhas 
de Ma.ria, Membros do Apostolado 
de Oração, todos elles, desde que 
possuam a genulna formação espirl• 
tual que recebem nas respectivas 
associaç6es, podem, d.epols de .pre
parados pela Acção Catholica, cons
tituir nella elementos de escol. En• 
tre os espíritos proprlos a c~da uma 
desus a'ssoclações, e a Acção Catho: -
llca, não ha -e não pode haver con· 
-tradlcção. Do contrario, os Estatu
tos da· Acção 'Cathollca Brasileira, 
asslgnados por todo o Episcopado · e 
approvados por Roma, te.riam feito 
a mais monumental desproposito ao 
_coliocar essas assoclaç6es como au, 
xillares da Acção Catholica. Real• 
mente, como seriam· suas ;iuxlliares, 
se ·animadas de espíritos · antago
nicos? 

Assim, nlo hesito em recom~ 
mendar- aos membros da Acção Ca
thollea a leitura do llvro _do Revmo. 
Pe, Walter Ma-rlaux. tambem elles, 
que devem primar no lalcato catho
llco por sua formação, poderão allt 
encontrar os mais p11eclosos el_emen
tos de santificação~ A publicação 
do livro· çlo fie. Mariaux é um gran
~e serviço á Acção Cathollca, pres: 
tado efn dois sent.ld9s: primeiramen
te, p"rque tambem para os membros 
das assoclaçGes fundamentaes, da 
Ac9ão Cathollca pode elle ser utllls• 
simo; e, em segundo logar, porque,. 
concorrendÓ pará sàntiflear afoda' 
mais, uma tão grande e tão admira
vel mltlcla auxlllar como às Con~re
gaç6es Marianas, concorre enorme
mente para augrrientar as posslblll'. 
d ades de: progresso e de exito da Ac:, 
ção Cathollca, 

. 
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• 
formar, Junto s.queU., Prtncl~ 
Igreja, sobre a attltude dos ca• 
tholicos ing·Jezes perante a guer• 
ra. 
. Nenhuma razao -pro1.0coJJ.ar po• 

deria explicar esta· visita. · Offi· 
c!almenta protestante. a ~la
t.erra nenhuma poslçt,o c·onslgna 
,em seu direito -publ1co ao Carâeal 
Hln~y. Se o sr. Wlllkie de.vesse 
fazer: algum, visita protocol:lar; 
teria de ir ao palaclo âo "arce
bispo" 'anglicano de Canterbury, 
e não ao do CardeãJ ,Htnstey: Se 
o sr. W!llkie, envéZ ,de vlsltar 
a,quelle; visitou. este, é porque 'ev!· 
dentemente, este· possue w:na- ln· 
fluencia que aqÚelle já não -tem 
Em out,ros termos,,· a · :massa· ' ca· 
tholica vae Cl"j!Scendo 0 na.··-Ingla• 
~rri\. 

Ms. o que sçbretudo- merece 
menção é a respostit. d'e,_s. Em. 
Disso_ o Cardeal que os CathoÚcos 
lnglezes ~stão prestando um l)on· 
curso cem por cento .na fucta <!On• 
tra o ,naz!stno, _o que é· fac~en• 
te explicayel Jf q~1e .S, ~-,·· ;ies
soaltnet1re, já tem felt.Q ,pelo,, ra
dio·. os ma!.~ mereétdos discurso., 
contra as autorldllder. pqãs do 
~lf~ ~!eh., . ,, ,, ., .,. , 

O que é curiÓ.so é .fa,zer n~ta1 
ao lado qes!U\ ·att!tuéle firnÍe do; 
cathol!cos- ing-Iezes, a MtitÚde su 
breticlamente n'azlf!cante de sei~ 
ta-~ protestantes p;a.clfl.Sta.c;, que 
pregam na Ing-Iaterra a feêuRa 
do serviço mmta.r. 

O CONDE VON .LUCK· 
NER SERIA O COMMAN, 

, ·DANTE DE UM CORSA· 
RIO NAZISTA 

C~ll'ZEIRO, DE . BOA. Vlzr• 
NBA(JA TRANSFORMADO EM 

CORSO 

A agencia do "Éxcb.auê~ Te
Jegrll,ph" annuncia dê Hoag
Kong, que um i;wrueguei; trk 
pulante de navio recentemente 
afundado P<>r um corsario na
zista, ·,atfirmou ter reconhecido 
no cominandante do corsarfo o. 
celebre Conde Von Luckner. 

O Conde :,eux Ton Li.lêk~er 
tornou.-se celebre exn ,1914~1918 
pelos males que. causou 4 na-. 
vegação ingleza, coiiltnandan• 
do- o "Seedle'r". Em 1917 seu 
navio foi inutilizado e- captu. 
rado com sua tripulação ',tot 
Von Luckner internado na'. No
va Zelandia. 

Terminada a g,tl3t'Í'a · voltou 
Von Luckner pára '.·a · Allema-
nha;. · 

VinQ modelo a soff~er i;mc!ente· 
mente as injurias feita-s a nós 
mesmos; mas não sofframos .as 
injurias feitas a Deus, aindà que 
só por palavras." E, ainda,: "E' 
uma grande impiedáde supportar 
pacientemente · as injur-ias feitas 
n Deus." ora, a injuria feita ao 
Clero é feita directamente con
tra -Deus, porque entre o Clero 
a N. S. Jesus Christo existe uma 
entidade profunda, estabelecida 
pelo nexo sobrenatural do Santo 
Sacramento da Ordem: "Sacer• 
úoa alter -Chr!stus". 

··----~ 

Em .. 1938 for' .àsslgtíàladá :sua 
presença DOS mares do Pacm. 
co sul, no commando 'êfi.( Üm 
cargueiro adaptado e!1p_eêfaJ. 
mente para .um "cruzeirLJ d& 
vizinhança". tendo percorrido 
todos os portos do Pacifico 
sul. Nessa epoca· alÍxilÍou a 
pesqu!za do "Lanivari ;CIÍ~p~r" 
perdido nessa região'. ' ·- ·. Assim, pois, quem se diz ca• 

thollco e se põe a atacar padres, 
mente, porque não é catholico. 
Nestio classe se !nclue o redactor 

_do "O Globo" do Rio de Ja· 
~iieiro, que vem' empregando, ul· 
ittQ:!iatn.ente, no triste mlstér de 
· m}urlitl' o lllustre jesuita Pe. Ar· 
lindo Vieira, porque est.e ~loso 
iiacerdote applica o seu t\tlento 
úe pt!N!clsta na tareflt · merit.o. 

.ria de col:liba.ter os desmandos 

. .ia inn:norall~e cont;emporanea. 
-~19, aque-lle infeliz joroalista 
tem.-:a estupii;ia pret,e?1$ão de ln.; 
dtspôr a Companhia Q.f;! Jesus 
oom o. Clero e os :J;ieis bras!lel· 
ro.s, e, até mesmç, çom -$. Em. 
o Sr. Car~ea-1, a guem .lt&trlbue 
~te attitud11s•menos, d!g
il88. Este jornalista poderá l;lra
daa.' aoo q1,1atro ventos que é ca
tbolloo. Isto não passará da mais 
elevada hypocrisia. Poderá ser, 
quando muito, um theosopho ba. 
rato,· destes que passam a vida 
R cha,furd!H nos vicias, e pre_ 
tendem nlcanÇAr a visão beati· 
fica por meio de praticas incon
fe.ssaveis e indignas de um ho· 

· mem. Não nos queremos deter 
mais sobre as cosias pegajosas 
que este infeliz babujou sobre as 
columna8 do "<;Hobo'.'. Sobre 
est.e asqueroso incidente caia· a 
,repulsãQ enoja.la dos l:lomezis de 
~ 

C A T H o e o s 
Compr~m ex e lua l v ame n I e süas toias e seus presentes na conhecida Joalharia 

CASA C.ASTRO 
proprias ,Ofticfnas 

Rua 15 de Novembro N. 26 
(Esquma da Rua Anchieta) • Unicos concess1onarlos dos afamados 

relogios "ELECTRAº 

CQnferi~~ 1;1 çidid~rii~ vaticana 
diplomatas pontifioios 

aos Todos os canadenses /rancezes rezac 
rão pela victoria da ln!!laterra 

As Interpretações as mais fM-· 
tast!cru, e ii,s mais fa~ têiµ si
do, geralmente, dadas ao com. 
mun!cado d.a santa Sê, C9nceden
do a cidadania vaticana aos re-: 
presentantes pont!f!c!os. Eis o 
te-xta of!c!a:l: 

"O Santo Pac1re - •<!Onfer!U- a 
cidadania vaticana ao ''pe8$0ai" 
das representações poi;lti.f!é!as 
(nunchttltras, lnter-nunélatur,as, 
delegações apostolicas), · durante 
o seu ·ctesempenho. Essa . dispo· 
sição será., applicada · agora, --·por 
accordo com as aútorid'ades ltà-
11.anas, · ao pessoal q\18 Wía a ai.. 
~1tali&Da", 

NIio se pode, pois, errar mais 
grosseiramente, vendo nessa me
dida" uma concessão da cidadania vat-!cana "ás missões . d!plo
matjcas Junto á Santa $é, com
pr~endida- a missão italiana". 
:í;!ita seriá -absurdo! Os embaixa
dores tornados " cidadãos vatlca. 

A.S SOLEMNIOADE CE !, DE FE VERE.IRO PRO~IM~ 

u governaaor da prov!ncla de 
QuebeC'. Sir F.ug-ene Fi.0et, em 
proclamação recente, concitou -to
dos os canadenires france?.es · a 
orarem pela. _v!ctor!a da Ingla• 

no.~" e, ·portanto, sujeitos á San• tlcana tenha sido conferida aos 
ta· Sé, não ~riam mais qualldades seus ·representantes, cuja maior 
parà0 representar seus pa!zes jun- parte era de nacionalidade !ta
~ ao. Papa,. Isso ser.i.'} uma- con- l!atla. Esta medida não faz mais 
tradição nos tern1os. que preencher uma· lacuna do 

Ao contrario, para marcar a tratado de Latrão, á qual os ju
lndependencla juridica _ela Santa I rista.q tinham seguidamente fe!to 
Sé, aos olhos do extrangeiro, com- reparo, e que o confllcto acÚ!al 
~~lie que a cidadaDla va- tn'>i1 eublinhoi,. 

terra.. atra.vez de granrles preces 
publicas a ser('m realizadas no 
dia 9 de Fevereiro· proxlmo; 

Officlal!zarido o desejo da au
totldade civll; S. Em. Revma. 
MoM. Vlllenéuve, CardeaJ.Arce. 
bispo de Quebec ordenou que nes
se dia fosse celebrada em Que
bec a. solemné missa pontifical 
"Ternpoto ·'Belli" na Cathedral 
de Notre Dame. 

Todos os representantes offl. 
c!aes do Canadá francez compa
rç-cerão {r \Jerin'loiifu.;: "J11as para 
g_ut, as preces !iê revistam ele um· 

Agora, _o pacifista comman
dante de ,um navio de boa vi• 
zinhança está, ao que it;i~o.rma 

·o sol;rrevive_nte nofu.egu.ez, 
transformado em capitão· de 
corsarlo a. pilhar 08 mares . do 
sul, ·missão para que se pre, 
par.ara sob pseudos Intentos. de 
pa:a. - . . 

.·.··~ 

caracter de unanimidade etn t-:i. 
' das as parqch!as do Canadá. será. 

celebrada a inesmá :Missa· e ~~ 
mesm.a!l orações pela vlt-tor!a da. 
IngÍaterta. · · · 

Nesse sentido todo ó episcopado 
canadense ja se manifestou, es
perando-se que as solemriidades 

·tenham uma grande repercussão 
não só no Canadá, como no Im
perio. nos Estados -Unidos ·e na 
França. 

P.ara_ tanto todos os detalhes· da 
cerimonia serão !rradl~os -bem. 
como o discurso de S. Ein. Rêvma-, 
MoM. Villenuve. · 

Após a Missa ·haverâ;, uma, 
grande pàrada· lnllltn_r pérâh'tt!" o
representante do Rei, altas auto• 
rldades eccles!astlcas, civis e mi• 
!!tares, desfilando os canadenses 
francezes e !nglezes quj'! termi. 
nam seu prepáro intensivo, para 
combater• âe forcas neo-pái·ãs .. 



LEGIONARJO 

Commen:tarios á Pas-i 
torai Collectiva 

1 

' !ef :_ .= . .!I -~ 1 • ! f e ! s : ! t : : : : e e 

'ttM DEFESA· DA- FÉ . I mo, .e ,a.,..i:junre,w,<1-,j'srq,~qe, cq
nhcce esta mesma Verdade em 

de vidas da mesma pessoa. o 
que vae confra a Epistola de 
São Paulo aon Corint.ho,;, e a 
propria essencia da doutrina 
cafh olica. 1 

e) - A REDEMPÇÃO --J 
Negam-na os espirlfas. · Sendo, 

f, 1~ 11 ·'" _, , .. , 

e Archidiocesano 
~, .. e,.,,.._, .. , ..... _,..,,,..,,..,_, .. ,..,,_,_""''"''""''-• .. • .. • .. •-•..,e-e, .. ,_,,e,,.,.~---! ~· 

OhedecE'ndo ao!\ pedidos de sua plenitude. e seu ensina
s: Excia. Revma. o Sr. Arce- 1nento 'está isento de erro. 
hispo Metropolitano a Congre- Pensar o ç','>ntrarlo. seria arl
/;'i!.Ção Mariana .da. Annuncia- mittirmos ou que Deus igno
<:ão inicloú úmá serie ·ae. com- rasse algo ou que nos enga
mentarios · i\, Pasto.ral ·collecti- nasse. ·1sto é. um be·us imper
,·a· de nosso Episcopado. A . feito, o que ê absurdo. 
;irimeira palestra coube ao dr. Lqgo, a ;:Iteiigião Catholica 
Qalmo :Selfott dll !l~attos. Pu- não. po_de açr_edit.ar-se por par-. 
'bUcainos, _ abaixo, seus princi- tes. "Ou. se ·abra~a tóda. ou to-

·"· 'páes' topico9, - da ella se"regcita". como ·:;e 

conf?rtne a~firmam,_ o homem r Dia. 26 _ úoming1 1 Día, :!9 ~ Quarta.feir~ 
part1cula divina; elle mesmo i 
se auto-redime em aperfoii:oa-1 A'· 730 :B· ·T. d 5 ]3,,,11._ A'· 1630 h· s E l Re 
mentos successivm; atravez ,6 · • _na a.si ica e · • _ · s •. s. ·. xc ª· vma. 
das reincarnações. ' t-0. a Exc1a .Revma. o Sr. Ar· recebeu em P_alac10 uma -peque_-
. · f) _ ANJOS E' DEllIONIOS ceblspo. celebrou 8, Santa Mlssa na m.anifestaçao da Coionla Fran-
- .

8
- a . ·t ,· ('; . d· com a presença ·de todos os _con- ceza. a qual S. Excla. respondeu. 

ra111 sacerdotes. pra.esertun _pa., 
roob!, ut, pueros. qui indicia prae• 
beant ecclesiasticae vocationlti, 
peculiarlbu~ curis. a .saeculfa conu 
taglls arceant. ad pietatem ln~ 
forment, primis litterarum stv
dils imbuam divinaeque in eis 
vocationis germen foveant". ha~ 
vemos por bem fundar na Ar~· 
chidiocese de São Paulo mais 
cinco Escolas Apostoli.cas, que 

·"--:-f · · exprime a· ··Pasto.i·al 
* "' "' 

_ Ha \r exis _enc~a _ - nega , ª· gregados Marianos de s. P_aulo dando em seguida o annel a os~ 

I
r"'· dp a os :rnquazes d~ ~nau e dós que aqui se encontravam· cular aos presentes. Concedeu 

II _ -,.;,,r ec. apenas "esp1r1tos.. . .. - . . 
Cabe-me, por indicação d-esta h - ' 1 ·a _ ' 1 nor occas1ao das Conferenctas do ainda algumas aud1cncias em Pa.• 

uirect:orla, iniciar os commen- . . . . . on_s e maus, cvo ~1. os ou nao. R.evmo. Pe. Marloux. A's 10 hs. laclo nesta tarde. 
t rlo f t d . • . O ésp1ntismo e seitas corre- As tentações prov1nam desses "' E . Re te -
ª · 5 · re eren es cªº8

11 
,t1~8160

1
6 ! !atai, foccultísmo, -- Rosa-Cruz., maus espiritos, invejo15os_ da ""' xcia. vma. es ve presen-

__ .. : Itens da_ .Pastoral o ec wa , e 
1 

- 1 te á Missa Campal celebrada no Dia 30 -. __ Quinta-feira 
• mc • d A ,1 1 

religião do. Peu:,;amento, cao-
1 

perfeic:ão adquirida pelos ho• nosso. ,,,p1scopa o. . gra"ecen- . . , . - . , - - - Patoo ào Collegio. A's 15 hs. S. 

· são a,, seguintes: 
1) Escola Apostolica do ne .. 

canato de s: Roque, annexa ao 
Colleg!o de S. José, regida pe!M 
Irmãs de S. Vicente de Paulo. 

., h f . d' - , darnmo. etc.), afflrmam sercni mens de bem. Excia. Revma lançou so'Jemne-,..o a-- oura que me 01 u,pen-1 . - . - · - · . · · -
d · d . j d- 1 . 1 . r n Clmstas. Pois am~as as reli- g) - P~RAI7,0 E' VIDA _ 

sa ª· ese O e _ 111~ 0 _ i:;a te ·; giões admiftelil a Christo am- FU'.rURA -O "Paraizo •· espi. mente ª primeira pedra da fu-

A' tarde. S. Excia. Revma. 
concedeu· audienelas publicas na 
curia, como de costume tar- . a grande. _.actu~hdade dos bas pregam a caridade ~t<:. rjta co_n_ sis-te num "espaço" 

1 

tura Parochla de s. Vicente da 
ensmamentos - _contidos nesse _ . ' _ , , material dP. . , rd . ; Paulo no bairro· do Moinho Ve-
,doc1.UJ1ento. Elle fé.re os pro- Ora. tal nao con esponôe a, .. ; ~ , acco o co.111. a lhó e ás 16,30 esteve presente Dia 31 - Sexf.â-feira 
·bl al - d - ver"ade dos factos Porque· concepçao humana A vida - . . . 

2) Escola Apostollca dit Pa .. 
rochia de Nossa Senhora do Car
mo de Sto. André, annexa a.i, 

Externato Padre Luiz Capra, re~ 
glda pelas .Filhas de Ma.ria Auxi~, 
!ladora. 

_ emas m s prem1mtes e nos- " ~- · . . ·-j. - - · . . . · _ 1 ás conferencias Marmnas reall-
lid d 1. ·'-- . 1 to - Muitos· dos tei·nios , rutura cons1stJria na fusao ul-1 .. sa rea - a e re 1g1osa e soc1a . ' · . , , . - · . - · zadas no Theatro Mumc1pal. Fez 

- oue deparamos nos liv.ros esni- : t1ma et:ri De~_s. Lo.e-o .. diverge aos Congregados Marianos uma 
* ~: 41 ri tas, tomados ao Christian is-: da concep>:<ªº :athohca, na I ligeira. allocução. ' 

. , - mo. são· por elles deturpados, 1 qual·º-~ P1P1tü~ nao dPS'llJP"lre- , -
_ O te,.-to da Pastoral que a,~a- mudan<lo-nies O seiitldo _ As- cem Pm Deus. 111as delle têni 0 .. 27 8 da f Ira 

.. ~ t•amos- de lêr, pode s·er desdo- º1·m fe' t'd .. ·t ' a "visão beatifica" para a qual ' ia. - egun . e t . , ·0 • , em sen I o esp1r1 a, • _ , -
· brado em res Jt~ns: 1 não é erença. em v'erdádes re-1 recebem O "lumen gloriae". A A's 14 hs., concedeu o Sr. Ar• 

1.~ - A n- ~cess1darle de man. 1 veJ&ias. ,;, espe'ranç'a na força,· existencia do Inferno é por el-
ter integra a nossa fé. J, das ora'ço-es. les i·idicularizada. i;,ebispc, audiencias , publlcas na 

2 o u d t J Cur!a Metropol!tana como de cos. __ · . --;- ma a ver enc a e~- 1 ., 0 _- H . . h) _ GRAÇA _ A gra 'ª · 
- 'T'edal sobre os males do esp1- l . ~. - - a -lnanifesta oppos1 i - ç e, tum~ 
.• ,.· rltrnino. ·--, · · , · -· _-,. ·· - , 1 ção entre multmi dogmas ca- 1 tambem, negad~ Pelos ~spiri- Dia 28 - 'l'erça.-felra 

3 º -·U - ll. · · •. 1 <l ! tholicos e a,;rserções esplrltas. tas. Pols,·adm1ttll-a. seria ad-
. m appe O em pro ·0 rrxe1·11pJ'f'q . , nilttir a ingerenc!a de Deus no) Esteve s. Exela. o· Sr. Arcei,1c-

1·e··lgoramen_to (}e 11_0:i's<1- _ '·dda ,,,,. · 1 1. uemos. ., . · ª _ "" 
e,;ryfritl!ii.l. f/lJll.l ti'lfi!•) efff<'a\1 a) - Deus - O deus e8 pi- (Conclue na. 7. pag.) IX', ausente de' São Palllo. 
va1'1!, ~et;er-va,M10s a0• fü•ença. ri~<!- _é impessoal. Não sabemos 

---~ se ~reou.o 111\mdo;ou·se a ma-
.. .. t, .: t teria se auto-organizou. Não 

;~;:,~:-, admittem elles a Trindàde." SO' OS 
VENCEM 

FORTE·s 
NÁ, VIDA! 

Durante o dia S. Excla. Revma. 
concedeu varias audiencias em 
Palacio. · · 

A' nóit.e presidiu no Semlnario 
Maior â solemne profissão de Fé 
dos RR. Srs. PP. que se encon_ 
tram em Retiro, fazendo aos 
mesmos U1pa l:>reve exhortação, 

Dia. 1 de Fevereiro - Sabbado 

3) Escola, Apostollca da pg,,, 
rochla de Salto, annexa ao Cole 
legio Sagrada Familia, regida pe~ 
ias Filhas de S. José. 

4) Escola Apostolica do De~ 
canato. de sto. Amaro, annex!I! 
ao :collegio Jesus Maria José, re-, 

t,elebrou Mwsa. _ em: gid.a pel~ Religiosas d.a Pia Un.lão 
Jesus Maria José. 

·e,cçã,Q de graç9.5 -pêlo encerra-
meiito o.o l'tetlro Espiritual da 5) Escola Apostol!ca tia 1'1!.~ 
ªeg4i,d1J. fom,a. elo Clero. Etn tQ.chla de S. Caetano. annexa t 
segu!dà. houve solemné "'fé' ,,Jilscol11 ·, Piu·qc;its,l. 
CétJn'l" · cónsa&',ração do Clero ao Todas se regerão pelos estattt" 
sá~~cjo coração de JesWJ e ban• tos dás Escolas Apostolicas d81' 
ç{\o ,:to . santlsslmo, dl!,ndo por - Archic!locese, sendo seus Reito~ 
tenn!n~4o o Retiro e.sp!ritual. A• res os respectivos Parochos. 

_ _ _ To!j'if' · e-· q1rnlq'Qet' · reiigi/ío Nosso Deus~ ao. contrario:- é 
:.:-· COIJlf)ÕEl•!,é r!e lf!Jl ronJ1rneto t1~ ; um PelJfj P~ssoii.l. Uno e Tri

affirmaçP!III do~tri»aria."i de j no, Crna<lot f. Jlf,ldf:llll Ptor, 
preeeitofi _mor;;.~,s. El t\orma.s pa. 1 b > ---:: .. ,JJ!l~T.J~. çrmr~T9 - -? 

--- ra: i, e11Ho,· ~uan<l0 !í!'l trata de, e~J')frlt1smo· mi.o ac1tn1tte a J)J, 
um~ r~UfÇÍão fttll:"a, é ppai,iv,el I vindade· cje Jesus Ch1·isto. F!Pl 

.- 0110 seJ3m VtJJ'dad@iro§ · it).guns · ás_ tra(jfçõe:; occul' ·:stas. _ uns 

Todos que -tr;:tbalham muito estão sujei~!! A tra• 
ql}eza e ao esgotamento. 

· Quando o sangue está Impuro o estadõ- de. fraqueza 
é mais grave porque a Sy_phil!s, além de ,,er debilitante, 
con;,ome energlai, e não permite ao organismo meios de 
c01ppen:;/ar as forças perdidas. 

tarcl!' qonoodeu s. Excia·. Jwvma. Dado e passado em Nossa cur111,. 
ll áudlenclas a varias pe2soas em Metropolitana de São Paulo. so_ b 

~laçj~. Nosso S!gn"al e sello de Nossas 
armas, aos 25 de Janeiro de 41. 

(a) jQSE' - Arcebispo Met • 
. : ·de ·f!~ui;_ eilsinanientos, de súas irnlle vêem 1n11 mé1•0 . S11per-

11ritttt?Rie; ·pu nó1·ma;;; nias fa}sl,l,s Homem. Outros, uni "ini<iia· 
a .ináiQi'ia, Assim, o mahoml'.l- do". tios mysteMos do Ot•iente. 
füano acePtíl quan~o nos diz Ol)trol5, emflm, ne~am s11a 
_que flel!S é- uno: 111<!-S er.ra. -ao 

I 
e~istencia hlstorlca, reduzindo-

·ne~ar a Trlndai,Ie. Acerta, O a um mytho. -
'"1Jl!ati'Elo'ir<whu11a o {'Jever tlel e) -- v lli::>t'll{JTO SAN'l'O 
· orar. mas não quando admitte ~ 'NR-o apparece na doutrina 

a po!y~amia 011 o dlvq,•c!o. 
1 

espirita.. , 
O11ando, porém. estllóa1nos o! d\ - O HOMEM·- T:'ara os 

Catholiclsmo - Religião neve- kardoc!stas é iia.rtlcula de 
!ada. unica verdade!Í'a - não ' J)e1Js. Nesfi,e ponto. o espiri
noH é d.1-tlo ac!!eital-o parcial- ! tismo toruà-se pa.nthélsta. Lo
\~, ... rit~. T>pf,; fod11, ell!l- . do~, i go: 1.. 0 11/!o a<ln1itte o dogma 

· 111a. moral, lll!Cetica ~ Pl'Ovem dq. , dG neccarlo órl.ll'inal: 2. 0 não 

Nestes casos é imperioso e urgente um tratamenl;Q 
rle sa11g11P,'. 

Valioso 
san~ue, {az 
a fraqtJeza. 

au-x!l!ar no comoate a Sypbllls, depvra o 
de.sapparece.1· o cansaço, o esgotame,nto e 
Ha portanto, toda va11tagent em usal-o: 

N.0 1 Ec 

V_Prdal'!e Sui,Pema que ~ Dewi. 1 explica. a (j,egradat;ão da ll<).tu-1 
_. :'_liJsse Verum. Esfle SJ11cer:11n". 

1 
r~_za Tn1111ana .. e ,;11as tenden

,.. n"o dize'!" .de Santo Agos,tlnho. cias para o mal; 3. 6 arlmlttf> a 
: O.ra. Deus fléndo Perfeitissi- reincarnação e a , pluralidade • ..... --------------------------' 

CURII\ METR OPOLJT /\NA 

* 
Em conunemoração á fosta de Monsenhor Ernesto de Paula. 

São Paulo Apostolo, Padroeiro Vlgarlo Geral, despachou: 
da Ct4ade e dó Estad-J de .São Mestre de Disciplina e Dfrector 
Paulo, o Exmo e Revmo. Sr. t\r- Esplritual do Seminario Menor 
cebispo Metropolitano asshnou o Metropolitano de Pirapora, a fa~ 
Pecreto dé creação de mais cin- vor, respectivamente, dos Revmos. 
co Eacólas Apostollcas: Conegos Marcello Dyckmans e 

"Dom .Jo2é Gaspar de Afon. Fablano' de Barros. 
seca e Silva, por mer~ de Deus 
e da Santa Sé Apostolica, Aroo
bispo Metropolita110 de S. P.a.tJlo. 

Para , a maior gloria d~s. 
salva.çãQ das !j,lmas, augmento do 

-Cl~ro e em· àttenção ao que pres
creve o canon 1353 do Codigo 

· de Direito Canon!co: "Dent ope-

Rua. Senador P. Egydlo, 1S 
Salas 513-14 - 14 ás 17 hJ! 

•re!ephone 2~7313 · • 

_ Achamos õpportuno expor no 
-- a.rtüw seguinte um- #Panbado 

,:-~·-sopre. o ·írazl11mo em face tlo 
. ·cathollclsrllb .. Servimo-nos do 

trabalho do Revmo, fe. Ray-
mond Feely., S. J., ·da Uni ver
sidade da Clilifornia. 

Cat~olícisrno e Nazismo ~o~ern coexistir! 
exterminio dos christãos. St 
assim o fizesse se1'ia destruir 
valiosas forças militantes . 

Na. obra de Nathaniel Mick• 
. lem, "Nacional Socialismo e as 
. Tgreja Catllolica", o a.ator 
apoia cada uma de suas assei• •. 
ções com citil.ções testuaes de_ 

. discursos. e escrfptos dos lida.. 
· d assumpto é de gránde 1110- natschrifte", de .Setembro de 

n1ento uma.Vez que muitos ca- 1938 tem as seguintes pala: 
';th.oÍic~-s' âírida nãó estão con- vras: 
~-'_victos da incompatibilidade "Dizem que o corpo perten
.. eJitre o nazismo e o Catholi- ce ao Estado e a alma á Ígre-

cismo. j.a ou-,a Deus. Isto já não tem 
O catho)icismo pó(je ou não fundamento: o hómem · todo, 

Esta- ê tJ!Ila das doutrinas 
basicas do nazismo, como tam
bem do stallnismo e de qual
qtJer otJtra forma de totalita. 
1·ismo. 

QUADRAR O CIRCULO 
coexistir com o nazi:smo? corpo e alma, pertence á na-

• A _resposta é negativa como ção allemã, e ao Estado alie- Si o "bomem total" perten
_:_,; _'faremos vêr 110 qtJe segue. mão, que tomou a si as q11es- ce ao Estado, Jogo a religião 

,· Desejamos saber, ·em caso tões relativas á fé" (1). . cathollca que pretende jurfs. 
{Je triumpho do nazfi;mo, si po. Como se vê, naziamo e ça- dicção sobre a alma cpoca-se 
derá subsistir na Europa, a tholicismo estão eui lrreducti- '' Jpso facto'' com o regime na
Cruz de Christo junto li, cruz vel dh,sidencia. zlsta. Intentar, portanto, ser 

, "swastika ·•. Enslpa a- pltilosophia cat110- catholico ele facto e nazista 
.-:,;,·Àrrtes· de lnlclár o, exame do lica que o in'dividuo constitui- j fiel é o mesmo que querer a 

assumpto. salientamo,; que Sff· do de corpo e _ah:1a é possui- 1 quadrat1.1ra do cil'culo. 

E as palavras de Baldur von 
Schirach, chefe d!!, Juventude 
Hitlerista: 
· "Trata-se de um direito to

talitar!o. Não vejo porque de· 
vam existir ,associações secta
rias e confessionaes junto , á 
Juventude Hitlerista... N~o 
poílemos abandonar o p1·inci· 
pio de qtJe toda a jUventudé 
nos pertence e devemos man
te1· ante nós este opjecth'o, 
destruindo toda opposição •.• 
O programma da Juventude 
H'tlerista resume-se em um 
individuo: Adolph Hitler" (3). 

"Ao ser admittido na ordem 
( de Lideres Nacional-Socialis
tas), o individuo pertence de 
corpo e alma ao Partido" (4). 

rá deixatla de lado a . contra- dor de certos direitos n~tur_aes I A . blasphemia que passamos 
versa nazj.i,emita. Não tr11ta- ?01110 sejam: 0 direito :i._ v~da., a ap.resentar, de que é autor 
remos tambem 'de testemúnhos a liberdade, etc.; eStes direitos I Himmler chefe da Policia Se. 
rornecldos pelas victimas ria emanam de Deus e não _do E's- ! ereta, é typica da mentalidade 

...QrtJZ "swai;til~a", mas anresen- tado. Os !ndivlduos formam I nazista: "Qual de nós não sen- RENUNCIAS TERMINANTES 
"Táremos testen111nhos de pro- as familias, dotadas estas de I te. ao deparar de surpresa, 

prios liderei! nazistas. certos direito;;;. _Fi1~almentef com IJlll Cr!Jcifixo ... uma ver- j l'l'lost1·ar~11:1os. em seguida, 
- Passemoii pois a apresentar j tanto pela -o.r<1en1 Jog1ca como gonha extranha e persistente?. denuncias smceras e te.rmlnan. 
·uma proYa' dec~méntada rle pela. orr!_em !iatural existe ou- Assim não foram os deuses d~ tes daquelles que supportaram 

- ctue o na1,hm10 procura exter-1 t~a mst1tuiç.ao natural: a so- nossos antepassados pois que _o peso_ da batal~a ou que por 
., rnínar O Catholichmrn, ciedade civ1I. o FJstado. com- eram homens que t;aziam 'ê!m suas mve~tlgaçoes, acham-se 

Procuraremos demonstrar a,; ; ~osta º.~ elementos. naturaes: suas mãos as armai; typicas :~n condiçoes de j_ulg,tr recta-
':res ,1erdades seg11intes: ! ª !,:'.-ndi!IJ~ _edo iEn~tf·vdiduo._. li do(; cara!)terlstico,; naturaes de ente. 

Primef,o: o Cath0li1'i"l11n: "' evei O s °: o p1oteger, , . • _ . . 
- ~ • • • .,

0 
., · os direitos do Individuo e dai noss~ raça. acçao rirompta _ e 

1ao nóde ex1st1r em 1Jl11 F,.,L <lo f il' - . 1 .. • 1 confiança em si mesmos. Quao 
rotalltar!o , am ia. nao .URIJI pa -os, por- 1 • - , 

· . , tanto nromove1· o bem estar I differentes, P O is, d Aquella "Si a arvore da. paz qu.e 
__ - Seriundo: 11ue o nqz1smo I _ · . . .· . ,.. · Palllda FigtJra na Cruz. cuja l t i 

irocura ll(Jtlidar s,·stematica- ,;eral de seus c1dad,tos e dedi- . P an amos com puras nten-
J • car-se áquellas activldades que r,assivldade e accentuada ex- ções em solo germanico não 
mente o rathollc1smo no Ter- - d ff I t · · • • escapam ao alcance do lndlvi- pressao e so r men ° expres- deu frtJctos desejados 01'! be-

. ~eiro Relch. d · · t- 6 \ t h '!d d fl · 'd ã h . . : Terceiro: que· 0 nflzismo é duo e a fannl!a. i;a ao s · n en e . _umt a e e. ne cio e ~eu J)Ovo, n o a 
~m si uma religi/lo falsa e r,a,. Esta é a ~outrlna cathollca, _abnegação, qualidade que nós, pessoa que possa. culpar á 
~ 

8 
r,or conseciuencia funda- e o totalitarismo é a negação plenamente conscjentes de fgreja. ou ao seu Chefe. As l!-

:entalmentP destrtJldo~ da re- absoltJta. do que ficou dito: "o nosso sangue heroico, negamos ções_ de passado mostram ela-
- ll1:lão cathõlica homem total" pertence ao Es- peremptoriamente.,. P e v e. ramente aonde recahe a, res-

. - · tad_o; o homem qtJe tem ·direi· mos acabar . com a. . corl'bpção ponsabllidade, e revelam. ma-
'ESAFIO DO TOTALITA- to n. familia á .religião, á vida de nosso sangue occasionado ch!nações que desde o come-

RISMO economica- ~ pol!tlca, em tudo pela Intromissão desta phllo- ço tiveram por fim unlco uma 
Q "Natioual Sozialistche Mo- Lsto pertence ao lOst.adca. eophia. extranha" (2}1 1ueri-a de el:terminto" (1), 

FAl.A O PAPA 

FAL.AM OS BISPOS 
ALLEMÃES 

"liJstes esforços tendem a 
extirpar por completo o Ca· 
tholiclsmo e a introduzir uma 
nova. fé que nada tem que ver 
com à y'erdadeira fé e a con
vicção christã na existencia de 
outra vida" (6). 

res do Terceiro Reich. · 
Salientamos tres pontos dei 

maior ip:iportancia: 
Primeiro: para conseguir-sl!i 

a aima de uma nação. impõe
se a conquista da juventude. 

Segundo.: é mif!ter destt~, 
toda possibílidade de sabota;~ 

de reeducação da juven,: 
por parte . da velha ge .. : FALAM OS BISPOS CATHO• f;:;! 

LICOS DOS ESTADOS 
UNIDOS 

"Hoje, o _.sentimento de todo 
homem· e- mulher crente v'e-se 
ultrajado pela satanica inge, 
1rnldade destes lideres do pa
ganismo moderno, e pelos ex· 
cessos inevitaveis commetti
dos por eUes em seu Intento 
de extermlnf<> .da religião e de 
apagar pa.ra sempre da mente 
do povo · allemã-0 o verdadeiro 
conhecimento e amor de Deus" 
(7). 

GUERRA Al!ISOLUTA A' 
ALMA 

Por mais que se condemne 
o nazism:0. entretanto, reconhe· 
aemos o seu poder no campo 
de luct11, e em todas as esphe
ras onde se tem immlsctJido. 

Em cada objectivo a que se 
propàe o n/Jzismo, realça-se 
sua efficacla . 

Segundo ficou demon9trad.o, 
um dos abjectivos consiste 
em captar corpo e aln1a de to
do Individuo que caia sob a 
jurlsdicçâo do Terceiro Reich. 

Os·--nazistas· não agem como 
no tempo de Nero, procurando 
deet.rutr o cllr1atian1smo i,elo 

ração. 
Terceiro: impedfr que al: 

Igreja emprehenda um contrai 
ataque por meio de seus S1!;001"_;· 

dotes e pastores, seja impedfn, 
do ao sacerdocio o seu minfs. 
terio, seja supp,rltn!ndo t-odô!! 
os meios de funccionamento 
deste.s Instituições . 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(Continua)· 

National Sozialistls eh e 
Monatschrlfte" (Setsm
bro de 1939). 
"Das Schwar..:e Korps", 
orgão officla.l das tropM 
de assalto. 
".Junge Kírche~, 1935, i,a, 
gina 567. 
"Yandemecum Nazi", cf, 
tado por Harwood Chlld!! 
em seu Prefacio, pagine, 
28. 
Entre a Igreja e o Terce!, 
ro Relc'h - 2.ª edição d~ 
Acção Catholica Argentf-· 
na, pagina 10. 
"Nacional Socialismo & 
Religion" - The Catho
lic World, Nov. 1938, pa,. 
gina 168. 

· Washington (D. C.) Nov., 
1937._ 
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POR QUE A NOSSA ALFAIATARIA 
ADOTOU O CORTE ''KENWAY''? 
. ' 

* Para melhor servir nossa 
clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele• 
gância da época ! 

* Para oferecer maior con· 
forto, consoante com o 
senso prático do século 1 

* Para proporcionar a ele~ 
gâncio., o conforto e a como
didade 100%, que o nqvo 
corte 11Kenway 11 empresta 

ANATÔMICOS 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la,J>RE
ENCOLHIDOS; ENTRETE. 
LAS DE LÃ ; UNHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NAT·URAL 
DO PEITO, MfNIMO EN
Cl'!IMENl'.O. {RIMtNADO 
TOOO O PESO HW1'1L) 

MOVIM1:NTOS LIVRES 
NACAVA, NA ESPÁDUA 

. E NA ·CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
t>RE-ENC01HIOOS ; DAS 
MElHORES PROCl:DÊN
C IAS; D-1: PADRÕES 

MODERNOS 

\ 

.LITU RGJ A 

B en e o 
Oi; Ordines roriiâni I, II, e III 

se re-Ierem á benção que, voltan_ 
tando á sacristia, o pontífice da
va, em caminho, aos padres e 
fieis que lh'a pediam. Nada di
zem, porém, da benção solemne 

i usada hoje. Os liturgistas do se-
culo IX tambem se calam a este 
respeito. 

Desde os seculos X e XI os 
biBpos concedem ao povo a ben
ção, que até então se dava entre 
o Pater e a Communhão. 

Roma acabou por imital-os. 
Desde o seculo XIII os bispos 
aben(/Oavam com a foimula usa_ 
da. ainda hoje: Sit noroen Do
mini benedictum ... etc. Benedi
cat vOs omnlpotens Deus. . . etc. 

O 0rdo Romanus XV affirma 
que era. depois dessa benção que 
o celebrante dizia o Placeat. 

Nenhum documento autori.za a 
crer que.- antes do seculo XI o 
simples padre tenha abençoado 
os fieis depois da missa; era um 
acto solemne 1'eservado ao bispo. 
Todavia, como diz o Micrologo, 
começou-se nessa época a vêr o 
padre abeQçoa.r o povo no fim 
da M-!ssa, havendo tolerancia da 
parte dos bispos. 

SEN'rlDO DA BENÇÃO 
/ 

Os homens não podem aben
çoar senão pedindo a Deus 
que Elle proprio abençoe; e é 
isto que exprime não só a for
mula como tambem o beijo dado 

A mesma 
O ministro francez Baudoin 

diante dos representantes das or
gJJ.niÉações de moços de Lyon, fez 
uma declaração ~ue é uma ver

: dadeira jcla no genero. 
Diz o ex-cetlentissimo ministro: 

"Não se trata de fundir todas 
':as,:associàções nama só, como o 
:'fwi,em.os ·totalitai'ios, mas as con
:'servar. com os seus respectivos 
'espir.itos, contanto que mereçam 
: o >beneP.laeito do Estado. senão 
,:eontinua:>0:g!;l,nerooo de muita ge
: n~!,'.-OS{qaiie ministro de ~Sta.do, 
·«·VÓS mesin-0 attr.ai-reis sobre VÓS 

: o reg-ime totalitado ". 
As perseguições da Igreja são 

., 
no altar. o padre conserYa-sc E' a formula usada actualme-1\• 
voltado para o tabernaculo a~é. l te pelps. padres. A principio, pa. 
o Omnipotens Deus, como tam.. rece que só o bispo podia a.ben• 
bem para implorar a graça do çoar o poV-O com a mão; o sim.
Senhor; ergue os olhos e as mãos I ples padre servia-se para. isto da. 
ao céu para mostrar que é a patena. Certos padres :fonna.vain 
esse Pontífice - ao Altíssimo - tres signaes da erue:, a.o pronun
que cumpre abençoar os fieis I ciar o nome das tres pessoas da 
para. a. eternidade .. Termina, vol- SSma, Trindade. Outros se con
tando-se para o povo sobre quem tentavam com um só slgna.l. Pio, 
faz o signal da éruz, . co. mo que a I V prescreveu os 3 signaes da Mis
lhe applicar os meritos por ella sa solemne, mas Clemente VIII 
obtidos oor Nosso Senhoi< Jesus não permittiu mais que um uni
Christo. oo signal e benção formula.da. em 

* 
Não se dá a benção na Missa 

dos mortos, como tambem não se 
benze a agua no Offertorio e nem 
se dá o beijo da paz, talvez para 
1;ignificar o lucto e a tristeza, 

1 ou po1,que só Deus rem em mãos 
a sorte . dessas almas. Thurston 
dá a este costume uma explica
ção que tem probabilidades de 
ser verdadeira: sendo. a missa de 
Requieni precedida primitivamen
te pela Missa do dia na qual já 
se dera a benção, erâ uma Missa 
supplementar. 

* 
Po~co a pouco, foi se esta

belecendo o novo costume de 
abençoár o povo, sobretudo quan
do desappareceu a benção da com
munhãô. 

"Que desça sobre Vós a. benção 
do Omnipotente Deus, Pae, Filho, 
e Espirlto Santo. Assim seja." 

Xarope "CRUZEIRO DO 
BRASIL" indicado no tra_ 
ta.menta da6 tracheo-bron
chitese, suas manifestações, 
tosses rebeldes e abundan
tes, tosses convulsivas, e,te. 
Lab. "VUG", caixa post.ail 
2175 s. Paulo. Em phar
macias e drogarias. 

voz bai>.-a., para que se tornasse 
bem patente que só os bispos' têri1, 
o direito de abençoar o povo. 

Antes de abençoar, o padre bel• 
ja o altar como se elle quizes• 
se tirar do Christo a benção qüe 
v·ae espalhar sobre o povo.· Ergue 
as mãos ao Céu para attrair a,· 
graça de · Del.L5; volta-se para a. 
assembleia e pronuncia então, 
acompanhando-a com o n:esto, a. 
formula citada. 

* 
· -- j Boje,. embora, os,· fieis-. jã,,,,te .. 

, nham .sido despedidos pelo It!I 

r e e. e 6 t a I Mis~.a. est ficam ainda porque es• 
li • • • · pera1r. a benção do celebrante e 

os climas, com uma .. ilidade ·es
pa-ntosa. Em muito. .-res está-· 
se ainda nas medidas tirelimina-

i. ·.. # 

res, em: que só se pede; a sub-
missão sob ameaça. Depois, a 
qualquer mpmento, como Jâ acon
teceu ria Allemariha e ItaHa, ap
parece umà razão de estado· e a 
lgreja fica intensamente pesada. 
Não nos esqueçamos que :ena.tos 
só consentiu na condeinnação · de 
Jesus po rrazões de Estado. 

a leitura do ultimo Evangélbo, 
Pranaturo pois parece o :Ite' ~
sa est, que outróra. foi verdadei.., 
ramente o signal da partida a(). 

inenos para o Clero. O cortejo se 
formava novamente para reconw. 
duzir ao secretarium o pontif!ce 
que, no seu per-curso,. abençoava. 
a multidão, como o bispo ainda 
hoje fa,z,' No secretarium que fi• 
cava .á entrada da igreja, retira
va os p~rainent{)S. e ·segtii.a. · para. 
o seu pa,lacio. 

· const.ântes e de multip!as fer- ~ 
mas, porque todas resultam in-

'fructiferas. ti 
Os catholico,; são muitas ve-

~ :-truci<lados ao eni'rentàr uma ç• 'li'-•• _no'V'a. forma. de ataque, mas a 
);gi:-e"ja -côntinµa, e essa f0rma lo- _. 
·:g<):~,e11:v.e:lhe<,e e precisa ser subs- ·1 
·titúfüa-:por outra. .._i. ~ ~. ; 

Assil'n-.velllOS a perseguição vlo- r'::) ~ 
:re~fa.' '*~~~do a França no se- ~ ~a-,,,A.a:..;;;:_1 

2 . DE F EVÊREiRO · , :C~~já_á~'do, ,t.':.ºmE Gambetw. e L rn~t.!i , , .,os.:uu s~. :ig.ua,.,..,. como as.per- , . 

P. un· ªficaça ..... o·de N. S-·e/ nh·· orai,-:rE-:E~::!!f~:t:~li' 
_ · · ·. · · · ·s · · < ::bulla do Papa,, os seminario.s -fc•' 

:-chad~, ete • 
. A festa. da _Purifica-ção de Nos-- J ao colo e1~tra no ~· ·Simeãu d_e multes -em Israel_ e para ser,. Mas a::lg!,'.~Ja· resistiu e sobre-: 
.sa Setlhor-c0, tamhl!Dl chamada ra-mbem lá se enco:w,ra,::~}xmhe- signal da {,'<Jl1trad1cçao. ·viveu. Preclsa.vz~re mais uma vei i 
.F'..esta da ,wrese:maçáo de Jesus cendo por divina 'inli~a~ã(>, ser. Vós mesma tercii,_ a a:lma va~: :mudar de tac:trea. E esta vez re-.: 1 
no Templo," é a conunemoração aque1Ie o Salvador, tmmi.:-()· em·- ·r-ac1_a ·por_ uma aguda espada e;. coi:rel'r~se ·ã l'iÍl.Í.,füdade, quinhão l 

=~ :!:da de Nosb-a Senhora ao tem- seus braws e ~~a :llll:t~::_to- · ·assim serao paten-reados os_ pen- :-dos tíllms dás trevas, seg.undo as 
,pio quarenta _cl:w; depots do .par,- dos o ear-a.cter dis3t1Q =~;~~º·, ~entQS occultos no coraçao de: · pa.l.avr,a.s de Nosso senhor. 
,to. Depois da dos pl!,Storés e êfos' ·muooil. " _ 

A Ief mosatea estabelecia. que re~ magos é uma ~~~11ãu ·•da. Ig~a;Jmente Anna, profetiw., de Nr: se feo:~ ~:;iolent: 
divmda.de de Jesus ~- idade avançada, que pervia ao me. _as _esc_ ~ ca • as, ;1e -

dara:nte 40 dias depois de dar Si - :oclan1 'i:fl3re.ndo· Stmh . . . . n!t ,. . os semma1ios, as orgamzeções ca 
:3c luz um '§lho va,rão, ou oitenta. nwa9 º· pr. ~.-; • or por JeJunl e pe encia.s tholíea.s de beneficencta conti- e 

'.o:~m· d~ ...,,,..,,_ , a ·i=.·-n era un· _ ":Agor-a, Senhor, cié!Xfle pa;i-tir constantes conheceu tambem ser, . t· t ·i · 
'-'"".r-- ~ J.-=u. ••= nuam a ex1S 1r, mas para a prc-

,pedi.d:a de entrar no templo por em paz o V08SO servo, conforme o Menmo o Messias esperado e cisam merecer O ·beneplacito do: 
Vos.so def;ejo: porque :meus <illlos fa,J;a;11a disso a todos que espera- go"erno. Eººe 00· neplaci·to se con-

Sl:l conservar impura; passado es• vir sa'-~"-- &e""- t • = aro a ...,..._., ~ pr-epa~.u;,. v.ant O ucmp or. cretiza ás vezes nun1a 0 m· 1ples li-
ai pei:iodo apresentava-se a mã~ tes wante toc!As a.s na-cões · L Em co • d dat ~ · · 

1 
· ···,--· u&- · mmemora-çao essa .· a,· ce=g· pava f-uncc1'onar, conducto-. 

:na templo eom seu i:ilb.Q, e>.ra,n- " 1 • -~"-' 1 -• d t · t I .. ,,.. ' pa~a ao ar.at os =..,1os e g: o.ua. e esses acon eo1men <:>s a gr-e- sine qua non para tudo ir bem e 
'.;fJ) offerendas. de Israel, vosso povo, ja con<;ede uma benção espacial 

~a. então abe~ pelo sa.- José e Maria bem como todos ás mães, que asshn que possa1h, :!~::. ser cassada ª qualquer 
·cerdote e entr{l,"ª no~ na os que lá. estwam fü:.aram aumi- ~esenta.m~se na Igrejas com 
çqmmun:hão doa- i~. rado& séu1 filho/,. 

Mar-i',:1, Sanfüssima, peio ce.rae- Abençoando disse -a Ma.ria Sa,n- E' ljm costume louvavel e capaz 
ter sohrena$mai <la concepção de tissima: "Este MeRíno veiu ao de conseguir de Deus as graças, 
,1€sas Christo, estava natlural- mundo para ruina e 1,edempt}ão pa,a si e para os f-i:lhos. 

P.a1·a evitarem maiores com
plioações submettem-sc docels ai;- . 

associações ca.tholicas e feito !s-' 
to, estão á mercê da boa vonta -
de do go:,,,er-no. 

men.te fóra da obrigação da lei Ao mesmp tempo vemos os di~· 
m:osaiea.: nem e1-a passive! falar f .u .a- ·-' • __., H • rlger-tte.s aêt11aes ass-istirem pie~ 
d,;) pU!'ificação daqueUá que fora 4uª9H.IÇGIV 8Air-eml.:,,•ª ff_~ Uff9Tla desamente a Santa Missa. e veni: 
chama.da pelo a;njo como chei',:1, Ai·nd·a ha l)uu•o foi de~cober· .. ~dil· ptmlica,mente ao Esi;ir.it;d As activrd"ci:des comln'lln4st.ai, ~ " ~ · · · -
~ @:aç.a. e nazistas na patria d-e Santo ta mna con.juração, desti:na-da Santo insPil'lliÇâo P.aTa aJJ;:úmi: 

Mas reveianao aqueTfü, actm:lra• a collocar no poder Szele.s.i. medida imporla.nte a· ser to'in~:: 
h 

-~-'-"' N 
8 

h · Estev·a.m estão tomando pro- Esse pr-0eeder a.cCQtilodai,sf) ::.à=-r 
'l,s} umu=e, o.ssa en ora por,•ões alarmantes. A ,,.,.;ta· Como, porém, os "Croill'. flê-

i,. "' ...,,. todas as t-labfliE!a.des e a toiios'·r 
l!Ubmetteu-se á Ct,~µ_?lolllil, a,;a- ção interna, d-e'l«ia w essas ac- chées" têm. grande imym,tan· 
mente humilha.n{e\ ·nam ela e eia no pa1•la,mento, a rea.ccão ·r tivid-a·des, p:i,epa.ra. uma. confu. • 

· .~ara, a Meumo. • H . 1,. .. ...., · ir-0ve1·n·an1e-11_.t·0 l não fo:i •·,oruo '' são na ung.na, seme t.tl:trn,e a. ~ ~ " 
E ;;e ap:rerenta em.meio ás ou- da Ru-maui-a, que h.'i:á cer-ta- ei·a d-e se eSilel'a.J', na. sit-tu1:ção 

.~ mães hel:u'eas. leva·ndo como mente comu res-uHa@, a inva· actua-1. 
ª11 :roais pobres, dois pombos de, são aUemã. Os comnmuistas auxiliam o 
offerenda. p}a1w naz-is:f:a d-e fomentar a 

A Russia, llmita.ncto-se ag9' 
...... ºe"" occai;iáo vivia cm Jeru- desordem intenfa na Hungria, """"'-"= ra com os-hu-nga.ros,. póde mais · . m.•~- um sa-eei:dot.itjusto, Simeão, d:e modo a ... exigir" a in:ter:\ien· = facilmente agir. Por outro la· · · · • anhela'1"!3. ver 'O Messias: ção dai:! tropa1, a!lemãs. Desse 
~ de sua aNançada idade do, os nazistas urril'am-se nU:m ru:odo ficará inteiramente a 
~a a, nromessa de Deus cw. partido unico; o: "Croix flé· H:u.ngrla,, unde 'é enorme o nu
~-0"~ oo..111:.emplar ó '/3f1Í,liador. · <;:1. é_;e_s" J • cii)g i;~'e 1,windpal é' !.ltero de ea.tholicos, sob o do-
. @.IJ:W/lp,.~ .mmr.n. . ...1ldi~~~ . ·.,ii,ffl;injo,,~ dp,~~ ·- .. 

MAIS conveniência, maior cconomi-a para. 
melhor saúde, eis os requ1S1tos e a fina

lidade do refrigerador ALASKA1 o aparelho 
de linhas elegantes e eficiência garantida. 5 zo
nas de frio, prateleiras de correr e dispositivos 
racionais, permitem a conservação da mesma 
quantidade de alimentos que um refrigerador 
comum de maior tamanho. Procure, no inte
resse do seu confôrto e bom emprêgo de seu di
nheiro, conhecer a maravilha da refrigeração 
moderna no seu ponto culminante ALASKA. 

CASA FUNDADA EM 1852 

DE MAIO 80=90 • SÃO PAO.L8 

m 
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Cri.tica Cinematographica da A.J.C. E v A N G E Li-10 

barca, Orientação lHoral dos E spectaculos Jesus dorme na 
os GREGOS ERAM ASSI:11 - 1 dc,·idc> ás scena_.5 dc luc(as. tiro- SC<.'!la~ violenta.s dr nssassini~,s,. (' A lrn.rca 

t)a Universal, com .'\llan .Jonl's tcio·• r as.sassnnoi, é\ culpa at.tribuida a uma au on· 
QUARTO DOMINGO DEPOIS DA EPIPHANIA christãos. .Jesus 

tem uma palavra 
que converte e e Martha Raye. - Film satírico Cotacá,1: -- i\ci·citarnl m<'nos dadc polida 1. lornarn o .film irn- li UC nos fala C' 

oob:re a antiga Grecia. o motivo . para crianças. proprio para as crianças e ado. l~vangelho neste 
São Matheus, VIII, 23-27 

p1incipal é a extraordinaria se- lcscente~. d o m i n g o, é a 
lha t E PRAZER DE A:VIAR - Da Cotação: Acccita~cl para 

Naquelle tempo, subindo Jesus para uma 
barca, o seguiram seus discípulos. E logo sobre
veiu um grande movimento no mar, de tal sorte 
que a barca submetgia-se nas ondas; mas Jesus 
dormia. Então se chegaram a elle os seus disci· 
pulos, e o ,acordaram, dizendo: Senhor, salva
nos, que perecemos. E Jesus lhes disse: Por 
que temeis, homens de pouca fé? E levantando
se, imperou aos ventos e ao mar, e seguiu-se uma 
grande bonança. E então os homens se admira· 
ram. dizendo: Que é este que até os ventos e 

o mar o obedecem? 

santifica. N ã o 
nos façamos sur
dos a essa voi 
divina qu€ se íaz 
ouvir dentro de 
nossa alma. Por 
v e z e s tropeça.:. 
mos. Para que 
nessas oceasiões 
não enrontremos 

me nça. en re gemeos. · m qua- imagem da Igre-
si todo o film predominam situa- Art. com Assia ~orls e John Lo- adult.os. 
ções frregulares. Alem disso ha ! der. - E' a historia d<' uma jo- .ia Catholica. Co-
frequentemente phrases dubias e i wm levada. ao furto e depois re. ATRAZ DAS GRADES - na mo na barca, na 

1 A i J J J. e. J.. com Carmen IJ.ermosillo. ditos irreverentes. Nenhuma pes- rcnerada. mane ra pe ª _qua I Igreja Catholica 

1 

- t d ctc mfl - Difficuldactes por que passa 
soa de bom senso achará atractL sao apresen ª os casos . - :_ · J-e."U,"' 1)e1·m·a11e-ce 

t f 1 uma familia. cujo unico filho e ., ., vo em sccnas de tal genero. Só delidade conjugal. ornam o i m 
1 • t · e não accusado de furto na firma em dia e noite e fi-pode ser visto por adultos de I lncot~veme'.: e as pe~sJas qu 

,eriterio formado. tenham cnteno (on~ado. que. trabalha. e que, depois de i cará até a <.:on-
Cotacrto: _ Rcstncto. cumprida a pena consegue reha- , _ l 

·.::otaç.ão: - Rcstricto, .

1 

bilitar-se. Ha de criticavel sob o sumrnaçao ( O~ 

l'RINCEZA TA!', TA;-- - D~. ponto de vista 1noral: um suicídio, 
1 

se<.:ulos. E' dei
na :\rt. com .Tosephina. Baker. -1 mna vo:acáo religiosa mal com- \ la, e nella, que 

Metro, com Wallace Beer~· e Lco E' o romance de um romance. prehend,da. e meios i:iou~o !1_0- Jesus appiaca as grandes tempestades 
PUNHOS DE FERRO 

dição voltemo-nos 
a morte e a per

para Jesus que pa-
Carrilto. - Este film tem por Tem por base O adulterio e apre- [ nestos do que usa o p10ta.,omsta I l t N- d 
scenario o oeste americano nos senta bailados bem inco\·emenl<'s. para a sua reabilitação. que por vezes se evan am. 1 ao eve- rece dormir, mas que na -realidade está 
fins do seculo passado. O perso- !Is pcssJas que não tenham ente- 1 C:itação: - Acceitavcl para mos temer a guerra, que conb·a a 
nagem principal ê um foragido ric formado. \ adultos. Igreja fazem os ímpios e os maus attento e vigilante. 
da policia, cujas más acções. fru- cotação: - Rcstrlcto. 1 ~~~==========================================7 

=t~~s~: !:~r:~~ia~~:::~~tu;; o ETERNO D. JUAN Da ::~!n~:~~s~o~ue;·n::t:: :~ o d 1 · e to ~~s rscol~s rle Serv·1ro ('oc·,~1 
~!;e:r r~:~~~:iia;;~ u:;;us~::so; :!'.~e. e~ f':~· u~:: ~~~:~i:ª;1~ quizer tirar, SÓ pode ser com uesenvo Vlffl n Uu L 1 u U . , \' J u 

a; a.pplicaçflG do Callicida 
graves erros que commcttera n'.l contr. a vida boh,emia de um ac- CRUZEIRO. Nas pharma-
mocidadc. conseguindo evitar que to/. Ha algumas passagens in. da, e Drogarias. - Lab. l 

1 

,, complexidade da vi_da. mo- , ,;~eia!_, ~estinadas_ ao r:·epai:o partrcularmente adequada. a. 
tlerna. 0 g.ráu a que atlmgiu o m;pep1allzado <le agent~s pai a mulher, muitos são ds elemen

[ industrialismo de nossos dias. / a realização dos serviços de tos do sexo masculino que col• 
' espeeialmente, favoreceu um· assistencia segundo o exigem laboram nesse sector da actl-

sua filha se desencaminhe. Tiro- CGtwenientes. 0nde apparecc .a "VUG ". caixa postal 2175 -
teioa, aggrcssões. assassinatos e , figure. de uma jov~m eseript::,ra São Paulo. 
nego.cios illicitos .. const-itucm um ! ci;cia de ideaes e illusões. bem , 
máu- exemplo para O publico in- como certas scenas de sentido du- 1 

fantil. que é sempre levado a bio. Apesar do genero futil e i 
-Imitar O que vê. sem cogitar da comicl'. não é aconselhavel aos 1 
liceidade e d:i effeito damnoso. menor26-

. . \ Cotação: Cotaç~o: - Acce1taval menos adultoa. 
par~ cnanças. 

Acceltavel para 

1 
O DIABO E' COVARDE -

O CODIGO DA llAL:\ - Da D?. Ut?iversal, com \'Vayhe Monis. 
R.K.O., com George O'Brien. • 1' _ Film policial. cujo heroe, ac-

··FJ.lme dó·0 ·'' far-westY., Não se re- e usado de varios assa{sinios. con
commenda ao , publico infantil ' segue provar sua innocencia. As 

Ouro 
RUQ"Alvare.s Pentea

CAUTE'LLAS 00 l\lONTG lllii soccorrno 
- JOIAS USADAS lD Bl{ILHANTES -

Compro pagando os melhores preços 

~ -do, 203 . 3.0 andar Dei Monaco 

:4.0 Congresso Eucha
ristico Nacional 

ambiente em que se debatem : as necessidades sociaes ho- vidade humana, muita vez, 
GAROTAS EM PENCA _ Da os homens diante dos mais sé-: diernas. Problemas comple- mais recommendadamente. Co-

d bl ' xos exigem soluções adequa· nhecem-se, actualmente, perto 
R.K.O., com Lucille Bali e Ri- rios e intrinca os pro emas 

· t d stes das. ou o resu~ado não será de 200 escolas, das quaes 80 
charc! Carlson. - Comedia inu. ·1 sociacs. apresen an o-se e · ' d d l sa·o mixtas e 10 masculinas. 
sica bastante leviana. nos dialo- , ;;oh os mais clifferentes e suh- alcança o mau ra o qua quer 

, 1.is aspectos. esforço. Ha. po.rtanto. uma As confessionalmente catholi-
gol'., nas scenas e no assump 00 d d d t cas são 86. No Brasil ha !'i 
rm gera!. Desenvolve-se em uma 1: não é possível como ou- necessi a e e se er um co-

. '' , · · , h ,· · t tão larªo quan- escolas: 1 no Recife, 2 no Rio 
Universidade para jovens de am- trora. limitar-se a sociedade a con eci~1en ° . º 
bos os sexos. onde tudo é pre- uma distribui<'.ão de viveres.! to poss•vel da sociedade e do de Janeirà e 2 em São Paulo 

. ' . . homem. para que os proble- (aqui' 1 mixta e 1 masculina), 
texto para a apresentação de de azeite, etc .. aos menos fa. . - . t t d Dessas. 8 são organizações ca-
excessivas liberdades. E' um film voreeidos da. sorte. aos pobres , mas s?cia~s se1am ra ª os 
que deve ser reservado ás JJcssoas ou mi ·craveis - Tal pratic·, ha: eonvementemente. dentro da tholicas. 

. "' . ·:· ' ,, ·' Jropt·ia·:realidade .social. . , 1 li d s~ ·.de criterio fonnado. nnuto foi deixada em plano 11 - ., , .· .. , · º" es.¾~a, rnascu na e ao 
Cotação: - Restricto. inferior, dando lugar a um tra. Hoje contam:se. es1~a_lha<las Paulo é a Ínais recente ele to-

tamcnlo da causa desse pro- por todos os paizes c!v1l!zados. das. estando no seu 2.0 anno 
IJlcma. visando evitar O rebal- escolas de formação de assis- de funccionamento. Fundada. 

, xamcrnto do homem das condl· tentes sociaes - Escolas tle e mantida pela Juventude Uni. 
l'REVISÃ() D,\ 

LEGIAO DA DECEN('IA 

/\ceeita.vels 
Kit Caroo1, 

- A lei do~ Pampas. 

Acceitavcis para adultos 
Todas- as mulheres teem 
gredo~, 

1 

,;õe,; normaes de cxistencla. Serviço Social. - cursos espe- versitaria Catholica, funcciona 
Nis:,;o, ultimameute. vêm se cializados cujos programmas em curso nocturno. no prcdio 
empenhando governos e parti- grav'itam em torno dos estu- annexo á Faculdade de Phi1o-
culares de ·todos os recantos dos de Sociologia. Moral, Psy- sophia de São Bento, 'MU't 
da terra, num reconhecimento chologia, Doutrina e Technica I Anhangabahú:', 230. S·eu cn't'So 
tacito do dever de justiça so- do Se.rviço Social. Hygiene, Di- ·1 tem a du.raçã:o de 3 ailnos e SG 

se- eia!. cm varias oecasiões lem- reitq, etc. Embora a activida- acha estructurada segundo · a. 
brado em cncyclicas dos Sum- de de assistente social seja orientação belga, 

Charlie Cha.n e o estrang·ula,dor. 
Mulhe1;es sem nom11 

mos Pontífices e pastoraes dos 
Bis.pos daqui a alhu.res. ====================.) 

S. Ex.ela. Revma. l\Ionse
rnho1; Ernesto de Paula, Presi, 
den-te da Junta '.Executiva do 
4,0 Congresso Eucharistico Na
~ional, rec<ibeu do Exmo. e 
Re:vmo. Sr. D. Augusto Alva
ro da Silva, Arcebispo da Ba
hia e Primaz do ,Brasil, a se
:guinfe cai,t,a: 

e mais evidente reinado ·ae Je-
Restrictos ;;us nas almas e na Nação 

Brasileira, Mulhe: desejada,. 

Entretanto, é verdade, _nem 
, sempre preside uma orienta
. çii.o i<leal a iniciaúvas <lestina

das á conjuração de males so
ciaes, á: solução <los desajusta
men tos sociaes. Porém, ·o fa
to que se observa é a univer• 
sal preoccupação de imprimir 
uma racionalização aos metho
cios antigos de assistencia. As

Ex-combaten·te de 1940 
·s'isp·o 'de Au-tun 

e-

"Exmo 0 Revmo. Mona. Er
itlesto d.e Paula: 

Accuso em -meu poder o es
timado officio de V. Excia. 
communicando-me a nomeação, 
.por S. Excia. Revma. o Sr. 
~rcebispo de São Paulo, da 
~unta Executiva do 4.° Con
gresso Eucharistko Nacional 
13rasiieiro. 

1 

Agradecendo a gentileza des, 
'Sa communicação, fat-o votos 
tiara que a realização deste 4:0 

Oongresso traga para a Igreja 
iio Brasil mais vioa, mais paz 

Felicito a <lignissima Com
missão em que repousam as 
melho1:es esperanças de exito 
não commum. 

Com os protestos de alta 
consideração, subscrevo. me, 
atto. Servidor e Irmão em Je
sus Ch.risto, (a.) Augusto, Are.
Primaz." 

REUNIÃO DA ,COM'MISSÃO 
DE FINANÇA·$ 

Amanhã, segunda-feira. ha- · 
verá, ás 20 horas, no Sa;lão da 
Curia, uma reunião da Com

O fílm , "O Pr-incipe e o ni.en_ 
digo" foi apreciado pela OME em 
Outubro de 1937, ltendo nlssa 
época sido cotado como BOM. 

E' importante que o expecta
dor não se contente com a sim
ples cotação do fi1m, mas que 
procure conhecer pelo menos al
guns detalhes da critica. Isto 
justificará uma cotação que, af
f-irmada sem nenhum commen
tario, poderá parecer injusta; e, 
sob1·et-udo, com a leitura de uma 
analyse que põe em relevo ,'S 
elementos bons e maus do film, 

missão de F'inanças do 4.º Con- o esi;iectador, pouco a pouco, edu. 
gresso Eucharistico Nacional. car-á, ·sua consciencia e . aprende
Mons. Presidente conta com o rá a julgar por si mesmo os ou
comparecinwnto -de todos os · tros films q-ue lhe forem apresen-
mentbros, tado~ 

'I'oítfoti posse · recentemente da 
Diocese de Autun, ~a, Sua 
Excia. Revma. Mons. Lucien Le
brun, que em fins do anno pas
sado havia sido nomeado pelo 

sim, chegou-se á organização Summo Pontífice para esse a:lto 
da assistencia preventiva, que post.o. 
é o preparo do futurç, home,n o novo prelado francez, desde -
apto e habil aos embates pela sua. sagração sacerdotal, que se 
vida difficil e <lo seguro so<!ial deu em Junho de 1923, vinha de
que é o prevenir desaju'stà- senvolvendo admiravel apostola.-do 
mentos occasionados por uma entre os m0ços na Diocese de 
eventual difficulda<le economi- sena, nella organizando va.rios 
ca, etc. A assistencia curatl- sectores especializados. da Ac.ção 
va modernizou-se, a beneficen- Catholica, especialmente o da 
eia aperfeiçoou-se. _ Juventude agraria. 

lnnegavelmente, ·deve-se tu.- i A guerra veiu interromper suas 
do isso aos granoes movimen-1 actividades na Diocese de Sens, 
tos d-e acção social, de que são mas nem assim deiimu (Mons. 
fructos as escolas de serviço Lebmn dé traba-lhar pela causa 

da Igreja. Mobilizado en1,Setem,,.: 
bro d.e 1939, partiu para as li'rll'lu 
de fT-ente como capellão da 16~ 
Divisã-o, mas pouco depois fo! 
nomeado primeir-0 C&pellão,oo.:6"~ 
Exercito. 

Ao retirar-se- agora das file!.;. 
ras par.a tomar posse do Bispado 
de Autun, Mons. Lebrun foi cl"': 
tado em or.ciem do dia pelo g~: 
=al Touchon, commandante d~: 
a;<> Exercito, que fez a, se11 res-.. 
peito as seguintes hon:r,osas· refe., 
rencias: 

«capellfüt do exei:cito, :nto· r.e.;' 
gateou esfoi:ços no desempenho' 
de seu :ministerio, até nas linb.rut 
ma-is avançadas, sob os peiore.~ 
bombardeios, .com uma coragem 
e um de.votamento consta.nte.s". 

~-=-============================ 
. :à.DY{lGAD_OS 

Dr. Vicente Melillo 
~~ da. Sé N.0 3 - 2.0 · andar 

&18 ia 

lndi·cador Prof issi·onal 
Jir. rlimo Corrêa de 

Oliveira 
l1üa Qafntino Bocayuva N.0 54 

:._ 1.~ - Sala 323 - Tel. 2--'lll7-6 

Dr. Miltmt de 8ouza 
Meír-elles. 

·!tii 1$ de Novembro, 153 ·.;::. 7.0 

:ilmdat' - &m 74 - Tel. 2.0035 

~- ~~ MfJ.r3eS ,_de 
'.A.mli'áde 

• l!enja,niln eonstant;, 23 

... and9.t' - SaJa 38 - TeL 2-1986 

Gonzaga P~bl! 
. Campos 

Joy,iano '(elles 
-e~ 

J. N. Cesar Lessa -. A~iiãr./ 
I.argo da Miserlcordia N.0 23 

_;, SaHa 904 -

-Dr. Frattcisoo P. Reimãe 
H:ellmeister 

Rua São Bento, 224 - 1-.0 andar 
- Sala.- 3 - TeÍ, 2-1543 - S. PAU;I;O 

1 C:0-N~~;o:,~:iUsS' 
Pedto Constr.aetor 

: EstudO"s - Pro;l.eciios - Orça
mentos - Constru~ 

·Mameda Glett.e, 35:9 - T-elephone 
5-6:719 

MEDICOS 
Dr. João Baptista Parola.ri· 

Clin-ica Medfoo-Clrurgica 
-Con:s. R. Bar.ão de Itapetinin-

Dr. Hugo Dias de 
.. A.ndrade 

<Jlinka. g.erai e mólestf.a.s de 
i;enharas 

Cons. Rua Libero Bada\'Õ, l3'l -
4.0 andar - Telephone 2-2-2"1-0. 
Res.: Rua Thomé de Souza, 55 •. 

Telephone 5-0565 

Dr. Celestino Bourrotil 
Resi.dencia;: Largo São Paulo 
N;º 8 - Tel. 2-2622 - Cons.: 
Rua 'l de A-bril, 235 - Das 3 

• ás 5 horas 

ga, 120 • 9-° a.lldar • Tel. 4-034S, -Dr-.-Ba-. _r_bo_s_a_d_e_Bar __ r_os_ 
Res. R. Sa.nta Cruz, 103 -

T 7 4825 Cir-urgia - Mclestiaz de senho-

P'.>.' ~'"'d_,.,,,.. 'J'a--L-IC-: elephone • C n.. S nad Fe""' 
..., """"" 11H"3J.H.n ras. - ons.: '"""ª e or 'JV 

Ad:v-0gado Dr. Camargo Andrade N.0 205 - 2'.0 
- Predio Itaque-

rê - Tel. 2--2741, - Res.: Tele
R. Weiweslau ·Braz, 14, 3.º and. Doenças de senhoras - Partos 

Operações phone 7-1268 - Consultas das 
'l'elephone 2-1IB26 - São Pau1u· . Da. Be.neficencla rortugueza e da 10 ás H e das 14 ás 17 - Sab-

t~rniélade de S-ao Paalo _ bados, das 10 ás 11 horas. 

ENGENHEIROS 

Amador Cintra do Prado: 
Engfflhek-9 Arehiteclo 

Cons.: R. Senador Feijó, 205. 
T~l.: !1~2.'141 -:- Das 16_ ás 18. 
~- - Rés.: Trav. Bng. Luiz 

· Antonio, 8 · ...,.... Tel. 2-6035 

Dr. V:icenie de Paulo 
· Melilfa -. 

Prof. d-o Hygrene do Collegio 
Universitarto 

Direcf;or do Sanarorlo ••vnta 
Mascotte 

Advoga& AreJ:rtt.ecttlm rellgiosa,, 
~ Slmta Helena.) -- res:lrlencias ~ 
.1'msa ~ Sé, 241 , 1.-0 andm- - . Libe,lo Ba·d ar ó N."' , ~--~:~~~e&,; \ a.~-

colleglos, 
...,_ Rua: .... 
6é.1 

Dr~ G. Christoffel 
ESTOMAGO 

FIGA.DO, INTESTINOS, 
PULMõES (Astlnna) 

Praç~ cli · ftepública, 8 
~1}: ~"U-~, da.s:3::~~:~ 

CONS. R. Marconi, 34 - 6.0 

andar - Appart. 63 - RES. 
Avenida Agua B.ran~, l}5 

J:~!~~~~lt 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
MEDICO RADIOLOGIS!f!A 

Radie - Diagnostico Exanwi· 
Ra.diologicos á. domieilio 

.COns.: Rua. Marconi, 94 (Edificio 
Pasteur)· - 2.0 and. - T~L 4-0655. 
Res.: Rua. Tupy, 593 - Tele
phone 5-4941 - SAO PAULO. 

OUVIDOS, NARIZ ij 
GARGANTA 

Dr. J-OSé E. de Paula. Assis 
Adjunto da Santa Caza - Ope
rações e, tratament.o das mores
tias de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua 'l de Abrll, 235 -
1..0 and. - Apl:,o, 110 (ds.t; 14 ás 
t'l horas> - Te!. 4-755-1 - Res.! 

TeL 8-2432 

MEDICOS NO INTERIOR 

Dr. Luiz Melhado Campos 
Medico Oculista ' 

~,r~~ - ~ s~ ;P:A,~ 

HOMEOPATHIA ----------~ 
Dr. Rezende Filho 

Co!lll;: Rua Sena;dor Feijó N~: 
205 - 7.0 andar - TeL Z-0889:· 
Das 15- m; 18 boms - R.es.: :RUJA 
Castro Afves, 597 • Te1. 'l..a:1~ 

DENTISTAS 
Arnaldo B~olomeu · 

·Cirurgião-Dentisla - Radiologla.-r 
ta - Feia Escola de Pbarmac& 
e Odonrologia de São Paulo ._ 
Clinica. Dentaria, em Geral -
:Raios X - Diathennla - In:f:ra.. 
Vermelho - Coagulação - Tra,na .. : 
iilumtnaç_ão - Vi:ta.l!wlde pul"': 
par, ete. - Tr.aba.füos por citt- • 
tão, hciri!. ou or.ça,mentoo. 
Rua Martim F:ra.nc~, 97 - Tel, 

5-6476 - S. PAULO 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutora<io da li~i 
cuklade de Pharmacia e Odon-: 
tologia de São Paulo - Ch-urglii,a: 
Deptfota diploma.do em 1914 -, 
Ex-dentista. do Lyceu CO!'a.4fe.o d& 
Jesus - Especialidades: Plvo~. 
Corôas, Pontes, JJentad:ura;e: 
anatonrtcas e sem abobada pala~ 
t.inll - Consultas: Das 8 ás H: 
e das :t,4 ás 19 horas - Com.::. 
Rua. Direita,., 64 - 2.0 andar - . 
Sala 7-'lA - Res.; Al. Barão ~--

~~ª"~--->'a.~ 
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"FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 

1 

Syphilis 
Rheumatismo 
Feridas em geral ? 

VINHO 
CREOSOT ADO. 

·de João da Silva 
Silveira 

(';~ANDE T0NICO · 
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e.ELIXIR DE 

-:_--.,,.NOGUEIRA~ 
Milheres de/curadcs 

_ ASSOCJA.f~Q .HJ',.,MA·. 
. GISTRADOS BRASIL .

1
: corrida em Berlim, no dia 39 de I 

Janeu-c 

. MINISTRO DA JUS'1'IÇA 
ConcretizandÓ uma !dela de~de 

ha muito lançada, os julzes ,·ão 
congregar-se numa a1;sociação na
cional, que terá sede na cida.de 
do Rio de Janeiro. 

j POUCA ACÚVJDADE 
AEREA DOS- BELLI

GERANTJ;;S 

Os italiano$ _ji1:ocurant reo~ga- ! 
"nizar suas ftleira.s para oppol..as,,1 
ao avanço ing!ez'. 

O Presidente da '.Republica as
~~nou decreta nomeàndo o sr. 
Fr.ancf:sco Negrão de Lima para 

"'ministro interino da, ·Justiça du• 
rant-e · a. ausencia do titular cr
·t~ttvó da pasta. sr. Francisco 
campos, que se acha cm férias. 

'ENCERRAMENTO DO I 
CONGRESSO BRASILEI

RO DE URBANISMO 

o 1 .º Congresso de Urbanismo j 
'transcorreu. num ambl_ente de ani
.i:naçfo e foram interessantes os 
·trabalhos apreseritad<is -e vários 
medidas foram_ tomadas. 

Antes do e_nc<?rrame;nto· do Con-
1.resso· foi inaugurada .a ).ª Ex
posição de Urbanmroo ... 

·o sr. Carlos Gomes Ca1:dim Fi
Ího. chefe da Divisão· de- Urba-
1.1ismo da Prefeitura de S. Paulo 
·trart.smlttiu as s~guintes impres-
~'s: l 

"'O t.0 ·congresso Urbanistlco i 
'Btasifeiro foi alem da expectatL : 
va' ·geral. 1 

·,M reuniões qr,.s comml$s6es e , 
·é;s sé~ plena.rias eorr,eram 
· trqm amMente ele grimde intere,s- ; 
· .e-e ··sendo trava.das discuss~s ani- ' 

, "ffiaQ-1ª,S sopre. as . varias theses .l 
apr~r.ente,da.A. , ,. 

· ': ':. Nil-cfa 'po~sé;; "_~ntre~án_to; ad!an- : 
. tal' sobre a· redaeçã,o das eon
elq;;~-~ go_ Congresso. l)Orq~anto 

<' P-~~sa-~e no mo1mmtõ a revi
,;c twl fJ eoorden,ição . fias nqrntas. 

·-MISSÃO ECONO.MICA 

A agremiação já recebeu a de
signação de Associação dos Ma- ' 
gistrados Brasileiros. 

O objectivo da criação da as
sociação será. de contribuir cada. 
·um pará o · engrandecimento da 
ctisse e da elevada missão de _que 
estão revestidos nossos juízes. 

A Asso.ciação dos Magistrados 
. fará !'<laliZQ,r periodicamente, con
gressos para estudar a nova legls
laçãc, 

. ,. 

-Rendas 
para alvas, roquettes, 
sobrepeliz e toalhas de 
alta1·es, comprem na 

casa especialista: 

a ca&a onde tudo ê 
ma'i~ barato 

Rua das Palmtira,;, 
Nos. 88 e 94 
Td. 5,4070 

·por~o Alegre e1>pet•a eatr~ os · 
di~ll U e 17 de Fevel'eiro. a ' 
'M4E-são EC9110mfca Japoneza, _que , 
·virá tratar da possibilidade de ' 
Sér incentivado o intercambio , 
coin.merc!al entre o nosso palz e i 
o Japão. t p R O D U C ·Ç Ã O D E 

'TANAGRÁN 1 "' ":.~:~:E""°' '" 
·-, · ·· · ·· · · · · · · ' ' · 1· Serviç~ dii ~statistiea do Minis• 

. . , . Optímo forti·. t€rio da Agt'icultui'a, a produçção :~1 flc!l,.· n· te .. fem_inl- do marmore encontra,se actual-
: ·. - ·1~. e)íclus1va- rnente mmia situação rl:w mais 
· 4 ·nente femi!li- dest.aeaclll.s na e,stimativ~ ge: ai 
.4, 'Q 'to. Mercê de . d~ nossas riquezas economicas 
1'P • ~ e 1,1 ~ bormo~ A industria do niarmore, nova 

. · · jí"' n)os espeéiae~, l}irid11, no Brasil vem sen(j.o ex-
. · 'T'anairan re- (')!orada no Estado de M!t1as Ge-

a m1,1lber. 'l',HHl-· raes, .Rio de Janelro, Santa C;,i,-
rem@dio i11dicad-0 tharina. Paraná, Parahyba, Es-

em todo& os casói; ele ab;i.- tlll'fto Sâ.nto, São Paulo, Rio G. 
f!fÍl~nÍo: }'IJl;!i,S pr~cocés, en- do Sul il ;ijahie.. 
ve!beeimento prematuro, ·c.i.- /\. prod1Jeçáo de marn}QU no 
bellos branços antes do Jarjj.siJ, foi no 11,no de 193(1, c:le 
t~:wpo. tm toda~ lj,$ dro- i,1.J-45.032 ){g4, 

~1u•latl. 

ENSINO 

:wm ~prtl!-rl.i!, baixada pelo sr. 
Pv, Bo1«~. i;;ecretlU'i<> ger.al da
EdYÇ3!tâ!> e Ç1.JJt1-1rn dfl. .Prefeit1.mi, 
ftcou hwtituúlo: 

CONSELHO DE lMMI· 
GRAÇ.ÃO E COLOrfl-

ZA•ÇAO . 

:R-euniu_se no Palacio do Ita
!l'uiraty, o Conselho de Immigrii,
ção e Colonisação, sob a pre:i!• 
derwla do mi.nllltfQ João CarJp:, 

"No ~p!!,rtll-mento d.e Piffu- Muni.t. 
· alo C!.!lturnl ® Secretli,ri!l, Cieral donsultado sobre a mudança 

df!, Jildu.ciwão e CtJ.ltura <io Di,stri- de nome por parte ele extraniei
·ie. ·Fcderlj.! un1 livro para ins- ros residentes no Brasil; respon
cr1~1#1 gps fu11ccii;irmrios c;ivis cteu o ministro da Justiça que. 

· e :wHt~e:;; aposentados em boa.s perante a lei brp..sileira, o nome 
comHçõe11 de i,aut!e que desejam i;ó pode ser mudado por excep

' dár ai;IA,s (l.e primeil'a11 Jettras nos ç.ão e motive.damente, mediante 
cur~ de 11.dultos e dessa forma despacho do jUi.'... . 

. collCorrer p11,triotwamente para I Presente o sr. Xavier cte Oli
. nw,is. ampl11, al!al;)etizaç0.-0 do po-1 vefra, salientou oue considera a 

, V(l ", questão da colonisaçã-0 e povoa-

:OS MELHORES PREÇOS r 
E A MELI-IOR QUALIDADE 

P,esunto e Frios - Vinhos Finos, 
Fruetas. Biseoutos e Bombons -

Gen~ros Alimentieios 

-EMPORIO MONTENEGRO 
, BVA AUGUSTA, ;J..559 (Esq, R. Luiz CQelho) ..,.. Phone 7-0035 

:MER.CEARIA AVENIDA 

tn<'nto do Br,,_sil o seu main TJWO

blcma. de euja .soJuçào depende 
a propria .,1:gurança n~eioI!8.l. 

Ainda. agora acabo d€ n,gres. 
rnr de uma via.gem longa ao Sul. 
L'nde visitei e c•Jllaborci nos Lra.-
',.1Jho.<: ex•1el'imentae5 das esta

CULTURA DO TRIGO çõe-s de Passo Fuado. no Rio G. 

1 
do Sul de Rio Caçador. Cur1-

0 pl'oblcma da trigo tem nreoc tyba e Ponta Grossa no Paraná. 
cupado os dirigenles ela nação. , ~ d<> Ipanema, Botucatu' e São 

Neste u'ntido. muitos tem si- Simâl!. em São Paulo. 
do os trabalhos destinados :í. in-
temificação cteste producto cm l NOTICIAS MILITARES 
nosso paii,. 

A producção farta e barata do 
trigo imnortará em avultada eco. 
nomia para o paiz. 

Recentemente 0 Prc,idcnte da 
Republica a3signou decreto tor
nando obrigatorio o consumo de 

Foi representar o ministro Eu· 
rico Dutra na inauguração ela, 
25." Circumscripção de Recruta
mento. em Ribeirão Preto o 
tenente_coronel Raul Tavar0s. 

trigo indigena. Deste modo po- * O Presidente da Republica 
derão os ~us cultivadores am- assignou decreto na pasta da 
pliar suas culturas. Guerra nomeando o general de 

Foi contractado o technico uru- Di.vlsão Emilio Lucio Esleves, 
guayo prof. Gustavo Fischer para inspector do 2.0 Grnpo de Re
acompanhai' os trabalhos de ex- giõ:; Milfü:re~ 
oerimentação agrícola. especial. 
mente a cultura do trigo. 

ISii.o .as seguintes as declarações 
do prof. Fischer: 

"Foi com a ·maior satisfacção 
que acceltei o honroso convite 
do governo bra.sf)eirJ Para acom
panhar, como technico, os tra
balhos elas Estações Experini.en
taes do Trigo do Minlsterio da .. 
Agricultura o que venh::i fazendo 

* O general Eurico Outra, 111!· 
nistro da. Gue!'l'a, tendo em vi,<;· 
te, r, alta c~llst,ànte do canutilhó 
de couro cmp1·egado no primeiro 
uniforme do,s officlaes do Exér• 
cite, deterniinou a Dlréétorla da 
Intendcncia que prccedésse a cs- · 
tudo.s para a sua substituição po1· 
appliéações de outra natureza. 

desde o inicio de suaii eon~truc- * nealizou_i;e dia 25 p. p., uma 
çõe~. · com todo ó e11thusfasmo e • 11omenagem ao coronel Sot;~a 
confiança no exito de tão extra-1 Pinto, por occasião da sua recen-
ordinario emprehendlmento. te p1'omJção. 

~--·· 
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A SITUA.CÃO 
TTALIA 

NA 

Oh csu:;~c1.1L!,·o~ rJesa;;tre.s da.s 
for,;!ls l!rmi.da.s fascii;tl!s t}a AI- : 
ba.nia e na Afrjca, caUsltm ao 
qut. parece grand,e desco,11tenta
mento na Ital/à. A esse re&peito 
ct1.1raute a· semana muitos çom
mentl}rios, noticias e boatos fo-
1•am publicados pelas agencias te_ 
legraplüça~. · 

A$ prhneil'l!,s noUcias foram 
relativas a desordens que teri:'!,m 
occonldo em Tl)rim e MUão, du
rante certas manifestações po
pulares ·de desagrado pela colla
boração italo-allemã. Essa noti
cia foi commun!cada ao mesmo 
tempo de Ankara, de Belgrado e 
de Berna. Roma entretanto des. 
mintiu categoric.amente esses ru
more.':J 

Teriam sido c!istribuido,5 fo
lhetins com di.wrés offensivo1, á 
,\Hemanha, entre os operarias 
daquellas duas cl:dades italianas. 

nomeado seu. substituto o gene
ra I Mario Bel'tl. 

Es,a demi~são foi con':!~r.a·da 
'lm Roilrn como fa;1t~shlf!a, atti-1~ 
b1J.indo-fe mJa divµJgai;ão ás ag-en• 
ci~ .. 5. a1Jglophilas. 

_Por essas noticl,as, todas de ve, 
racidade dtJvldos.a, 11ão é poi,.sl• 
ve·1 fazei·.se uma ideta bastai,te 
exa-cta da situaqil,o na Itaiia e 
dos ultimas aconteçlmentos que 
se teriam verificaoo. 

DESAPP ARECIMENTO 
DE DIVERSAS PER
SONALlDADES POLI, 

. TICAS 

Varios dos mais influentés pçi_ 
liticos europeus falleceram subi• 
tamente durante essa sema.na. 

O primeiro fallecimento foi o 
do primeiro ministro da RU!l!fl'ia, 
Conde czaky. O sr. Czaky falle• 
ceu dia 27 á t-arde, em c;on~ 
quencia duma infecção, occasio
nacja pnr molestla rena!, O estacj,Q 

Instituto Mo~erno 
1 do ministro hungaro era sati.5· 
\ factorio, cii,u~ll,l'ldo porisso grande 

sensação a noticia qe sua morte. 
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Fiscalii11,do pel11 Governo 

DACTYLOGRAP'H IA 
TACHYGRAPHIA 

O Melhor Ensino Pelo l\tenor 
P1·eco 

O primeiro ministro l,l'rego, ge· 
nera! João Metll,XM, figura que 
a.cjq11il'iu grande relevo por ter 1 
se oppost-0 ás exlgencias italiami.s 
e por ter conq,uiilido com exit-o a 
guerra contra os invasores, veiu 
tambem a fa!lece1· dia 29 pela 
manhã. 

A noticia da morte do general 
Metxaas consternot; toda a Ore. 

\ eia; anele por força dos ultimas 
Entre outros, se diz ter circula- 1 acontecimentos o primeiro mlni.~
clo um com os clizeres de: "O : tro ern conslc)crado heroe n.:'.eio
re\ e o marechal Badoglfo nos I na\. 
sa!va1·ão da oppressão nazLsta ". 1 Os primeiros lelegrammas que 
Nos muros das grandes cidades / annunclaram o pa.ssamento do ii
c!a penlnsu)a, não raro apparecem I lustre general hele1.1ic::i. vlctimado 
escriptos ipjurlosos aos allemães. por 1111' colupso cardis.co, notifi-

AV. BBJG. L~Z ANTONto, Z.098 ..,.. l~m frente 3- Jpeja 
Im.maeula.4 Conceição) ..- PHONE '1-5453 

Experimente a ,. 
MANTEIGA "BANDEIRANTE" 

Kilo IJ$000 

A maioria dessas noticias. co- 1 caram le.mbem ao mundo a e~
mo já dissemos. foi desmenticla colha do novo primeiro ministro 
pelo governo italiano. Não obte- do governo de At11enas, que é o 
ve entretanto um clesmentido ca_ professor A)exanctre Kqritzls. 
tegorico, a noticia da prisão do Ó novo prJ,meiro minJstro é 
marechal Bactog!io. E' pos.~iYel cathedr!j.tic:o de econJmia na UnL 

i.

, ~~~c: p:o:~ cl~ p~:;~~~;· ~~a : 1 ::;:id;:ege!:r~tl~:~:\:ºo g:o~~ 
causa. mesma de tintos rumores.! chefe elo governo desempenhav!l

Alguns dias mafs tarde an- i o cargo de ministro da Saude Pu-
nunciou-se 4::m fontes turcas que i bl!ca. . 

1 o mare_ chal Graziani comman- i Noticias da Allemanha dão con
d11,nte das forças italianas na Ly- ta igualinente da mo1·te do mi
bia teria se demJ.ticlo, tendo i:ido nfotro da. Justiça do Reic:b. =· 

" 

Fazem duas semanas que ·ser
lim e Ló11dres não soffréin. os 
prolongados e destt.uidores ata
que:: aereo~. 

A 2.ctitlvidade ácrea· dos !Jelli
gerantes tem dinünuido sensivel
mente nesses Últimos dias, Íimi
ta.l)dc_se a aviação nazista a bom
bardéio.5 de ))Ouca monta contm 
cidades do inter.ior da Grã BJ·e_ 
t.anha. emquanto a "Royal Air 
Fo1'ée" bombardc1a sent causar 
muitos damnos.' as cidades do lit
bral francez. cienomina.àos "por
tos de invasão". Tambem as ci
dades Italianas não têm sido vi. 
sita.das pela aviação lngleza. 

A GUEH.RA NAS DI
VERSAS FRENTES 

Não foram multas as mo_difl
caçóe.9 no $cenarlo europ('U e 
africaúo. durante esta i;emal'ia de 
guerra. 

Na Albania. os gl'egos exercem 
enorme pressão 110 secto1' de Va~ 
lon-a e de Teppellini, onde· se
gundo se a1rnu11ch as r,erdàs tem 
sldo eleva.elas d" parte a parte. 
No sector central da Alba11ia a 
lucta. ai;.sumiü grande vio!encia, 
por cjesej,a rem os ·italianos · se 
manter em po,sições assediadas 
pélos helenicos . 

Em Athenas e em Roma · não 
so acredita que a morte do ge-
1ieral João Metª'xas, J_XJssá hil'lul,r' 
1w,,s oi)erações futum;;, apesa.r ele 
ser O minist1·0 grego unia àas 
poucas personalidades com pres. 
tiglo para unificar seu póvo; 
s~mpre t-ão dlviqid,o Mias ma111. 
festaqões e partidos :politicos . 

Na Africa, depois cjll, quec)a. e/e 
Tobruk e de berna, não foram 
mt!ito sénsivels as modificações 
no quadro geral cta i;;llen·ii,. 

Os !ngleW,/'s, sob o conunancjo 
cio general Wawell preparll,tn o 
o as,5alto decisivo contra Ago1·
dat e Barcntu. àfffrmand·J que. 
a posse dessas. duas cidades le
varia os bl'Ítunnkos " utaéar 
Massmí. 

CASPA 

Quéda 
dos 

Gbellos 

Nas ultimas .cÓnquistas feitas 
para,, os ing!ezês ria A_frlca jta-. 
.Iiana, figuram como . p_rlnciP,àies · 
combatentes ?-5 forças de "fr:an-" 
cezes livres" sob O CQmman@ d~ 
general De Gaulle, O couununi
cado officiaL .brtt.annioo, ,no dia. 
29 annunc!eu .. que ,ru; for~ fran
cezas atacaram e :de:strui.rain as 
fort_lficações e o aerodromo · ita
Ji&n:> de -Ma'rzuck. . 

QUANTAS . noites e diM dé 
tormento? Com dores de 
d-entes, :ouvidos, ne'\jnlgià.1:1,1 
quó tiram por co~pletp o 

. son1110 o. a força par.a o tra~ 
balh~. ''VUG" Balsámb IiL 
diano · acaba éom . esses en·
conimddos. Nas pharmacla.s 
e drogàrlas. 

Lab. ".VU'â", Caixa Pos
tal 2175 ... s. raulo. 

9 N°ticjus 
do Mundo 

l _.,,t;,\:~J./!,ÃÁ.0. ,=.,,Jll"',~OVeJ'l.l.(I 
ptirtµgll,e\l ein1ulpol! do paifí 

o jorn11l4it:Í,' 1-tali:i.iio Césare Ri-,, 
vell!, représénfa..nte dos· jórn11,es. 
"Messagero" e "Gazetta. del Po
polo '' 

,... J?,ELAy.ÕE~ ~ AI? reW,fÓreq' . 
;:, l'\lli,SJ-fihlandezas tórnam-se ' 
e.ada vez menos amls~, ;;ogl.l,I1,. 
cJo um . J9rnal moi;covtt~ 

3 l'JtOJ~Ç'fO -,- Contin\!Ml 
· os ctébates. em t9rno qo · pro-'. 

Jellto ele pJ~no:;. poder~!> ao _pre
§icJente RoQ/i!lvélt, .. prevendo-se 
sua approvacão por grande··i;na.i<l• 
ri;;, 

4 DtSME)IITIJlO ...,. _o embM• 
xaclor- ·norte.11,mericiuiq JUP. 

to ao govemõ de Vichy cjesmert• 
tiu as not!cia11 qe que teria amr- · 
p1a,d9 sua c,ie~crença iJ,a. v!ctorill, 
inglezQ 

1 t ·_ J<'UGA -. º genera,J em c)jeft 
l do exerc1t::i polonez, ~-ydz., 

Smigly, consegl,liU a,ban4onar ,li 
nut11.at1ia. ·01}âe havia sido pre
so. 1ntern<1-ndo-se na "!"alest!na,; 

· 6 Mtl!:AÇA o jorna!i$tlJ' 
, _ Italiano Virginio Gay!.')a con.-

1

. -tinua a, aniea. çar º. i;~ E. ~taqos .tJui..
f;}os. com as represalias do ''eixo'' 
no casi de;,t,e pai.z co11tü:1uar atJ.• 

I xilhH)OO á Ors.n Brr:t?. pha., 

·. 7 /\UXIJ,,10 - Ai; e~portaçóe.:J, 
. no.rte~amer!canas a Ru.swi, 
oont1mmn à beneficiar indirec .. 
tamente a Allemanha. Depois (je 
instlttJ.ldo o bloqueio, a. R~~tr,, 
duplicou /ltJ.as Importações nOíl 
Estado! Ul)iclo~ 

8 PRISJONf;Ill,OS -:- ymw miJ 
do:; pr\sioneitcs itll,ba,nos .re., 

.1•ão · int.ernadôf pelai; · autorida
. ctes ing!ezas na União Sul-Afrl· 
cana. 

9 INSPECÇAO :"'"''·o r,re:.ltlen .. 
te da Repu!Jli~ 'l"urell, per· 

corre o pai.z nuin,a viagem de ln.s. 
pecção. 

o serviço social no oomm.er· 
cio e na industria 

A <;omn,issüo Pen11a1iente 
cle Acção 8uclal de S. Paulo, 
acha-,;e uo momeuto. coligiudo 
material e fa~endo estudo;; es
peciae,;, vis!l.ndo a. po;;sibiJida· 
de de dotar c;J.da eínpresa 
commeruial e -iudu1:1trial ele- 1,1111 

assistente social dada a 1:1itua. 
çào <,la .ju:,;tiça cio haba)uo. O 
que jú êxiste nesta esphera é 
muito pouco relativamente ao 

multo qtJe há, por coni;egµtl', 
Só cJua:; .. empre::;a;;, em Sà\l 

· Paulo, dispõein de um serviço 
social organiiado, a cargo dll 
um assisteute social. e os re• 
sultados obtidos por ellas sãc, 
experiencias que elevem :,er co. 
nhecicjas pelos nos::;os homenp 
de negoeios, p.J,ra se capacita 
rem da necessidade do Assis
tente Social. 

Marmoraria Vidal 
Espec1a11sta em tumulos de marmore e granito. -

Preços modlcíos. - A. VIOAL NETTO. - ALAMEDA 
BARÃO DE LIMEIRA N.0 108. - Telephone 4-2312, -
SÃO PAULO. 



LEGI0NARJO 

Federaoão Mariana Feminina 1 
·· oticias do Interior ....... ______ ,.., 

JiEROINAS .. DO DliYER;<~ HEROINAS DO PRAZER LACHOEIRA 

r 
A V A R a ·1 ção ·das 7 quartas•feh-as ~ áoa 

clomÍlli'QB que ooecieaexâQ ao· se~ 
"Hero!nas do dever" o mag·-1 multidão dM ir:reflertidas se ati

nlflco l!vro de-- Léon Rimbault ra a:os cMvertlmentos loucamen
na conferencia inUtulada "As te ..• São mariposa.~ contornando 
que ream ", contem este periodo: a chamma ardente e perigosa que 

,"OS crimes dllc terra. não =m as irá crestar. ou b:,rboletas ir. 
ide chá.mar as vinganças dlvlha.~ requietas que abandonam o bran
'.sobre as nossas cabeças. Onde co rosal das sébes, para adejar 
estão -~s .almas· contemplativas, sobre as corolas vermelhas que 
encarregadas de offetecer a Deus emergem dos paúes. Nenhuma 
as explaçôe$ !nd!viduaes e so~ dellM, mariposas ou borboletas, 

· 'cises?" por certo se lembrará de apro-
- Palávras que, se merecem me. -x~ar-se da chamma debU que 
dltação ·de quaiquei' alma chi1s• .bruxo·Jeia na Vigl,lia permanente 
tã multei nuüs, méditadas devem de um saçrai'io, ·OU das flores· de 
ser. por UIIli\ Filha de Maria, Prln• úm horto que se chamou o Jar
c.lpa.]mente na época em que ella dim das Oliveiras. 
sabe que uma torrente de pecca- Não serão estas as herolnas do 
dos inunda. a terra. dever - as que rezam -: an-
i. NJi>,quelle triduo nefasto que tes, e se fosse permittida a an_ 
prece<l.e ·a Quaresma., a immensa titese, poderiam· chamar-se "he-

roinas do pra.zer" - as que oec========· = 

0 

•• 
.;6.!!~~-.. ~ e 
li, 34 de Mo,o. 80 o 90 •Coô:io Pot1al, 2;21 j • SÃQ PAULO 

cam. 
Quem, _portanto, virá augmen• 

tar a suppllca do des.aggravo que 
dos claustros e dos mosteiros as-· 
cende para as cumladas do eter. 
na azul? 

Outra não será senão a. Filha 
do Maria. que prezando o seu 
titulo e aprehendendo de11,;l o 
verdadeiro sentido, unf'-se ás sua.~ 
Irmãs que -se ·congregam, no lo
r.al de um retiro. para receber, 
alll. um efluvio de graças e re
parar. com Jesus Christo e por 
Jesus Christo, a iniquidade cres
cente. os peccados dos homens e 
da sociedade nos dias festivos do 

, Carnaval.., 
Filha de Maria. não seja.~ in~ 

fiel; "não regeites · o. dom de Deus. 
Nesta hora, Jes\ts passa arreba • 
nhando todas as falanges branras 
para os apriscos do Retiro. Niio. 
te occul~s a _seu olhar dlvlno não 

l
·te des_v1es um só, instante da trl· 
.·ú1a de tuas companheiras, que 
te arriscas. a tresmalhar e ferir-

O IV Centenario da 
de Jesus 

Companhia 

.# . ·.-
(Centlnuaçlo da 1.a pag,) 

FALA O PRESIDENTE DA 
JUNTA FJA ACÇÃO CA

THOLICA 

_presentes, e o dr. Rego Mon
teiro, que não poude compare
cer por motivo de forçá maior. 

Finalm1>.nte, usou da palavra 
o sr. dr. Guilherme Winter, 
que produziu unia calorosa ma
nifestação de suas Convicções 
cat.holieas. 

O AGRAOEClr-,ENTO. DOS 
PAl;>RES JE'SUIT.AS 

Bodas· de ouro iL Completou · Oirectorla da Pia União -. gui:ote pr~: - :O. :2' d• 
te ·nas urzes dos valado:t. no dia 20 de Janeiro passado, 1

1 

Domingo ultlmo realizou-se a Feverew, 1·º élom~·2fflllla á$ 
Vem com ellas unir-te, ao re- 1 1 1 A 1 . ã d d! t · 1 da- 7,30 hs, ·no Alw Mór, na inWll• dor de uma lampada que osí'illa rnc as dP. ouro o casa sr. n- P. e1ç o a nova rP- ora _ . . . 

dissipando as trevas que ronda~ l ionio Galviio Freire e rl, :\la- quella pia assocla<:ão. A D1;;. Çjl() d11. CotPtersão: dos ,f;ccdo• 
0 Deus escondido no tabernaculo. j ria Angelica Galvão !<~reire. O J recto.ria antiga 'foi reeleita por i·ea. DIA 5 de :Fevereiro,: h. quar. 

1 • unanimidade ta-feira, missa ás 7,30 ~. CQtQ 
Vem uni:-te com ellas á ser::. 1 1~lustre ca:;al. commem_orando · ~ coIItlnlmhlio geral da ·lrmanda• 

bra das ol!Vfiras do Horto. nao I tao consp1cuo acontecimento, Festa de São Sebastião _ de no- âltar de s. José sendo;• 
para dormir como Os· Apostolas I mandou celebrar missa em ac- • • Missa pela mesma inte~ção·:acl• 
Presos J)t"l.a tristeza, mas sim para ·ção de graças tendo havido io- Na capella de Sao Sebastião, · oi 

• 1 ' 1 realizou-se a tradicional festa ma. No dia 19 de Ma.rÇQ,. 4.' fei• 
velar no recolh1mento, na ora- 1 das as cerimonias proprias de 1 . - - ra b.averá """~- às 7 30 ba t 
. - lfl · • · · • ·. • de Sao 8ebastlao que esteve · • •• ..._, , . ·· 
çaot. no sac

1
r _cio mesmo eAnas I tao grata ephemeride. Ceie- multo concorrida.· No· encerra. · communhão geral. A' noite, â,t 

,an as teso uçoes, como O nJo , breu-a o Revmo Pe A nnibal 1 . 19 hs e.ssembleia · e leitura. do 
e 1 d · 1 li • 1 · · mento, a Congregacão Maria.- " . ·. . · onso a or que ve u. espa nan · de M ello. que fez, por essa oc- , . · . . reJatorlo a,nnua;l da; Irman\!ade, 
do as azas ma.elas. lenir com um , casião bel ia e commovente na se ff>Z. 1 epreRentar po.r Dia 1 º de :Março· sabbado' ·1ni• 

1 1 st H 'd d 1 · grande numero de Congre- · , . , ba sarno ce e e a umam a e exhortac;ão, ·ado , · ela.se o mez de S. José, após a 
santa. do Redemptor que gotejava I g S. · .Mfss,a das 7,30: hs. _ 0 Patroci• 
sangue pelos peccados da terra, Retiro espiritual - .Ja se nio de S José neste anno será 
de toda a terra até o expirar dos . _ Congregação Mariana - No . · · ' . • ' 
secl.!lOb,. , acham abertas as lnscnpc;oes i proxim0 dia 9 de Fevereiro no dia 30 de Abril, 4._ feµ-a. 

· ' a. T. para o retiro fechado para mo- realizar-se-á. a eleição da nova 

--o--
Qas. durante os tres dias ele dlréctoria da Congregação Ma

carnaval. riana, para o anno de. 1941. 

Acham-se abertas desde O dia ÜR marianos deverão fazei-o 
l.º de Fevereiro na séde da F. em Tauhaté e São Paulo. fl 

M. F., á rua Wenceslau Braz ,78, [ · .Retiro de Carnaval _ como 
4.º andar as inscrlpções para o Boa 'mprensa-;:- Em cumpri- temos noticiado, haverá nos dias 
Ret-iro do Car~a\ral que ~e realL 

1

. mento á determinação do 

I 

car=valescos, na curia Dlocesa-
za:á nos segumtes c_ollegios: . ffixmo. e Rev·mo. Sr. Bispo. na. o retiro annuaâ dos Congre-

SOROCABA 

OIÍrlSlJla em Villa. Sant' Anna 
-. Sua Excia. Revma. o · Sr. ;Bis• 
PO Diocesano administrará ,o 
santo Sacramento da Çhrisma, 
no proximo domingo di.n 2. d~ 
Fevereiro, na · I:g-reja de St.a. R.i~a, 
de Villa Sant'Anna, ás 13 hs. Oi 
cartões J)Oderão ser proc~QII 
na proprla Igreja.; · 

~-ta. Ignez. Des 01seaux, Sion, . . . . gad ~ Ne te d ã 
Ext. N. S. Auxiliadora, Sta. 'l'he- terminá hoJ~ 0 triduo PPla I o,,. s anno ever O com- Semana Santa. - Os encarre• 
rezinha, Escllla da Liga das se. Boa Imp.rensa. 1 parecer todos os presidentes das gados das solemnld.ades da. ·ae. 

Congregaçµes Marianas filiadas, mana Santa já illiclaram seu• nhoras Catholicas. Sagrado Co- Tem sido fei!o oraçõPs P pra- conforme mandad,;i na Circular 
• d J A 1 s p I trabalhos. Neste rumo estão .tn•• raçao e esus. sy O · au º· ticas, assim r.omo uma crtn1- n.0 43 daquella entidade coorde-

Sacró Coour de Marie, Cabrini. . nadora das a.ctlvidades marh:mas cumbidos dessa_ ardua. tarefa .os 
c-. 2 • d R • 1 pnnha em pr61 da~ boa;; lei- dlstinctos cavalheiros srs. ~~n-..., rao prega ores os evmos. 1 da Diocese. Já deram seus no-

Padres d· Ed d R b to e · tur-as cisco Simeão de Andrade, AntQ1;1lo · : ~ · uar o O er , o- · • me::. fazendo a sua inscripção, os 
negü Luiz de Abreu .Joaquim Ro. Alves, Salvador Marte, Doriva) 
eh.a, Pedro Paulo Kçop, Geraldo Anniversario Compl0to111 seguintes: C.M. Sta. 1:lta, C.M. Vieira Roãngues, que es?{!ram 

. . , s. Bento, e. M. Cerquilho, e. M. . 
Pires e outros cujos nomes serão no dia 30 de .Janeiro pp. malf\ 1 Campo L"arg-0, C.M. Homens da encontrar em todos os cath0Uco1 
dentro em breve annunclados. 1 um anno de existencia O jovem C.athedral. C.M. Menores da ca". soroçabanos o apoio nunca d~· 

Filha de Maria. soou para você; Joaquim Moreira Barbosa Pi·e- thedral. C.M. Moços lia Cathe• mentido tia sua generosidade, 
o momento da graça. • · . · · · 

NOSSO SENHOR ·a convida sidente da Congregaçao Maria- dral. Até o dia 10 de Fevereiro 
para O Retiro do Carnaval. na desta cidada. · deverã-0 todas as· · Congl'l!gar;~s 

Nosso Arno.do Arcebispo tam- Os nossos cumprimentos. responder :i referida Circu:Jar. 

b.em pec\e a pratica dos exercicios I Fr~tival Mariano _,_ Já est!tJ 
esplrituaes como preparação para =-~============= 
o Congresso . de 1S42. sendo dlstribuidos os !Ílgressos 
' A I)irectoria tem-se esforçado U:R E PROPAGAR o para o belllssimo festival que os. 

_para atender a(ls desejos de to, moços de S. Bento e da Cathe-
l:las offerecenclo-nos varies inter-· u LEGIQNARJQ " dral vão levar no proximo dia 
tÍátoc, accómmodações para. mais 8 de Março, 2.0 sabbado do mez, 
de 1.000 ret.·lran•-•. ás 19,30 hs. no salão de festas -,,.ç~ E' DEVER DE TODOS d · 

Escolha o. Colleg!o e far;a de. o pred10 da Acção Cathol!ca. 

Coiigres.~. Eucha.ristico Df<lee-. 
· sa.no - ReaiJ.Za-se segunda-:1eln
pro.xlzna, dia 3 de Fevereiro, a 
l." reuniãQ-activ.a da grande coit,,
mlssão central dos trabalhoa ·dà 
Lº Congresso Eucharistico D!q. 
oesano, nas dependencias do .Pre
dlo da Acção Catholica, ao Jade 
da Càthedral, ás 20 hs. sob a 
presitlenc!a do Revmo. M;9n&; 
Francisco Antonio :Cangro, Vi,. 
gario Geral diocesano, 

nressa sua lnscripr;ão. 0 s e A T H O L l e O 8 As pessoas que apreciam os di-
vertidos_ e attraentes festivaea Jornaes cathoUcos - Aos _ ,;. 
dos Congregados Marianos pode- teressados, pede-nos ~mmun.i• 
rão adquirir os con.vites com os cai' o representante êm Soroca~ 
membros da C. M. S. Benoo, com prof. Llliz Almeida Ma.rins, C:0111 
os Catechistas da O'a.thedral, quem poderão se entender que • 
com as Jocistas, com os Congre- LEGIONARIO, semanarto .editâao 
gados da Cathedrail, com a Pia em São Paulo pelos Coiigrepd.01 

Federaçao dos Circulos Operarios de 
São Paulo 

REUNIÃO DOS CIRCULOS nlZar um curso pré-nupcial, de l União das FiUla.s de .Maria, com Ma-rianos. C\IS!ia 15$000 por anna 
modo a preparar conveniente- .a Irmaooade de N. s._das Dores, e é dlstrfbuido nas portas. ctaa 

A ultima reunião semanal dos mente para o casamento, os pre- -com o Apost.olado da n-não, · 
olrculos, na séde da Federa·n.õ,:i •--d te li _...., igrejas desta c1dade aos domlb-

~berta a séssão, e feita. A 
cbairia4a pelo Revm'o. P~-. Iri
ile\i. Cur;i1no de Mour:a, S; 
,lw'mtá. ~eu :a palavra ao sr. 
·dr. í>ífafG Cottêa de. Oliveira, 
'Pt'dilrttnte da Jutita Atchid!Q, 
C'e!fatla. da Acção Catbollr.a e 

' dlt'ect<ii' desta. follla. 

,... ""'" en II a e e. com a Liga Fem. !nina· de Acnt:n ""'OO ,. . foi presidida pelo sr. Amaro ct:e .,,..., 80ll a .., : que o "Me:r:ldfcmál , 
Agradeqen~?·. falou em nome, Abteu, estando pl'f:'sentes varios O programma do curso está Cathol!ca, com a CollUllunhão jornal off!ci019 d:11. Diocese,. edi• 

da Companlirn. de .Jesus oi membros dos circules federados. sendo ellaborado sendo as ins- Reparadora e com a srta. Diva,. tado em. Itapev custa, 10$000 
Revmo. Pe. Riou. S. Revma. ! Fa.laram os si·s. Antonio da cripr;ões fel.tas na redacção do Oa.rcli;. por anno. Para 1nformaç6e& por• DéPQ!S de externar os senti· 

tnentos de profun4o affecto e 
ardente admiração com que 
saudava a Companhia de .Je
~us, .na pessoa de ·seu Provin
cial, s. s. accentuou a, abso
.!Uta. harmonia orga.nica com 
que, dentro da Tg;r~ja, se f\Hl
<lem as diversidades existen
tes entre as varias ordens re
ligiosas, mostrando que as ho

f d l • · J·ornal "O Operario" ,__,_ obr · ca.usou un a mpressao no au- cunha Freitas, prof. Bento de , menor..,,......,.s s e os cita.dos se• 
ditorio, pelos conceitos que e-x- Ekuza Martins e Amaro de Abreu, Festa de S . .Tosé - Dando inL mana.rios, o prof. Mar!ns at-tett• 
pende1,1, e, i,obretudo. por sua presidente da Federação. Foram VISITA Aq_,CIRCULO cio á festa annual em louvor ao I derá promptamente tia. sécle da 
vlbratite e.xhortaqão a que OR , trntados assumptos referentes aos l'll'IRANG,-\ Patriarcha da Igreja Cathollca, Congregação Maria~a de Men-o. 
Congregados praticasem o ' circulos ao combate á influen- 1 a Irmandade de S. ,José da Sé, res, no Predio da Acção CattlQ• 
apoatolarlo. ! .eia do carnaval, combate esse O presidente da Fedei·ação, fará promover a bellissima devo• lica, ao lado d.a Cathedral, 

que é dever de todos os catholl• j sr. Amaro dê Abreu, acompanha. 
AS PALAVRAS DO SR. ARCE- co~ do do 2.0 Secretario, sr. Pery do 

BISPO ti.maral, visitou o C. o. do Ypi-

menagens prestadas ã. Com-1_>a.- Encerrando a sessão falou 
nhia de .Tesus 'não redundam· S. Excia. ',Revina. o Sr. Arce
na diminuição das outras Or- bispo Metropolitano, que teve 
dens Re1lgiosas, pois que pre- palavras altamente expressivas· 
tender diminuir qualquer Or- com 1·eferencia ás Congrega
dem Religiosa é a maior in- çõ- R Marianas. :\fanifest.on S. 
fracçã.o ao espirita da Compa- F:xcia. Revma. o vivo desejo 
nhla de Je~us. Declarou que de. que, em todas as Parorhias , 

l 'dade ·de Preôldente ~a dP. Sãq Paulo,: onrle não exis-na qua 1 , . • ..• , . u . 
Acção Catholica de São Pa,nlo tel31 · Congregações Marianas, 
tinha uma aSfirmação offlcial sejam ·estas fundadas. hem co
a, fazer: Acção Ca.thollca que mo de que nas torres de todas 
não professe uma rorrlial sym- ai, Igrejas · ela Archidloc,ese_, 
pathia para. coin as Congrega- f.luctna.sse ~ bandeira azul de 
ções Marianas. um i;inoero I Nossa .Senhora·. Annunriou, . 
acatamento â Companhia. .de, em seguida, que o Revmo. Pe. 
Jesus, e um grande respeito á: Cursino de Moura passaria a 
ascése ignaclana, n!o é Acção! residir em ·. São Paulo, sendo 
Cathollca, m,as subtil e pprfg-o-; esta declaração re<'ebida com 
il& acção antl-cathollca.. 1 uma_ verdadeira tempestade de 

,. , applausos, A este proposito te-
OUTFlOS ORADORES ! ve. S. Excla. Rf>,'ma. as ex-

1 pressões tnals carinhosas para 
Seguiu-se com a palavra. o; ·rom este ínsigne sacerdote. 

sr. Joaquim Alfredo Fonseca.,, Suas palavras foram onvir!aR 
que. com vibrantes éxpressões / num ambiente de intensa Pmo
f'audou · os · Rev'inos. Pes.. Di- l' ção, a que se segu ln uma. ca-

. '!'ectores de Congregação alli lorosa salva de palmas. 

CURSO PRE-NUPCIAL I ranga, sendo recebidos pelo seu 
·r Assistente Ecclesiastlco, Revmo. 

A Federação dos Circules Ope. Pe. Pedro Balint e numerosos 
rarios está empenhada em orga- dirigentes circulista,!, 

Commentarios á Pastoral Collectiva 
(Conclusão da 3." uag.) A •

1 

m 
aperfeiçoamento humano. Para combater esse~ fad!). 
nega('.ão da g-rac;a implica ain- 1 res que fazem periclitar a nci.s, 
da, na dos sacramentos, pols ,. sa crenc;a. a Pasto,ral Collectf. 
PAtf>R são "<·anaes", instituid_os va indica o estudo da Rel!glâo 
por Jesus Christo, para que a e o afervoramento da vida es, 
Graça 'venha até nós. I pirituaL O primeiro remedío. 

TNVOCAÇ.~O DOS ESPJRI- intellectual. , O segundo, como 
TOS - f'atholi<'ismo e espfrl- tonico da vontade. 
tismo divergem, finalmente. na Com effeito, mostra-o· a-imt. 
posição doR homens em .rela- ravelment-e o Pe. Leonel Fra11. 
ção aoR que se finaram. O es- ca na sua "Psycholofta ·aa 
plritismo não- admitte nossa Fé", muitas vacilações e muf. 
concepçã.o da Igreja Trium- tas heresias originaram-se noa 
phante. R _dá á "Communhão viciem e defeitos da vontade;· 
dos Santos" um sentido tot11J- Uma vlila espiritual ltífons,a, 
mente inacceitaYel. A Igreja e a frequencla aos sacrame'zl. 
Catholica condemna (e o mo 'tos constituem, pois, os mAtos 
aliás já. o fazia o judaísmo) a lllals e1'ffclentes de prevenJP 
invocação dos mortos. duvidas e repeltr tentaçi5e!l, A 

Do eir:posto, verifica-se a ra- alma, esciaredda p~lo. conhe. 
9.ão que levou os Srs. Eispos cimento da Doutrina CathoJlc.a, 
na Provinci~ Ecclesiastica rle e a.lentada pela. Graça, perma. 
São PauJ.o a probibir taxativa- necerã lmmune ás seducçõet 
mente, as praticas esplritaS e dos credos e de relifiões ta. 
cultos af1'ins. cels, · 

l ' 
1 

Casin,iras, 

Só na 
Brins, Linhos e Aviamentos? i' li 1 

·e AS A ALBERT ·o 
Largo sao Bento, 40 .. (S. Paulo) <' Rua Frei Gasp~r, 39 .. (Santos) 

L 
VENDAS ESPECIAES AOS S E. N H O R E S A L F A I A T E S 

:; ; z : : : .... :s:n.:.o 4 a: ·' li li 
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})pnev Sa!Ps; 

o tm~!smo relt>bron mn,is um anniv<'rsario dl' s<'u ,lorninio 
sobre a Alle:nanha. rom o rlassiro discurso do "fuehrer''. 

Nessa oração HiUer renovou suas ameaças e srus awques 
tontra a Inelaterra. ext.endendo-as Vt>ladamente aos Estados Unidos. 

Mtútas das uccusaçÕf>s feitas por Hitler ronlra a Inglaterra 
são verdadeira,<:. O liberalismo que dominava a 'Ing-lalerra. e de 
que provieram seus PITOS, na maioria. ern o fructo do mesmo pro_ 
teslérnt.ismo quP ava,;sala1·a a Allemunha. e tiío ou mais libero! 

.;ra Psta quanto aque'llo.. 

Hoje esRt'l liberalistno f'SÍfiC'ela-s~ ro1no dout,rinu.. Porc1n. os 
mn1es que causou permanerem. E desses males o maior é a fa.L~a. 

reacção do nazismo. 

Parecendo collocar-se em campo opposto ao liberali~mo. o na
rtonal-socialismo está. na realidade, eivado de -erros liberaes. aos 
qua.es reune suas falhas, seu falso mystiaísmo do sangue e a des

truição da liberdade humana. 

Porisso, se o liberaJL5mo prpcisu ser combn.t.ido tenazmente, 
,ne não se .apresenta como um inimigo tão perigoso: é uma dou. 
trina em decadencia e em deNmposição. rujos enos L~olndos uln
da nffectam profundamente a civili7.ação: o na7.ismo. no contrario, 
é um inimigo muito mais perigoso, poL5 trazendo em seu bojo ~odas 
o,q males liberaes. a e Jif's accrescenta seus proprios erros . E é 

no momento uma falsa doutrina que cresce e se expancie, amea
çando submetter wda a Europa e o mundo ao regimen de· oppres
.sáo e te1Tor q1,1e já domina a Allemanha e os infelizes paizes 

v.i.sinhos por ella subjugados. j 
, Porisso o combate ao nazismo é actualmente o prme!iro cami- 1 

nho para salvar o m,undo dos erros liberaes e das faltàs aommet
tidus pela civiliza<;ão, que o "fuehrer" apontou em seu di~curso 

contra a Inglaterra. 

o combate ao nacionaLsoci.alismo é, assim. o melo mais ur
gente de livrar a civilização occidental dos ma-les que deturpam 

1
1 

o seu caracter christão e catholko,. para. que ella volte a. ter a 

org.anicidade de um organismo equtlibrado, que o protestantismo. 

seu consequente liberalismo. e hoje o communismo .e o nazismo, 
trmãos gemeos como ttltimas consequencias daquelles erros vêm 
solapando e destruindo com diabolica tenacidade. 

EVITE 

ABOlffltCIM[NIOS H! 
Confie seus predios á nossa organi

zação que augmentaremos seus 
rendin1entos. 

"'A Zél.-,dora Predial" 
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL, COMMISSÃO 3% OU 

5%. - ADEANTAMENTO SOBRE ALUGUEIS, .JUROS 1%, 
COBRANÇAS DE ALUGUEIS ATRAZADOS. - COMPRA 
DE IMMOVEIS POR CONTA PROPRIA. - INFORMAÇôES 
DE INQUILINOS E FIADORES. - SECÇ.Ã-0 BANCARIA, 
DEPOSITOS, DESCONTOS, COMPRA DE TITULOS EM 

GERAI. 

N, B.: - Sobre nossa idoneidade, quaesquer informações.· 

Renato Alvim Maldonado & Filho 
RUA .TOSE' BONIF ACIO, 39 -

PHONE: 2-2401 -0-

2.º andar -
S. PAULO 
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came~rnes e l~reias ~a f ranta ne~ois ~a guerra 
C'nmo 0m 1 fll 4, :ls igl'<•ja~ e 

rathedrat->s <la França sof1re
ram os f'fff'itos da guPITu. 

Rmhora m0nos qup Pl1l l4. 
por emquanlo. os 0ff Pitos elos 
bombardeios de avia<;ão e da 
artilhatia. as;,im como Of\ ;n
cenrllos e a ocl'upação, afferta
ram. gravemente os admiraveis 

q11P Pnl'olvpram o q11arU•ir:i" (':11::li;s e Doulog-nP-sur-M,,r, 0 p,·.ri',•il.o ·'specimen" do eH• 
,,m q11e ~e L'nc:on1.r:11·a loc·ali- l'ivr,ram s11as igr1,jas h<>m liunt- L,vlo golhico nammejante. 
t.alia. nifi<·adui.;; Prn A.r1·a,; foi nttin- St>u portico: sc,guudo Violl-et•" 

lfrn at-aque dP tanqup/1 pro- gida a igreja lie Saint-Vaa;;t, le-Ouc·. (, nm doR mais rico!!!. 
<luziu o inc-enrlio q11P d111·ou do XV! sPc11lo. ronstrnidos nó sPculo XVI. 
mais de 24 l10rm,: lodns as Ao longo rloR rios os france- f•'oram fortemente da:rnnift.,· 
obras de revEstimento e de ZPS, tPnta;·t:m oppor ~-esistenc·i~ \ c~das aR igrpjas d.e Dieppe, 
madeira foram attingidus pe- aos allemaes; por isso as c1- I d Eu, de Caudebe_c, de Fecamp4 

las .chatnn::áS. . llades que se encontram nas Em Evreux além da. cathe,. 

A beUlsaima. fachadi>, da, Cathedre.l de Strll,§bou1'rr, que o nosso clichê ap1-esenta, dâ idt-la do oue seja o grandioso templo, Mas 
,iont~uani. ello a se i~lu1r entre as g1•andes Cathi:drae~ dl\. França.:? 

monumentos da França mectie- j E' uma cathect,ra1 1n1c.tacra suas margens sorrr~ram muito.! ct1·a1. rol attingi-<la a Igreja de 
val e catholica. 1 em 1202 e terminada no secu- No Somrne, em Abbeville, 1 Gison, rle estylo renascença; a 

Dentre as grandes cathe- lo XVT: possuia thesouros de houve uma perda _ineparavel: 1 de Andelys, c·,1ja harmoniosa 
draes as mais attingidas foram, arte, como as 96 esta'as escul- a igreja de Santo Vnlfran, do fachada foi dan:mificada. 
as de Rouen e de Evreux. ) pi-das do cor_o, do XV seculo. ~ e s t y I o gothic.o flamejante: A Igreja de Santo Gervaslo. 

. A cathedral de Rouen foi es_cada gotluca ~UP !Pva a B1- ?ºn~trnida no se_culo XV. foi famosa por seus baixos relevos 

1 
rl 'f' rl la diammas bhotheca rlo Cap1t11lo. os tunp1- rnte1.ramente queimada e des- e vit.raes. foi destruida. Em 

amni ica ª pe 's · '1 los dos cardeaes .Jorgp T e .Jor. trnida. Andelys a igreja construida 
. ge II do Amboise. 1 Amiei1s. embora parcialmen- po.r Ricardo Coração <le Leão. 

O heroismo do Clero 1 
A cathedral de Evrenx en- te arrasada, teve sua cathedral em 1198, não foi attingida. 

, cerra uma serie de lindas ra- ·1 intacta: o mesmo ni'io aconte-
pellas Renascença e trabalhos ' ceu com as de Perene, São Pe- Finalmente, outras igreja8 

na França soffreram os resul• 
de m::o.deira preciosissimos. : <lro e do Santo Sepukhro. bem ta<los <la guerra. 

Francez 
Durante a. guerra ftanco-alle

tnã que culminou com a derro
ta 

0

da França, graças, principal
mo'nte. á "qulnts_columna", o 
heroísmo dos Sacerdotes catho
licos foi mais uina vez posto a 
prova. O heroismo e o senti
ment-o de sãD patriotismo bro
tam melhor sob o influxo da Re
ligião catholica. O Clero francez 
o demonstrou mais uma vez, luc
tando nos campos de batalha. 
Quer como m:ilitar-es, quer como 
,capellfu:s, os sacerdotes fr.axwe_ 
zes deram ~ova, de um grande 
cneroísmo, e- isso melhor se veri-. 
fica pelo grande numero dell.es 
. ci.tados nas · "-ol'.dens -do -exercito". 

o Revmo. Pe. Dubois, secreta• 
rto do Arcebispo de Paris, capel
'lâo divisionarlo, fõi citarlo pelo 
gener.al commandante da 35.ª- di
visão ligeira de cava.Baria, por 
-dar "o mms bel.lo exemplo de 
devotamento, espwito do dever e 
desprezo ao perigo". O Revmo. 
Pe. Paul Guiloineau, sacerdote da 
Diocese de Mans, sa.rgente do 117 
R.I .• recebeu a Cruz de Guerra 
com estrella. de bronze. tendo "'se 
conduzido bravamente'·. 

O Revmo. Capellão Militar, Pe. 
Turlure é citado como animador 
e sustentaculo moral dos comba
tentes, tendo se distinguido em 
Saint Marguerite e Fére.en-Far
det:IOiS onde "galvanlsou as tro
iliiS pelo seu exemplo". 

O Revmo. Cgo. Garnler Phill
-~ _,~i'x~ .À!ia ~ Qe 

1914-18, é elogiado pela sua atti
tude sob o fogo. O mesmo quan
to ao Revmo. Pe. Rouller, prin_ 
cipalmente nos combates de 8 
a 17 de junho. O Revmo. Chan
celler do Arcebispado de Cham
bery, que já era titulár da me
dalha militar belga e da Cruz 
de Guerra de 14-18, ercebeu no
vamente, a Cruz de Guerra. 

O Revmo. Director do SemL 
nario Menor de Villette, recebeu 
a Cruz de Honra, a Cru~ de 
Guerra e quatro citações. 

O general commandante da re
serva gera-1 de ar-tilharla, cita 

longamente o Revm:>. Pe. Gal- No dia 9 de .Junho a cidade · como a igreja gothica de São 
gneuic, da Diocese de Rennes, pela foi bombardeada pela aviação João. 
herolsmo que demonstrou na de- e a seguÍJ' por rliversas vezes. i No Oi,;e fo-1 gravemPnte 
fesa de Sogny-en_l'angle. Duas A eathPd.ral pt>rdP11 sPu cam-: damnificada a igreja dt> Santo 
citações consecutivas altamente panario. l Estevam, em Beaurals. 
elogiosas, recebeu o Revmo. Pe. · AI· <l d h Pm as gran es cal e- ·i;Jm Compiegne. a igreja <lP 
Pambrun, cura decano de Salies- draes. JlOfP-lll, um g1·and8 nu- rl · 
de-Bearns, heroi da guerra de São Thiago foi m11ilo amni-
1914-18, tendo s;ido aprL5iop.ado mero de igrejas foram attin- ficada: Pra um verdadei1·0 m11-
nesta ultima, após haver arris. gidas. seu. por eueerra.r pinturas rl0 
cacto a vid-0. varias vezes. Essa;; 1grP.Jas. emtiora <IP, Philippe da Carnpinhn e rle 

Assim as ordens militares es-1 me~os renome que aR de! :Wignard. Elia posRuia t.am
tão repletas de elogios aos sa- \ Am,ens, d'Arras, C'hartres. de! bem uma capella P uma torre 
cerdotes francezes que Juctaran: l<Jvrnux, Râo com ludo rPposi- \ renascença; st>u coro data do 
na linha de frente contar as or- torios de pormenores precio- seculo XIII e sua pia de agua 
das pagãs do nazismo. 'sos para a arte medieval. benta do secu1o XII. 

No norte da França e sul da A abbadia de Santo Cornelio 
Belgica aR igrejas, como as não existe mais . 
cidades foram muito visadas. Nas margens do Sena além 

R.e.união âa Federaçâ-0 das C<>:1!-:gne• 
: . ....... .. . . -

Dunkerke, famosa nesta das cathedraes de Rouen e 
guerra pela retirada ingleza, Flvreux, cujos damnos já foram 
foi rudemente atacada. descriptos, foram alvejadas 

Da igreja de Santo E1oy só tambem outras igrejas. gaçií.es Ma-r-.ianas 

a serem realizadas nos proximos domingos 

A Federação das Congrega- quei.ram ·prestar mais esRe cul 
sçõe Marianas, fa.rá. realizar to de amor a Maria. 
hoje, ·ás 16 horas, uma reunião Domingo, dia 9, ás 17 horas, 

tambern na Cur'ia Metropolita
dos presidentes d<a.s Congrega. na, haverá uma reunião de to-
ções Marianas da Capital. do 8 os p.resirlentes das Congre-

A reunião será na Curia' :\'Tt>- g-açõeR. Roh a prP,driencia do 
tropolitana e a ella devem Bxmo. 0 llevmo. Mon,;, !Dr
comparecer todos os presirlen- nesto de, Paula, Vigario Geral. 
t es e os que nào poRsam, de
velão enviar representantes 
para as deliberações. 

São, além desses, convlda
'1os ~ oa CQ~~&M.loli Q.~il 

Na rlP hoje, como na do pro
ximo ,domingo, serão ,'ent ila
dos assumptos rle granc,e im
portancia para a vida das Con
~e~aç~ 

resta a fachaida principal, en- Saint-Maclou, construida de 
negreclda pelo incendio. 1437 a 1581, era um admiravel 

BLOMBERG 
Segundo publica "L' Action Cll. 

tholique" de Quebec, Canadá, o 
general Von Blomlaerg antigo 
commandante rlos exercitos aI
Jein:iE>s. <>neontra-se preso <>m 
Zenstey, Baviera. sob as ordens 
pc>ssoaer. de Hil.Ier. 

Ha C'erca de tres annos von 
Blomberg foi deposto permane
cendo desde então desapparecido. 

~l.ll'IQO &e cli.z, O iellel'Al Qlll&c 

NA PRISÃO 
nha-se a entrada da Allemanha 
na guerra .porque não seria pos. 
sivel a victoMa allemã. 

Na sua prisã-0 o general ouve 
Lodcr: os dias o communicado do 
alto commando allemão lido por 
um soldado ela tropa de choque 
que ajunta, á guisa de conclusão: 

"Uma vez mais, tendes a oc
ca.s!ão de ver que o "Fuh.rer" 
tJ to.ba i!ll.ZáQ ··~ 

São as que se encontram na 
BrP.t.anha. nas margens do Loi• 
r0. e por torto o territorio fran
f'Pz occnpado. 

RERI81'ENCIA D.O 
POVO TCHECO 

As fabricas da Tcheco-Slovva:~ 
quia trabalham cada v.e.z maf.f 
lentamente por causa de um· vas'!I 
to plano de resistencia passlv
que se d~envolve no paiz, decl~ 
rou Eduardo Benes, presld~ 
do comité nacional tcheco-slóvs.ftt 
co, num discurso no comité ~ 
cional da defes,a dos interessell 
publicas. "Ouvimos falar da gu~ 
ra de nervos dos allemães", ~ 
se Benes. "Ha na Tcheco-SlOVa,ta 
ui:a uma .g!lerra de nervos ta1:18 
bem eficiente mesmo. Entre ~ 
allemães que lá vivem, percebe~ 
evidentes signaes de anciedaclit 
pelo futuro, uma f,a.lta de co.n~' 
fiança nos chefes e uma cl'itf~ 
geral ao systema nazista"'. · 

Lf:R F, PROPAGAR O 

'LEGIONARIQ· .. , 
l 

E' DEVER DE TODOS 
!l,l,i <JA~lilQLl~Q8 
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Dl11ector-Gerente: 1 N 
. FRANCISCO MONTEtRO MACHADO llffl. 

ResponderÍdo a uma mt('l'pella
ção ·na, Camara dos Represen
tall<tes, o primeiro ministro do 
Japão, Prin11ipe Konoye, declarou: 

" Aored:ito que seria um e1To 
tentar appl!car sem modificações, 
as normas t-0tailtarias no Japão." 

•Affirma assim o Prlncipe nip
ponicõ que ellas' devem ser appli
cadas com modificações. 

* 

Ordenação Sacerdotal 
de um celebre iornalista 

mesmo, sua imagem esta.rã ex
pgsta em todas ,as matrizes .9nde 
forem pregadas Misssóes. 

O encerramento das Missões 
dar-se-á provavelmente. no dia 
7 de Setembro, com uma gran
bro. com uma grande c..'Oncentra-
ç_ã.o de todas as Parochias, na 

Acaba de ordt>nar-iw sacer- Quando as autoridades ec- Praça da Sé, formando-se então 
dotp o famoso jornalista hes- desiasticas resolveram crear. um cortejo trlunfal. que percor
panhol Angel Hel'l'era. depoiR na Hespanha uma organizai:ão rerá varias ruas da Capital, le
de quatro annofl de estudo na official de Acção Catholica, ·o vando a imagem de N. s. Ap-
Universidade de Friburgo. então jorn~ista Herrera foi parecida. 

Não conhecemos as modifica- Esse i!lust.re néo-sacerdot.e escolhido para p,residente. - Já estão determl.llados os 
~ do totalitarismo nipponlco. ganhou fama mundial , como Uns poucos mezes ele expe- dias de Missões para r.ada Pa-
Mas os seus pontos de semelhan- · fundador e director do diario rlencia nesse campo de a.cção .rochial 
ça são Jnnumeros. Apoiado na catbolico de :Madrid. "El De- convenceram-1;0. po:ém, da irn- _ Sim: no emtanto, como se 
força - ,a ala exaltada do exer• bate·•. que foi o nuctco de on- portancia prHnord1al d-e um trata de um trabalho multo 
cito, o .Prineipe Konoye, - como de irradiou um esplendido mo- clero ~s1;>eciallzado nessa º?va I grande e muito complexo, é <pos
Hítler faz, com auxilio· das S. A.. vimént,:i de propaganda dos moual1dade de apostolado. ro- slvel que se deva fazer alguma 
destroe as liberdades dos· cida- l -.-----==,-----~ii~~;;;i~~;;~:----,_,.,._~-=-"'-""· ,.,_,.,._ .,.__ alteraçao n~ pia.no traçado. razão dãos, extingue os partidos politi- porque julg-0 prematuro annun-
cos e supstitue o direito pela ciar com muita antecedencla es--
torca. 1 se programma. Do mez de Mar-* , ço em diante, todas a.-; horas 

Na pol!tica e.,-terna os metho- : j santas collectivns da,~ Paroc"las, doa nazlstas e nlpponicos são se- : •• 
m_elhantes - depois da invasão • l que sé fazem em Sta. Ephigenia 
dA. China, de sujeitar e humilha.r • 1 lerão co~o finalidade pedir a 
a Indochina franceza, os nippões ! N. s. · EucharL~tico, 0 feliz exi-
começam a. exaltar a opinião pu- ! to das Missões, 

., 

A 

lUom. Ernesto de Paula 
(Vigario Geral e Presi-
dente da Junta Execu
tiva do IV Congresso 
Eucharistico.) 

falsa 

Homenagem- ao Exmu. Revmo. Monsen~nr 
Ernesto dê Paula _ 

Passou a r. do cor
rente o anniversario 
natalicio do Exmo. 
Revmo. Mons. Er
nesto de Paula, Vi
gario . Geral da. Ar
chidiocese, que foi, 
por e1s.~a faustosa 
data, muito cumpri
IDfmtado. 

Querendo prestar 
a S. 1<:xcfa. uma ho
menagem que Px
pressass-e o muito 
que lhe deve, a Con
gregação Ma.riana do 
Gymnaslo do Flstarlo 

:fez rPalizar uma seR
são musical na sua 
sede á ,Rua Tabatin
guéra'. 

Compareceram a 
e s ta. homenagem, 
part!c i p a n d o do .Mons. Ernesto !ie Pauta· 
grande jubilo dos 
eong,regados do Gymnas!o, os 
Revmos. Conegos Aguinaldo 
.Tosé G-onçalveR, DD. Cura da 
Sé .José Maria Fernandes, Pa
rocho de São .José do Belém, 

Antonio ArrettB, Pa-roçho d@ !. 
Januario 

0

da Moõca; e os Rev, 
Pa<lres Marcello Ga.ydon, .tu~ 
Alves Siqueira de Castro, Pa,. 
rôcho da Barra Funda, Ange-
1-o Scafatti, André Duguet, Frei , 
Amadeo, 0.F.M., Frei Anselmo, 

E • . Q,M.C., Revmos. Irmã-os Ma-u g e n I a rlstas do G-ymnasio do Carmo 

bllca contra. as Indiás Hollande- ; 
EaS - como os jornàes nazistas : 
fizeram com a Austria, a Tche- ; 
co-Slovaqu!a e .a Polonis.. nou- \ 
c!ando phantastica8 persegui- , 
çóes - porque a possessão hol
Jandeza não recebeu como um. , 
presente dos céus a sua incorpo- i 
ração em "uma nova ordem de 
coisas na Asia Oriental, sob a i 
orientação japoneza ". preludio da ; 
sua conquista, e isso disse o ge,- ' 
neral Blust ao governo de Tokio .. . * e do Collegio Archidiocesm10 

---- • ,.;-; ,.. . e varios alumnos · do Semina-

c d d 1 • Ú .º'. ···-_; i:to Central do Ypiranga. 
On emna a pe a IQreJa- }}-~':,:" . Commendador Ltttt Tolosa, 

miCidiO e infanticidiO eugen,çç,~,.,Dr. Jos~ Pedro Galvão de'Sou-
' • · za, Dr. NHo Gordo Vergueiro, 

E' digno de nota não ter o 
.Tapão encontrado no Extrem~ 
Oriente o servilismo com que pa-1 
2es eiÚ'OpeUS, =is clviliZados, se 
submettelam. ao, Jugo . ria~sta, se,m. 
uni gesto 'de . revolta; . . . ' 

':f ,.;. ,:,.Sobo,,titulo .. ~P... ~g_Elnia..cos.~ 
· tuma:se agrupar varias medi> 
das1 diversas tendo por fim à 
melhoria physica das popula
ções futuras. 

legislou sobrn 
eugenis')no. 

outra medidq. de Appa:ricio Luiz Plgi:lese, Josê 
Villac, DD: Presidentt'> da Fe
deração Mariana Dr. Bnmo 
de Aguiar, Dr. Ántonio Simas 
Magalhães. Prof. José da Ro
cha Vita, Amaro de Abreu, D"D. 
Presidente da Federação e. P: 

E entre essas· resistencias, a 
-da China se destaca, mostrando 
que, como ·na velha fabula, 1-ut 
ainda quem prefira ser Uobo ma
gro e livre, .a ser cão g\'.)rdo acor
rentado. Ainda agora o ministro 
das Rélações Exteriores de Chung
King, sr. WMg-Chung-Hui, reaf- , 
firmou que, com o auxilio dos ' 
E..'ltados Unidos, a China. derrota- , 
rã a ameaça totalitarla no Ex- ' •--...;..,,;ã.;......;.,i,.;;a;. 
tremo Oriente. 

A Finlandla, a Grerua 'e a Chi
na escrevem as mais brilhantes 
paginas de heroismo da historia 
aioderna. 

* Ao contrario, os paizes adhe-
rentes ao "eixo" tem gestos que 
espn.ntnm os mais prevenidos. 
· Ainda agora a Hungria, que não 
deveria esquecer nunca a tetri
ca experiencia do reg.lmen de ter
ror sob BeUa Kuhn, entra em 
entendimentos cóm Moscou para 
o reatamento de suas relações 
commercia.es - primordios de 
nova accão da propaganda com
munista, 

(Conclue na 2.4 pag.) 

principi~s catholicos. que teve 
larga reJ?ercussão em toda a 
HeRpanha. Um dos objectivos 
principaes do P~re Herrera. 
nessa campa11.ha, foi o treina
mento de jovens dirigentes ca
t1101.icos, tanto no campo das 
actividades espiritnaes e so
ciaes, como no te.rena da bôa 
Imprensa. Um grande numero 
dos lcaders catholi.cofl aue se 
distinguiram na defeza dos va
lores catholicos durante a Re
publica e muitos dos actuaes 
leaders catholicos da., Nova 
Hespan!Ía devem sua f-Ormação 
a, esse movimento, 

miou, assim, a resolução tle 
aban-donar · suá carreira jorna
listicà. e de iniciar 1,eus estu
dos eccleAiasticos na edade de 
50 annos. Entrou para a Uni
versidad~ de Friburgo, onde 
conseguiu fundar uma commu
nidade de jovens seminaristas 
e de leigos destinados ao mes
mo miuisterfo, 'sob a direcção 
de religiosos Dominicanos. 

' Padre :f!errera manteve-se 
em relativà reclusão durante a 
guerra civil da Hespanha pre
p;i.rando-se para o enorme tra
balho de reconstrucção espi.ri
t.ual de sua' patria, tão carco
mida pelos inimigos da Igreja. 

Eulrevista snllre as missões preparntorias ao IV Congresso 
f uc~aristico .Nacional 

1llxcusado e mzer-sc que. n fi- [ ra1· os fieis da A. rcl11d!ocese para 
nalldade primaria desses terta· os grandes dias de piedade e de 
mes de fé, que são os Congres- fé que São Paulo vae viver por 
JlOS Encharisticos, é afervor,ar os oécasiãb do Qongresso. 
:fiei,; e leval-os todos a Nosso se- ~ ··~11 os saceruows ltite 
np,or atravez do cumprimento de pregarão as Missões? 
seus deveres religiosos. Não se - Como é sabido as Missões 
trata portanto . de reunir apenas serão prega<las pelos 'Pes. Rede.m
oonrenas ou m,lhares de pessoas ptoristas especm,1!.zados neste 
vhldas de. todas~ as partes, para mister, ~s quaes terão para au
uma manil'estação estrondosa e xilial-os varlbs Sacerdotes Filhos 
vibrante, sem um objectivo mais do eora.ção de Maria, 
proflmdo e espiritual. Embora 
não devam faiw.r tais manifes
tações, comtudo ell$s- não são o 
fün prima.rio do& Congressos, e 
sim consequencia'.s logicas das 
explosões de almas devotadas. 
cheias de' fé no augusto Sacra
mento Encharistic,o, que tão jus
~amente e piedosamente llomena
f!elam. Por isso mesmo, não po
lUa ser mais feliz e idéa do Sr. 
tacebispo Metropolita.no, de que
:er :fazer preceder o congresso de 

- Quando comeqarão? 
- No primeiro sabbado da 

Quaresma, isto é, no primeiro 
dia de Ma.rço. 

- Havei•á alguma solemnida
de no inicio das Missões? 

- Sim. O Sr. Arcebispo de
seja dar ás Missões ,um cunho 
de muita solemnidade, e por is· 
so mesmo desde o inicio s. 
Excia. emprestará todo o seu 
apoio, realizando as cerimonias 

42 por uma série continuada de seguintes: No d~ 28 de Feverei
Mlssóes. popuia.res em toda a l ro, ás 8 horas, na Cathedral Pro· 
nossà Capitat. • As Missões que visaria, S. Excta. celebrará. a 
\~ .. ~ ~ p~- Mil.ia ~ JlliplÃtQ tiauiio, ~-1?~ 

. \ 

sença êie todos os m1ssfonarios, 
clero da Archidiocese e fieis. 
Terminado o Santo Sacrif.lcio, o 
Sr. Arcebispo, após utrut breve 
allocução, entregará a "Cruz" a 
cada missionario. 

No dia. 1.0 de Março. os mis
sionarios começarão a pregar 
nas seguintes parochias conjunc
tamente: Decanato da Penha, 
Sto. André ,, Sto. Amaro. 

Até quando irão as Mis• 
sões? 

Até o mês cíe Sej;embm. 
Devo lembrar a.inda . que .além 
das Missões prega.das nas paro
chiM, haverá logo depois da 
Paschoa, uma semana Missiorui.
ri.a para os enfermos, devendo 
devendo os missionar!os percor
rer,, nesse tempo, todos os hospi
taes e casas de saude da Ca- · 
ptta'i. ' 

PADROEIRA DAS l\USSõES 

N. S . Appareclda será. a Pa
-'Ü''1Gira QN 1'Ui~, t PQ1' »18'> 

Existem porem; medidas ra
zoaveis e que em nada atten
t.am contra a pessoa humana. 
nem subm·dinam ás finalidades 
sobrenaturaes :\ vida physica. 

Cumpre distinguir entre es
sas medidas e as attentatorias 
da moral e da religião. ·umas 
constit11iriam a . eugenia·: ou
tras, o eugenismo, aberrEl-lJão 
da primeira. 

Eugenismo já tem sido con
demnado em va.rias de suas 
proposições, exame pré-nupcial 
obrigatorio, eutania, e outras 
medidas são condemnadas for
malmente pela Igreja. 

Recente decreto da Sagrada 
Congregação, do Santo Officio, 

Fôra-lhe proposta a seguin-
te questão. · : 

'~ El' licito matar dlrectamen
te, por 01·dem da autoridade 
publica, aquelles que, sem na
da commetter que mereça a 
morte, são por deficiencias 
physicas ou psychicas incapa• 
zes de sei· uteis a nação e são 
considetados mai-s como uma 
carga oppondo-se á sua força 
e vigor?" 

A Sagrada Congregação em 
reunião soleml}e respondeu: 

"Negativamente, como sendo 
contrario ao direito natu.ral e 
ao direito divino positivo". 

Essl\ resposta foi snbmettida 
ao Santo Padre Pio XII e ap
prov'ada, ordenando sua publi
ca.Qão. 

Nos principaes paizes euro
peus· diminue a natalidade. 
Entre os variados e recentes 

dados informativos que se en
contram no "Annuario Estatis
tico da S. D. N." ,encontram-se 
a.lguns de um interesse todo es
pecial: os que ke.tam da natali
dade em diversos paflres earopeus. 

Os informes recebidas pelo 
"Annuario" são recebido dl.rec
tMnente de todas as partes do 
mundo e não podem,· pois, serem 
tachados de suspeitos. 

As estatísticas ahi reunidas nos 
dão a· verdadeira idéia d.a. triste 
situação eur-opeia, principalmen
te com respeito á:quelia grave 
questão, 

Os fructos da coeducação mo
derna., dM praticas. mais abusi
vas e das orientações moraes mais 
erroneas, ahi estão gravadas para 
quem quizer ver e reflectir. 

A França marcha á frente des
sa funebre estst'stica. O decres
cimo quasl continuo da natall• 
dade é assustador nesse pai2: no 
periodo de 1-921 a 1935 o mune
ro de nascimentos attingia ape
nas a, 771.263, baixando a 748.1'34 
noperiodo de 1926-1930; a 64!).527 
em 1935; a 630.818 em 1936; a 
616.863 em 1937; a 612.138 em 
1938. Somente em 1934 foi verifi
cado um pequeno augmento em 
relação ao pe11odo anterior, mas 
o numero de nascimento não ul
trapassou a 677.878. 

A Belglca, a Hespanha, a In
glaterra f a propria Italia, cuja 
11rtlfiowJ pi'Qpa.ia~ iOVtma• 

mental parecia ter resolvido o 
problema, todos elles sentiram a 
mesma crise, com maior ou me
nor intensidade. 

0 regimen totalital'!O fr,acas
SQil tambem nesse terreno. Italla 
e Allemanha não tiveram seus 
esforços compensados. Aquena, em 
1925 contava com 1.141.320 nas
cimentos e em 1939 o nwnero se 
reduzia para 1.040.413. 

A A!llemanha de11 a impr~são 
de um ,augmento considemvel na 
sua população. Realmente, no pe
riodo de 1921 a 1925 os nasci• 
mentas se elevaram a 1.385.284; 
baixaram par.a 1. 277. ~ em 
193'7; subiram em 1938 e 1931) 
para 1. 346.911 e 1.407.490, r~s
pectivamente. Entretanto, esse 
augmento foi apenas ~arente 
se consideraxltl-OS o total de na
talidade por mil habitantes, Nós 
veremos, ent32, o se.guinte: 22,1 
em 1925; 19, 'f' em ~33; 20;3 em 

·1939 e que ~ignifica, portanto, 
um decrescimo em relação ao 
primeiro annc,. ' 

T-0dos esses dados põem à mos
tra o fracasso dessa orientação 
moderna que fala em eugenia e 
desenvolvimento da raça, esque
cendo-se que o problema da na
talidade se resolve, como todas 
as questões sociaes, pelo seu la
do moral; esquecendo-se da ad
miravel llcção de Pio XI: a 
questão social é uma questão IDO• 
la\, 

Presidente da Federaçiio C. O. 
P., ex.mas. familias e -repre. 
sentantes d·e varas C-Ongregn, 
çõcs da Capital. 

Constou essa f-Bsta do ~. 
guinte programma: 

a) Capochi - Ave Maria -
duas vozes - Côro d:a Con. 
g,regação de Sant' Anna. 

b) Gotschalk - Grande Fan. 
tasia do Hymno Nacional -
Concertista ,Orlando Fagnanl. 

c) Discurso de Saudaçã.o do 
Congregado Presidente ,Tosé 
Virgílio Vita. 

d) Hymno a Santa Cecma. -
Côro da Congregação de Sant• 
Anna. 

e) Sõloil de . vfoUno pelô 
Cong. Prof. Lealclo Tunúati. 

Schumann - Reverie .:... Op, 
15 -n.0 7. 

Nardini - ,Çoncerto (Alegre 
Moderato - Andante Can.tabt
le). 

f) Sólos de vloloncello pêfo 
congrêgado Emilio Vautler -
Becker - Nostalgia - Becker 
- Minueto - Baeh - Arloso 
- Lee -'- Gavote. 

g) Trio Final (Piano v!ol!nn 
e vfolonceHo) - Ourt-i ·_ Fan. 

, tasia Mariana. 
Os aeompanhamentos ao pla

no foram· feitos pelo maestro 
,João B. Clll'ti. 

A essas justissbna.<1 oomen:f. 
gens . que foram prestadas ao 
Exmo. e Revmo. Mons. Ernes
to d·e Paula, cujo nome tant-o 
repr-esenta para a. ATch ldioce
~ Pau-1-opolltalm e a quem tan. 
to deve o movimento marlano, 
associa-se o LEG-IONARIO, 
que SP.mpre foi dlstlng11ldQ 
com a honrosa ~mi1.ade ele S, 
Exeia. Revma. 

Bodas de Ouro 
Com as bençãos especiaes de. 

S. S. o Papa Pio XII e de s. 
Em. o Cardeal-Arcebispo D. Se
bastião Leme, e "presidida pelo 
Exmo e Revmo. Sr. Bispo de Tau
baté, D. André Arooverde, rea
lizaram-se aos 5 de Fevereiro ul· 
timo na Basilica de Appareclda 
as solemnidades commemoratt. 
vas d\'IS Bodas de Ouro do casal 
Maria Adelaide Dennaton Vieira 
e J0sé ~ V~ir11,. -





Sit> Paulo, 9 de ltenreiro dê 1941 LEGIONARIC 

NãfJ confundainos SERVIR, O . · • d · _· r, 1- it·ui _. ~~ 
· Cathollcismo e regime de Vichy Q"'"'º """''"'"''' o s p e r I o os a s m a s e ._ !il r fJ. ijJ 

pri1wi1ie Ulbani Chigi Della 
, o~ ui! imos. acontecimentos da abordarain as convlc<;ões dos col- : Rovore. commandante d~ Guar-1 Como dissemos ~o nu~ero verdade que muitos são os que Examinemos aqu' as aflrmaçõe5 

F;;roi,a vieram n:ivamente pôr laboratlores de Petain. nem á j da Nobre do Vaticano, foi re- j' 1'ª5sadº' a Uong~gaçao Mariana. se desviam irremediavelmente do desses inimigos da. Igreja: em-· 
<''" relevo 

O 
papel da Ftança ·e· constitul~ão leiga, nem a ausen- ! cebido por S. Santidade o Pa-, de Santa .~ecil!a ~eu inciio em caminho do bem, influenciados bora o neguem, elles reconhecem 

do governo de Vichy. eia do notne de Deus nos appel- · na Pio XII, a quem fora levar i rnas rcumoes, a leitura da. Pas- p'elo veneno sutil que elles pro- no seu intimo a immenm in-
PrinciDalmentc. dentre os i-n- Jos do Marechal ao povo. j os votos de su~ Guarda de I torai_. Colle:ti~a do Episcopado pr_los se inoculam atravez suas fluencia que os livros exercem 

l'.·imcros nomes envolvidos na po- Finalmente um aspe-cto fun-, Honra, S. Santidade p1·onun-j 1:ª·u11stª·. se.,mda de commenta• má~ leituras. sobre nós; não fora assim e cl-
1'lica franceza, ha um _interesse damental a nosso ver, é que a· cioti as seguintes palavras:·, l·toi, .ª esse ~agnó docllfilento. Entretanto,' uma cousa tão les não recommendariam a 1eitu
:,,"ior cm torno do Marechal , attitude de Pctain para com a '' Servir deve ser 11a,ra nós to-1 Pi:~ltcamos hoJc a,. palestra pro- cert-P. como essa, e que podemos ra desordenada de todas as obras 
l'c·tain. 1· Allcmanha contribue para a dos uma grande alegria; ser- ft>l'l<la pelo Congregado Cícero verificar tão facilmente na ob- que nos caem ás mãor;, como o 

Os advers~rios mais extrema- . cons:ilidação da heresia nazista : vir. u11icamente por medo ou i Wcy M:agalhães, em prosegui- serva~~º quotidiana de nossos I melhor meio de separnr-nos da 
e>,; de Petaib ac_ci:sam~no aber- j na, Eurooa. iillficdindo que as co- ; ambi·çíi_o. seria_ uma p~laVl'a_ ; men~. ª taes 9J>mmen~rios,. su- circunstantes, é por muitos ne- lgreja. 
1.•mente de .trahrçáo; 1gualmcn- mas franceZâs formem um blo- , bem va, que. ao cont.rano. se, hordmada ao tltema Mau~ li- gada. Não negada abertamente. Um processo facil de vi'ríficar~ 
I<> o combatem a facção di!'igida co unido contra a Allemanha,: toma magnifica. desde que ser-1 vros e maus periodicos". porque isto seria um tanto "for- mos a influencia dos l'vros é 
r,·r Lavai desejosa de uma col- iml)ossibilítando o auxilio inte- ve á defeza daqui!\o que nos é 1 'Em prin:eiro lugar vejamos de to'' demais para se dizer, mas .aquelk que C'onsiste em pergun--
1:>borac:à:i estl·eita com a Alie· gral da esqua:dl'a franceza á In- i c;,,.ro. submettemlo-se ,\ disci- uma maneira geral~ motivo pe- dP. seguinte maneira: "Essa bo- tarmos aos outros (]Uaes ,;; li· 
n,an!0 n, glatei1·a e facilitando o control:le · tl·lina. renun-eiando ás facili<!a- lo qual os maus livros não de- !Yagem que os padres inventam vros que 1êm. fa?.endo ::io mesmo 

Filrnlmcnt.c. um grupo qÜer ver nazista da França pew. divisão ': des, ás vantagens 11os~oaes e vem -ser lidos. Em seguida, quais de quê a gente só de've ler certos tempo um confronto com ::s 3U~ e; 

no Marechal wn restaurador da do po:vo em partidos diverso.s, ; offerecendo a nossa vida para são os llll}ús 4ivros e as razões livros é cousa quê já passou da idéas e com o seu modo de vida. 
l"rança. que se esforça pór dimi- por tudo isso Pet-ain lluxilia o es- ; servfr''.. j particular~s que os fazem maus. nYoda. DeVemós ler todos os li- Veremo:,, por essa simples cxp2-
nuir o mais possível os erfeitos tabelecimento da "nova ordem" : Como O mundo de hoje está , Fmalment-:.-, qu~l o papel do ver- vro11, conhecer toda.à a1, teorias, riencia, que o communista em 
da. derrota e quê tenda a im- europea infoi·tnada pela heresia afastad-o desse ideal calholico i dadeiro . cathol!co em face do id'COJoglas e religiões, para po- geral só lê-obras communistas. o 
primü· uma. nov-a Oi'lentação á nazista. heresia já condemnada, de ·s·e.rvi\'. Ofa O medo i\npõe a I problema. déi'tn:ó3, depois dê repàssa-la.s no espirita só consulta· os livros de 
vida na França. orientação que expressamente pele> Santo Padre obediencia. tornaiído os ho- ! . . . . _ ct!Vo dê nossa àlta critica, sa- Allan Kardek e similares. os Ju-
ó!iizem se:r catholica. cm um "syJJabus" anti-nazista. 1 mmrn automatos como no to-· I) - O PODElt DA lMPRENSA bei'n1.os qU-als as Ideias que deve- xurlosos só querem saber c\e li-

A esse proposito .. L' Action Cra, a c;:,nsolidação da hcre- - t:alit'<lrismo. oi-à O homem se mos a\:lotar. Os que obedecêin á vros que falem aos sentidos e, 
tiathollqub ", orgã.o· tl0s catholi- eia totnal'l.a füuteis todas as me- reh'ella e se toi-·ira esci·avo de O qúe devemos reconhe·cêr lo- Igrejà e só lêm os livros por ella emfim, os verdadeiros catholicos 
cos fümcezes do Canadá foi I dtda:). embora bo·as; do governo sua amMGão ·colno 110 libet'a- go de rtlclol é à ihfluéncla éhoí·- approvadoi!, estão condemnados à evitam todas essas especics de ll
atacada.. por "combater 

O 1-~gllne 
1
1 de Vichy. !ismo. Som'e~te O conceito ca- me, boa ou má, que sobre nós unw cultu1·a, que poderá ser vas- vros para lerem sómente as obras 

exerce a imprensa em e ·al " · t ...,. · · · · il te ' " não conde ~,., 1 1 rtd totalitaro-catholico de Pi!.tain." l Ainda mais, a heresia é mal tholico de se_1·vir. é ·que digni- . _ g 1 ~, .,ar- a, , .. as sera sempre un a l"a.· ~- mna.uas pe a au;o ap 
. Defendendo-se affirma "L'Ac- muito maior qlle a immoralida- fica o homem, porque o torna j t1cularmente .º liví·o. 1 ·. -Ésqu:e~ém-se esses pobre_s livre- de ecclesiastica. 

tton· Catho'lique" . sêi· tíéccssario d<>, a cruniltall:dad'e e ·o alcOOli.s- heroe. AssiI\1 o mundo com- _se é elle, quando bom, ti ve- pensa.dotes de que a ve1dade é Alguns dirão: os homens orlen-
não confundü· cathollcismo com Í mo, pois é um atte11tado contra pl"ehende essa verdade... h'.éUI~ lnd!spe:ns,avel á- nossa ins- j Una, m~s sobre isso falaremos tam as suas 1eituras de accordo 
. . d v· 1 , . . . j ================ t1 Uc<)ao e formação, nao é menor mais adiante 'dé modo especial. com as suas tendencias, portan-

regune e 1c 1y. 

1 
a fe .. supt·emo bem do homem. - ======:::;::::.::::::::=-::::=:-::=================:::;::=== t'.) o que Jê obras communistas. 

1Ílinprimelro_ lugar porque nes· Um _ regime q~e favorece tão T O D O e A 1' H O L t C O - já tinha tendencias para ser 
Sé regime de- Vichy collaboram grande damno nao póde absolu- ' j G 

1 
~ communista. Responderemos. que 

:~cm_:1:~~. :~~~:-~nt~t~~~:~ ~~~~i~~~i:.et· confundido com ca- " L J!: ~

11

1': ~er/\: 1 O'" overno .. rc 
1
.~

1
·oc· esan·,o :~s.c~~~~s

11
: 6:e::ini: eteqnu~~

1

~~~~ 

'tefnpo. ,·oltam agora a ter m- -==============================::. , is::> mesmo,. é mister não all-
fp:~~cia nà França não•occu- ou r o CA U'l'ELLAS DO MONTE OE SOCCORRO m"ental-as. Entretanto, é forço-

. JOIAS USADAS m BRILH NTES so reconhece!', porque as proprias 
/\16111 disso, contiúua o jornal. - · "' A - Dia. :? - Dom!nl!'0 A's 20 hs., s. Excla. Revma. v!ctimas o confessam: um livro 

• i\ i1ova.r,cons1J~.\l,içfi,o, .. çl.a lrtaµça Compro pagando os melhores preços 1 · - _pode virar a oebeça de mu1·ta · é •Àt 
1

1·t ,·~ · · • • · ·· · Durante o dia, s. ll:xcla. Revma. presidiu a reunião solemne dos 
nao nt!m w a ar,... nem ca• Rua A]vare! Pentea- D I M . Co d gent~ thôlica.; é um regime autorità- - e . o n a e· ·o· ' concedeu audieUQ_Í;ftS PJ-lQHcas.,sm, . opera ores Salesianos, no salão São mu1·tas 

· p l Q ·1cto Iiycéu Sagrado e. de Jesus. as pessoas que se 
l"lo _ e 1~eutro oom orientação cor- , do, 203 · 3.0 andar i a aci • tornaram atheas após a leitura 
poratlvlsta. · -======================:===== 1 D'- 3 S d f. Dia 6 Qulntº-feir~ de livros defensores do materia-

Confundir eathollcl.smo com 1 "" - egun a- eu·a - ~ · ! p d • - J A's 14 horas aud.ieucias pu- !ismo. Con~ai:n-se ig_ualment.e 
_Petaln é fazer o ,Jogo dos lnlml- fQCCSSO e canon1zacoo em A's 14 horas S. Excta. Revma .. bllcas na Curta como de costu-1 casos de suic1d10s en:_ Ieitores as-
gos da JgreJa, CUJO gosto pelo' ._ . l co11C€de11 audlencias publicas na me. A' noite, S. Ex-eia. Revma. slduos de Vargas vila. Fel!z· 
confll8bnlsmo é conhecido. l a·· !I. _damento Curia Metropolitana. A's 15. hs. t t t fez com ·o Clero, adoração ao 'san- men ~ .. o con rano ambem é 

Além disso, segundo "L'Action tendo S. Excia .Revma. recebido tlssimo Sacramento na Igreja de verdade:ro: grande numero de 
Cathollquo", o "Osservatore Ro- · Não obstante as difficulda- Cirer Carbone1 das Irmãs de. em audiencia parUcular os novos santa Ephigenia. conversoes se deu após a leitura, 
lnano" e "t,a Crou:" gu.ardam des de guerra, a S,!_•ita Igreja Caridade da diocese da ilha! Padres da Archldlocese, cónce- de algum 11vro piedoso. 
}la~ . com o -gonirno de Vichy Catholioa, consciente de sua Maiorc~ e M,aria Francisca 1 ~eu-lhes ~ no'.11-eações de Viga- Dia 7 _ Sexta-feira 
m&Uifesta reserva. peremidade continuti- a tratar Siedliska, fundadora do Instl-1 ilos' Coopemdoiea. s, Excia. Revma co"cerieu em II) - QUAES SÃO OS MAUS 

l'ullbos oom api:,Jaudido al.gti· l doii''seus p~ocessos de beatifi- tuto ·da Santa Familia de Na- Palaclo, lnnumerc,s i>.uct:2ncias LIVROS'! 
mas medtdll.'!l de Petain: "ª disso• ! cação e · ca11011ização apparen- zareth. 1 Dia 4- - Terça-feira particulare.s. 
Iuçãio cie;s seitas secretas, a_ lucta · te111éntê lno·pportunas na épo- Igualmente a Congregação I Ausente de São Pau!Q. 
<:ontra o alcoolismo, contra a · ca .de hoje. examina os milagres de Joan-! ... . 

· inUtioral!dade do c1t1ema,. meti!- 1 Assim é - que os Cardeaes e na de Valols P!J.l'à efeito de sua Dia 5 - Qua1·t.a-felrtt 
Dia 7 - Sàbbado 

A's 8 horas, S. Excla. Revma. 
celebrou a Santa Missa na Igreja 
d0 Coração de Maria. A' tarGe, 
S. Excia. Revma. concedeu "a
rias audienclas em Palacio. 

elas contra. os criminosos são ap- . p.relados da Sagrada Congre- canonização e já se adianta , Durante o dia S. Exc!a. Revtna. 
plaudldal!, paios orgãos offlclosos gação dos Ritos estudaram a a causa do Padre d' Alzon fun-

1 

visitou as obras da Cathedral 
cathollcos. jntroducção da causa da bea- dador dos Apostinhos da As- nova e concedeu varias audlen-

M:a~ esses mesmos orgãos não tificação d:e Fràncisca Anna snmpção. elas em Palacio. 

( Continuação) 

LUCTA PELA. JUVENTUDE) 

O Terceiro Reich, . sciente 
')ue o mundo futuro pertence
rá ás gerações ora novas, f111-

Catlolici~mo e Nazismo · po~em coexistir 1 
J)rega seus esforços · em con- conceito messianico u111versa1 1 
quistar a alma dá ·Juventude. só pode encontrar-se em um 
Foi assim que env'ldou esf.or- povo inferior; a raça pura não 
~os fio sentido de su'()-primir as .precis:i de Redempto.res." 
oseolaB• confessionaes catholi· ···Segundo o Catholiclsmo. 
cas. Os methodos empregados pretos e allemã~s são iguaes." 
.foram diversos. Os paes que Considerando a importancia 
enviavam os seus filhos ás es- Q-ue o nazista dá á raça nor
colas catholicas viam;se des- dica, qual não será a impres
empregados; os meninos er.am são causada no es})irito do jo
alcunhados por· ''.judeus", ter- vem ao considerar no mesmo 
ino .este mal visto para a ju- nivel ·o· "despresado" preto (os 

, ventude allemã. Desta manei- pretos são summamente des· 
ra, as escolas cafholicas foram prezados no III Reich) e a ra-
~brigadas a c~rrarem as por- ça dominante do mundo, a ra
uµ;, para logo depois reabri- ça allemã: Ensinar que Chris-
1-em-se com. feição e pessoal to morreu para salvar a todos 
nazista. os homens, negl'-Os e brancos 

A escola nazista doutrina ao - e nordicos tarnbem - não 
. jovem seguindo as normas da póde senão produzir violenta 
phlloSôphià nazista, a sua ca- reacção no espirilo juvenil. 
,,,cidade destruidora póde ser E· a a1·rogancia désta raça 

-apreciada se considet·armos superior afffrma-se em que' "o 
'âs instrucções que fol'am diri- mal passa e. o hem permanece. 
gldas aos mestres do Movi- A Ig1·eja Cathollca chegará a 
menta da Juventude Hitlerista seu fim.·· 
ria Austria. _ 1 , ~ ,/~ersão ao cathoi!ch;mo 

Este documento, publicado baseia-se no facto. de este ter 
l'lo "O1,;servatore Romano" c.le' a sua o,rigem judaica. E é na-
1_9 de Junho de 1938, de ~uja tur_al a av~rsão, pelo Terceiro 
a\1tenticidade resi>onde O Ru-· Re1eh, ao Judeu. _ 
tor cantem cincoenta theses Baseados neste prlnclp10 
ou· doutrinas que deveriam consideremos as seguintes pre-
ser ministradas aos jovens. posições: 

Em primeiro plano ressalta "O Cathol!clsmo. _é um subs-
nma blasphemia "Como mol·- tituto do Judaísmo, fabricado 
reu Planetta (o assassino de por Judeus e com centro em 
Dollf1,tss}? - Gritando Vi,a Roma." - "Chrlsto era ju
Hltler! · ViV:a a Allemanha! deu." - "Nero fez bem em 

ComQ morreu Jes1,ts ·cbr~sto? ordenar as perseguições" (8). 
Morreu chorando na Cruz." Estas e mais outras preposi-

Tncl).Undo no jovein tal biai;- ções síj.o as que o Terceiro 
t>hemia, proc11-ra -o nazisnio Relcb incute nos es·11i.ritos dos 
apag~r da !JUR alma a religião jovens. São theses officlaes 
ile Christo. dirigidas aos mestres da Aus-

Piµ;1,emos- a outra these q~e trla, com o fim de deschr!stia
n.ão reguer commentarios. "C· ni;;ar a nação christã. 
chrli,tianisrµo é uma religião O leito1• poqerá avaliar o 
de escravos e idiotas. posto mal que causam estas prepo
·que ensinl!, q1,1;e· os ultimos se- sições, não tanto aos espiritos 
rão os primeiros e os primei- já formados, como aos espll'i
ros oi; ultlrnos"... tos de jovens desprovidos da 

E tratando da supremacia capacidade sufficiente de Jul
~ial dà rai;:a "nordica": "O gar. 

O FRIO "POGROM" ADMISSÃO DE CULPA Deus no mundo ou deificando o [ 
mundo · em Deus, não pertence 

Assim como o genio allemão aos verdadeiros crentes. As citações poderiam mult-ipli-
modemlsou a arte da guerra. a 10 - Nem tão pouco é crente 1 car-se. Já se não trata de fana.
astucia nazista simplificou com quem, seguindo a chamada dou- ticos tão frequentes em democra
summa ingenuidade a tentativa trina pre-christã do antigo ge:r- cia6. 
de destruição do Catholic!smo. · manismo, põe em lugar de Deus No J:IIº Reich foi declarada 

Uma vez envenenada espiritúal- pessoal o destino cego e ilnpes- guerra total á Uberdade de im
mente a Juventude é facil inti- soàl, negando a sabedoria. divina prellll& e de palavra. Alem, de 
mldar as gerações anteriores. A e sua providencia que com po- estar. ,officialmente controlada, a 
pressão economica e a propagan- der e suavidade domina o i:rmndo imprensa é inspirada pelo Estado, 
da surtem effeito e o "progrom" de um a outro confim ( cap. VII que, nçi IIIº Reich reduz-se á 
realizado sem derrame de san- 1)" , pessoa .. do "Fuehrer". 
guc é mais efficaz do que as tae- Quem assim pense não pode Finalmente, estas citações p1·0.: 
ticas de Nero e Diocleciano. Os ser considerado como crente. vem em sua maioria dos lideres 
lideres nazistas não qu!zeram cor- 11 _ SI é verdade que a raça nazistae. homens a· quem foram 
rer o ri.soo de comprovar a vera- ou 

O 
povo, 0 Estado ou uma de foram incumbidos officialmente 

cidade seguinte: "O sangue dos sua.<; , formas determinad8.6 e os a orientação da Juventude e do 
martyres é semente de chrlstãos". representantes do poder estatal povo em geral. São os "evange-

Um terceiro Pa.ss:? completa este ou outros elementos funda.mentaes listas" do Credo Nazista . 
processo de pressao. semanarlos da sociedade humana tem na or- "Nós da religião allemã volve
foram ext"-:ctos;. os _conventos fe- dem natural um posto essenciaÍ mo-nos hoje para figura nordica 

_chados, frell'as, l!'n1as,_ trabalham 

I 
e digno de respeito: comtudo indo-allemã do Heroe-Luz e nos 

actualmente· em fabr!cas e nos quem os tirar da escala dos va,. desfazemos da imagem fallsa e 
campos de concentraçao para po- res terrenos e os elevar á cate- doentia de Christo, creada. pelo 
derem vl\•e:. goria _de suprema norma ainda Papa e pela Igreja Catholica em 

A entrada no Reich de sacer- dos valores religiosos e divinizai- detrlmento da humanidade." (9) 
dotes estrangeiros não é permit- os pelo culto idolatrioo, perver- Beck~r. adepto do Partido e 
tida. nem os de "raça nordica" tem e falsificam a ordem creada Dlrector da Frente Opera.ri.à ma
podem .salllr para refugiarem-se e imposta por Deus, e estão lon- nifestou em allocução que em se
em seminarlos estrangeiros. Não ge da verdadeira fé em Deus, e culos futuros os homens pru
Sll cuida mais da formaçí\o do longe de uma concepção de ·vida dentes dirão: "Chri.sto foi gran
clero no IIIº Reieh- conforme esta fé. do, mas Adolpho Hitler maior 

ainda. " (10) 
Prestae attenção, Veneravei.s 

Irmão3, a.o cres~nte •a b uso 
Considerado O confllcto essen- que se manifesta por palavras· e 

eia! entre catholicismo e Totali- escritos, e no emprego do tres ve
tarismo esboçada · a persegui- zes Santo Nome de Deus como 
ção á Igreja, trataremos da nova etiqueta vasia de significação pa
r~liglãci com que os nazistas pre- ra um producto mais ou menos 
tendem substituir O catholicis- arbitrario de investigação ou as
mo. piração humanas, e procurae que 

s. s. Pio XI offerece-nos um essa aberração produza em vossos 
resumo dos dogmas de "nova re- fieis a repulsa que merece. 
liglão ", como tlj.mbem algumas Nosso Deus é ô Deus pe,ssoal, 
exposições nazistas. transcendente, omnipotente, · infi-

.. Não pode ser consl,derado cren- nitamente ])êrfe1to, uno na trin
ta a,quel!e que emprega o nome da.de dll6 peJ5SO~ e t,:tno na l}lli
de Deus retorica.mente, mas sim da.de da essencia dJvjna., Çread<>r 
aquelle que dá a esta palavra o do Universo, Senhor, Rei & ulti
conteudo de uma verdadeU·a e mo fim da. historia do mundo, e 
digna noção , de Deus. ' 1 que não admitte nem pode ad-

9 - Quem identifica a Deus mittir outra divindade jllllto de 
com o universo materiallz.ado a. Si." (/3,) 

"O symbolo de nossa fé está 
na cruz gamada. Elia é a nossa I 
religião e symbolo da vida". ( 11) 

"Os ensinamentos de Hitler .. _ 
são e!las o Evangelho do povo 
allemão." (12) 

" Deus não se ma.njfestou em 
Jesus Christo, mas em Adolpho 
Hitle1." (13) 

"Os deuses de nossos antepas
sados. . . eram homens no sentido 
verdadeiro da palavra, cingidos de 
armas que symbo'lizam o mais ty
plco da attitud.e innacta de 11os
so povo; o amor á acção oriunda 
de uma oonscien:te e :resoluta res
pons11,billdade. Que éontra.ste com 

. Aquelle palido .individuo suspenso l 
na Cruz, de attitude passiva e 
accentuada express.ão de soffri
mente t.rtlduzindo unlcamente 

Vejamos agora quaes os maus 
livros e a razão pela qual fazem 
sentir sua acção malefica: em 
primeiro iugar estão os llvro.l'l 
que tratam de doutrinas contra~ 
rias á Religião. 

(Conclue na 7." pag.) 

humildade e abnegação extrema
'da, qualidades direct.amente op
postas á attitude fundamental
mente heroica, tão natural ao 
noss« sangue! " ( 14) 

"Como é superior um martyr 
nazista a Jesus de Nazareth. 'f 
(15), 

"Adolpho Hitler é o redemptor 
e "leader" do povo ailemão, neJ
le creremos ainda que nos pareço, 
tudo perdido. . O nome de Hitler 
é a nossa fé. . . Oh! Lider, tomae 
nossas vidas, toma.e nossos col:'o 
pos e almas!" (16) 

Na cerilnonla de inicia<:-<'io para 
ingressar na Juventude HitJerista 
o aspirante deve acceitar, ent1:e 
outros, os seguintes dogmas: 

"1.0 - O Chefe sempre tem 
razão; 2-.0 - jamáis -violar a dis
ciplina; 3.0 - O progranuna é 
teu dogma; entrega-te comp-Iets .• 
mente á causa; 4." - O que ].)e.. 

neficie aos interesses do mov;i_., 
mento, e por seu intermedío á 
Allemanha e ao povo aJlemão, é 
justo." (1'7) "Estamos unidos 
a Deus por intermectio de Adolnh9 
Hitler", (18) · -

(-8) 

j 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(Continua.) 

S. S. Pio XI -· "E~tre Jq. 
Iglcsia y e1 'Ter-cer Rei.oh" 
(H Edicção da A.C.A. ~ 

pgb, 13-14-). 
Prologo das "Veinticinoo 
Tesis de la Religión Ger
mana," do Prof. Ernesto 
Bergmann. 
Becker "Frankfurter 
Zeitung", Oct. 10 de 1935. 
"National-SOzialische Mo
nastschriffe. 
Dr. Ley (transcripto por 
"The Times", Nov,. 1, 
1937). 
Dr. Engelck (transcripto 
pelo "Manchester Guar
dian ", 15 de Julho 1938). 
"Das Schwerze Korps". -
orgão das _tropas de fl.ssal
to • VUI-93&. 
"Der Brunner" II-1934. 
N.0 27 de "Durchbrunck '', 
citado no "The Catholiq1re 
World", II-1938, pag. 1Wi. 
Vade Mécun Nazi.. 
Von Schrack - dta.do M 
"La crisls religiosa eu Aro-• 
mania '' e 



LEGIONARIO 

A contribuição 
para o ,progresso 

dos Nlissionarios 
da ethnologia 

. . 
Conferencia pronunciada,. no dia 'das .Muisâe·s, 

em 1940, aos Seminaristas Salesianos 
Falar de Missões a futuros apontarlà o MissiQnario, a fa. 

l\Iissionarios, como sois alguns zer luzir · nas trevas o fulgor 
José Pedro GALVÃ.O,·D'E SOUZA 

dentre vós, quer-me parecer da verdade revelada e ª des· ou de um Padre Anchieta, iso. manipulacíos /mais ou menos 
cmprehendimBJ1t-o não só diffi- cortinar. ao olhar .. estupefac\~ lado e só em face das seivas, 1 arbitrariame~te, por aquelles 
cultoso, mas tambem ousado. do gentio os horizo~ites su entre os selvagens, e sobretudo homens mais preoccupados em 
l!J .~tanto mais ousado quanto prehendentes _e extasiantes do só, terrivelmente só, para en- arranjar os factos de accordo 
pensarmos que; num dia co- dogma cathobco, daudo_ um frentar e vencer a tentação com os seus eschemas de ga-

São Paulo, 9 de Fevereiro de 1941 · 

SO' OS 
VENCEM 

FORTES 
NA VIDA! 

. :.'rodos que trabalham muito elllão· sujeitos, á. fra• 
· QU€fa e ao esgótamento. 

Quando o sangue está impuro o estado de fraqueza 
é mais grave porque. a Syphilis, além de ser debilitante, 
consome energias e não permite ao organismo meios de 
compensar as forças perdidas. 
' Nestes casos é imperioso e -urgente um tratamentQ 
àe. sangue. 

mo o de hoje, os pulpitos do sentido novo ~. vida, apaziguau-1 tremenda contra a castidade binete, do que em olhar cui
mundo inteiro transmittemlaos do as angustias tormentosas que o .seduzia constantemen- dadosamente para a realidade 
fieis a palavra sagrada versan- do coração, satisfazendo todas i te,.. deante de tudo isto é ~ , em seguida interprtal-a e 
do precisamente sobre a obra as exigencias da alma. Depois, 1 que caberia dizer, com acerto formular as suas hypotheses. l 
missionaria, - obra que é a eu ficaria a refletir, com o Mis- l e verdade, "cesse tudo quan- Tal era o tempo em 'que Valioso 
palpitação ma.is ardente do co. sionario, na docilidade de tan- to ã Musa antiga canta"... Spencer e Tylor, para não fa- sangue, faz 
ral'àO do Pontifice, que é a tas daquella,s almas, ao rece- E se eu fôsse poeta, ,,os can- lar do superflcialissimo Rei- a fraqueza. 
dil~tação do reino de Clirist.ó· berem os ensinamentos. que taria a aventura das· Missões na,•h, pontificavam como dou-
pelo ambito · extenso de todas lhes são dados, e no seu en- e 0 hcroismo d-0s Missiona.rios, tores incontestaveis na histo- ! 

auxiliar 110 combale á 'Syphills, depura o 
desapparece.r o cansaço, o esgotamento e 
Ha portanto, toda vantpgem em usai-o, 

N. 0 l l<Jc 

as gentes ás quaes foram en- thusiasmo, no seu · arrebata- santas aventuras, heroismos ria das religiões, da familia ou ·------------------------------
viados os Apos-tolos para en- mento á vista do thezouro que de· santos. da propriedade. Perdoae-me 
sinar e baptizar, que é a dis- encon,traram. Póde ser que o . . , por ·,,os falar de Historia, sem I t • t t d 5 · -.O 
Mminação universal d-Os bene- Missiónario já tenha feito mui- Mis_sion~rio, _e_mf~1!1· que fos- um pouco mais de comiidera- n s I u o . e e r V 1 \.;., 
ficios da obra redemptora! Ho- to exorcismo para afugentar, 

1 

bs~, e eu naof vdina iscdor:er S?· ção por tão nobre disciplina, 
1 

s • 
1 

5 
il . . d d t . 1 'Olll as bençãos de Deus a. in 1 e as p_ro un ezas a m1i-ave1s ,-. o e I a m ias ricas e ou nna, ser- e , , - d cuja. dlgnidad~ posta em evi- • 

mões laudatorios vibrantes de fluencia, demoniaca martifesta- -0 dogma, ne.r:1 ca~_tar as ~u- dencia por C1ce.ro, quando a 
P1oquencia, Horas Santas .re- da em certos ritos observad-os :li?Tiidad-es _ au e:a:ad_oras 1-ªs chamou de "mestra da vida", 

f::~:dp~ed~~em, :~:c:~:~n-~cp;~; r:!º!1t~:o~u:e:ae~~~~~1~~u::i /
1
fi~~gu~:çe:~s. simt\~;~a, d~nl'd:: ~~!~u~it~:!d~/~~;t~lh~~o d:: MAIOR EFFICll!'.NCIA DAS OBRA$ SOCIAES CAíHOLICA~ 

'f' • . d · l coino quem O ·procurava ha-0 ruem que se acos umou a 1 ar - O SERVIÇO SOCIAL NA INDUSTRIA E NO COMMERCIO~ 
ruagn1 1ca un1sonanc1a, es< e , com ente si·in ie~ E nesta xados por taes doutores .. 'l'ra-

0 
NDICATOS. 

I b I d-a d g Pf O NAS REPARTIÇÕES, NAS PR·ISõES E N S SY as grandes metropoles até ás dP. em ra -o agora ver ,a· ,. .· .. . . balhos, que de historia, não .. . ~a . . .., ·d . -... .. . 1. " 1,1mplic1dade tosca, vos ab.r1r1a. . d 
p~uen~nais a, e1as, ues .e a de do <Hto de Tertu 1ano - a a minha alma e todos vós fi- eram, e sim e romance, como, 
mais sumptu?sas catbedraes alma humana é naturalmente cairleis· cont~iados por um aliás, romances aindl!, hoje ha 
at~ ás capellmhas toscas de christã" - e elle vae encon- ztlo ardente ... communicativo que se apresentam com o nome 
beira-mar ou do sertão; desde trar o seg.redo .da docilidade edificante. Por··este .zelo, qu~ de historia - a Historia Uni
as esJ:}lendorosas 1cerimonlas I dessas almas, e d~ amor á vei:- transborda da vida· do Misslo- versai de ·wens, a' Historia da 
Hturgicas do Vaticano até a , d~de que patenteiam, ~a rec!I· :nario, já fôstes conquistados. P4ilosophia de Will Durant ... 
reza vespertina celebrada e.m ~dao natural da sua :tda.. Sao A mim. , . portanto, é que cabe Predominava o evolucionis
cornnrnm e dirigida pelo Mis- taes almas rectas, immersas procurai• junto de vós, futu- mo. E á toda força, os factos 
Rionario num pobre tugurio nas trevas do paganlsll;1-0, a ros Missionarios, este· santo J1aviam de caber dentro da 
iios extremos da Patagonia. P;ova experimental da e.x1~t_e_n~ contagio! Contagio que é pre- forma de idéas que estava na 

E'' admiravel, il divina a· u·nl-
0 

eia: ·dessa lei. natural QU: é ciso procurar para ser tambem moda... Evolveu a humanid-a-
ila<le da Tg.reja! E essa unidade; propria lu~ divlns~ grava ª e~ missionario, num mundo mui- de pàss.ando sempre do homo
;-; que faz no dia de hoje todo nossa razao: ,gnatum es_ tas vezes mais pa~anizado do gê'i:1eo para o heterogeneo (em-' · · I u~er nos lumen vultus tu, .º b L J d d' o orbe eatholico estar com as , s ,. .• ·. 

1 
' que. as selvas equato.riaes ou ora a an e 1ssesse o con-

suas attenções voltadas para l Domine· · as ilhas· ilo Mar do .Sul..•: trario, pondo de cabeça para 
a obra missionaria: em toda I E se eu fôsse theologo, v'os · baixo a formula de Spen.cer, e 
parte; no Brasil e na Europa, j convidaria _a ouvir uma disser- ** :11 affir,q1ando que não foi do ho-
ondc ha paz e onde l;la guerra, tação sob.re a lei natural e o mogeneo para o heterogeneo,· 
onde a nev'e começa a caJ1ir seu aperfeiçoamen·to pela· lei Pois não é a um. theologo e sim do lÍeterogeneq para · o. 
r. onde o sol dardejando com ·divinlpos1tiva, - o direito na- que estaes ouvindo falar, nem homogeneo que a humanidade 
mais fo-rça prenuncia o fim da · iurã.1 ·' fazendo homens réctos, tão pouco a um poeta, e mui- evolveu ... ); modificaram-se, 
primavera, - prega-se sobre' o· EvangeÍho fazendo homens to menos a um Missionario. pois. as- condições soci~es se
as :\Iissões, reza-se pelas Mis- sarito's: Mas a quem é simplesmente, gundo uma série evolutiva de 
sões. Poeta 'que fôsse, eu vos can- . pt0saicamente., um professor comnlexidade crescente, e pa-

l<J ainda l!ei de talar de Mis-· taria a odysséa das Missões; de sociolo~ia... ra encontra,, a oiigem .das 
sões a futu,ros Missiona.rios? 110 desenvolvimento de um the- E entretanto continuarei a crenças· professadas pelos ho· 

Efoquar, an sileam? pergun- ma .que ultrapassa t~do qu~- falar, mesmo IJ<)rqiie já empe. m·eus ou das instituições so
tava Anchieta, ao começar o to o ·engenho dos maiores épi- nhei a minha palavra, na af- ciaes ainda vigentes, era pre
Poema á Vh-gem. Pergunto-vos cos tem produzido. A morte firmátiva· quasi irreflectida ciso procurar as· instituições 
fambem eu: -falar ou emmude- dos doze pares de França ou a com que respondi ao honroso mais simples, as crenças mais 
cer? libertação de Jerusalem, os convite que me foi dirigido. rudimentares. 

Theologo que fosse, eu vos feitos das armas lusas contra Mas não 'hei de versar ma• Como em a natureza 11hysi-
falaria com o peso da autori- os mouros ou o descobrimento teria acima do meu álcance ..__, ca, ou no mundo animal; a ori. 
-Jade dos mestres em Israel. do ,caminho · das Indias, sem e po,r isso permitti 4Ue eu ve- f!/em dos seres está. sempre nos 
:;; então. eu vos apontaria o fala'r na Troya lendaria ou no nlia recordar-vos o que tem seres mais sjmples, indefinl
Missionar!o chegantlo a um lenda.ri-o Ulysses, tudo isto sido a, contribuição- dos ·Mts- cÍos e homogeneos, - desde a 
paiz desconhecido, a uma re- chega a ser pequ!')na cousa sionarios para o melhor. co- ;nebulosal primitiva. que con
gião longiuqua que é tambem, deante fi?s epopêas que encer- nhBcimento dos povos pri-miti- tinha em germe todo o uni~e1·. 
muitas vezfü;, a região do pec- ra a llislorla das Mjssões. vos, assumpto que tanto inte: so, até ás. ultima's e multiplices 
eado - regio longfoqua quae Deante do heroismo de u.m Pa- ressa, e tanto empolga, aos so. debirminações da escala zoo
est oblivio Dei •••. E eu vos dre Damião, nas ilhas M-olokai, ,,ciologos da actualidad~ Jogica, - as-sim tambem ha-

v.ia de ser na vida humana, -na 
. vida social. 

PEDALANDO 
COM GôSTO· 

A plenos pulmões, 
rium exercício sa.udáv-el, 
eom o bicicleta leve~ 
.·furte, veloz e elegontet, 

JAGUAR 
.Aeo-bo~nto fíoo, fuhrt .;i 
\!;ação esmerado e fpn: 
·cionomento impeeóvef. 
ÓTIMO PRESENTE 
PARA SEU FILHO 

CIH,A FUNDADA EM 1852 

RUA 24 DE MAIO 30-99 
SÃO PAULO 

Ergo. • . {) fetichismo i,rece
/1,;, l E' f6ra• de "liuv!da que ~ der-,1. ati religiões, o polythcls. ~ 't contribuição -dos Missio:1arÍQS . mo precedera o monothêismo; 

foi um dos factores mais po- a tribu fôra anterior á familia.e 
, derosos para a. re.µovação dos a promiscuidade existira, por 
1 

methrjdos empregados nas pes- muito tempo, antes que hou-. 
quizas· ethnologicas. · vesse casamento . .'. 

O estudo dos' 1'0Vos selva- Eii; o pobre do tup.Y'1Jambá 
·. gens semp.re despertou a mais que fôra levado á cô1·te de 
: viva, curiosidade dos hist-0ria- Henriqu·e IV para ahi ser ap
dores, psychologos e socioJ.o- plaudido co1,110 o "bon sauva-

, -.gos. Nesses povos, sempre se ge",' ti·ansformado agora, de 
. procurou encontrar a origem um moinento para outro, uum 
, a;; instituições sociaes mais ente ·ip.ferior e brutal. mais 
::importantes, para acompanhar proximo dat animalidade que 

. · depois a sua. evohtção, istp é, da natureza humana .•• 
as variações, as vicissitudes O mais simples, o mais rudl
por que passaram taBS institui- mentar. o ni'ãis grosseiro tf. 

:,~ões no curso do tempo. Des- nham de ,ser forçosamente o 
,de a, época el):'I que o "bon sau- primitivo, lsto é, o remanes. 
'·vage" fazia a sua estréa eril cente do primitivo, capaz de 
'Paris e Marselha, - exl!ibin- nos dar a conhecer as condi
:do-!«'l na côrle de Henrique TV, ções primeiras da vida l!uma
. - para o selvagem se voltou na sobro a terra. 
· a attenção carinhosa dos estu- E a catalogação dos 'POVOS 

diosos dos factos sociaes. selvagens estudados, conforme 
Durante muito tempo, po-' sua maio1• ou menos antlgui

rem, o que dos povos indige: dade, obedecia sempre· a esse 
nas da America. , se conhecia, rigoroso criterlo preconcebid·o 

:-ou das populações asiaticas e á luz das doutrinas e,1olucio-
o<-"ilan:!cas, eram narrações nistas que exerciam uma auto-

. fragmentarias e imperfeitas de ridade tão tyrannica naqueUe 
PAIIAlt vlá;jantes que mais se preoc- seculo que vivia a deblaterar 

-cupava.m com a. curiosidade contra o maglster di:xit da 

Está .sendo construido o tumulo 
iJe Pio XI 

dos costumes. dessas gentes, Idade Média. chamada por l\f.i. 
do que com, o valor que pudes- chelet o . "tunnel da civiHza
,se tei· irara os s·cientistàs o ·-ção" .•• 

A fundação do Instituto de mininos · um grande numei:o d& 
serviço . Social, verificada .em actividades e funcçõet conununs, 
Março de 1940, desde quando têm, entretanto. certos aspectos 
vem funccionando, .. correspol).de ou campos de' trabalho mil.is l.ne 
ás necessidades cada vez mais dicados ou peculiares a uns e :ou .. 
accentuadas das obras assisten- tro:, ' 
ciaes e ao desenvolvimento· sem- São muitas as situações, por 
pre crescente que 9 Serviço S,o·. clrcumstancias do melo, do ae;en .. 

\::iàl' 'está tomando entre nós. te ·::_ assistente· social. - ou do 
Considerando as intimas relações pfoprio serviço. em que é indica~ 
que ligam o serviço social ás ac- da a acção do assistente social 
tividades proprias da Igreja, a masculina, como em alguns car-, 
"Juventude Universitaria ca- gos de direcção de serviços, a.d .. 
tholice." resolveu instituir, como ministração technica de esta.be~ 
uma sua dependencla, a nova es- lecímentos de . educação e reedu .. 
cola que inicia agora o seu 2.0 cação. penitencia.rias e institutos 
anno lectivo. 1 dlJ reforma. de menores; ·cargos 
· Sendo, como é, uma dependeu- de acção . indivldl1:al i:11mediata, 

eia da J. u . e . . 0 Instituto é of- como os . de comn,:1ssan~s e m,o: 
ficíalmente catholi<Ío e destinado nltores de cdu_caça~ e du;clpllna.. 
a. lumnos catholiéo.s Visa , por- B.ss1&tentes soc1aes Junto a asso., 
t \, uma finalidade de 'apos- ciações profissionaes, mutu;as. 
t:d~; .qual seja a formação de . syndicatos, junto a ob7as de m• 
optimos . technicos de serviço so- dust1·!a, como em cargos d~ fls .. 

· 1. tambem sejam optimos cais do trabalho, e outros. 
eia que . · E · · · · ipaltnente nal 
càthol!cos, já .pela sua vidà exem- · m r:s~o, prmc_ . . .. 
p1al', já pela pei·feita assimila- parte 1elat1va a.o . serviço social 
ção da doutrina dá _Igreja. Aliás, de ~rabalhadores, e recla.me.da a, 
dada a· propria natureza do as- acça.o de agentes especializa.dos. 
sumpto, não é pÓ8Sivel um per- e esse campo qomportai:ia um 
feito ~rviço sem a correspenden- quadro numer~ de _ a.sstst.entes 
te formação religiosa profunda e sociaes. Na onentaç8.:? das ac• 
seria. 

Como se sabe, a -maior parte 
das obras, quer de beneficencia, 
quer de serviço soei.a!, é catholi
ca. Isto não é de estranhar, vis
to con10 a pratica da caridade é 
da· essencia mesma da vida ca
tho1ica. Ora, quando se procura 
reajrn,-tar uma pessoa ou grupo 
social ás condições normaes de 
existencia, faz-se obra de cari
dad~, 

tividades das associaçoes profls• 
sionaes, ou no exercicio de suas 
funcções junto a empresas in• 
dustriaes o commerc!aes, ej.les 
são os intermediarias indll!pe'n .. 
saveis nas relações entre o capi .. 
tai1 · e· o trabalho. 

Aos jÓvem; que já completa• 
raro os 18 annos e o curso se .. 
cunda.rio, o~ . de prepàro eqw.va. .. 
lente, o Instituto proporciona 
uma ro1ução .valio.sa para os pto. 
jectos de estudos a seguir, prc. 

Os assistentes sociaes diploma- suposta, é obvio, a. v~ rc., 
1nados pelo Instituto, destinalll-

1 
querida para .o. trábalho soclal1 

se, pois, espccialmerite ás ob1;as que poderá bem e&ár 'por :;e des• 
catholiéas. 'Estas poderiam ter pertar, desenvolver, educar, n~ 
muito maior efficiencia si con- . i.ntimo dos can,didatos. Um cur• 
tassem · com ' a ·o:netitaçãb · o"u a · so intensivo inicial, constante do 
coHaboração de assistentes, nã:o l.º mez de aul~, dest1I11!,-se exac .. 
sô com· uma capacidade techni- tamente a esclarecer esse requ! .. 
e.a comprovada, como tambem de sito, .seleccionando os. candidil,.. 
solidas principies religiosos, que toe, por um criterio o quanta 
possam Inspirar toda confiança I possível objectlvo, quanto á cac 
a essas obras. E' justamente o nacidado e á Inclinação. 
que pretende fazer o Instituto · 
de Serviço ~cial da J.u.c. MATRICULAS 

Por outro lado, proporcionan
do o. Instituto uma formação 
technica mais eispecializada no 
campo do serviço.social para tra
balhadores, torn;i,rá seus 'diplo
mandos aptos de maneil·a espes 
ela! a actívidade junto a insti
tuições de trabalhadQres, 

Embora apresentem os assis
tentes sociaes masculinos ou fe-

Permanecem abertas, até d 
proximo dia 15, sabbado,, func .. 
cionando a secretario, dia.ria• 
mente, das 20 ás 21 horas, ã; 
Rua. Anhangabahu', 230, prédio 
annexo á Faculdade de, Philoso• 
phia de São Bento, onde .se1·ãa 
prestados maiores esclarecimen• · 
tos aos i11teressados. ~ 

exacto conhecimento de · sua Esses foram os fructos pro
l!nguagem. de sua p_sychÓlogia, duzidos pela ethnologia intei~ 

. Fõf -inida'<'la a: constrúc-çã.o ... 0 sarcofago .será de· marm·o- de suas . idéas,. de sua organi· 1·amente equipàra,da áti -sc!en- .:. 
do turnulo de 8; Santidade Pio re de Candoglia, C·. espera'.se zação ·Social.\' ~. . . . cias ri.aturae~ e 'a.pplicafido,·--p:ai \: 

· · t j t · d 10 Entre.tanto ·ro·1· detite 1na!:e-·, 1:a· expli_c_ a.r _a,genese ·da_s Í"' ... st1-.·.· .. ,·.· .. ·,L,.· XI, o saudoso Pontifice, o I Pa,. que es e a ·e:rmma o em ' . , . . , .· . . . · - . .., . . ;-;; 
·D& da Acção Cafüolica e das de fevereiro segundo anlih'e1·- rlal; ass{m colhido _.na!:! impres- .tuições so~1aes;:- :3' m,esm~· }~~dJ/l 
Missões; s. s. Em,, os Cara sârio dâ,mó{·te do grande.Pon··rsões __ :dé füe.ratoii ê''não.,em ób- M'etólu~ao qUé" tà.o·.·ru1:doao \,~'f 

· o· ·· 1 ;.e .. 'b rt · · · · .:.~:>: • · ·de sc1·en~""·tas que successô· fazia tio domin. io :dá .. "-'•-!.' · tteaes T.edesc:hini,. Caccia-Domi- tifke> soo se1.,,· :reco e o· serva.ç;ues . . . w..._ · , . , • 
mo-ni e Cana.li, estiv~ram. p.re• de mosaico,' e a estatua· de Pio .. se ~Um?'itou. em, seµfl pr!m.or- zoologia. da, bota.nica. ,ou -dàrml; ~'- .. 
·l!!entés ao. inicio :dàs. obras, na XI,. ser~ de marmore_, estauqo '.f:1.!<>f''A,ietJl11ol.o~~-' -}jl,,.durai_:.~·· ne~~4aí,..;,. · · · 
fflpta. d~ São ... Í'..edro do Va- della~carregado, o· escultor tolo o seculo ~a.asado, esses { 
~-- · !;;,C~J,~- · .. · · · . . .. ~dos.· tão deffic.i~ntes ~1~ .'-~ontinua nQ-p,ox1~0 ,wmel'ê-); 



~ao 1·au10, ~. d~ Fe-verei ro de l 91:! ===~ 
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r 
FIM DO HOMEM 

ndo 
llando 

:1há1uava o naturalismo. pie

A de:,;1,•Taça do homem mo
derno. saturado de ph ilo,;opl1 :,1 
o philosophices, tendo a eabc
c;a d1eia e o eora<:iio 1·a::;io. 
<\, nào conhceer o seu de,:ti
no. l'\ào saber o (Ili(' faz na 
terra. Joufroy, 110 desespero 
<le seu sceptichrn10 doloro,·o 

f O NOSSíl 
Df SJIN01 

doso. Isto é uma piedade sem 
eogita,;õeô serias do detitino 
do homem. sclll o pensamento 
da eternidade e !las coisas 
._~Lel"!Hl8. 

"O homem, dizia Le!bmitz, 
e um compato do tempo e da 
eternidade". 

ao p011sar no d <' s t i n o 
da crcatnra humana gemia: Oh! como 
é triste, como é horrível o homem não saber 
d'onde veio, o que faz na terra e para -0nde 
vai! 

"Pas:,;ar pcl:v u~rrn como uni rcli:u1h<1. 
cabera voltada para o chã(>. sem levantar o.e, 
olhos para o c(•o. h;l.o ó ser homem? 

Cantavn eho:·a1Hlo o po!Jrn Musset uns 
!!cus· ver,;os ungido., da nostalgia do i11fi1iil•.>. 

14
; ha tan1a gent.e n-:~~in1 por ahi. :-;c1n 

paz. na tortura do infinito, sem c,onlJ,.-cer o 
,seu destino'. 

O homem <' 11111a creat11ra de llt'lts e• n 

Deus destinada. 
A, qum;tão ck scn1p.1·e. a eterna questão. 

-dizia Louis Veuillot, é saber si o homem é 
um verme produzido pelas fermentações da 
terra, ou é uma crcatura de Deus e. a Deu~ 
destinada. 

O tempo nos foi dado para 
p·.-cpara.rmos nossa eternidade. 

1';i,; porque fala Bossuet da "Tremenda 
l'eried,{de da ·viela humana". · 

Salvar nossa alma, eis ahi o problema. 
Temo:,; uma só alma. Perdida esta, tudo per
dido! Um sobcra110 ela 1-;uropa rogav.a ao 
Papa Beuto Xll, uma decisão contra a com,
('icucia. 

ltespondcu-lhe o Pontífice: Si eu tivesse 
duas a !mas, podería bem sacrificar uma por 
Vossa Majestade: Porem, como tenho só uma 
não posso me exno_r a condemnação. para ser 
agradavel ao Rei''! · 

1,; por(]uc tai1tos insensatos sacrifkarn a 
sn11·a,:ão etb·na·. por. loi1e111;as e ·bagütcllui:;'/ 

'J'r,.·m<'nda. levianc1ade! ' · · · 

VALOR r:JA ALMA 

manalmcnte publica serena e ob
jccliva critica das projccçõcs que 
se estão exhiblndo ". 

Da "Pastoral Collectirn ''. 

Conferencia 
A Associação dos Aritlgos 

Alumnos dos Jtevmos. Padres 
"_Ma~ do que outro elemento i Jesuítas fará realizar dia 19, 

social, e a cnanca que sente a 1 
influencia do cin~ma, influencia , ú,; 21 horas. na Far.;uldade de 
css2, que deve ser analysada sob.! Dii·eito. a 3.'l C<l11fcrencia com· 
todJs os seus aspectos; afim de· memorativa do 4.° Centenarlo 
que a criança aproveite os seus da Funda<;i'..o da Companhia ue 
beneficios e fique a salvo dos Jesus. 
seus grandes ma1eficios ". 

Dl'. D. CostR. ".6oletim Dei 
Instituto" .J 

'Será conferencista, o snr. 
dr. Jonathas Serrano, memb.ro 
do Instituto Historico e Geo-

N O T A graphico Brasileiro, que fala-

CEU :\Zl'L - Da Sonofllmes, 
com .Jarmc Costa, Oscarito e ou
ll'Os. - Oitenta por cento do5 
ll'U~ieas r,arnavakscas. cujas l:> 
ti·:,.•. n2stc anuo, parecem ter 
passado pol' um filtro. Um dos 
personagens principacs é alcoo· 
lqtra lnveteradJ, o que. certa
mente, não é nada edificante. 
Algumas passagem são destitui
fü,s do necessario decoro, haven
do, tambem. uma situação illi
cita. revelada por um subenten
dido que o espectador perspicaz 
11prende facilmente. Considerando 1 

~e em conjuncto e diante da im
pressão final, p:ide o f!lm ser 
visto pelo publico adulto. acos
tumado aos cspectacu1os. 

Cotação: Accc.;.,ivel para 
to~. 

Toda correspondencia relatirn rà sobre o thcma: "A primei· 
, 

1 
a assumptos cinematographic:is 1

1 

ra Lcgiüo ·. 
adul-1 deve ser rcmettida para ORIEN _ =============== 

,TAÇAO MORAL DOS ESPEC- de films serão promtamente att-
PROXIMOS FILMS . T:°'CULOS, Caixa Postal, 2851. i tendidas pelo telephone: 4-1718, 

Saa Paulo. i n~ séde da Associação dos Jorna-
Fugit!vo da justiça, j , As informações sobre cotações . listas Catho!icos. 

~

1:::7:::.::~ia;;~:·'t~ ,:,.:;,, I f' Cãsa···sa~tõ···Antõnio] 
de familia e para os brasileiros i - DE - t 
bem !ntenconadois, concit;mdo-os f H E N R I Q U E H E I N S T 

ª 6: uni:em par_a ª necessaria f L IV R A RI A C A ·TH O L I C A t 
moralizaçao do cmema. • . f 

No- Rio de Janeiro e na· Capital f • :- -:- . Grand~ sorthnent,o de __ artigos religiosos cm geral - ! 
do Estado .funcciona regularmen- ~ l•_abrwa de imagens - Off1cma _de . paramentos e estandartes l 
te um centro censor de fitas ci- i Rua Quintino Bocayuva, 7(,-A C. Postal 2906 f 
n~matograph!cas: como o queria ~-- S Ã O p A U LO . f 
S. S. o Papa PIO XI, e que se- ¼ · · I 

, ....... ~ .................................................... ·:···· .. ~ ........................................................... -t! 

E.VA_NGRLI-Jú 

Os operarios da vinha 
._,,~,.- ,;r, T1)it.\ê, ç\ o ... P,r~l~lerna .. o S<'J'in, o tGrrivcl" 

problema que 110111 ... os · i;Oeiéllog-os. nem os 
lDstadistas, 11e111 todo,; º" :oabio,; do mundo 
o podem re,;ol\·or ,;cm ,, Fé•. 

Toda a noss" fé, todos os nroblemas 
da 1·eligiiiL'. tudo. gira ern torno desta coisa 
,pi·cciosis:-dma e de um valor inl'iuito: a almà"'í,~mana. 

T<'ora · remida i;,elo sangue de um Deus. 
\'omprada niio pelo ouro ou a prata, diz o 
1\ po;;tolo mas pelo sanguo de Christo, 

Nos Santos Evan, 
i;elhos toda a vara. 
bola destina-se ao 

· ensino de uma vcí. 
dadeira· "mural' ·oe,.e;,:r-,·, 
dogmatica, de or

DQMINGO DA SEPTUAGESIMA. 

São. Matlteus, XX. 1-16, 

· to do Senhor dol!I 
Cé_U8 e da 'terra. De~ 
Yeriam, antes, seu-

. . -:ir-se honrados por. 
1Naquele tempo, disse Jesus """S seu~ "l•c1 · r ,w,-, . . ., " v • <l.\liJ, ... ora.m objecto 

·,. 

Uma crianc:a t;o ,.-at..,c:,;1:10 di·~ia o insu,;
pcile _Joufroy resJH)~llh· 1í, nr!"~·unta>< d:i nos
so dc:,;tino colll 11111,t ,;á!Jcdu:·ia a.lill'"avel. 

D'o11de viiii? Que [ac.;o 110 mundo'? Para 
:indc v·ou? A razão (lc mi11hP. vida'? Isto ('li<' 

raz o clc~csporo da philo;·,;pllht'. cxclan1;tv; o 
,torturado e · nobre scePti<:o. uma criancinha, 
··una almazinha simplci, rP,,;o]ve cm paz com 
uruas poucas respostas do catci.;ismol 

SALVAR A ALMA 

. Anda o mundo tão estupidamente, matc
'l'taliz!tdo~ mecaniz_a.do. sensual e grosseiro, 
que o problema do destino sobi-'enatural da 
cr-eatura humana, não encontra quasi quem 
n'elle pense e por elle regule, oriente a: vida. 

Salvar a alma é a razão de ser de nossa 
vida na terra. Anda isto por ahi tão esque
cido que entre nós, mesmo entre esta gente 
devota e piedosa ele agua de flor de laran
jeira, salvar alma, vida eterna, novi~símos -' 
do homem, céo e inferno, etc., s·ão idéas de 
frade missiona rio em tempo de missão. e re
tiro, mas 1eouco importa orientar a· vida por 
lsto. Erro fun-esto, consequencla desta pie
dade, desta religim;idade vaga, sent-imenta,. 
lista. que desfibra a nossa gente. 

Andam nosso8 catholicos saturados 
d'aquillo que o Pe. Deiwrmont, C. SS. R., 

* p e. Ascanio 

Que vale nossa pobre alma! 
'\_ada, con~iderada em . si. 
E·... vale tanto como Deus dizem São 

'Bernardo e Santo Affonso, echoi( · de São 
Paulo, porque vale o sangue de um Deus. 

Andam e8qUecidas · estas verdades, e tan~ 
to. que chego a pensa.1·. ha muita gente por 
ahi a extranhar; venl!am ellas n'únia cronica· 
u.e jornal e sahiam do púlpito do mlssio-
na.rio! 

Ai! você cidadão moderno 01;gulhoso .e 
saciado de ouro e prazer, não compreh-ende 
esta 1inguagem. Você se encontra n'aqúelle 
estado de imbecilidade de, que falla ó Apos
tolo e 'de que já cantava· David n'um dos seus 
psalmos... Tanquam 'jumentum. 

Você. menina levianá,. vocês mulheres 
doidivanas, vocês, mundanos seduzidos, es
ton teac!Os como as mariposas em torno da 
luz mortifera do- prazer e do peccado vocês 
todos não comprehendem e u:ão que.rc;n n1es
D10 comprehender o que seja "salvar uma 
alma". 

Mas ... queiram ou não queiram, tudos 
iremos para a casa da nossa ete1:nidade ..• 

"1bit homo ad domum aeternitatis suae" ... 
E então .•• veremos! ..• 

dem· sobrenatural, 
Algumas. geraes, ex
planam a natureza 
deste R e i n o dos 
Céus q,ue o ivles::;ias 
,. e iÚ, estabelecer. 
Outras, mais parti
culares, explicam a 
parte exlgua que,.no 
novo .reino, tomou 
pàrte' o povo; um dia 
escolhido por Deus 
para conservar sua · 
revelação, a. pureza 
de seu culto. 

Segundo os escri
ptores judeus, não 
havia; na Palestina 

1 pulos esta parabola: O Reino dos Céus é sem e- elas·' prec!Íleeções de 
lhante a um Pae de Família que sae á primeira Deus, chamando ao 
hora para contractar operarias _para a sua vinha. 
E seu serviço desde ·a 

· , feito o pacto de um dinheiro por dia,· enviou- primeira hora. Ain-
os á vinh~.,_ E, sahindo á hora terceira, viu da de8ta Vez, Israel 
Ol_!tros.em pé na p_raç.a ociosos. E lhe·s disse: Ide mostrou dura a sua. 
tambem v·ôs· para a minha_ vinha que o que fôr se.rviz. Repudiou 0 
justo vos pagarei. Elles .for<1m. · Novamente sahiu Salvad·or. Por Isso 
á hora. sexta e nona e agi4"i:l'e mo.do semelhante. foram -seus filhos re-
A' undecima hora ainda encóri'l:~~u ·!)utros parados, jeitados. Cederam 
e lhes disse: Porque estaes ;:issim o dia inteiro lugar aos geútios 
ociosos? Responderam-lhe/ porqlle ninguem nos , só chamados :poste-
contractou. Disse-lhes: Ide tambem v'ós para a riormente. Assim, 
minha vinha. Ao cahir da tarde, disse o Senhor no Reino _de Deus,. 
da vinha ao seu procurador: Chama os opera rios . os u1tim'<is se tor.; 
e dá-1.hes ·o pagamen~o, começando pclos ultimas naram os pl'imeiros(; 
e assim até os primeil'os. Como vressem ~is os· A rejeiç'!i:o -de Isra-e1.; 
da undecima ho-ra, recebeu cada um dell~s urr: di- porém, não ,é defi•:, 
nheiro. Chega_ndo tambem ós primeiros, jul~aram · nitiva. Et!e 'volta;~-",:_: 

quem não: desejasse · · b .,,.,, . que 1r1am_ r'ece er mais: receberam p·o:r-em tam- a.o c~nhor, -reconhe·· 
ardenten1ente a vin- b ""' -em um dinh~iro. E ·o recebú1do murmuravam ·cerá a sua culpa, e;_ 
da do Messias; e to- contra P d F. ·1· d' d E . o ae e am, 1a tzen o: stes ultimas ador.a.rá sen MMsra· ..,; 
dos viam neHe um t b Ih h = "' ra a aram um ora apenas e os igualaste a a quem crucificou, 
grande rei, succes- nós que supportamos o peso do dia e do calor. Será no flm dos: 

. s o r d e D a vi d, M_as, elle re~p?n~endo a um delles disse: Amigo tempos. Primeiro5i 
que miraculosamen- ·. nao te faço mJur,a Ac - · .. . . , . . . · aso nao conviemos por um chamados serão os': .. 
te restauraria o po- d1nhe1ro d a 1 

? R b , 1 Mo. ece e o que é teu, e vae; que· ultimos a tn-gressa<i 
derio de Iirael ao- ro agora eu dar a este como a ti; acaso não me ,·em 110 Reino de: 
bre seus inimigos e é licito fazer o que quero? ou teu olho' é ·mau Deus. E, no emta.u-i 

BRANDÃO 
todo o unive.rso. No porque eu sou bom'?' Assim os ultimos serão to, a. Israel esta.vai *' sentido dos Judeus, os primeiro~ e os primeiros os ultímos; muitos, re8erva.:do lugar pro,; 
pçirtanto, sua posi- de feito,. sao os chamados, poucos por.ém os · ====================:::;========================= i;ão privilegiada, co- escolhidos,... . . ' ' epunentc na Igreja., 
mo unico povo de , fuudada }}elo Chris" 

1 to. Não houve al-deht, 
Deus, ao qual todos estariam 1;11!-1.eitos, continua- da ~alest!na que não visse O Salvador, que não; 
ria após· a vinda do. Messias>:~Tã,o comprehen, ouvisse_ seu apello. llíais, 0 "Christo dirigiu-se: 

-Critica Cinematographica da A. J. e. 
diaro a natureza pm·amente e'YlJ?iritual do Rei-, só aos seu:; compwt,riotas. Tudo leva-nos a crêl" 
no 1\i'essianico, e, como conseq'iüirtcia tambem ,que a co11q · t d . , u,s a o mundo para a ,Redempi;ãoi 
não 'pod.iam admittir sua uuiv~rsaJidade, de era o~ra :eserv'ada ao povo de Israel, que assim: Orienfaçâo 'Moral dos . Esfjeclaculos 

'EIT CA~"ON - Da U1úted, 
com John Hall e Lynn Bari. -
O presente film, cheio de passa
gens movimentàdas. resume-se 
num.a dessas bistorias dos primi
tivos tempos da formação de Es
tl!.dos norte~americanos, onde 1m 
frequentes · 1uctai,; e perseguições. 
.F'ocalíza. em especia1 o heroísmo 
de um jovem de espirito aventu
·re1ro. · No seu todo o film não 
a.presenta inconvenientes, mas 
w:na scena maliciosa, embora ra
pida, e . passagens emotivas, tor
nam -no desaêonselhavel ,ao pu
blico infantil. 

Cotação: Acceita,·el menos para. 
crianc;a.B. 

A MARCA DO ZORRO - Da 

. 8orte--a não l\av-er no seu seio d-futincc;ão en- tennma1 d · oprim1an1 as classes pobres. Atti- Cl.11'& tornar accelta:vels selll!I ma- . ·. ·., ····' ·· "'-· ,. . ' .- . , · .. . ·ia e maneira gloriosa :,ma missão' dei 
tudes pouco edificantes de um l 1es, princípalmente as intrigas tre Judeu e gentio. ~a pr~sente Pa~~b018:·· rg, povo escolhido. Muitos, pois, foram os cha .. 
sacerdote catholico e um duelo sentime11t.aes entre alumnos, apre- prova J:1;us este partwulansmo doi; Israelitas. mados_ - tod-os os Israelitas - pouquíssimos 
que termina com a morte de um sentando uma das lamentavels I Elles· sao' representados por aquelles opera- :-: ?s doze apostolos e alguns mais - cons-: 
dos ·participantes. tomam a pel- eonsequencias dessas intimidades l'io/; ,.do. ro'm-per d'alva. Fo.ram os primeiros a trtu1ra~ .08 eleitos de Deus para sua ObJ·a det 
Jicula dcsacimselhavel aos adolcs- entre jovens de ambos os sexos. quem Deus -Voltou 'os olhos. e chamou para Salvac;ao do Genero Humano. · 
ccnte~. Varias éa:samentos frivolos entre sua .vinha, 1,ara. ~ollaborar com Elle na obra E' est:' -o significa(io de:;ta, par.abola, prõ.;; 

Cotação: Acceitavcl para adul- estudantes. Destes, o protagonls- da Red'empção. Elles deveriam pre.parar o ad- posta PCIQ :M-estre, a uma . interpellação da 
toi.. ta consegue prosseguir seus es- vento do Messias, e construir os primeiros Pedro! como explanação ao facto do uniYersaT 

tudos á custa da esposa e eolle- membros do seu Reino. Tnnumeros exemplos repudio que lhe voltava seu propr.lo povo. A: 
CHARLIE-CHAN E O ES· 

TRANGULADOR ..:... Da Fox, com 
Sidney Toler. - Um famoso de
tectivc, Charlie-Chan, consegue 
desmascarar perigoso assa.ssino. 
A apresentação de assa.ssi.natos, 
tixeteios e luctas corporaes tor
nam o film improprio p,ara crian~ 
ça~. 

Cotação: Acceltavel menos par,1, 
c1ianç~. 

ga, que se faz cantora de "café- dos Santos Evangelhos e das Epistolas de São Igreja:, offerecendo-a ;i nossa meditação, tem· 
dançante". Os adultos preveni- Paulo dizem de modo claro que o Messias fó- cm vista ta-m-bem uma appJicação individual. 
dos que comprehendam so males ra e1!viado primeiro aos Judeus, e só depois, para aproveitamento dos fieis. Pelo. Baptismo 
da co-educação, sophisticamente em segundo lugar, aos gentios. - Com seu todos somos chamados para o Reino de Deus; 
disfarçados pélo enredo, poderão egoismo apego á ideia falsa de um- sobemno para_ ª gloria, a bemaventm,ança ete.rna. E~ 
assistir O fllm. temporal foi o povo eleito a causa de sua preciso: porém, qüe não fiquemos inactivos. 

. Cotação: Aeceltavel pa.ra. adul- propria rej-eição:- _ o egoismo dos Israelitas A IgreJa quer operarios, quer- vida, quer ener-· 
to~ que não admittiam SB!llefüantes no Reino de gia. E' preciso · que trabalhemos na vinha de 

A Ll!:I DOS PAMPAS - l>a. Deus é salientado pela admiração e murmura. noss~ . santificação. E' t}r,eciso que façamos· 
Paramount, com William Boyd. ção a que os levou a attitud-e do Pae de Fami- fructificar as graças <.!om Que o Senhor acom°" 

'.!im'., com Tyronne Power, Basil 
Whbone e Linda Darnell. - TO~S AS MULHERES TÊM 
Relata-nos a 1ucta movida. em SEGREDOS - Da .Metro, com 
tempos idos, pot un1 jovem, mem- , Joseph Allen. - Film sobre a 

-bro d& aristocracia californiana, vida universitaria "yankee'', on
. contra maus governantes que de impera a. co-cducação. Pro-

- Film de "far-w~1;", com as lia Q:Ualldo os Igualou, no 8afario aos outros panha nossa '"fü-a desde O momento que no~· 
classic.as correrias, luctas e tiro- operarios. O Senhor é livre nos ·'seus benefi- ~on~lt~i_u seus filhos adoptivos pelas aguas 
teioo,- impropries para crianças e cios. Di&t'ribue--os a quem quer, e segundo s~u O ap ismo. Como na HiSloria do Povo dé 
adolescente:.. l beneplacito. A salvação é offereclda a todos Deus, -nossa reprovação ou o lugar que no~ 

Cot _ A"--"'- c_o.uber ~10 Par-11,iso, será d-evi'do á nos:,a culJJa. 
. . açao: ~ .... ,-et menos para º. s_ home_ll6,_ sem exe-epção_, e não tinham os • a nossa negligencia, ou à maior ou menot 

crmnça8, J-udeus dll'elto de censura. sobre o pr~u.;edin1en- corrcspondencja ao. apeno_ divino. · 
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FRACOS e 
ANEMICOS • e Syphilis 

Rheumatismo 
ferida:, em geral ? ~ . 

. 1 ' ' 
MA Mil tEii NIA4-WWG ... arma a JteWWiihiii#..awt:,m~aam-wt ;1•@1 ;

1 
1~-·11 ~ 
j~ Milhares de curad·s 

,ELIXIR OE 
'NOG'UEIR~,,. 

do do processo entender que de
ve ser applicado aquelle princi
pi<!-. 

O artigo 226 contem ainda dois 

B R A S. I L zingcr. Darlan e Pierre Laval que''-·-:_;.:·_.,..:_:.:·_·:_:_:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.-:.:.:.:.:.:.:.-::_ 
seria no caso o mini~êro do lnte-1--
rior e da Propagandt>_ concessão de plenos J)bderes ao 

CLASSIFICAÇÃO E 
CRIAÇÃO DE COL

LECTORIAS 

paragraphos e o artigo 233. tres "O Sunremo Tribunal Federal. cessaria á integralização 'cto ca
pita r· da Sociedad,. 

C O N V E RS Ã O A O I prcsié!cnte Roosevelt. ·· 

1 

Arites de embarcar para ,seu p,aragraphos. na ultima sessií.o plena. decidiu CATHOLlCISM() pai.i. o sr. Wilkie deé1arou ás 
O segundo decreto-lei é o se- no aggravo 9.199. de S. Paulo. 

1 pessoas que dclle· foram se ri_c,.pe
Tclcgrammas de. divcrsàs fonte.s dir: "Farei tudo quanto r,:tiv0r 

annunciam a conversão do pastor em meu alcance para augmenl.s r 
Nirmoeller ao catholicisrno. o auxilio norteamericano nc1;-a 

Martin Niemoeller, ex-pastor que a Gran-Bretanha triu:r;nl!e 

guinte: que não é inconstitucional a co- CONFERENCIA GEO
ECüNOl\HCA DO 

NORDESTE 
O Presidenle da Republica as

' sir:nou o seguinte decreto-lei: 
, "Art. 1.º - Ficam alterados do 
seguinte modo os artigos 5.0 e 6.0 

cto decreto numero 24.502, de 29 
de Junho, 6.° mez, de 1934. 

" Art. l." - O regulamento , l:Jrança do scllo federal nas trans
para a arrecadação e fIScaliza- j cripções de transmissões de pro
ção do imposto de consumo, ap- prwdade.1. 
provado pelo decreto-lei n.0 739, Ficam assim dirimidas as du-

R.ealizous~. dia 4 p. p .. em Sal- prntestante foi preso em 1937 por cm sua lucta ·pela 1iberdade 1-h• 
vado:. a cerimonia da installa- discordar · da concepção estatal veis demonstrado ma~·nlfkn e,• 
ção d.a CJnferencia Geo-Econo- ,· nazis~o, sendo desde essa epo-

1 
lo_:'.:.!°.!<:.._PCrcaes a c::mf~nça.' 

de 24 de Setembro de 1938, será vidas que poderiam existir. 

\rt. 5." - As collectorias fi
cam divididas em cinco classes: 
l.ª classe - As de renda annual 
superior a tres mil contos de 
réis: 2.ª classe - As de -renda an
nual superior a mil e quinhentos 
conto3, at 3 mil; 3." classe -
As de renda annual. de mais de 
500 contos at mil e quinhentos; 
4.ª classe - De mais de cem até 
500 contos; s.a classe - De mais 
de 50 ·até 100 contos de -réis. 

Art. 6.º .- A criação de collec
torias sô se fará após verificada 
a necessidade da medida, em pro
cesso administrativo de que cons
te: a) possibilidade de rendi
ment.() annual de mais de 50 con
tos de réis; b) importancia pro
vavel de acquisição de senos ad
hesivos pelos cartorios e bancos, 
ac, so existentes na zona de ju
ri~dicção da repartiçã'o a criar; 
e) clesenvblvimento commercial e 
industrial d.a oona de jurisdicção 
respectiva." 

observado com as seguintes al
terações ao seu artigo 4.0 : 

1.0 - No paragrapho t.0 fica 
assim substituida a alínea III : 

III) - Cigarros e cigarrilhos 
nacionaes, com o preço de venda 
no varejo marcado pelo fabri-

Instituto Mo~erno 
PRACA DA SJ1:, 163 

S. PAULO 

Fiscalizado !)elo Go,•e1·no 

DACTYLOGRAPHJA 
TACHYGRAPHIA 

O Melhor Ensino Pelo Menor 
-- Preço 

cante por vintena: até o -preço 
de $500 - $080; de mais de $500 
até $800, $200; de mais de $800 
até 1$500 - $520; de mais do , 
1$500 - 1$000. 

Nota 14) - Alem das taxas 
esta!:!el~cidas do addiclonal de. 
25% por verba, calculado na res
pectiva gula de acqulsição sobre 
o valor total das estamp!lhas ad
quiridas independentemente do 
que foi estabelecido no ari. 57, da 
lei n." 4.984, de 31 de De2em
bro de 1925 dest-i.uado á assiste_n
cia hospitalar do Brasil. 

Art. 2.0 ,--:-'..:·Este decreto-1ei en
trará ,.e1:11,:?Jgor na data de sua 
pub}ilc0rção. \ 

Paragrapho ,,ippco - O director 
gerál · da Fa~enda Nacional im
mediatamente transmittirá, por 
telegramma o seu texto aos de-

n . j tegados fiscaes do Thesouro Na-
·~--._ 4' · cional nos Estados, determinando-
dl ~ 'f!Y lhes que o retransmitfam lncon-

PÍ~-,,,iíiiii~,iiii!!P.ii:=~.~~~,~~~-ii\C;.. continenti a todas as reparti
j;.,bf"1'1T<P•Z•fZrZ~ ções arrecadadoras sob sua jurls-

~ J n12rd & (B di~~- 3.º - Revogam:~e as dis-
<•~• furwAo• (M 1,~, pos1çoes em contrario. 

~VG 24 de Mcno. 80 o 90. Co1xo Po,rol, 202f · 
SÀO PAULO ....... GARANTIA DE INDE.M

___ j NIZAÇÃO EM ACq
DENTES DO TRA-\ 

BALHO 
I?Fr..ULAMENTO DO JM-
. AL'l'ERACõES NO 1 

POSTO DO CONSUMO ô Prestdente da Republica as-
signou decreto-lei instituindo a 

O '.Presidente da Republica as
~igaou doi8 decretos-leis introdu
rlndo modificações no RegúJ.a
mento do Imposto de Consumo. 

o t.0 tem a seguinte redacção: 
"Art. 1.º - Fleam a,i;sim re

digidos .os a.rtigos 226 e 233 do 
Rcg!flamento approvado pelo de
creto-lei _n.0 739, de 24 de Setem
bro de 1938: 

Art. 226 - Das decisões favo
. l'll,vei.s aos contribuintes mclusi
ves as de.correntes de desclassi!l
cação da ínfraeção, deseripta no 
auto -0u notmcação, haverá sem
pre recur.so ex-officio, salvo quan
do a importancia total cm litígio 
fór inforior à um conto de réis. 

Art. · 223 - Ali decisões por 
equidade são da privativa com
'P'2tenc1a do Ministro de Est..ado 
·do,5 Negoeios da Faz.enda, median
te proposta do Conselho de Con
tri'.1uintes, ou quando pelo estu-

fiança bancaria para a garantia 
de indemnização em accidentes 
do trabalh<,, 

PAGAMENTO 
DIYIQA 

DE 

() Director da Despesa P.ubllca, 
á vista do despacho do Dil:ector 
OeraF~encta Nacional; · auc
torlzou o thesoureil'o geral a re
colher, mediante guia aos cofres 
do Deposito Publico, a impor
tancia de 7.294:398$000 para at
te:Uder ao pa,-.a,nento devido pela 
Fazenda Nacional em virtude de 
sentenças judiciarias 

COBRANÇA DE SELLO 

Por intermedio do Agencia Na
cional de. Procuradoria Geral da 
Republica communicou o seguin
te: 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

Presunto e Friós - Vinhos Finos, 
Fructas, Biscoutos e Bombons 

Generos Alimenticios 

EMPORIO MONTENEGRO 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 

MERCEARIA ·AVENIDA 
AV. BBIG. ,iurz ANTONIO, 2.098 - (Em fr,:nte á Igreja 

lm.ml!,cula,Ja ConceJçã.e) - PBONE 7.5453 

PROMOÇõES DE 
FUNCCION ARIOS 

O DASP dentro em pouco dará 
inicio aos estudos pará a revisão 
do regulamento de promoções de 

mica do Nordeste. cha mternado em um campo de 

1 
qu!ã~ü:e~1~;t;te;01~f:r~-~~i!açi1~: 1 co~~~'.~2;:1~!~.' segund_o 

11
os 

1
~cs- 7-' . N O ti C Í a S 

reunida: Sergipe, Alagoas. Per- m~s vccLgrammas, Ja a a .,um {_lo 1\,1 U O ,lo 
nambucc, Parahyba, Rio G. do I 
Nor~ e Ceará. T ANAGRJ\.N funccionarios. , 1 REVOLtJÇÃO - ô Cel. Ful-
NOTICIAS MILITARES Optimo' forU-

As suggestões que estão sen
do apresentadas serão conside
radas por occaslão da reforma. 

MELHORJ A DA. 
BORRACHA 

O Departamento de Agricultu
ra dos Estados Unidos offereceu 

Em decreto assignado na pasta 
da Aci·onautica, o Presidente da 1 

Republica nonieou o coroncl-avia
·dor Amiicár Venoso Pcderneil·as. 
para o cargo de Director dá.· 

, Aeronauti(;B,, Militar. 
. 

J~ q.c-·a·n. te fem .. i·n_i_. 

l 
·o, exclusiva-

~ " :iente fem:111-
-~ "· ;V!cn;é de 
ff ; e u s hormo-

. ;,· ... · 11Íii's especiaes, 
· 'T'anagran t·e

ju vcn esce a mulh'cr. Tana
gran ê o remedio iniiicado 
em todo1; o::; ca$o::; <le aba
timento. rugai 1freooces, en
velhecimento prematui·o, ca. 
bellos b'í·ancos antes do 
tcmno. Em todas as dro
g-ar:as. 

gcncio Baptista eonreguhJ 
sufoca;· um pi·incipio <ie revolu
ção Qll"' devia estourar em Hava
na. Esh1,:, suspensas as garantias 
constituconacJ . i 

Noticias de 2_'. CÓMJ>RAS 
Berlim informam· que diver

sá.s firmas allcmãs adqufriram 
grande quantidade de borracha 
brasileira,. que seria transpoi:tà.cla 
ps,ra o Rcich por navio, japonezes 
vb Rus:;ia. 

ao Instituto Agronomico do Nor- e Regressou de Buenos A7,Tes 
te mudas de seringueiras de alta O Major Alencastro Guimarães, 
classt. chefe do Gabinete do ministro 

Uma commissão de technicos , da Viação que acaba de partici
do Departamento de Cultura es- f par de uma conferen~ia de com
teve no Amazonas estudando a i panhias de Navegaçao, intc:-es
producção da borracha e os meios ! ~adas no intercambió commcrc!al 
capares de intensificai-a, mclho- ; entro as 1waças do Rio da Prata 
rando a qualidade e a q11antidad~ ' e do Brasil 
,~~ _ -~·oductC> ... brasileiro. ,,._ 

o O Presidente da Rcp~blic!L 

tcmúo' 'vinha se inclinando para 
o catholicismo. 
. A ncticia da conversão do ex-

3 DES'I'RUIÇAO - Os_ ita.íla• 
nos dada- a crescente pressão 

.,dos,, g:i;e_gop ,,. '1,estruirani · ciõnipt~'tá.
ment(· as install..l,çõcs portu.arias 
d•J Vallona. 

SIDERURGIA em decreto assgnado nomeou o pastor protestante foi annuncla- 4 l\'.USERIA - Grande fome 
novo inspector geral do Ensino do d?. simultaneamente na Allema• affligil·á a população fran-

0 Presidente da Republica as- 1 Exercito, general Isauro Regucira. nba e n'.', Sui~sa. pelo co:Tespon-
1 

veza, se;;·undo os communicados 
signou decreto-lei auctoriz.ando a 1 ' dento do, "Basler Nl\chrischter"' dos jcrnaes allemil.cs 
constituição da Companhia' Si- o Foi nomeado pelo Presidente em Berlim. 
derurgica Nacional. da Republica, para o cargo de 

O Ministerio da Fazenda fica ministro do Supremo Tribunal 
e.uctorlzado a subscrever, pelo Militar o sr. Garriga Dios de 
Thesouro Nacional, a parte ne- A vUr, Pires. 

138$ 

EXTERIOR 
O DESENYOLVTMENTO britannico é feio no momento em 

DA GUERRA I direcção a. Barce. . 
Em Londres se espera que cah1-

· t 1 cta· aquella cidade em mãos dos 
A semana passada mm O ca - britannicos o caminho do general 

ma em materia de guerra aerea, w.awe!l estará· aberto até Ben
deu lugar a outra semana, um ghasi não sendo possível aos !ta-

. ·t d pelos cons- ' . pouco ma1S agi ~ ª . _ 4ianos resistir ah! por multo tem-
tanteis bombardeios da aviaç9;0 pc,. 
'rillemã sobre Londres· e outras ci
dades inglezas e pelas represa A "Royal Ail· Force" bombar

deou dia 5 a cidade de Benghasi, 
procurando alvejar de ·preferen
cia, o aerodromo de Berka. para 
prejudicar dessa forma a effica
cia da arma aerea italiana. 

lias da " Royal Air Force" nos 
céus da Allemanha e contra os 
denominados. portos de invasão, 
mórinente Brest. A e$sas activi
dades aereas se cifra no momen
to a guerra entre a Inglaterra e 
a Allemanha, apesar dos boatos 
duma posslvel e proxima tenta
tiva nazista de atacar as Ilhas 

CONFUSÁ A SITUAÇÃO 
NA FRANÇA 

J3ritannica~. São muito desencontradas as 
Na Alban1a continuam os com- noticias que d.e Vichy e de outrOD 

bates entre greg·os· e italianos, pontos da Europa, chegam sobre 
com vantagens para os primeiros. a situação polltica cLa França. 
A cidade de Valona, ainda con- Ao que parece as autoridades 
tinila em poder dos italianos, al!emãs de occupação exigem do 
apezar da pressão de cinco colum- Marechal Péiain urna collabora
oas gregas que avançam impe- ção mais ampla e ri!al do que a 
tuosament.~. de! agora. 

Grandes combates vem se fe- Foi fundado ein Paris um par-
rindo no momento pela posse de tido unitario francez, em oppo
Tepelinl. Essa cidade depois de sição ao Marechal Pétain. 
bombardeada pela artilharia gre- E' objectivo dos politicos que 
ga, apresenta o aspecto de uma integram esse novo g1·upo, a tola
grande fogueira. litarização progressiva da França 

A pop1,1Iação foi porlsso evacua- e o apoio á politica iniciada pelo 
da, permanecendo ahi somente governo de Vichy, quando delle 
os defensores da cidade, que en- ainda fazia parte o sr. Pierre 
contram grande difficuldade em Lavat 
resistir á pressão dos gregos. Na !"-s conferencias entre os al!e
Albania, ,a acção bellica de maior macs e as autoridades francezas 
importancia foi a cónquista da 1 ~ sucedem. º. Almirante Darla_n 
montanha de Trebeshintt pelos esteve em Pai is em co11fcrcnc1a 
greg·os. Essa posição situada a com o ex-ministro Lavai, affil·-
6.000 pés de aitura é de consi-1 mando que a conferencia tra
deravel importancia estrctegica, tou da cessão de bases navaes (li, 

pois segundo se affirma é a cha- de bellonaves francezas para a 
ve de todo O sul dll, Albania. lucta contra a Inglateri•a. 

Na Africa · continuam os exitos Outros telegrammas inqicam 

N.<t guenr. de 1914-18 o~ 
tin N'icm ~ellr.r foi official da ma
rinha allemã tendo commanda
do varias unidades submarinas. 

5 RECONHECIMENTO - 0 
ministro _Antony Ede11 em de

clar.açoos feitas. na Cama.r.a. dos 
·Communs rcCÔnhéooú o direito do 
•"neg.uu" ao .throno d aAbyssinla 

PROJEC1'0 :P.E PLENOS 
PODERE~ 

6 -PROTESTO -,- ex-rei Glltt'Ó: 
da_ Rµm.ania. protestou ener

. giéamentc pelo facto dó govemo 
CcnHnua a!nc!a em · discussão ,~~spanho-1 persistir prohibíndo sua 

o projecto de plenos poderes e.o I li\'rn sahida da paiz. o ai}tigo 
presidente Roosevelt, r,sra. a ve~1- n-.ona.rchs .. desejava estabelecer-se 
de, _e arrendament ode matenal .1 em Po:rtuga: 
lnll!co á Inglaterra . 

. Enqua.nto o sr._ Wendell Wil- 7 FALLECIMENTO ..:.... FaÜ~ceu 
k1e enviado especial do sr. Roo- dia 5 em Londres. Lord Lloyd, 
sevelt percorria a Inglaterra em ministro das Colonias da Ingla
mlssão off!cial, os debates na Ca- terra. 
mara norte-americana, ·continua- , =
varo. Muitas foran1 as opiniões 
a favor da concessão de plenos ' 
poderes, sendo · tambem numero
sos os parlamentares que até o 
momento se manifestaram contra 

. a medida. Espera-se porisso que 
a votação seja animada. crendo
.se porem que Roosevelt sahlrá 
vencedor mais -uma vez. 

A ida do sr. Wendell Wilkie á 
Europa fortaleceu muito o pre
sidente, pois dividiu a oppostção 
vigorosa dos republicanos. O ex
candidato já está de regresso .aos 
Estados Unidos, chamado com 
urgencia pelo sr. Cordell Ht:ll, se
cretario de estado par aque pos
sa pr8$tar em .Washington seu l 
depoimento sobre a. situação da 
Inglaterra e a opportunidafle da 

\ 
. foNTRA CABELLOS BRANCO~ 

f QUEDA DOS CABELLOS · 

tJUll'E.NJUDE 
.A-LEXANDRtt., 

Noticias falsas allemãs denun~ 
ciadas pelo Vaticano 

O nadio Valicano, em emh;· pa1,toral collectiva i,erla daá.1 
são para- a Allemanl.J.a, em alle·: pelo episcopado allemão p#,rP 
mão. denunciou trcs noticias orientação da ll)OCidade ai 
falsas propaladas pelus al- ' lemã. 
lemãcs. O Vaticano affirorn n~o ha 

ver nenhuni!ll carta uai;toral 
nei;se sentido. 

Espalhou-se que oi; Bi1>po.s 
allemães viriam á Roma para 
renovando tradicção antiga, re- j Finalmente o jornal fascista 
ceberem ordens do Santo Pa- j '·Relazioni InterllJlzionali" faz 
dre. 1 menção da attitude simpat}1ica 

O Vaticano declara désco- l ao nazismo pelo jornal catho
nhecer tal facto e que mais lico "Der M:ue \Ville". 
ainda, fora neg-ado o passapor-i O Vati.;.ano desmente que o 
te á pnelados desejosos rlc J "Der. N'eue Wille'• .. seja orgão 
Jrem a Homa. cathollco embora oo intitule 

.. para os catholicos allemães' 
e que não fora approvado nem 
pela Santa Sé nem pefa Con-

AfíríÍlou-se que uma cai-ta . ~erencil!, dos BisPos de 'Fulda ________ ... _ .,......-------'---

Experimente a 
MANTEIGA "BANDEIRANTE" 

Kilo U$000 

(la:, armas britannicas, e.apita- que em breve serão fetal sradi
neada.s pelo general Wawell. Nes- caes transformaçõe& no governo 
sa semana os britannicos se. a,po- francez. A . a,qq1jpistração publi-

·Marmoraria Vidai•,, 
Espec1a,ísta em tumu.los dê marmore e· grah'ito -

Pteços mod1cos. - A V.IDAL NETTO. - ALAMEDA 
BARAO DE L:IMEIRA N,'' 108, - Telephone 4-2312. 
SAO PAULO, 1

; deraram de varias cidades ,entre cr, seria coúifada a um triunvi
ella1> Agordat, Barentu e Cirene. raio ou_ um quadrlunvirato, da. 
A c,Urecção do Piincipa,l a.taoue oual íÚi.am Parte o general Hui-



' 

~ 

São Pªm.,, t ~ ~vereiro de 1941: I,; E O J O N A R T ~ 
1:1:===_;;,.:. ;::;;=====::;::=-;:. :=:;_:;_;.;_;;.===================== 

Federa~ão Mariana Feminina! Os perigos das 
, 

mas leituras 
(CO'NCJ,.USÃO IM 3.a. p~.) 1 mais amplo do c,bri~~lan!-)imo_, 9\le neutl'O$. Sabemos que é poss!s 

servirá tanto para fins apo!Qge- yel · ~ · · neiinílic!~ em maieria 
o conhecimento de taes dou- ticoo, como para consólidar .. a puramente lníortnativa, quanc!v e a.r na V a l. .. .. . e ar, na V a I .. ~ - trina.º. que nós cathollcos ronsi· propri~ fé, por exemplo. o jorna-1 publica a 

deramos errone~. pois que, se te- Em segundo lugar devemos descripção de um jogo de fute= 
Fllh& de Maria' Que1 quer ( A .- mos a doutrin_a catho)ica como mencionar os livros francamen- bol, ou artigoa assinados nos 

f,<1ue sejas, onde ·qu~· que :stejas. -- p e I o ) eis:~ ~::.:n!-~º :i:~:ci
0
::~ªpt~: certa. não podemos crer em dou- t,e pornographicos e ll-Qt.ie11es que qµa_e~ 9 j9r11a1 n~Q 59 responsa-

'.()uve e atwnde de coração sr,ene- cente conde. Superior do Sane- trinas que lhe são oppoS tas - encerram um sentimentalismo j' biliza pelos conceitos emittidos; 
• M• pell " F .., rac·o Mª g·i·one Sªl · L uma cousa não pode .ser e dei- morbid". Os pr1·me1·ros, que ha, entretanto, art;o·os sah1"dos da 
,,rOSQ - ap o "'ª' e ... e .a ~- · ,.. esiano. - ug~res: 60 tuario do Coração de Maria. - v .., 
;r.iaWI Feminma g\le de mil modos. , interl).os e 60 semi-ir>ternos. Lugares: 30 internos . xar de ser ao mesmo tempo - con. _stituem o eh. amado estylo i_·ea- '1 reqacção que. por __ suf! pl!,tl:lre~. 
lJOr mil e ~ eirc\,UllstanciR te 3) lns.tituto Santa Therezinha. 8) Colleg·!o Cabrini, rua Do- 0 conhecimento de taes doutri- lista eram ant~gamente lidos ape- nãq podem. ser l}e)ltrq§. l?e de· 
"ª +~ id te afastar 'S rua Sam<> b · 60 (B I na:. dizíamos. atravez os auto- nas p_or indivíduos maiore• de terminado period1'co esci·eve so-,ç,..,~a, "" CQn:v a a · _ < ! ,..m am_, osque da mingos de Moraes, 226 - Prega- · ' " · 

4103 fo~<ios prof,ªJlQ6 e pagaos 
11 

Saude
1 

). - Pregad_or: Pe. Daniel I dor: Pe. Roque Pinto de Barros. res que as defendem, nos é sem- idade e sem princípios moraes bre o divorcio, de ·aua~· uma ou 
.. + "i d e Vªl para Mart R d to t L pre perigoso. E iStº porque, ª solidç1,. elle se manifesta a fav.or ou-·c'on-

70 
eloquencia do escriptor sommada t "" d j · "'00 ~r~~ .,.. a_s . o ·11,rna._ .. . ... _.

1 

. ·· -.e_em. P_ ris a. - ug\t- Lug_ ares: 50_ mternos. , 
;nQ recQ!lh\mento <ie 11ma.casa r~- res. mternw 9) Externato N. s. Attxiliº- Hoje, entretanto, mocinhas e ra. "º· o orn11,J, 1eroporl!, se di-- 4) e 

11 
~ r. nossa ignorancia religiosa po- go. t te 

iilJgi9$&, te entr~es a oraçn? . -o eg4o Sion, Av. Hygie- dora. Av. Celso Garcia, 446. _ rapazes lêm livros que conllidera- ·,.. neu rp, m, P9JS, uma wten• 
,, dit ã 

I 
l 

901 
d.em cheg:,i,r a nos convencer do taca· · t · !;mil~ ferv.o~sa. :,i, me. a.ç o mas noJ?O·K•. . - Pregador: Conego Pregador: Pe. Pedro Paulo Koop. · mos tão perniciosos como l!,quel- , o, e essa onen ação não ~ 

'1Lprofu,n<,l11-!111, da.s verda_çles erer- Lmz de Abreu. - Lug!!,1·es: 160 Lugares: 150 semi-internos. erre. les: as oQras morbidamente sen- ª catholica em n~s ·diari9s. 
d 

inte O estudo. pois, que devemos - · .. -
;nM, ao e.stu<io o~ meios a em- rno~. 10) Collegio Sagrado Cvração fazer de taes doutrinas deverá timentaes que apresentam, de Quanto á pseudo-literatura in-

!=Pregár p11,ra, corr1g!ndo os teus 5) Collegio Des Oiseaux, rua I de Jesus, rua Coronel Mello de ser buscado em obras catholicas permeie, capítulos francamente fantil, tão intensamente ·esp~Jha-
f,çeffeitos, ~ttingir~ ~qµelle_ "':}·au CaiQ Prad.,o, 232. _ Pregador: Olivéira. 221 (Villa Pompeia). que tenham por esoopo mostrar- realistas, e que são a grande da entre ~ no1,1,:J.S çrµuwas, atra
:(le virtude ~ perfe1çl1,o ~hnstit. !,l. Pe. Gei:aldo Pires, Reaemptorista. Pregador: Pe. Joaquim Rocha, nos os eITos dos pontos que se maioria de nossos rom1:mces. Y€ll SJlPP,)ement.os mensais e se-
1<1ue te ol;>nga a tu11, alta dig- Lugares: 120 internos s. J. á E' incrível como se ouve fre- manaes de toda · ª espé;ie, Íntf:i• 
'nidade de Filha da Rainha do 

6
)· C _

11
. . e~· _-, · _ oppõem nossa doutrina e as · o egio· =Cre Coeur de 11) Rua Leoncio de carva- consequencias funestas que acar- quen¼Jru)nte, ela p,!l.rte çle moçl!,& ramente illustrados com hislo-

Ceu. Marie, 111a Martiniano de Car- lho, 104 (cas,a particular). Pi-e- retariam a quem os admitisse. Só e rapazes modernos, referencias r.ias de crimes e O\ltras de t:l:.io 

Ah! "Se conheçe;,ses O d?m de I va_lho. 711. - Pregador: Pe. cres- gaclor: Frei Adalberto' Ortmann, j assim deve o catholico pôrose ao enthusiasticas ·a romances como impro,priªs ~ kl.acl~ ª gy.e &e des
'Deus! ''_ E'_ talvez lá. no mlenc!o cencio Irrurizaga. - Lugares: 15 O.F.M. Legares: 12 internos e par de outras religiõe.s, adquiriu- "E 0 vento-levou ... " e outros tinª111

• sª9 muito ~111 apy)irfl-
(lesstl ReUn> de 19u que JeSus internos. 28 semi-internos. 1 4o desse modo um conhecimento semelhantes, de autiore;; nacio• , das as palavras çle çgndemnaqiic 
~_:r~!~ .. _r.,a ,,~ll-saral'!'r~el-O"ddaaressêddee qbuee- li_ . ·:=::. naes, cuja leitt;r\l, deçep~i<>ni· ~-,1 dos Srs. Bispos que lemos, Rln-
""' .. ~ "" ,.. la immoralldade evidente de al- .d_a hª POUCIJ, ~ P!l,,S~rail C,Qllec, 

. :,~e1,.:ªs"~eroch~r'~:,89
8 

:ifgr:~~sq~~. Not·ic·,as do lnter·i gumas scenas de;;crlptas._ Dos tiva. . """ ,,_ " ,.,.,.. r malefic!os que esse;; livros regre~ Nij.l) P<!4em9~ çleµ.:ar cje men-
esquecidps de seus mais sublif1:e,s ; · · · · ' · s 0 ntam, mórmente para a juven,- çjonªr n!!st'ª' rªp!çla resenhª, cer-
õeveres e de §eu titul9 de chr1s- . . ;.... ,: · ''· . . : · "", '· tude, não falaremos 1!9Ui, por tas revistas que clrcµl\l,Ill ein nos-
:tiio.s, se entregam aos excessos serem evidentes. so meio. Nacio~~ ou estran-

. d-e um divertimento pecamin0SÇI Algumas palavras ainda sobre geiv~, algU!ll!!S ·opt).mamenLe 
,e pàgã,o! · · SORO Ç ABA. Reih-o dos C9n_$re~ados Ma· d?, cathollco fervoroso aeve to- os livros falsamente chamados covfeccionacla,s no QUI! diz res-

E ?ID troca te cum11lará Ellé ~e ria.nos - H9je te,nos _gue i~rir mar a si o encargo de auxiliar de "educativos sexUJ;l,es". Mui- peito á teclmica, · çle · impres,sfio, 
f,Slil!.S m~!s pre,ciosll,S griças, te lnsino do caU:lsmo _ Dia a um novo íl,Yiso da Federaç_ão Dio- pelos tres meios acima referidos ta,s destas obras, qµe coµi~ç::rn:i são parisse mesmo ~-randeme11te 
>,couwv.uiCll}'~ !~ e COil,l!Ola~ dl~ se nota o des~nvol11imento cesana, ditado em sua Circu)ar or. trabalhos da Obra das Voca, quasi sempre com um estudo mal perolciosa,s ~la. ma,nelra Attra• 
!çôes,·. Qli!l t,a;Jv~ ·eSi:,e~~ P1'tl!~ ! .crescente na Conii·egação d~ ni 15, daI1dO nov,as deter~!na- ções na Diocese de Sé>rocaba. feito da anatomia e phisiologia, hente com a qyaj. eioii?em cli-

~

'1,ll';iloamesite \\ tua oorrin.;wnd.en- i c in · - d · Do t i · Ch 1 · ções com referencjl!, ª'º Retiro d9 descambam logo para a immora- e~~ i1mnQra~ g~ Pi?rturbam, 
· 'i

0
• :,; "°"'""'" M R.etiro,'.-'iie~ !«!;- 1 ,_ :9 ~r~_ · Çll0 ·· ti, -· · 11· r na r s- c , E · t d d te l E i R li · n· l1'dade franca e aca· ba· m re=lven· , s.em. . "uvi_d_ ª·, Q$ que guer·em le-'"' ,. ,. ... ,,... j ta àa P!).rocbia d/.l, .Sé O l'l,evmq . _.:.rnJ!.v~.. . m vir µ e . o en n- ,!Ui. !19 . e. g10s0 n.a . 1ocese - ...., "' . . 

·.tirO::• · Pe. J9"9 Ba.pt~ta R!~!J'(), vke~ pim~nto hqvi~o entre o ~vmo. Foram 1'1,9l}W~dos q~arta-feira, do o probleq1(t sexuai çle upi zri<>· va,r 1,1ma viçia Plll'.\l,, ~rvindo de 
JeiU.$ pa~. . . e chli,mp,, .. 1 presiçlente (lo Çateci~mo P/.l,ro- Frei Zeno Rohr, Q. F. M., Direc· pal3Sada por S. Excia. :ítevma. do lnteinimente opp<>sto á dou- alimento a,o viciç de qu~tól'l 

.'Volt.e.-1,'Í( li:lle? ... •· NãP o $1,1,)emQS . .1 f!Ml\l, 4,epois c;!e ter v~!titc:lo pes- tor Dlocesan_o e o Revmo. Pe · I o Sr. Bjspo D_iocesa __ no_, os novos trina da Igreja, · · -- "· · · !!-CP.em gosçq e.fll fql~)-as." · 
v ,,.; ,,,a~ que Pªª"ª,... · º0ªlmente Irineu Cursino de Moura. S. J., directores dioces,anos do Ensino Rafer· fi . ...,, pp1· _ .. es ,......, . ,..,.,..,, •• 1_" ... . em suas .çl\®S, os ca- , . ~ imo-nos, ,,nalmente. aos j Ili) _ CONCLns~o "RATIC''A 

~eloll; e q\le de1X~rã9. somente I techistas, que ·são em numero de Director Ij!st!ldU!!,1, o retiro dos Religioso. A nova directorla es- chamados livros educativos da .,, P<. ,. . 

;(!B?lçà.so physiCÇ) e morp,l, e certa- 60, Iniciou 11, or~anização do en- srs. Presidentes de Congregações tá assim constituída: Director, vontade'', como são intituladas 
imemo remorsos cte consclencia, ·. ·sino propriamente c:lito, organi- Marianas que se deveria realizar Revmç. Pe. João Baptista Ri- as obia~ de Victor Pauchet, Smi~ Pª"ª termin!l<r, v.eJg,mo.~ qual 
;renunciá'.rM· is .alegrias pura se zando pa,ra .. isso um programma ne. Curj.a Oioce;;ana fjcou trans- beire. DD. Viga.rio cooperador les e outros. Na app1Q·ellcia na- ª attitude gue o vetdadeiro ca
\lliant#B -~- Retu-o J:§.pirJtual? _minirng gue deve ser ministrado ferido ~ra São Paulo, na Immi- da Sé; Membros do Conselho, da encei:ram elles lie má.u:' Na tnolico deve torn\l,r em relacfo 

E' ·àw. QJle i,rlÍ,$ encon:t,rar cer- pelo ca:techista. Do lado iadmi- gTação, onde o nosso Director Revmos. Pes. Conego J,oão San- verdaµc, elle.s prçcuram estirnµ~ ag gue fqi visto. PocJemos resu• 

4
amenw -a pakvra, a ,expressão,, nfatr~ti~o, s. Eevma. dis~ribuiu· preg·ará o retiro aos Cong,ega- doval facheco, pD. Vigario de lar a vontade, desenvolver O ca- mU,a em 4 iteni,; ·· 

,a;aives tolla vma; pratica que ·te i bole,t1ns mensaes pormenonzados, .dos da Diocese inteira. Por isL Boltiv2. e Pe. Dr. Antonio Bru- racter, etc., mas ,6. :s~u eh-o colll- ll Não ler as obras condern
,seraí, ~rmenlie ~.stina«a e 1, c_iue. da~~o perioclicdmente os re- · ·-&o todos os Marianos deverão ir neti, PD. Vigario de Itapetlnin- rnum está em_ fazer isi,r:f' 'çfe \lm nada3, procurando destruir as 
j<r!té ,eraí, _

0 
.tniQio àe tua ·ver~, sultados dos trabalhos cateche- a São Paulo acompanhados do ga; Secretario, sr. prof. Dioge- modo exclusivàfuente, niituralis• que tiver ern seu poder. Caso 

~eÜ\11, eon~,... , tlco~ . , s:. PresirlP11te. nes de Almeida Marins, DD. :Ói_. ta. Elles peccàm, pois,·· por precise l_er alguml\S qessa-s obrus, 
'.!Q'l1o õe,spr~. ·Filh/.l- de· Ma.rl,!I., - ·Em Sorncaoa '1averá Rpe- r.ector da Escola Profissional Se- omissão, deixando absolutamente P que poqe acontecer no decur-

-o' dolll~·-lllle NoJlliO seniwr te o!{e- Reuni~· da -CoUlllli.sSIW Ce~- ·nas para ·os ºresidentes ·na cidA- .cundaria de Sorocaba; ·Thesou- d? mencionar o sobrena,tural, in- so · de certos estudos superiores, 
re~ ~;, talvez 

O 
anno .que tra; do Co~r~~ Eucharlstfco - dl",. não_ estando ainda certo qu!;ll reirn. sr. Terencio da Costa d1spensavel á obtenção de taes deve o interessaclo pedir licenra 

vetti;,nio ,~ n~ .en@ntre, ~1- ~unda,ferra; dia, S. do corrente, seja o pregador. Os interessados Pi!!~. illustre membro da nossa virtude!. á a1,1torldade eco1esia,stica dil:i_ 
vez $ ~ .fJ ultunc .appel:lo .cl.Q conforrne •. ll-V~ qiie mserjmos na deverão se entender com o pre- sgc!e_d?.,cle catholica; prof. Cl;J,u- lil agora uma palavra sobre os gindo-se á Curia Metrop;l!tana 
Conu;ã~Mtiencordtoso de Jesus 

I 
i,em.ana a.nten9r. r?Ul},iu-se pe)p. sidente da Congregação e a elle dio Ribeiro eia Silva; DD. Ins- pepigdicgs. Qus,nto aos jornae.s e consultando o seu confe~or. 

·a nQISe. ~t' · · 2:' vez no predio da Acção Ca- fa2:erem o respectivo pagamento peçtor )l:scolar da, nossa D.elega- e revistas espiritas, protestanteÍ;, 2) Ter a devida cautela n~ 
tnplii:11, a gr#>nde C9mrois~o exe- !ia taxa de 15$000. eia Regig_nal do J!,:p.sino, como re- etc., nada preci,s11,mos dizer ppr- leitura de jornaes e revistas neu-
cutlvll, ,d9 1.° Co~i'e$'9 Eucha- pre11Cntªnte do Prof~ssorado · Ca- quant9 a elles se applica tudo trçs, procurando se orientar em 

. rlstic9 Diooo,Sll,no. Var~ P$.S\lm- ()bra. das Vocações - Os fins thçlic~. · · ·· qu!l,ntp falam9s acerca dos livrqs j9rnaes C!ltholicos, especialmente 
.. Otfan,lqção, dos varlos colle• pl;Qs importantes e de immedill-- da Obra da,s Vocações Sacerdo- • gue no qµe diz respeitç aos erros dou-

gloii ~r.a 
O 

PJ'QX!mo Retiro do ta _solução foram trataclos e que taeR d/.l- Dioçese de Soro.caba são. rias encerram doutrinll,S contra- trin11,rips çls,s i<;leçjoo-i!IS de que 
Carnaval a realizar-se nos dias 1 ~rao divu.fg.\\dpg oppprtµna,me11- tre~. a saber: Lº Inten~ficar a CATANDUVA ao C!!;tholicismo. 'Refer!mo- e~es per!odicos pod:m trata,r . 

.2
º, ... ,e 

25 
do corrent·o•. 1 te._ Entreta.nfo, .ficou resolvo _que cruzada de orações e boas obras, no~. aSS!m, de um modo espe- 3) " .. ,. ~ im eia!, á chamada imprensa neu- Est-udar !l_ religião: quanto 

1) Colleglo Santa I O'ft<>'2 rua sera o convida.dos todos os Jor- para plorar do Senhor 4a elh ,,,._, naes da nossa Ci'dade re messe, o=rari·os i·ctoneos á SU" Reti.t'9 - E' com gr!lnde en• tra. Os nossos diarios se dizem m_ .or se conhece a rel!~iáo, me-
.Tres Rios, 576. - Pregador: Pe. . · ' presen- "" - j · fl Eduardo Roberto Salesllmo tantes dos Jornaes da Capital e seara; 2.º Augmentar a propa- thusiasmo qt.ie os membros da nos m _uenciaveis n_ps torn_amos 

. ' . do Inter-for aqui represe t d g. ~nda na_ s ffl.m_ 1·1_ ias .. ' n. ª·· s escola$, Congregação estão preparando .. ~ . . . . ao effe1to de doutrin!l.s f~!s~ 
LUgares: · 300, internos. ·. . 11 ª os e ~t· "'- · · 1 saben_do_ descobr_ir-l!1ao o e1·ro. 

2) Es()rile, da Liga. das-Senhoras todos º.s Jornaes das cidades dio- n1,1.s igrejas e n!t sociedade da iro c.,,pmtual do Carnaval = 
:Jal;holicas, rua Alexan<;Ire Levy cesana~, assim ., como /:tS Radio sublim!$.çle ~o sacerdocio c;tho- q~e _será realizado no Coll~gio 4) Uma vez que tivemos ll fe-
W _ Pre<radl>r: J?e, Ma.rio For~ Emissora e Radio Audiçfí.o da !iço, contan(lo p11,r11, i;,o com a N · S. do Ca1vario, sendo prega- licicl!!,cle çle ver claro 9s perigos 

" Dioceso, para tomarem parte ac- cooperaç~o de todos os éátho- dor O ~vmo, Pe. Thigo Klin- que ençerram q.s más leltt1ras, 

J......... .. . . ... ,,,,,..,,..~ 
l Pr. ])urva.J .Prado J 

l ~~ Se~~_:U':ll l!;gydio, 15 l 
Salas 518~14 - 14 ás 17 hs 

, · Telephone 2-7313 ' 
,r ...... - • • "' .... 

ADVOGADOS 

l)r. Vicente Meliilo 
~~ Oa ~ N.C? 3 - 2.0 andar 

~t"13 

1,r. Plinio Corria de 
Oliveira 

Rni Qulntino aiJ~yUva N.11 54 

~- ;;Y - Sala 323 - Tel, 2-7276 

tiva corno membros da Comm!s- licos; 3.º Pesenvplver à c;trnÍla- g·lei. ReçlemptoriSCa. · não ,sejamos egqlstas e sim pro-
são de Propaganda. Nova re- nhf\ fina,nci,ira em favor da- Movimento Parochial n9 c1.1remos aclvert!r c9m zelo apos-
unlão ainda. se fará. Depois des- guelles que forem chEJ,macÍ.os por d-' {940: tolico, aquelle.s de )?oa vqntade 
ta será a reunião geral das com- Dt'l\s ao sacerdoéio e n;i.o dispu- Baptizadçe, 1. 613; Casamen· para que gozem t,ambem dos fru-
missões organizadas para. os di- zerem de meios com que custear. to,\ 212; Extrema-Uncções, 243 : ctQll de uma leit1ira ·bem prien-
versos fins e mais tarde, cada seu.1 estudo~. 1 Encgmmendaçães, 326.; ... C.ommu-. taqjj,, expµrg\l,çia ele tl;!<iO qp,into 
commissão de per si para darem - Constitue dever primordial nhõe1, 83. 943; Viaticos, 208 ; Pri- . S!:!jª contnwroduçenj;e 'para noR-
andamento aos seus trab1J,lhos. fl.UXlliar essa Grande Obra. ca- , melra communhão, 1.1oo. j ~?- perfeita fol'l'Ilação moral e re-

·-==~,-,;;:================;;:;~li;g;io;sa;· ~-::::;::;;:;:::=::;:;====== 

Indicador Profissional HOMEOPA'T.BiA 

Dr. Re:wndr Filh!> 
J O V i a n O ·f e 11 e S 

J. N. 
-,
Cesar 

A'1V9Jl\!WS 

Lessa 

JAr,io ® Miseriçarçlja N.º 23 
9ª:1a 904 -. 

Dr. FrJ,tncisco P. Rei mio 
Hellmeister 

CONSTRUCTORES 
Affonso Butti 
Perito Constructor 

~tudos - :J,>rojectos - Orça. 
mentas - c~mstrucções 

Ala1J;1eda .GleUe, 359 • Telephone 
5-6'119 

MEDICOS 
Dr, Jo~o Baptista Parolari 

Dr. Hugo Di!lS de 
Andrade 

Clinica geral e molesttas de 
senhoras 

Cons. Rua Libero Badaró, 137 -
4.0 andar - Telephone 2·2270. 
Res.: Ru_a Thomé de S9uza, 55 -

Teleplione 5-0565 

Dr. Celestino Bourroul 
Residencia; l'.,argo São Paulo 
N.g 8 - Te!. 2-2622 Cons.: 
Rua 7 de Abril, 235 D!l-8 3 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabell<> (Ãmpos 
MEDICO RAPIOLOGlSTA 

Radio - Diagnostico Exa~ 

!,. ~P,11.: Rl,l!). ~Z}{\qpr FeijO ~-º 
2!l!i - 7.º a1'!4ll-r = 1'!!1, 2:1)8:is. 
lJM 15 ª/> 18 lwrM = R~li-: 1t ua 
castn> J\lves, fi97 .. T!!l: 7•/ll67 

DENTISTAif ·-= 
Arnaldo BarthÓÍmn-cii, 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles Rua S~o Bento, ,224 - 1.g andar 

~ Sala ~ • Te), 2-1543 • s. PAlJLO 
R::.a 15 de Novembro, 150 -- 7.0 

Cllnlca Medlco-Clrurglca 
Cons. R. Barão de Itapetlnin
g!)., 120 . 9. 0 andar . Te!. 4-0343 
Res. R. Santa Cruz, 103 _:_ 

~ 5 horas 

Dr. Barbo!lla de Barros 
Cirurgia - Molestias de senho
ras. - Cons.: Rua senador Feijó 
N.0 205 - 2.g - Predio ltaque
rê - Tel. 2-2741 - Res.: Tele
phone 7-1268 _:_ Consultas das 
10 ás 11 e das 14 ás 17 - Sab-

~diologicoc á domlc!.Uo 
.tons.: Rua Marçoni, 94 (Edificlo 
Pasteur) • Z.0 and. - Tel, 4-0665. 
Res.: Rua Tupy, 1>93 - · Tele
Jhone 5-4941 - SÃO PAULO_ 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Çh.1!rçião-D1m_tis@ ,..,. ff!l_llit_: i9!91<i!D 
~ - Pela. Esc9\11 ç!e ~r1m1eià 
e_ QdontQloç-41. çle ~ Pal!I!l -
Cllpl~ De~ta.r~ eni (hral -
~I® X - PiatMrmii :-e forra
Vennelh9 • C9~1;$Qâ9 - Tr~ns• 
ijJIUl!lllªçãQ - Vttaft<;!Aç!e pul• 
Par, etç. .-:- Trami,ll}Q!I p,;ir car• 
tij9, .h.ora 0'1 or~mentga, -
:Sua ;Martim f~nçls"~. 97 - Tal 

r.ndm' - Sala 74 - Tel. 2-0035 

Dr. Carlos Moraes de 
,A.ndrade 

ftua Benjamin Constan~. 23 -

4.º &Dãar - Sala 38 - Tel. 2-1986 

G.Qnz~ga Parahyba 
· ·cam{)OS 

Ai:twndo 
(Palac:aie Sança Helena) 
~~-· ~~ ~é •. 247 · 1.0 andar 
~ l(!f - Phoi;iil l!-4951 

P. Pedrosa Tam beJlini 
Advogado 

R. Wenceslau Braz, 14, 3;~ anri. 
Telephone 2-6326 - São Paulo 

ENGENHEIROS 

Amador Cintra do Prado 
Engenhelrv ·Archltecto 

~rchttectura re!iglosa, 
re~1~e1:1çlas collectlvas 
Li~ro -~nnf a-r·ó 'R.<> 

S. f'AULQ 

collegtos 
~ua 

641 

Telepbone 7-4825 

Pr, Camargo 'Andrade 
D11epças de senl)J)ras - Partos 

()pera(lõe$ 
Da Beneficencl.a r:irtugueza e da 
Maternidade de São Pa,ulp ~ 
Cons.: R,. Senador Feijó, 205. 
Te!.: 2a2741 - I)as 16 ás 18 
horas. - Res.: Trav. Brlg. Luiz 

Antonio, 8 - Te!. 2-6035 

Dr. G. Christoffel 
ESTOMAGO 

FIGADO, INTESTINOS, 
PULMÕES (Asthma) 

Bqiça da ;ftepubllca, 8 
d~ll~HétlA-S3~~llt. 

bados, das 10 ás 11 horas. 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

Prot. de Hygiene do Colleglo 
Universitario 

Olrector do Sanator!o "Vil!a 
Mascotte 

CONS. R. Marconi, 34 - 6.º 
andar - Appa.rt. 63 - RElf<. 

A venid!). Agua B,raneti, llli 
el~one li·H~ 

Dr. José E. de Paula Assis 
Adj1,1nto da Santa C!).Sa - Ope
raçõe..~ e tratamento das moles
elas de ouvido, l)ariz e . gll,?ganta, 
Cons.: Rua 7 de _Abril, 2·35 -
1.0 and. - Apto. 110 (das 14 ás 
17 horas) - Te!. 4-7561 - Res.: 

Tel. 8-2432 

MEDICOS NO INTERIOR 

Dr. Luiz Melhago Cpipos 
Meçiloo Oculistll. 

auwlUl? - ~- a. i'~tnQ 

l>-5476 -- S'. PÀULO 

Dr. Carlin<> <le Castro 
Pelo c1,1rso çte cwuto~9 da ~'a• 
cu!qMe- de Pharmacla e Oçlon
tolo~l.a de S~o Paulo , Cjrurg1ã~ 
Dentjsta dipl9ma(lQ em 1914 -
Ex-den~ista do Lyceu Coração de 
Je$us - Especla.Uç!ades: Plvot!l, 
Corôas, P 9 n te$, Pentaduraa 
anawi;nic~ e se!ll IQ9Q~ gam
tilla - Coz;isul~s: ~ 8 ~ 13 
e çl~ 1' ~ 19 hgraa. - Co:u.: 
B;ia ))lrelta, 1K - 2.0 anda,r -

,~al;a '1•7t,. ,... ~.: Ai. .~rifo 11 
~-- ... ·- ~. ~•lil,O 
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Acaba dP f'll<'Pl'l'ar os HPUs trahalhoR a Confl"reneia ,los 
paize.~ do Prata, L'-oni a vota,iio d<' varias e importante;; re-

P ,;olnções. A 
Quai-i torlaR Pilas silo de intPressP mais ,commerclal. e 

' ... oraçao 
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da noite em familia visam facilitar o escoamento <la 11roducção, o t,r.ansporte. <' 1· 

nR trocas entrP esses paiies, ''Onde du_as ou mais pes-j FEORES Qus· OS PHARISEUS 

1

1 rio Bill vosso [a.r, eonsPrvae-o I da noite Nll casa de um ami~o. 
Ao lado do inl.PrP;rne dire'c>lo rommerda-l. uas r1:,sol11çiies soas reunirem em Meu no· 1 . fielmente. Si, pelo contrario, que Louis Veuillot -se conver-

. me, ahi estarei". Soh 1111) rer·lo ponlo (lf' viHta, · 0sse helio costume <1.osa11p-nr;,. l.en, 11as,sando a Ylver como cá-
-Votadas, lrn que ob8Pt'var as 81Hl8 eonsequeiwiaH politicas. essas pessoas ,dia peores qne ceu de vossa ca8a, tratae de thollco P i.ornando-Re o zeloso 

A respeit.o guardou-se· a maior resel'va .. 1anto na imprensa O Revmo. Fr_ei Boa.ventura I os judeus de que se queixava. re~t.abelecer sem demo.ra', esta, P . denodado defensor dos di· 
<lo~ paizes iuteressados como 11:1 thrn demais na<:ões a.me- O. l~. l\1., proferm recentemen. ]'{osso 8enl1or. l~stes ao menos no,1e ,mesmo. 1 re1los (!e Deus e da Igreja qll-@ 

. te. em Quebec, nrna se:rie rln I rezavam com os lnhios. embo- 1

1 
f'oi , pre,senriando a 01·a,:iío nós torto!'\ Ponhecemos. r1eanas. .., l 

1 opporlunissimas palestra.,; ra- · l'fl o coraç_ao 11üo acompan ws- 1 =============================-ora, ~h! importa so i.remaneirn evitar as m(1s 1·eperc11ssi\es 
O 

t 1 « diophoniPU8 sobre a exce-lll'n- se U Ol'a()ão. S cal 1olicos ( e A e / ' A 
que o certamen pudf'sse ter nos paizes americanos PXCluido,; eia da, oração da noite em fa- que falamps não faiem nem . r li Z ri Q j o ~ti ~ln~ ~ r e em u 1B 
de suas deliberarões. milia, rlas quaes publica.mos. a uma çoisa nem outra ... PodP U l, 

11 
IJ U 

As ultimas Confet·enrias Pan-ÁmPl~icunas i.êm sP, baseado seguir, um resumo. ser q112 tenham ap.ren<liclo o 

~ob1·etudo na unidadP demoerutira da!-1 Ameriras, em oppoSl- QUE E' ORAÇÃO DA :-:-OITE? 1 ~~:[~~. N~~iz· -~,o~:e ;~:(~:~.;li~ "0 n t r ~ - l'. n VII íl o d D ·1 r o 
c;.ão á eonvulsão que o totalitarismo e o cnmmunismo provo- · 1 c,ompletatnenlP o habito clP r·e lf U u IJ Li U l, 
('am na Europa e na ·"'da. unida<lf' df' pon.loR de viida que A om~ã<J da noile é a or,ca- f'ií ai 1Js. urabam f'!'<quePenrlo-n~. 
indica umn repulsn unanimP, P sr> Pl'<'Ciso armada, :.í itnplan- siiío prôp!ela, para. !l famlll11, Certnmenle e,rn:i,, fJf'Rwa:, niln 

clP rPndei· a O!l-uil as gra<:as rom,ervarn mo h::ilJilo da ora
qup lbe são devirias;(• o meio. i:iio Üü hoile em Pommum, no_1•. j 
pal'U .rada. membro da familia, qu11. r.p o hottvessem _mant.idn, 1 

de conservar o !lo.bito d·a ·orá- no entrarem na 'Igrpja, viriam• 
<:fio; tS_ 0 record_a:.r conslo.nte I naturalniente ao seu espirlt.o 01 
do'< mandamen1o'I de Deu 11 P 1 ~-ahlrla_ 111. e1-1pon1aneamenl.P rl0 
da Igreja e dos deveres '1<' Pf:I· seus làbJOR o 8Ymbolo do;; 
tado: ,. a garantia de umo. yj,' Ar'.)stoloB, os ·Ad.oB d.; 1\: tJ,,. 
da m:i.i>< vii·tuosa; ,.: uma fonl;, Espt=>ra_nQ::i e f'll.t'iLlarli>. <10 !'-1n
da vr.rdadeira alegria e ·da .yp:..:. h·i 1:-~O . ns Ol':J,(ÕA~ pelos 11101·
dudcira felicidade. l.oR, e otllt·as sanl.às formul::rn 

U..ção de.5ses crrrlos f'Xt t·em iflt!lfl na Americ(I.. 
Essa unidade era qnehrudu por varias tenden0ia~ extrn

m!stns dos govérno,; de algnnfl paizes amf'rieanos, quf' aR 

mantinham ou mantem disfal'çadas: entre outras, as 1 endf'n
cia;:i communista,1 0virlPntes elo Partido Revolucionario _:Vlexi· 
cano e da Frente Popular Chilf'na - es1::r já C<lll deromposl-
çã.o - e as ·symJrnt.llias totulila.rias de alguns governos sul
P.mericanos, como o_,i quf' ameaçaram dominar no Paraguay 
ou na BolivilÍ, sob Busrh. f' em outros paízefl. 

Assim. iodo o cuidado. em reàffirmar essa unidade cle
mocratica ame.ricana f pouco. f' seria lamP.niavel que, por 
vantagen,; mais ou menos importun1es, no tPrreno cornmercial. 
uns puc1Ps8rm dar a outros pa izt>~'l.-ilámerlcu.noR mo! il·'üs de 
d,:sco_nfiança e llc reÍ.rahimento, para gaudio uos seus maio

res inimigos. 

IV CONGRESSO [UCHllRISllCO NJ\CIONAl 
REUNIÃO DA COMM·ISSÃO DE FINANÇAS - FOI ESCO
LHIDO O HYMNO OFFICIAL DO CONGRESSO - FOI AN

NUNCIADO O PROJECTO PREFERIDO· PARA O 
EMBLEMA DO CONGRESSO ' 

r>or meio das quae,: a r1'Nl/ 
OS DF;VF.RTI:S DA. FA.?IIILTA . turà S<' pfíí> f>m .contacto com 

PARA. COM DEUS o i<l"U C'rea<lor. , . 
1 J<;_• um ·facto df' eJtpPT'U'llCHl . 

Di'irn t~ ri 'c•.re::i.dor l~nlo ,la• (]li<' quando Sf'_ sahem hP.m ,i: 
· cor í:'S$ll~ ora<'oes. 1·ru1-se 111111 .. 

1 
familia eo1110 do indil''iduo; to (' frequentf'IIH'nie. 
tem, portanto. direitos i1111,)J'e3-
rríp1.iveiH sobre ª· prizneira CO· PRESERVAÇÃO DO PECCADO 
mo sob.t'f' o segundo. Assim, 
portanto, comf'i todo homem A oração da noite, fielmente 
deve, em Partkulil,r. ndoràr a recitada. nos preserva do pec
Deirn como seu Creador, !';eu . <'arlo. e dfl mi.l faltas. , 
Senhor e seu Mest~p, 1 assim Com eff11fto. nfoelhando=nM 
lambem ..a familia lhe deve o ·cada noite em fàmill~ pa.ra 

.preito rle sua adora()ão ·e Mse rezar, não' sómPnte damos nm 
preito elJa L~e rende ajoelh\ln· bom exêmpl(l, mas fnzemos 
do-se para rezar. uma bella profissão de fé. 

:mm segundo Jogar, Deus co,n- Esse protesto tiubllco de nos-
cede II certas familias. como é sa fidelidade -a De,us será sem
not.orio, assim como aos seus pre para. nós um. forte estimu
membros, ce.rtos favores, ee1·- lante para o hem. Ninguem 
tas graca,i, qne 1hr, devem ser gosta de passa'!' por infiel á pa
ag-radeci-Oos em dracão com- lavra dada, osbretuclo a Deus. 

· A oracão da noite em commum 
mum • , nos obrigará portanto, de qual-

Nosso cli~hé mostra (alguns bravos maruJos francezes do G11 

No salão. nobre da Cul'iá Me· ! sicn. v::re ser .abe1to o, re.specUvo 
ti·cpolitana., sob a presidencia de I Concurs<•, afim de poder ser o 
Mons. Ernesto de Paula, presi- mesmo hymno já musicado, ob
dente da Junta. Executiva do jecto de estudo de toda a nossa 
cong1~essc, esteve reunida a populaçãc. notada.mente pela 
Commlssií.o de Finanças, tendo sua gravação em discos. 
compa1;ccido as exmas. sras. A seguir Mons. Presidente an
Condessa Amalia. Matarazzo. nunciou qtte paro. o emblema do 
Condessa Marina Crespi, d. Ca: Congresso merecera a preferen
ro1ina Penteado da Silva Telles. eia dos que estudaram os traba
sra. Maria Amelia Dias da Síl- lhos apresentados o que vem as
vn. conde André Matara-Zl'.o, dr. signado pelo pseudonymo Ancllla 
o~stão Vitligal. Dr. Alvaro da Dominl e acompanhado da se
Cd~ta Vidigal. srs. José Pires de guinte descri~ão: "Ao alto, á 
Oliveira Dias, e Alexandre de esquerda, o Cruzeiro do Sul, sym
Souza Guinrnrães. bolízando a Fé do povo br,asllei-

Deus é tambern juiz .sobera- qüer maneira. a vigiar-nos sem 
110 das familias do mesmo mo- ·l'essa.r, afim rlc jámais nàda. 
do que é seu ereador e seu ilizPrmos ou fazermos que es- neral de Gaulle, que· desdobram o pav.ilhão de _Joanna d'Arc -
bem feitor. Si, pÓrtanio, como teja em 6ontra.r1 ic()ão com no,s. 
frequentemente acontece, um_a ~as promessas mil vezes i:epe

0 Mons. Presidente expoz no re, cujo paiz nasceu á _sombra 
fim da reunião, mostrando a ne- da Cruz e sob o doce olhar de 
cessidade de se iniciarem ·com .:Jesus Hostfa, na prime-ira Mi~
efficiencla os trabalhos da Com- s~. celebra.dá nesse :Solo• abençoa_~ 
mL,são de Finanças. Dentre os do, a qual é representada ao 
presentes foi suggerida a neces- centro, pcla Hostla e o Calice. 
sida.de de serem addiados os as- As duas bándeiras, brasileira e 
sumptos. que hoje deverl.am ser pontificia, entrelaçadas ·ao pé do 
tratados á vista da ausencia de calice, significam a estreita união 
numerosos membros--da Comrnls- da nossi:t~-- Patria co~ a Santa 
são. q que foi attribuido á im- Sé, pela Euchar!stla. Em baixo 
propr1edade da hora: e então fí- o rio Parahyba, formando o seu 
cou resolvido que essa commls- mysterioso "M", signal de gran
são se reuniria em dias de sab- de predilecção da Virgem Mãe 
!Jados ás 17 horas. pelo que a de Deus, por nossa terra queri
proxima reunião se realizará á da, cuja imagem milagroslssima, 
15 do corrente áquella hora no sob o titulo de N. s. da C01'.1-
mesmo local, Curia Metropolita- ceição Apparecida, foi encontra
na. Em seguida Mons. Ernesto da naquelle rio, precisamente no 
de Paula declarou que se torna- local onde o seu Jeito forma 
-va opportuno divulgar desde já aquelle "M" visivel no emble
o resultado dos concursos para. ma " 
bymno do Congresso e para o O parecer sobre o trabalho 
seu emblema, uma vez que as preferido esclarece que os· moti
Commissões de technicos que vos que conduziram a essa pre
ua~:.ia estudado os trabalhos apre- ferencia foram os seguintes: uma 
senta-dos já se havia ma11ifesta- vez que, postos de parte os ca- 1 

do e., o Sr. Arcebispo approvara nones da heraldica, visto que se 
as suas conclusões. Foi então li- tratava de úm emblema exclusi~ 
da em primeiro lugar o original vamente attinente ao IV Con
-do· hymno que se apresentara sob gresso Euchat'istlco Naei6lla[ de 
q; pseudonimo de Erasmius, o São Paulo e se havia de atten
qual foi litlo e muito applaudi- der ás condições do edital do 
do pelos presentes. Após, Mons. concurso, que exigia trltbalho 
-P.resídente a-br-.iu o enveloppe em com accentuado cunho de brasi
cuja face estava ínscl'ipto o lidade e que recordasse, de modo 
pseudonymo Erasmius de que se muito precioso, a fé. e a- Histo- · 
servira o a·utor do hymno esco- ria religiosa de São Paulo. Nes
lhido, por onde se veiu a saber sas condições, o trabalho em 
QUe esse trabalho poetico era da apreço é o que mais se adaptou 
autoria do Re,..-mo. Pe. Dr. Jo- áquellas exlgencias, pois que a.pre• 
sé de Castro Nery, tendo mere- senta. "um _bello conjuncto _de 
eido classificação em segundo lu- cores,· bandeiras nacional e pa
gar o hymno de autoria de Sa- pai, agrada.veis á vista, symbo
Jesia, pseudonymo que occultava los religiosos (Calice e Hostia), 
o nome da Irmã Maria Concei- sobre o valle do Parahyba, enci
ção da Rocha Leite, da Congre- mados pelo Cruzeiro do Sul, 
pção das 'Filhas de Maria Au- eminentemente proprios para a 
x!liadora, professora do Collegio significação,, do referido Congres
Santa, nesta Capital. Esses so." Os pl'esentes proclamaram 
!lyn:mos vão ser divulgados na com satlsfacção o bello conjunc
mtegra, pela imprensa, sendo ·que to do emblema preferido, e então 
o ptimeiro será o hymno offi- Mons. Ernesto de Paula, abrln-
1181 c.lQ Coni.resso pm-a cwa mu• c.\o o enveloppe !'1.<leva:..ça.vel que 

fam,ilia commette uma falta. , t.ida3, 
seus memt>ros não terão .. 1rnr 
acal'lo o dever de sr unirem CONTRA OS MAUS HADITOB 
em oraqã0 nnra pedir perdão 
a NOf!SO Senhor? Sem duvida. não sei:emos 

confirmados !llll graça p(>lo 
MODO DE R"<TER AS FOR-. facto de termoR feito nossa 

::VIULAS DE ORAÇ.:iO oração da noite Pm rommum. 

A o.racão' da noite em eom
murn é, em Regundo lugar. um 
m·eio magnifico de ,;e reterem 
de cor as bellissimas ora.cões 
Que são um tezouro inestlma
vel da Igreja. 

mas tambem não deixa de sf't' 
verdade que rnrla vez que ca
hirmo,; em, uma falta, mesmo 
por fragilidade, a oracão. da 
noite nos ajudará a levantar; 
e lia certamente· impedirá que 
o peccado c.rie raízes em nos
so Poracão e degenere Pm mau 

Ha.. catholicos que deixam de habit0. Não terno em affirmar: 
rezar. nós O sabemos, porque 1<::· impossível q11f' aq1wlles 
esqueceram as formulas de que rezam de eoracão todas as 
oração. noites em familia .. e examinam 

Sem duvida, muitos délles cuidadosamente sua eonscien
rontinuam ·a ir á Missa. Mas eia., persev'1,1•e111 por muito tem
que fazem essas pessoas na po na infidelidade. si cada noi
Igreja? SI têm bastaríte edu- te, no momento da oração em 
cação para não perturbar á conjnncj:o_ taes pessoa,; ouvP-m 
ordem conve.rsando ou rindo. parentes rezar contra seus 
nã.o deixam de escandalizar as maus pimsamentos. seus mau;, 
almas 1>iedosas com seus olha- desejos, suas imnrndencias. 
res dfstrahidos, que vão de um f1Ulrn m:ts relaci\es. A voz, p1·in
lado para outro, emquanto seus cip·alment.e dos meninos, no 
Jabios se conservam cerrados I reritar cs,;as orações, nã.o son
e seu coração bem secco e frio. rá nos ouvidos do perrador co-· 

• 1110 a proprin voz lh1 Dens nos 

Emporio, Padaria e 
Confeitaria · Paraná 

Generos alimentloios, pães , 
biscoutas de todas · as quali· 
dades - Aprompta-se · encom
mendas pa1•a casamentos, bap-

tisados, "soirées", etc, 

AVENIDA BRIGADEIRO 
LUIZ ANTONIO N.0 1197 

PHONE: 7-0553 

·,uvidos de . Caim depoi" da 
•norte de seu irmão? 

E' por isso que Santo Af
fonso ele Liguól'i, depois de 
quarenta l!,nnos de mi-nisterio 
acilvo, dizia: "Quem não reza 
ou quem reza mal se perde". 

EDUCAÇÃO CAHOLICA DAS 

1 

CRIANÇAS 

Quem pode negar o efeito sa
lutar produzido ,;obre as crean
ças pela recitação quotidiana 
e em voz· alta das· orações da 

acompanbava aquelie emblema, noite? Os meninos não expe.ri
annuncioú que a sua autora era mentàm 111aior affeição por 
uma relig'iosa da Congregação seus paes. que quando os veem 
das Servas do s_.s. desta Capi- ajoelhados para rezal'. E elles 
tal,. que océultara com muita hu- têm razão pois um pae não é 
mildadc·. o seu nome proprio. mais sublime que quando .de-

lViJn.,. Ernesto de Paula man· sempenl1a· o papel de sarerrlo
do11 ·que o Secretario da Junta ' te no seio rlP sna fam ill::r. 
Executiva lavrasse uma Acta das 
aberturas dos dois enveloppes ln- CONCLUS.:;;o 
devassavels para ser ,assig·nada 1 
pelos presentes, os quaes deixa- Si, portanto. nt P agora, este 
rum suas asslgni:lturas uo respec- louvavel costnrrrn rlf' recitar :rn 
tiva ilvr, · , ! ora~ões em r.ommum á manti-

a Cruz de Lorena - em. um contra-torpedeiro francez. Não po 

dia o jovem militar adoptar mais bello emblema para seu pai& 

O direito n'iio depende da força 
nem da força physlca, nem da for• 
ça militar, nem da força finanéelra 

s. Excla. Revma, Mons. Oe.~- I As injustiças sociaes reclamam 
rauleau, Bispo . coadjuctor de 

I 
caridade dos homens mas, . sãa 

Sherbrooke, fa,lando aos seus I originadas e continuada.~ pelo1 
diocesanos no dia. primeir:i des- adio~. pelas trahições e failslda, 
te annc, expoz com clareza, quaes des desses mesmos homens. . 
as unicas condições da verçladei- Deus é caridaçle. Deus nos or
rn paz: a volta para Deus, au- dena que façamos aos outros ~ 
tor e prlnc.ípe da paz; a verda- I que desejamos que nos faÇAm: 
de aue esclo.rece e íllumina o apregoa o amor mutuo dos ho
homem, a familia, a sociedade, a l mens e reclama o amor aos pro
Igreja e o Estado está ocntida · prios inimigos. pois somos todos 
nos Evang1tlhos; os que della se nó:i. filhos de um mesmo ~ e 
afastam perecem: fóra de Jesus. os membros de um mesmo cor
não ha sa,lvação; não ha outra JXI'. o de J~sus'Chrlsto. Elle não 
verdade que possa salvar os ho- nos dará a paz senão na wr
mens. · E. Jesús nos nega pflo dad~ 
~eu representante na terra, o di- I Tal em resumo, a allocução 
reito da força. seja alia physicu. de S. Excia. Revm.a. aos seus 
militar ou financeira. diocesanos. 

• ,;· .i~ E ·V I T E 

- . ADDRREC'IMENTOS ln 
Confie seus predios á nossa organi

zação que m.1gmentaremos seus. 
, · rendimentos~ · · 

"A Zeladora Predl•:f" 
· ADMINISTRACÃO PREDIAL, COMMISSÃO 3% OU 

5%, - ~DEANTAMENTO SOBRE ALUGUEIS, JUROS 1'%, 
COBRANÇAS DE ALUGUEIS ATRAZADOS. - COMPltA 
DE IMMOVEIS POR CONTA PROPRIA. - INFORMAÇôES · 
DE . INQUILINOS E FIADORES. - SECÇÃO BANCAREI.. 
DEPOSITOS, DESCONTOS, COMPRA DE TITULOS EM 

GERAI. 
N. B,: - Sobre nossa idoneida.de, quaesquer informações. 

Renato Alvim Maldonado & Filho. 
RUA JO8E' BONIFACTO, :l9 - 2.º andar - . 

PHONE: 2-2401 -o- S. PAULO 

; 
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A fmpres§ao deixada em 
'Londr-es, pelo sr. Hopkins, 
após o seu regresso aos Esta
dos Unié!-OS, é o de que a con-
1'ian~a dos lornh·inos no auxi
lio norte.americano não será 
desmentida, mas pelo contra
rio, terã a. mais ampla confir. 
maçã-O. 

.Sagração de· Dom Francisco Borja do Amaral 
**:!t 

rsso resulta da opinifLO for· 
mada pelo re1iresentante ,lo 
presidentp Roosevelt, que teve 
aliág a mais ampla· por pari<' 
do ex-candidato republicano á 
presidencia dos Rstados Uni. 
dos. 

A attitude do sr. Willkie. e 
a cont'irmacão de seu modo de 
pensar. depois d<' sua v'iagem 
A Eu.rapa, tornam mal,; eviden
te que os isoladonistas yan
kees estiio 11,fastndos do povo. 

**J; 
Na Inglaterra. mai,i qne as 

medidaR governamentaes, im
pressiona a firmeza e resisten
cla da populacão deantP dos 
bombardeios a-ereoH. 

Nos Estados Unido8 tamhem 
o Partido Repnb li cano, sentin
<lo o desejo da nação de <'om
bater o tob:i l it a rismo, viu-sP na 
contingencia de apresfmtar ás 
eleições um candidato favora. 
vel ao auxilio ú Inglaterra, 
afim de evitar nma f1·ago1·osa 
derrota. F, apontou o sr. wm. 
kie, cujo programma muito se 
assemelha ao do sr. Roosevelt. 

Apesar deirna confíssão de 
Mtar contra a opinião popular, 
jú ·tacitamente feita a sanha 
isolacionista dos republicanos 
não esmorece, e todos os en
traves são tentados Inutilmen
te contra a lei <le plenos pode-
!':3 a~ :rH;e_s!!~-JJ-\~--P:1

1
.r;i

1
:.e.~!re.n

... r a sftuaç«o muntt a . · · · · 

*** A gravidade do momento 

Bispo Eleito de 
SAGRAÇÃO 

Realiza-se, hoje, ás S llora.s. 
na Matl'ir. de Nos8a Senhora 
tlo Carmo a sagra<:,t0 cpiscopa-1 
de l\lons. J•'ranciS{!O Borja Pe
reira do Amaral, t·ecenLemente 
nomeado Bispo tle Lorena. por 
Sua Santidade o Pa]Ja Pio XII. 

Será sagrante D. Francisco de 
Campos Barreto, Bispo Diocesa
no de Campinas e consagrante 
D. 0ctavio Chagas de Miranda, 

2.° D. João Correia Nery 
( 1888-1894), successivamente Bis
po do Espírito Santo, Pouso Ale
gre e Campinas. 

3.º D. Francisco ele Campos 
Bafreto (]904-1911); sueccssiva
roent;e Bispo de Pelotas e Cam
pina.',.. 

4." D. 0ctavlo Chagas de 
Miranc!A (1911-1916), Bispo de 
Pouso Alegre. 

5.0 D. Idilio Soares (1924· 
1932), Bispo de Petrolina. 

Lorena - Alguns dados 
ria Pátria: general Francisco 
G]ycerio, Quirlno dos santos, 
Moraes Salles, Julio Mesquita, 
Pactua Salles, Hyppolito da Silva, 
Cesat Bierrenbach ..• 

TR,AÇOS BIOGRAPHICOS DE 

n: PRANCISCO DO AMARAL 

O actual Bispo de Lorena nas
ceu em Campinas, aos 10 de Ou
tubro de 1898, tendo como pro
genitor~s a Manuel Pereira dO 
Amaral e d . Escholastica Rodo-! 
valho Toledo Amaral. Na pla 
baptismal da Matriz Velha rece~ 
beu as aguas lustraes do baptis
mo a 18 de Novembro do mes
mo anno. das mãos do Padre 
Manuel Ribas d'Avll.a . 

Ii!m tomo da Matr.17. Velha. -
a al,tltal Matriz N. S. do Car
·mo -- se desenvolve a viela es
pil1tual da<1uellt> que hoje rece
be nessa me>.5ma ig:reJa a pleni
tude do sacerdocio. E o Bispo 
,;agrant<>. D. Francisco de Cam
pos Barreto, é justamente quem 
lhe admini.5trou a Primeira Com
munhão (24 de Novembro de 
1907) e o ordenou sacerdote (15 

de Agosto de 1922): todo essses 
factos occorridos na Matrl.Y. Ve
lha de CamplnaA. 
· S. Excia. fez seu curso de hu
manidades no Semniario Menor j 
do Plrapora, para onde se diri
giu, levado por D. Nery. no dia J 
10 de Julho de 1910. Aos 20 de 
F'evereiro de 1915 Ingressava no 1 
Selllinittlo Prnvinda! de São 

Francisco Borja do Amarai ao 
episcopado, por nomeação de 24 
de Dezembro de 1940 pelo Santo 
Padre PÍo XII, só poderia ser 
recebida com geral enthuslasmo 
e contenta'.ínento. 

DESCRIPÇÃO E SYMBOLIS-
MO DAS ARMAS 

HERALDICAS 

do Exmo. e Revmo, Sr. Dom 
Francisco Borja tio Amaral, 

· Pin(lo, na A:v. ,··'el,;ictent:i:s,, · tro-., ···· 
cando, ao.~ fi de Marro desSf' an• 
no. as vest.c>s seculares pela ba
Lina r,Jerical. No Seminatio Pro-

tissima Trindade, que P o Jfyg. 
terio fundamental tla Vi\ ca-
1.holica e deve ,wr a !levo,;ão 
p.rirnórdial do povo ::hri,;tií o. 

No Corpo. sob1·e f1llldü de 
golles (vermelho). que syrnbo
li2a a "indeclinavel ofll·igai,;ão 
de sahil' em defeza da i-elig-i<lo 
e dos seus miniRtros•· es1:'t · re
presentada a Santissirna Trin
dade, no Centro, p0los tres 
círculos de ouro entrelaçados, 
emblema da. 1mive1·sidade e, 

que o mundo ,atravessa só não 
confrange os espiritos levianos 
t> futeis. E porlsso é digna dos 
maiores aplausos a att!tude do 
gQverno :portugucz, que nesta 
hora tragica - resolv'eu prohibir 
expressamente' todos os folgue· 
dos carnavalescos nas ruas. 

Bispo Diocêsa.no ~e Pouso Alegre 
e• D. Joaquim Mamede Silva e 
Leite, Bispo Titular de Seba.'lte. 

6.º D.' FraneLqco Borja 
· Amaral - (1932-1940 J , Bispo 

v lnc!al cursou ph!Josophia e 
t,heologla, 1·ecebendo tonsura. or-

do dens menores e subdlac011ato na 
tle ca.pella cto Seminarlo e das mãos 

dd', Bispo da Diocese de 
Lorena ('ll941) 

pois, da 0mnipresen~a DfvJna:. 

Esses folguedos constitui
riam uma chocante prova. de 
inconscien~ia, quando na maior 
parte do mundo os lares estão 
chorando a morte de centenas 
de mllhares de vlctim.as da 
guerra. 

*** 
(Clonclue 1ut 2." pag.) 

Particularict,ade digna de ob: 
servação é qúe todos os Exmos. 
Srs. Bispos _supra mencionados 
são ftlhos de Campinas. 

Da Matriz do Carmo. a antiga 
"Mat,rli. Velha", de gloriosas tra
dições na historia campineira, 
ascenderam ao Episcopado os se• 
guintes parochos: 

l l.º D. Joaquim Vieira <Viga-
1·io de 1860 a 1864i'. Bi,po de 
Ceará. 

Lorena. 
D. Joaquim Mamede da Sil· 

va Leite pertenceu á celi-bre '.' es
cola de coroinhas'-, fundada na 
M.atrw. Velha pelo saudoso Dom 
Nert.' 

Para mencionar mais algumas 
glorias da Matriz do Cai·mo bas
ta dizer que ahl receberam o bap
tismo o genial maesLro c.arlos 
Gomes. o glorioso ex-presidente 
da Republica Campos Salles, e 
outros grandes vultos da Histo-

linda a conversao de Azafia 
O que diz a esse respeito o Arcebispo de Montauban 

A pro.posüo dos ultimas mo-1 apresentou o Crucmxo, oeiJa· gos. _As orações in artic-ulo
mentos de Manoel A2afia, - o va-o exclamando: "Meu Deus! mortis term1n.a1·am exact~men
ex-Hder OO{)ialista. primeiro Piedade·! Meu Deus! Miseri· te qu-.md? o paciente exp1::ava. 
Ministro e Pre.,;ide:nte u:::i Re- cordia!" E á pergunta: "De- O Arcebispo come<;ou entao a 
publica Hespanhola. que se re- seja. o Sr. recebei· o perdão oração dos defuntos. 
conciliou com a Igreja ant(-f! doB seus peccados?'' .respon· r.. 0 ) - A Sra. Azaõa, compe-
ti€ morre.·. - correram desen- deu: "Sim". netrada da morte christií. do 
con-trado,i commentarios. A'' r.-=:=~~~!':""...-""'!'!~~~'!""'i ' esposo, pediu J)3ra o fleu <!arpo 
vista destes comrnentarios, re- um enterro chrhl-tão. O Arcf>-
soiveu o Arcebis-po de Montau- " bispo concedeu que s0 rezasse 
ban (Ollde se achava refugiado o Officio Solemne de Defuntos, 
o Sr. Azafí.a apõs a queda do porem Hem Missa nem levée 
governo •socialista na Hespa- du corps (sem que o clero pre-
nha). publkar o seguinte com- i senciasse o feretro). 
:nµudcado: ; 6. 0 ) - A r. de Novembro, n 

"1/') - Poucos dias depois 
da chegada do novo Arcebispo 
de Montauban, D. Pedro Ma-ria 
Theas o Snr. Azafia, que se 
~chava naquella cidade da zo
na livre ft!anceza gravemente 
enf-ermo, manifestou desejo de 
1'eceber uma visita de S. Excia. 
O .A1'.eebispo accedeu immedia- • 
tamente ao chamado do pa. 
:cientey v'isítand-0-o em va.rías 
occasiões. 

2.º) - O ex-presidente hes
l)a.nhol, semp.re q-ue lhe .foi da. 
do exprimir seus sentimentos, l 
manifestava alegria pela visi
ta. do · Prelado francez, solici
tando a este que a repetisse. 

S.I'.a. Azaíla., muito fatigada e 
abatida resolveu não assistir a 
cerimonia. Porém• o enterro 
em v'ez de se dirigir á Cathe
dral onde era esperado. foi di
rectamente ao cemiterio, rea: 
lizando-se alli um s-epultamen
to meramente civil. 

7.0
) - No mesmo dia, â tar

d-e. a Sra. 'Azaõ.a foi á residen
cia Episcopal, para agradeaer 
suas visitas e os servr~os pres
tados, ao seu esposo. Exprimiu
lhe pesar de que, contra a sua 
vontade, se tivesse dado um 
caracter civil ao enterro do 
marido". · 

de D. Duarte Leopoldo r Silva. 
pranteado Arceb!.spo de São Pau-
lo. O diaconato recebeu-o na 
Igreja de Santa Cecllia, em São 
Pauk,. 

Ol'denado r,.acerdote e após Rua 
primeira missa cantada. na Ma
tr!.2 Velha, occupou respecti\'.a
mente a coadjuctol'!a de Itapyra 
e Mogy-Mirím, sendo depois, em 
1924. transferido para o Semina
rlo Diocesano de Campinas. on
de st> dedicou á direcção espi
ritual dos alumnos durante dois. 
annos. Nomeado Vigarlo do Bom 
Jesus de · Piracicaba (9 de Abri'l 
de 1926) ahi permaneceu 6 annos 
P melo, empenhado na construc
çáo do belllssimo templo e na 
organização de exemplar paro
chla. Com a elevação de Dom 
Idllio Soar.es ao episcopado, foi 
o Pe. Amaral transferido para 
Campinas, para a "sua" Matriz 
do Carmo. Aos 23 de Março de 
1933 foi nomeado Conego Cathe
dratlco do Ca-bkio de Campinas. 

O parochlato do Conego Ama
ral foi dos ma-L~ fructuosos: d.is· 
pendendo mais · de '700 contos, 
executou a reforma d.a Matriz. 
j{1 Iniciada no munu.<; de Doµi 

Idl!io, dotando assim Campinas 
com um majestoso templo em 
estylo gothico. Essa igreja. ha 
sete mezes apenas, foi soiemne
mente sagrada pelo Exmo. Sr. 
Bispo de C;ampinas. 

Dotado de excepcionaes quali
dades (compositor musical, ora
dor, poeta), de uma piedade :Im
pressionante e de captivante hu
mildade, a elevação de Mons. 

DECRIPÇÃO 

Nos flancos, os dois pei.x.~ 
de ouro alllparando os cesU. 
nhos de pães lembram a J88Wi 
na Eucharistia - "-o pão que 

O Exmo. Sr. D. Fra.nc!sco dá a vida" porquanto, centro 
Borja do Amaral traz, em es-1 da vida c11rlstã. a Eucharistilt 
cudo de contorno gotico, o I deve ser o man.á. quotldlaw 
campo composto, terçado em I das almas anciosas da Verda• 
faxa. deira felicidade. 

A frr>ntc, em fundo de pra- O peixe, ~ém disso, ~ & 
ta, apresenta uma montanha I symbolo de Jesus Christo, po.1•. 
de sable. em chefe. encimada quanto .a .palavra. .grega .
por uma cruz potenta.da de peixe - eneerrn as lnicíaea 
meRma cor, tendo no centro I desta phrase: - Jesus ChrlcQ 
uma estrella de pra.ta de sete tc:i Filh'o de Deus Salvador, ~ 
pontas; nos cantões direito e j E élBRte morfo o peixe srm_ boH
esquerdo, outras duas estrel· za tambem o C'hristiio que ms, 
las em sable, de sete pontas ce na agua baptismal nai·a a 
e de tamanho igual. 1-·ida da alma, tal como· o de. 

O Co.rpo traz, sobre um monstram as ondas sobr-e us 
fundo de goles, tres circuios quaef.l os peixes sobrlmadam. 
de ouro entrelaçados, no cen- Na Frente a montanha em 
tro; nos flancos direito e es- chefe significa O Monte Car-, 
querdo, dois peixes estiliza- meilo e é ladeada de duas es
dos, em ouro, sustentando um tr• llas para designar as dua,i 
cestinho de pães, encimados parochias onde s. Excla. exei·
por uma pequena cruz, em ceu seu mi11iste1·io 1rncerc.l-otal 
negro. como Parocho: Bom .f,1rms <ln 

Na parte inferior, sobre fun- Monte, de Pirackaha 0 ~...,-c,_,:,,a 
do azul, uma pombinha de pra- Senhora do Moilt,1 CnnneUu, 
ta, c>m ponta, contórnada e em- em Campinas, 
pinada c>m cimo. sustenta. no A Estrella dr> prata. nr, C'C•TI· 

blco, um ramo d-e oliveira do t.ro da montanha, symholiza, 
mesmo. com as suas sete pontns. a.,:i 

o TimhrG, - composto dB t <l d N 
8 1 

· 
um chapeu. episcopal de cor se e ores e i osRa • f'n iora . 
verde e cordões da mesma, da Piedade. Pad.roe!i-a da Dio
com seis borfas de cor igual, cesc de Lorena. 
dispostas de cada lado em t.res Na parte inferior. a pomM
ordens crescentes de cima pa- uha de prata, em ponta. hrisu
ra baixo, - contorna todo o 
escudo. ra das arma,i rle S. Snntídncle 

Reforçam o Timbre as insig
nias episcopaes: mitra de pra
ta com as iniciaes J. H. S. em 
negro, á. direita, e o baculo 
episcopal de mesmo, á esquer
da, enquadrando no eentro 
uma cruz latina, em trevo, do 
mesmo, e de estylo gotiC'o. 

1 

Na parte inferior, cobrindo 
a haste da cruz, um Jistel de 

1 azul claro. forrado de escuro, 
• traz o mote: GLORIA DE0 -

o Papa Pio XII. lembra o T'o!l
tifice da Paz, o Vigario de Je
sus Christo, a quem !nela n 
christandade deve estar 0~t1·0i. 

tamente unida. 0 qllo irn tl ie;non 
elevar S. J<;xcia. aos akanclo
res do Bpüwopa<lo. 

Finalmente. a legenda: C: LO 
RIA DE'O - PAX 110\lf'.'-:lfH::-; 

recorda n vig-ilia /lo ~:11':l. oc
casião da elevac;iío de S. Excia. 
bem como o resumõ· ilr toda 
a vida ch.ristã, estherir,tn;ado 
nestas palavras do cantfou dos 

1 
PAZ HOMTNTBUS em caracte· 
res gotico.<:1 de ouro. 

SIGNIFICADO 3.0 ) - O ex-presidente ma
nifestou claramente a,q _ suaR 
convicções çhristãs, pois em 
~IW&i ~ • IJ.>l4t i..e ll:l.il 

4.º) - Na madrugada do do
mingo :i lle Novembro. áR 2.30 
l1-0ras, acordaram o Arcebispo 
que foi ma-is uma vez visitar 
o enfermo, administrando-lhe a 
Rxtrema-Uncção em presença 
d& &I. ~~ e .. tie v.-no. am.l• 

D. Pedro Maria Theas havia 
tomado posse da sede Archfe.

1 
plscopal de í\font.auban no mez 
anterior ao da morte do Snr. 
Aa~ • 

Na. divisão terr,ada em taxa anjos: Louvar a 0e!.!i! e :?Rf'.-!i
~~ i., ~lembrara SaJl. !t~ ~G almas. 
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ANNUNCIOS 

'ÇEGIONARJO São Paulo. 16 de Fevereiro de 1941 

Canções Populares e Carnaval 
Nesta série de commentarlos á A causa desta degenerescencia uma curva fortemente ascensio- teza a.o ter de falar. á gulza de 

Pastoral Colléetiva dos Exmos. de uma das mais estupendas ma- nal accusa um augmento cons!- adverrencia, do que acaba de 
e Revmos. Srs. Bispós da Pl'o- h.lfestações da an.ina popular - deravel de casos. lsto é, de pa- acontecer cóin a pôbre e desven
vincia de São Paulo, devemos a Pastoral nol-a apontou - é o cientes, de victlmas de abusos turada França, - a filha dilecta 
examinar agora o que naquelle carnaval. sexuaes, de perversão e de fuga da Igreja. "Nos seus labios e 
documento se diz sobre as can- Voltemo-nos para este tris- de menores, de deserções, de em- na sua penna (dos Bispos fran
ções populares e o Carnaval, no temente satanico lmperio de Rei briagamentos, de brigas, de atro- cezes) perpassava o espirito dos 1 

capitulo consagrado á defes,a da Morno e o analysemos, rapida- pellamentos. . . prophetas. antevendo as ruinas 

---· -· 
. ----
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• 
Moral. mente embOra. Ha mais, porém. Illusorio e actuaes .da sua desditosa patria. Esse gesto que manif.Mt!l 

"Têm os povos nas suas ca.n- somos christãos e somos ca- chimerico divertimento que traz Não foram ouvidos." Tainbein sentimento de pesar pelb ·1u< 
çÕ€6 populares - escreve o epis- tholícos. Como congregs,dos ma- em consequencia a exhaustão de Chrísto um dia chorou sobre Je- que O totalitariRmo espal 
copado paulista - a melhor ex- ri.anos, devemos ser catholicos economias laboriosamente obti- rusalem, mas a cidade deicida pelo mundo contrasta, infeh 
pressão de sua alma, porquanto exemplares. E só o seremos rom- da~, durante um anno por vezes. não comprehendeu suas lagriinas mente, com disposições de c 
nellas guardam factos de sua pendo de vez corri o Carnaval e Volatizou-se o dinheiro com os de dor. E o braço da justiça di- raC'ter racista infelizmt>nt 
historia, scehas de sua natureza, com tudo o que se oppõe á san- lança - perfumes, pulverizou - se vina desceu sobre ella e grande adflptados pela nova lei po.1 
inspiração de seus vates, melo- tfüêação de nossa alma. E não com os confettis, atirou-se ao foi a desola.ção ein Jerusalem tugúeza sobre 

O 
casamento dt 

dias de seus artistas, em estro- se diga ser o Carnaval uma fes- vento com o desenrolar das ser- para que se convencess: de s~a militares. 
phes pe1as quaes algo perpassa ta instituida para responder a pen tinas, e depois, que recorda- culpa, c-0mo agora foi preciso : R t. 

4 
ó d 

que robrevive aos pi·oprios auto- uma necessidade que todos têm ção ficou se não à da fadiga. do que uma desgraca immensa en- eza O ar igo · essa le 
res. Por isto mesmo represen- de divertir-se e qúe a malicia dos esbanjamento, do remorso? volvesse a glorio~a terra de Sta. 

1 
qu,;: . . . • 

tam os cancioneiros uma reli- folguedos carnavalescos não exis- Até aqui nada vimos do as- Joanna d'Arc para que (dema- 1 .0 .s officiaes d? e.:-ercito que 
qula nacional." te senão nos olhos de quem os pecto espiritual do Carnaval. Te- siado tarde!) os olhos de todos: solicitarem ~ermissao para SE 

Infelizmente, porém, de tal quer cohdemnar, como o insecto ria sido sem razão que a Santa se abrissem á realidade." l casar, deverao fornecer a pro. 
sorte se abastardaram "o espirl- que o observador julgou desco- Igreja instituiu a adoração ao E' rea'lmente confrangedor pa- , va de que sua futura esposa é 
te, a letra e a melodia dessas brir no astro, mas que estava ss. Sacramento exposto em ra os nossos Prelados "pensar portugueza de origem, qut> nnn, 

Não pubflcamos coHabOl'ação canções, principaJm'ente das que bem perto délle - na lente do "J.aus perenne" durante o tri- que seria necessaria ao Brasil ta- ca perdeu essa nacionalidade, 
~e pessõas extrahhas ao nosso se cantam nos folguedos carna- telescopia. Seriam mesmo mui- duo carnavalesco? Introduzidas manha desventura para que elle que é descendente rle antepafl. 
)quadro de redactortra. va.lescos", que certamente todos to pbúéos dias si o Triduo .de por Santo Antonio-Maria Zaca- reti·ocedesse, emendasse o passo .sarlo~ europeus, qlie 11ão é di· 

·nós "deveriamos corar de pejo" Mólito fosse a occasião ideal pa- ria. as "Supp1icas das 40 horas", J e orientasse a educação de seu vorc1ada e que os futuroR PR· 
· O LEGIONARIO tem õ ma.· si ellas de facto exprimissem a ra o povo recrear-se. em commemoração do tempo em povo por outros caminhos." Oxa- posos possuem os meios sl\ffj. 

~!mo prazer em receber visitas . alma popular da nacionalidade. A verdade, porém, é que elle que Christo Senhor Nosso per- , 1á encontre a Patria ao menos dentes de RtibsiRtt>ncia 0m TP.· 

,ãs installações de eua redacção Realmente, q_uem de nós terá não passá de uma convenção e maneceu sepultado, generaliza- , os dez justos que o infortunado lação com o posto do marido 
~ officina, mas pede que não a coragem de identificar a in- de uma grande illusão. Exagge- ram-se depois, applicando-se par- Jonas se propoz encontrar em . na hiP.rai·chia militar". 

;;J>eçam tabella sem compromisso 
1 

j;ejam e.s mesmas feitas nas dokl de nosso povo com as aber- ro? Bastará uma rapida obser- ticularmente ao Carnaval, até Sodoma e Gomorra para que o I É' ahi ciigno de todo o elogio 
.2as., 3as. e 4as. feiras, por exi- rações musicais que o· radio nos vação objectiva e serena dos fac- que, em 1765, o Papa Clemente Senhor pJupasse aquellas duas a merlida moralizadora que 
.gencias do serv'iço. põe a todo o momento no ou- tos para nos convencermos da XIII as enriqueceu de numero- cidades. Seremos nós esses jus- prohihe 0c cairnmentos com 

tDMfDTAtmO ..• 
AINDA OS FILHOS DE 

DESQUITADOS 

Continua em foco o Tecente 
tlc-cordam do Supremo Tribu
nal, que autorizou o reconhe
<·i_mento dos filhos de desqui
tados, acolhendo, assim, a dou
trina de que taes filhos não 
siio adulterinos. Ainda no ultl• 
mo domingo a Folha da Ma.: 
nhà publicou extenso artigo, 
em que se applaudia aquelle 
accordam, de que foi relator .o 
Ministro Barros Barreto. 

Já por mais de uma vez, nes
ta mesma secção, temos deba
tido o assumpto, mostrando os 
erros e perigos desta these. 
Voltamos novamente a discu
til-o, agora, pa'rla mostrar o 
2.bsurdo de uma affirmação, 
que comcr:au a correr, com vi
so!'! de Fidencia. O relator do 
11.ccordam, em apoio de sua 
doutrina, disse que a. castidade 
f. uma. virtude moral, que a lei 
não pode obrigar. E o commen
tarista da Folha da Manhã ex
pressou pensamento analogo 
em linguagem menos delicada, 
affirmando que a liberdade é a. 
regra, nas relações de pessoas 
de sexo diverso. só havendo al
gumas restricções legaes im
postai, ás pessoas que vivem 
c>m sociedade conjugal, em vis
ta das perturbações ,que sur
giriam, se a plena liberdade 
lhes fosse mantida. Aliás, nes
te ultimo ponto, foi mais rlgo
.roso do que o Ministro Barros 
.Barreto, que acha que a casti
dade não pode se.r, de forma 
alguma, exigida pela lei. 

Ora, semelhantes affirma
~ões são destituidas de qual
<iuer fundamento ou apparen
'Cia de :fundamento, e só pude
:ra.m ser formuladas por causa 
-da crise de bom :,enso, que as-
1:lola o mundo contemporaneo. 
Raciocinemos um pouco. 

A lei humana não pode im
:'Por directamente a virtude, 
J)Ols a Virtude é uma qualidade 
intrlnseca do homem, que de
:pende da sua eleição livre; a 
·11et humana não tem forç.a 
:Para tanto. Porém, a lei huma
:na Póde e deve o.rdenar os 
.actos de todas as virtudes, em ' 
v1sta do bem commum. E, de 
facto, as leiS ordenam os actos 
ôas quatro virtud~ cardeae.s, 
isto é, da Prudencia, quando 
punem os crimes culposos; da 
.Justiça, quaJ1do Impõem o res
peito á propriedade alheia; da 
Fortaleza, quando obrigam os 
cidadãos a expor a vida pela 
defeza da patria; e da Tempe. 
rança, quando prohibem a em
briaguez e cohibem as immo
ralidades. Ora, se a lei obriga 
os actos de todas as virtudes, 
obriga tambem, embora lnd!
,rectamente, os cidadãos a pos
sul:rem todas as virtudes, por
que ninguem pode dar o que 
não tem. E então, será que a 
11:li não ordena os actos da vir-
. tude da Castidade? 

Pois a lei não protege a ln
nocencia, e não defende a dig
~ _daa fa.mUiaa2 .4. lal . .n4g 

vido? Referiram-se os signata- veracidade desta sentença. Da sas indulgencias. Reparação a tos, que faremos violencia á Mi- , mulhcrPR divorciadas - mora. 
rios do solemne monumento - passagem de annô p,ara cá, as- que a generosidade dos christãos sericordia Infinita e por esse mo- I Iização qne deveria ser exten
importante acto do magisterio. si.stitnos a uma solicitação sem- não poderia faltar pelas affron- do se emende o passo do ·Brasil dida a todo o povo trnla prohi
ebcle.siastico - que é a P.astora9., pre crescente, por todos os meios, trus que soffre o Coração Santis- e assim tranquilizaremos a alma hiQão geral. f' consequentt> 
a esse :relicarío constituído pelas para aITastar o povo á folia. A simo do Redemptor nesses dias de de nossos .amant.issimos pastores,. transformação cJo· divorcio em 
musicas que os povos guardam imprensa. e a radio-difusão ,tra- desregramento e de licença; des- justamente amargurada com a : desquite. 
no escrinio das sUàs tradições. hindo lamentavelmente sua mls- aggravo antecipado pelo grande lembrança .de que "só o gume ·1 * ** 

Nós outros, entretanto, já não são educativa das massas, patro- peccado do Carnava:1 que ama- da espada que fere a car~e lo- Mas qual a extensão dofl ,fo. 
o }JOSSUlmos. A bohemia roman- clnam os bailes, os cordões, os nhece na Quarta-fell'a, co!Ilo a gre, despertai-a da lascivia; só , mais dlspoRitivos? . At~ onde 
tica novecentista primei:ro, a ma- concursos para grangear, explo- querer esfriar em .vãó às Cinzi:s a dor ~on.<;egue sensibili.zai-a. de I devei;á ser tlrov·ada a ascen
nla carnavalesca depois, afasta- rando os ma.us instinctos e mer- sagradas ~ ~um1ldade chri<Jta, novo; so a _desgraça ?pera mila- dencia portugueza. e que os 
:ram para bem longe o éco das cadejando o pudor, uma popula- que os fieis vao. receber i~e".- gre_s na s~b1ta mutaçao de men-1 antepassados Rã.o europeufl? A 
nossas canções ty:picas, dos ver- ricmde facil e rendosa. A<;sim é sos na at:mospheia. de penitencia tahdadE¼ _ , exiRtencia de aséendentes hra
sos e das melodias do nosso ser- que, não apenas as industrias da liturgia qua.res~al. O tem- Esta ?evera e rude liçao da 

I 
sileiros, por exem))lo, constitue 

tanejo, cUja alma era uma fon- directament,e interessadas no po de penitencia ja começou - França e bem opportuna em nos- , para tal le' um I bP 
9 te peremne de ln Pir • n um dos rt! v 1 "quares~n caput" d' F t ·s ,~·to · ·' 1 ª ·0 · s. açao para co s o a gos carna a es- · •.• ,.. . · - mas o sos .. ias. osse ou ro o e pu 1 0 racismo anti-judaico ah! 

os nossos v.ates. Já não mais cos - elias encontram collabo- Carnaval amda se contorse em religioso dos tempos presentes e ·mpl'c't t d t b 
p0SSWlnos os aedos nacionaes, radores leais e ... interessados - estertores, em fremitos de sata- certamente não teríamos disposi-1 ~ 1 ~ 0 ex en er-se-f am em 
cuja obra enchia de admiração mas as firmas que exploram o nismo. ção para nos entregar coin dis- 0 sa gue i_nou~o, e <. everá Rer 
a todo o brasileiro de gosto e fabrico e o commercio de bebi- Falando em Carnaval, occor- plicencia notaria a festejos ba- provada ª mexistencia de san
era thema de estudo e de ana- das alcoolicas se põem a organi- re-nos, a nós congregados maria- rulhentos ·quando do outro lado I gue dos antigos dominador~s 
lyse cultural mesmo. para um Af- zar festejos carnavalescos, a ar- nos, a idéia do Retiro Espiritua'I. do oceano povos nossos irmãos, ! da. pen~nsula na asce~dencia 
fo~ Arinos, por exemplo. mar tablados nas praças publl- Não que essa admiravel institui- membros do mesmo Corpo Mysti- 1 das ~oiviis dos officiaes do 

O Carnaval é o dictador, o ty- cas, com a cumplícidade CJimi- ção da Igreja que são os Exer~ co de Christo soffrem violencia. r exercito portuguez? 
ranno da nossa musica popular. i:losa do jornal e do radio. "Bis- ciclos Espirituaes tenha por ob- Nossa falta de solidariedade chris- São questões que a lei deixa 
Que poderia.mos esperar, quando ·pos e bràsileiros - lemos na car- jectivo ser o antidoto do carna- tã nem agora se arrefece, pois no ar, perigosamente. 
Gonçalves Dias, Casitnlro de ta de 2'7 de Novembro - ergue- val. Erraria e de muito quem não titubeamos em promover es-1 **'-' 
Abreu e tantos outros são subs- mos nossa voz contra toda essa a julgasse por esse prisma, ven- tes divertimentos condemnados A Ingenuidade com que a 
titUidos por autores anonymos e ignobil literatura a que infeliz- do-lhe apenas o aspecto pura- emquanto em outros lares gras- attitude .russa na politica mun. 
medíocres; quando o "Luar do ntéhte, ilas radio-emissoras, se mente negativo. Sem duvida que se, a fome a miseria a mais ne- dia! é commentada só se explJ. 
Sertão" é pretendo por canções dá largo tempo e lllimitada di-1 o Retiro representa nestas cir- gra, a orf;ndade, a viuvez, a lou- ca pela m(l fé. 
indecoros.as que ninguem ousa.tia vulgação." · cumstancias um protesto. um ac- cura: quando miihares de solda- Em cada caso de lnvaRão 
cantar senão fosse a psychose Necessidade psychologlca e hy- to de desaggravo. e certamente dos e de civis estão morrendo gPrmanica annuncia-iie a oppo-
collectiva do Carnaval? glenica de festejar? Não vos il- dos mais agmdaveis a Deus pe- diariamente sem o consolo su- 1 sh;ii.o russa. inicialmente. De-

"Tanto é intonso o vernaculo, ludaes. Nota.e bem: estamos a los peccados publicos que em premo da Igreja, sem a presen- ; pois. "para evitar uma confla. 
tão grosseiro o thema, tão bai- 15 dias do Ca,rnaval. Com gran- taeJ dias se multiplicam nas ruas ça de um sacerdote amigo que · gração geral dos Balkans ··, ella 
xo é o ideal de exístencia que de insistehéla os communicados e nos salôes, e um dos meios de lhe dê absolvição no momento ; nirua, deixando o terreno livre 
apresentam, tão vulgares os sen- da Saude Publica vão advertir o afastar grande numero de pes- derradeiro! para os nazistas. 
timentos e tão obscenos os ter- · povo - p,ara fazer largo uso dos soas das occasiões proxima de Emendemos o passo, desviando- Agora, em rela,::ão á Bulga-
moo, que m!Seravelmeilte corram- lança-perfumes? Não: premu- pecca<lo. Não percamos de vis- nos da licenciosidade, da falta de ria, deu-se a mesma cousa. E 
pem a meilt.alidade do nosso po- nindo•o contra as perigosas bis- ta, porém, a finalidade primor- pudor. da sensual!dade que ca- ain_da -mais, ameaçam a Tur
vo." "A iildólencia, à séhllúalida- i:laitas. As cietermiilat;ões relati- dia! dessa reclnsão temporarla - .. qu1a, ne quem até j)ouco t>t'am 
de, a despreoocupação dás coU- Vás aó ttaflsltb serão cada vez a conversão da creatura a Deus racterizam ° Carnaval e oriente- . alliadofl 08 soviets. Annunela 
sas serias e elêvatfas" =- eis ó mais fud;éttsas pata prevenir os e a nossa santificação. Pa.ra. Is- mo-nos para o Retiro, para outros um telegramma, a respeito: 
que hoje se propõe ao éantar Glà dééâStrés. tis serviços de f)ollcia to. tudo no Retiro concorre: a costumes dignos de christãos que O rl 
nossa gente, serão incrementados afim de atmosphera de silencio e de paz " 8 rnRsos esinteí·essaram,-

....__.. se não deixam envolver pela on- se da Bnlgaria. Dt> facto 11i ,;;.,.,.ra ess.a musica se lilsúr- mánter a ordem e. salvaguardar do santuario, a, meditação, as , 
gein os nossos Bispos. E essa a màralidade publica. preces em commum, a separação da de paganismo, mas ·que com Jogar para acre<lítar-Re que a 
musica, accentua o Pe Asêanio Baldados esforços. SI formos do mundo, a leitura dos mestres as arinas inquebraveis da Fé e su~ política ª respeito da Tur-
Brandão, é ó samba, palavra que íiliíá semana após, .ao Corilmis- da vida espiritual, as funcções - , · : qma se desenvolverá rla riHv 
a sua. delicadeza e a e"'"°""'- da·· - ·; .. ti· d· M. · d · it 1 · d~, Oraçao, tem ª vontade firme •. neira seg. uinte: ficarão net·1tron, "'"'-'""... saru. · o e enores · a Cap a . líturgicas em que a alma se abre ~ 
Pastoral não perinittlram fosse si examinátm:os as estatistícas par.a as cousas do Céu e se ele- de detel-a e exterminai-a, e se a Turquia. atacada, defen-
declinada. Jamais "o samba cta ctifnlnaes refêi'entes áquelles va até as a·Ituras da Jerusalem cheios de confiança, repitamos , der o seu territotio, não garan-
malandr.agem, sahido das favel- dias; àl consultarmos o plantão Celeste e de Deus. com a Pastoral Collectiva: 1 tindo em absoluto esta neutra. 
las e dos antros de perdição, can- da Sàmà Cáea de M!sericordia e * "Não precise _ assim aprazai lidade, se a Tu.rquia sahir das 
tando o adulterlO, ·a vida airàda, do setiilço de amÍlulancias da- _ a Deus _ não precise 

O 
Brasil 

1

1 suaR fronte!ras". 
a bebedeira, a orgia" será a ex- queliés 3 dias com o de outro Vamos conc.lulr. As expressoes . . Apesar disso, ha quem acrP-
pressão da .almà brasileira." perlodô qualquer do anno, vere- do nosso episcopado assumem um de tamanho mfortumo para cor- dite on finja f!!:l'·editar em ,11. 

·* ~- que. ení ~dos esses serviços. tom grave e de indisfarçável tris- rigir-se de seus graves defeitos." / v0.rgencias dos nazistas e com. ==========~-===---~========::-~--,==,---:,========= --·--··· , nrnnlstaR. 

1 Só num te;;:~o os commn-

C A T H • o L 1 e o s 
Comprem ex e i u • I v a m é n te suas joias e seus presentes na connec1da Joalharia 

CASA e A STRO 

nistaR agem com desembaraço: 
~ quando sua propaganda en
trava o comhatt> ao nazismo . 
F.m toda partt> aR desorden:1 
commnniR1ass Rão pretexto para 
a,, restricções ás justss liber
lfades 

Pi·evendo a meRma sorte o;i 
ai·gpntinos rPagPm a 1en,po. e 
solicitam rlo presidente Orti2 
sua V'olta ao poder, para apa· 
signar os animos politicoR 
t>xa'tado,s e e,·itar as medidas 
clraconiairnf quP os ameaçam. 

Offici n à$ 

Rua· 15 de Novembro Nº 26 
(Efqwna · da Rua Anchieta) 

Unicos concess1onarios dos aramados 
relogios 11 ELECTRA 11 

*** 'T'n111hcm C'0n1ra os ;nimigofl 
=L_-:_·.::·;;;.•_•.;;:•=·=·=·=·=·=·="'=""=·=·=·=·=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=·=·=-=-=·=·=·=""=-=-=-=-=-=-=-=·=-=-=-= .. =·=-=-=-·;·;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~.:.;;:-~· dr, Stalin os "OYiPts nfem com 

. ignal desem-oltura. E o gene
'. r8 I '\,Valter Krh·itsky foi a nlti-cerca de garantias a morallda. 

de publica? E, mais do que 
tudo isso, a lei não estabelece 
uma distlncção profunda entre 
filhos legítimos e lllegit!mos? 
E as p.roprias expressões "fi
lho legitimo" e "filho illegfti. 
mo" não são altamente signi-
ficativas? · 

Se estas leis têm força., ·se 
elias devem ser obedecidas, é 
ou não é verdade que ordenam 
actos de Castidade? Além dis
so, nada ha que mais Interesse 
a oolleoUvJclade c1Q Q.ue e &Mi· 

vento das novas gerações. En-1 
tão, aqulilo de que depenrle 
este advento ha de estar ao 1 
arbitrio desordenado _de cada 1 
um? E não basta que nasça 
uma ·nova geração; é preciso 
que ella seja educada. Quem 
o ha de fazer; se se reconhece 
o direito à uma liberdade de

·'senfreada? O Estado? Mas isto 
será puro bolchevismo, que (, 
o ·que está. mais ou menos la
tente, na doutrina do reconhe
cimento dos filhos de desqui
t.adoa. 

lJma Igreja a prov~ 
de bombas l ma victimà de. projecção de 

uma bala assassma. 

*** l O .Japão fez-se mediac1or en-
O arc111tecro Eurico Silves- Perto do altar ha eq11Jpa-' tre a Iridoc-hina e o Thaiiand. 

soccor- Mas, cr:imo elle vae ser o arbJ. 
. tro, exl:g!u para s1 a melho? 

trini expoz no Vaticano um mento para primeiros 
projecto de igreja a prova de 
bombas. 

A Tg1·eja é pequena e "ca
móuflada " . 

Construida em cimento e um 
tecto em cupola com pequena 
cruz. 

ros · . [ parte - gue as delegações dos 
Serão construidas igrejas se-

1 

ilolii paizes, ófficialmente; re 
gundo um proj_~~.to na Italia. : conhecessem "a posiçã.o pre 

Commentando-à o "Oss'erva-: ponderante do Japão, na Asia. 
tore Romano'' affirma "ser um como unica potencia capaz de· 
desenvolvimento inesperado na assegurar a manutenção da or, 
historia da arte. chrisij_". l dem nessa narte do mundo·•. 
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DL\ 9 - DOMING(h .-,spensàrio N. Senhora de Santo Agos-tinho das Conegà~ 

l Lourdes. fazendo após a mes-1 Regulares de Santo Agostinho. 
VPl'é<•Js na ca n I iga popular. A ·s 7 hs .. S. Excla. Revmà. má uma pequena alloeu~ão aos officiado por s. Excia. 

8r. _Areebi;:po, _conferiu Tia Ca- lj presentes. . A' tar~le ,•arias aÚdienciarJ Uma consagrac;ão das mais 
n > ·a}'l1;:{\"?,j S(' ;--r.prr)\i)'J:J. 

l\u1omo 
bellas a que podia a~pirar um 
vate. 

pella cio l alac10 as ordens de o resto do dia esteve ausen- em Palac10. 
Já ht· :n1vn a zabun1ba infr·1·~ 
r,ai. ') ~~adio -- :,ur:~1i{'i'.J, d:!:~ 
fp~1o~ :o :\otal f.!1l}Jl'l'~-:.:!1;: 

llÜo nc~ rhí. ·,0r·r~gc1 :io:--: t;'111!

JHU10~. Us l)('t tas iin f\1orno 
triu111,1bt1n o n '-. i 11 d o ,·111 

Hoje 0 vergonha. é uma 
calamidade: a consag.rac;ão po
pular. porque, poet.a que en
trou no samba. ou perdeu a 

tres clerigos benedictinos. REUNTÃO DO CLERO DA 
Presbiterato e .Diacona. to, a 

1

. te de São Paulo. 

A' tarde 8. Excia. concedeu DIA 12 _ QUARTA: ARCHIDIOCESE 
alguma,; audiencias em Pal_a-

t.oclo:::i os recanto~ P a tr:,da, 
}1ora a< }_;uas to!i"'.'.; Pül)l icas 
m usi<:acs. 

('lll sa.ndices 

Urna imprensa s<õ:n criterio e serynio8a 
de agradar á raia rniuda eh :,;amba. g!orifka 
os eordôes e tran-,forma em henies os 
bambas do morro 0 a~ Marias das Fa vellas 
para que a,; fe::-<tczas C'.arna valescas tenham 
mesmo o cH.racte1· pagão. adora-sP o Momo 
enca1·nado ahi n'nrn polJn-\ diaiio qual<Jtwr. 
S. Majer,t:>de o Rei Momo! 

Recepc;ôes p::impo,;as. vi,;itas do P~nderio 
á,-; Tleda,;ções elo:; .fornaes. hai leR 'I fostejos 
.pJ'eRi,lfrJos por 8. ~lajestacle! ... 

O Carnaval entre nós sobre ser epoca. 
de uma d<>pra,·acão rle costi11nes " explosão 
àe maus ir.sti11etos. <' tcmpn <'111 que o brn
sileiro chega ao extremo do ridiculo, e aind~ 
se or:zulha de se•· tolo 

•if>aga pra ser bobo". como diz ali! o 
.,,y 11 .. 1.i;,o. ... ' 

inspiração ou perdeu a ver
gonha. 

o~ despanterios são tantos e tantos de 
assombrar e de c<e abrir uma hocca do ta
manho da hocca da noite ... Vcja:n ahi esta 
lJeilr:za por exemplo: 
Eu neste passo vou até Honolulu u ... u ... u ... 

Como é que o pohre diabo dede vate do 
:\iomo nodr: fazPr um sambista nes~e passo 
ir a Honolulu que é ilha. sem que s8 afunde 
110 111ar''. 

Rimou. po1wo imporlo11 110 samba o ver-
11ac11lo. a geographia e o bo111 s-enso ... 

Deveria existi.,· uma eensura litteraria pa
rn. a eani:ão popular. Afinal é triste. um povn 
se PJ'f'~ta1· ao ridículo de cantar sandices e 
dispanterios do Ncrte ao 8111 do Paiz. 

BAll,.ES E CORDOES INFANTIS 

cio. S. Excia concedeu innmnti-

DIA 10 - SEGUNDA: 

A's. 9.30. S. Excia visií.011 em, 
companhia do assistente tech
nko do Exmo. Sr. Prefeito e 
dos artistas organizadores. os 
salões de exposição de Bellas 
Artes. 

A 's l4 horas. concedeu Sua 
r;xcia. audiencias na Curia, 
tendo a11tes presidido a reu
nião do cle.ro. 

DIA 11 - TERÇAJ 

A ·s 7,3fJ. S. EJxcla. celebrou 
a Santa Missa lia Oàp:éfla do 

ras audiencias em Palacio, 

DIA 13 - QUINTA: 

A's 8,30, celebrou S. Exéla. 
a Santa Missa na Igreja de 
Santa Iphigenia por occaslão 
das commemorações do Cen
tenarlo de hascimento do Dr. 
Campos Salles. 

A's 14 horas ~residiu no sa
lão dà Curta á, reunião das re
ligiosas e concedeu em segui
da àudiénciàs publicàS, 

DIA 14 - SEXTA: 

Á's 20.30, presidiu em !'ala
do a .reunião dos nierubrós da 
inesa: directóra do Asyló San
ta Téresinha de Caraplculba. 

A' tarde concédeu algumas 
audlencià.s em Palaclo. 

De ordem do Exmn. 0 
Revmo. Sr. Arcebispo Metro
poHtano, communico que, á 
reunião m-ensal do ReYdo. Cle, 
r-0 Secula1· e Regular dev.em 
comparecer: 

1) - Todos os Revdos. Pa. 
rochas e Viga.rios Econ~ 

21 - Todos os Vigal'ios Co, 
operadores. sempre qae the!c'f 
s-eja possível sem pr.ejuizo dl:l 
serviço parochial. 

3) - Todos os ReY<los. R:ef.< 
tores de Igrejas e Cape-l!â,eg;: 

4) - Todos os Sa'C€11dote!;: 
com uso de ordens nó Arce.: 
bist)~o; 

5) - Ao menus um rép.rés!M!,,; 
tarrt~ de cada casa religiosa., 
preférlvelnienté o proprío Rst,: 
tor ou Sui:>erior. 

Na proxima reunião de ~ 
gunda-feira. <lia lO. será pu .. , F'ir.eram 110 cst-ra11g·ei.1·0 uma propaganda 

~ehl criterio do Carnaval brasileiro. 
Afluíram ao Rio de Janeiro. turiHtafS cn-

1·opeus. e americanos á e,;pera de 11111 carna. 
vai de Veneza. algo phantastico P que nwre
ccsse o sacrific-io de nma 1·iagc111. 

_r,;, lamentaYel, t·ealmente o rl<liculo do 
00880 Carna,'al. é eondemnavel a onda de 
im1üo1·alidade e deprnYação é de loucura do 
Momo. Todal'ia o que mais nos dóe na alma 
f. VPJ' o escanclalo da criança direi melhor. 
a criança escandalizada e n'11ma verdadei1·a 
esC'ola de corrupção nestes dias tristes de 
fesf P.ios pagãos, 

:xarope "CRUZEffiO DO 
BRASIL" lildicadO no tra_ 
tamento dru, tracheo-bron
chite.se, suas manifestações, 
tosses rebeldes e abundan
tes, tosses convulsivas, e~c. 
Lab. "VUG ", caixa posta:! 
2175 _ S. Paulo. Em phar
macias , e ·drogarias. 

. ,,,,l;i!,tc.11ra a }'8b~Jla, _ele ?moht~ 
mentos diocesanos e paro
chiaes da Província Ecclesi,as. 
tica de São Paulo. A's 7,30, ·Missa rezadd. e vfs. 

tição de lra.bitOI no Collegio 
F, quo viram? 
Cordôcs de samha. zahurnha da negraela 

i'fo 111or.ro, un,; carros al!egoricos que ainda 
salvaram a sitnac;ão em parte. e ... a folia. a 
01·gia. o nudismo. a promiscuidade. a. selva
geri~ rlo !':amh,t n'11ma lo1.1cura eollect!va. 

E voltaram desflludidos ·e resolvidos a 
-nunca mais pisarern em tPrras brasileiras em 
epoc;i, de Carnaval. 

E o decantado Camaval brasileiro só nos 
at.trahiu o ridieufo, a_ chacota. a zomba.ria da 
imprensa Norte-Americana e umas finas iro
nias os jornaes portenhos. 

Mas. . . qual! . , . ainda se c'ontinua a 
dizer, a hetrar, aos quatro cantos do Paiz 
que o samba é nossa glória e o Carnaval bra
sllelro Q encanto do mundo, a honra e a gloria 
rlc, Brasil i 

l>Ol!SIA uO MOMO 

A J1(lé<;!à m6m1stlca. que hojé se canta por 
á11i. saCJ'ificando a sentimental e doce 1i1odi
t,ha brasiJ,,.·irà. em mornl é caso de policia 
ião raro. e em lftteratura uma ,'ergonba pa.ra 
lS nnR~os fr5ros rle e:enk civilizada! 

Como aqui mern10 escrevi. --- tudo es(;i 
.,a 1'húa - Maria com folia, bamba com sam
ba... Honolulu' com u... u... u ... 

Sempre foi gloria do poeta ouvir os seus 

p e. A~canio 

Tnventaram-se os haileii carnavalescos in
f;intis em que pobres meninos e menirrns em 
tenra idade, e em plena adolescencia se vêm 
diante elas srenas mais crus o realistas da 
pag-odeira desenfreada. 

Tlapaziuhos de 12 ann::is. tomando nos 
braços meninotas de 10 annos e agar.radinhos, 
em attitudes sensuaeH da gente da Favella 
n se requebrarem no samba como dois malan
dros, como apaches, como gentinha de 
cabaret 

As mãezinhas se babam de gozo. vendo a 
filhinha na phantasia de bahiana a se re
quebrar loucamente como a Carmem :\Iiranda. 

E sob os olhares dos paes. se formam 
os parezinhos de namoradinhos dos fedelhos. 
dos sambistas de calça cui'ta, e de meninotas 
hontem desmamadas. 

E já viram os meus leitores o triste es
J1ec·.taculo de um cordão carnaval?esco infantil? 

Pobres criancinhas. expostas ao ridiculo 
foliôezinhos de voz esganfc;ada entoanclo o 
sujo, o grosseiro e tolo samba de cada anno. 
Oh! nunca sinto tanto a revolta de Nosso 
Senho1· no J<:;v·angelho contra o escandalo dado 
aos pequeninos. como quamlo leio e v0jo a 
triste condicção da crianc:a brasileira. exposta 
á escandalosa folia do Momo, 

o· si nossas familias brasileiras e chrh,tã 
tivesse mais consciencià elas suas tremendas 
rr:sponsahilidades, pelo menos salvaria a 
erian<;a do Escandalo do Momo. 

BRANDÃO 

A Profissão de Assis:te·nte Social 
Abertas as inscrivções para o curso nocturno_de formação de assistentes 
A lnfancia abandonada, a 

tnulher que trabalha, a falta 
de organização profissional. a 
'vida fafuillar ameaçada por 
tantas defficiencias. a velhice 
desamparada. são tão profun
dos quão complexos problemas 
que sé constatam. actualrnente 
na sociedade. 

Preeisah1os inclag-.a r elas cau
sas desses problemas e pro
curar ren1ove~os. 

naes, contendo em si meios pa
ra ,realização de um sadio 
idealismo - a collalJoração di
recta na solução dos problemas 
sociaes. 

rn i,;,;o é Serviço Social - "a 
forma actual que tornam os es
forços para sànar ou minorar 
os males socaies". 

Convencida. pois, da impor
tancia que actualmente atti-n

I"' um eampo mn'o aher~o ~si giu O serviço social, é que a 
l nossas actividades prof1ss10- 1 Juventude Universitaria Catho-

-------------- -------- / Iica fundou e vem mantendo, 

REUMATISMO 
DEFORMA 

QUE 
i 

i ha um anno já, o Instituto de 

1 
Serviço Social. visando preci-
puamente a formac;ão de assis

'! tentes sociaes masculinos. 
Seus cursos funccionam em 

, horario noct.11rno para facilitar 
1 a f.rcquencia dos jovens que 

trabalham. 
Acham-se ahertas aiwla as 

fnscripçôes para o curso inten. 

Com esse suggestivo titufo, acab,a .o Revmo. Padre Leonel 

Franca de publicar mais um grande livro. 
A palavra do Padre Leonel Franca é sempre aguardada 

com anciedade e ouvida com res]J1'lito. Annunciada que seja uma 
•obra de sµa autol'ia, ella se exgota com uma rapidez pouco 
commum entre nós ein se tratando de assumpto como são os 
que o Padre Leonel Franca costuma abordar. 

Demais, suas obras são sempre as melhores no assumpto 
de que tratam. Onde encontrar, em Jingua portugueza, uma 
synthese tão perfeita e conipleta da historia do protestan
tismo e de suas inconsequencias, bem como da acção civiJi. 
z6.dora da Igreja, como êm "A Igl'êjà, a Reforma e a Civili-

As impurezas rlo ,angur: provocam <lôn's <'iatk·u;, 
dôres nas costas e nos quadris. reumatio,mo doloro,;o 
nas juntas. soliretuclo rios dedos dos pés e elas mãos. 
que se defohnam, se imobilizam e chegam até a per
der definitivaniente o movimr>nto. Combata Pstas clô.res 
tur'.111·antes, Qll~ raze•u da vi•la um vai,: <lc lagrimas com sfv.o. ronstituido do 1.º mez de I zac;ii.o'' e •· Catholicismo e· Protestantismo"? Onde encontrar 

aulas. de frequencia ohrigalo- 1 livro tão decisivo sobre o problema dó dl'\Íorcio, em qualquer 
ria para os candidatos á ma- língua que seja, como "0 Divorcio" do Padré Leonel Franca? 

éranJe l:luxtHar fl'°} tr3ta1ne1tft1 da Snt1i5. a. 11t?. pur!fi
cando o sangue elimina as dõres e e1·lta a defo:·mação 
dos óssós. Usai-o com confiança, pàis não àtaéa o esto
rnago nem os intestinos. É indica.elo por gramfo nu
mero de meclicoa. 

E'c. 

, tricula no curso regular. para. Eis porque o novo livró do eminente pensador e Yir-
1 o que se exige: approvac:ão no tuosissimo sac:érdoté está sendo recebido com verdadeiro 
!! exame de selel'<;ão do fim do e11t1111slasino. 

curso intensivo. apresentação Nas 290 paginas dé uma optima edição da Livraria. "José 
1 de comp1·ov·antes de cu.rso se- Olympio", o Autor passa em revista problemas dos mais 
i cundarid 01~ préparo equivà- émpolgadtes na nossa época: a crise modei'na. a idéa de 

lenté. Civilização, o hum.arusnió, a évôlução da Ci'Villzâçãó niódér' 
O expediente da secretaria na, o Christianismo e à Civilização (estudando aqui ó pfo: 

dó Instituto de Serviço Saciai blema da "philosophia christã" que tantos debates tem pro
funcciona, diariamente, das 20 v'ocadó ultimamente na Europa). 
ás 21 horas, á Rua Anhanga- Escripto com aquellé estyJ.o lil:pfdàr a qué os seus 10l
bah u '. 230, predio anexo á Fa- tores já se acostumáram, ó novo lhiro dçi Padre :Leónel' Franca 
culdade de Philosophia de São destina-se seguramente ao mesmo ·successo dos seus l)rece-

d~ .. ~r;;a..i.2§:s . - . -

São Paulo, 7 de FeYereir~ 
de 1941. 

(a} Conego Paulo Rolim 
Loureiro - Chanceller do Ar• 
cebispado. 

EXAME'S E ORDEN'ACõES 
GERAES DO iWEZ DE 

FEVEREIRO 

De · ordem do Exrno. 0 
Revmo. Sr. Arcebispo Metro
politano, faço publico que no 
dia 22 de feve.reiro, ás 7,30 
horas da manhã. na capella do 
Seminario Cent1·al da. Tmma-
<?ulada Conce!c;ão. S. Excla. 

Revma. conférlrá a primeira 
Tonsura clerical e Ordens Me
nores a innumeros candidatos. 

No dia 23 de fe,1ereiro, do
mingo da Quinquagefima ás 
8 h;ras, na mesma capella: ha
verá orclenáções somente iJara 
os candidatos ás sagradas o.r• 
dens do Subdiaconato e Dia. 
oonato. pertencentes ás Or. 

dens e Cong1:ega~ões religio
sas. 

l<Jm cumprimento ao eanon 
996, §§ i.0 e 2.0 do C. D. C .• 
ficam marcaclOR os exames pa. 
ra todos os ordinandos das or
denações acima meneionadas, 
para o dia 13 do corrente. ás 
14 horas. na Curia Metropoli-. 
tana, encerrando-se o prazo õ·e· 
insc.ripções, para os mesmos,,. 
no proximo dia 10. Pai·a maio,. 
res esclarecimentos tenha-se 

em vista o AYiso n.º 144 publi
cado no Boletim de novembro 
ultimo. 

São Paulo, lO de fevereh'o 
de 1941. 

{a) Conego 'paulo Rofün 
Loureiro - Chanceller do Ar ... 
cebispado. 

O EXMO. SR. ARCEBIS·PO 
METROPOLI'J1ANO FEZ AS 
SEGUINTES NOME!AÇõ.ES: 

PAROCHO DE PARNAHY# 
BA, a favor. do Revmo, P-ti, 
Luiz Martini. 

VIGARIO COOPERADOR -
do Braz, a fa'\'Or do Revmo.. 
Pé. Manuel Salvador C. Neves-;
de São Geraldo d1is Perdizes, 
a fayor do Révmo. -Pe. Luiz 
Faria; de Santa CécHia, a fa. 
v'01· d-o R~vmo. Pe. Jose de, 
Alméida; d:e São .João Ba-ptis.. 
ta. a f-a~ do Revmo. Pé. Ma-
1·io Mru·q:uoo Serra; de São
J ôsé do Belem, a f.aYOT ~ 
Revmo. I4l. José da Coa 
St!iip. 

" LEGIONARIO w. 

E' DEVÉR DE T-0~ 

ti::: ~;Q!W§@ 
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l A contri~uição ~os Missionarios ~ara o ~ progresso ~a ethnologia 

fOR QUE A NOSSA ALFAIATARIA 
ADOTOU O CORTE ''KENWAY''? 

Conferencia pronunoiada no dia das iussões, em 1940 aos Seminaritas Salesianos 

* Para melhor servir nossa 
clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele• 
gdnda da época ! 

* Para oferecer maior con
forto, consoante com o 
serrso prático do século I 

* Para proporéioi'lor a ele
gância, o conforto e a como
did!ide 100%, que o novo 
corte "Kenway" empresta. 

ÕMSROS ANATÔMICOS 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTE.MA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ ; UNHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS OE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
00 PEITO, MÍNIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TOOO O PESO, INÚTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NACAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA I.Ã, 
PRE-ENCOLHIDOS_; DAS 
ME!.HORES .PROCED~N
C IAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

( Continuação l 

Bem outra P. a orientação em 
nossos dias predominante nos 
estudos ethnologlcos, que á so
ciologia emprestam efficaz e 
imprescindive! auxilio para o 
conhecimento d-a e,~olução so-

1 eia!. Essa nova orientação é 
! estrictamente historica e, pa,. 
l ra o conhecimento dos povos 

primitivos, conjugam-se har-
moniosamente a archeologia e 
,t eth11ographia. comparada. A 
et.hnographia dá-nos a conhe
cer a situação a.ctual dos po
vos selvagens mais antigos, em 
seus usos e costumes, em suas 
crenças e em sua mentalidade. 
A archeologia permitte, pelo 
confronto dos povos acluae~ 
com os restos culturaes encon
trados nas camadas inferiores 
do solo. estabelecer o que po
demos chamar - forçados a.o 
neologismo - de primitividade 
de um povo. Como diz l\Jaí
tland, a cthnologia deverá sei· 
bh;toria, ou não ser:\. uma con
scrensía. 

Pois bem. E' ·para ossc co
nhecimento objectivo dos po, 
vos selvagens cuja vida actual 
possa aproximar-nos do conhe
cimento dos po,'os primitivos, 
que a contribui<f<io dos Missio
?Jarios tem sido valioslssima, 
inest.imavel. 

Podemos dizer. sem exagero, 
que toda a ethnologia mo<lerna 
foi 1·enovada graças principal
mente ·aos depoimentos dos 
Missional'ios. A estes <10 pre
ferencia 6 que scientistas des
p1·evcn idos d e precon cci-' os d e 
escola, fo!'am muito honesta
mente consult.a.r. para conhe-

' cer com object.ivi<fade o estado 
social dos 11ovos selvagens e, 
de posse de taes conhccimeh
tos, comparal-os entre si, e 
tambem comparai-os com os 
dados da archeologia e· com 
os vestlg!os da pre-historia. 

Conhecedores que são dos 
habitos, da, linguagem, da psy, 
chologi ados povos missiona
dos, os Mlssionarios, radica,.. 
dos no melo indígena, desper
tando a confiança dos selva

: gens, arrancando-lhes até o 
segredo dos mysterios esoteri
oos que se encontram frequen
temente entre taes povos, -
os Misslonarios, com effeito, 
mais autorizados do que nln
guem, podem dar o seu depoi
mento, sério. desinteressado, 
conforme a todos os requisitos 
da critica historica. 

ProDasação do 
- a,a atravez da 

,ommunismo na Euro• 
~ollaboracão allemã 

Dahi o valor inaprec!avel do 
depoimento dos Missionarios. 
Elle figura, como fonte de con
clusão segura, dos congressos 
'internaci-onaes, nas reunfões 

das socieda-des scientlflcas já 
muito distantes do ,'elho evo
lucionismo, nas pesquizas em
fim da Eséoll!, Historico-Cultu
ral que veiu consagrar defi
nitivamente o methodo histori
co na ethnologia. em substit.ui
•;ão ao methodo calcado 110s 
:resuUtados das scicncias -na
turaes. 

A collaboraçiio 1'usso-allemã, se 
trouxe grandes vantagens ao · na
zi~mo, não trouxe menores ao 
communism<3. 

.A, divisão da Europa em zo
nas de influencia russa ou alie
má veio collocar povos e popu
lações, algumas catholica.5, sob o 
;Jugo do communism.o atheu. 

De tal forma foram notavels 
oo proveitos da amizade Moscou
Berlim que os soviets alteraram 
QWi. propria tactica de expansão. 

Con1 effeíto, si antes da guer
'-ta, actual o co:mmunismo procu
·~a.r-a. implantar ll1- revolução so
eial pa.ra depois conoear o paiz 
soh o jugo politico de Moscou, 
como tentou fazer com a Hun
gria, actuaJmente a Russia do
mina os paizes pofüicamente pa
ra. depois transformal-os e adap
tal-rn; a sua corrupção de vida. 

Um balanço rapido mostra que 
esse desenvolvimento russo se 
fal inrens.amente, com um plano 
}ogico e que seu principal effec
ttvador foi a Allemanha. 

No norte da Europa a Russi.a 
depois da desastrosa guerra com 
11, Finlandia conseguiu impor no
vas fronteiras que collocam á 
1'11.18. mercê a Finlandia e toda 
1, Escandinavia. Assinl a Russia 
expande-se no Norte da Europa, 
domina a Finlandia, ameaça a 
Suecla. Tudo, porém, foi conse
guklo graças á pressão a.Jlemã 

sobre a Suecla,, impedindo a pas
sagem de reforços e fazendo a 
perder por falta de apoio. 

Não estando porém consolida· 
da a sua posição no Ba'ltico a 
Russia invado os estados balticos 
(Esthonia Lethonia, Lithuania), 
que inutilmente tentaram se 
apoiar rui. Allemanha para se op
por ao communismo. 

Quanto á Polonilt, a experien
cla da guerra russo-finlandeza 
demonstra que jamais a Ruasia 
occuparia p,arte della se o povo 
polonez não e.-,t!vesse luctando 
com as forças superiores da Al· 
Iemanha. 

A occupaçãõ d.a Polonia velu 
collocar grandes populações po
fonezas catholicas sob o jogo 
communista, regiões de grande 
valor eeonomlco e um ponto de 
facil communicação para troca 
de materla prima contra produc-

tos manufacturados com a sua 
alliada, a Allemanha. 

Porém onde se tornou mais 
patente a cooperação russo-alle
mã foi na pressão contra a Ru
mania. do rei Carol. 

Colhido entre a Allentanha, a 
Hungria e a Russia, Carol per
deu a Bessarabia para a Russia, 
quasi toda a Transylvanla µara 
a Hungria e viu totahnente oc
cupada pela Allemanha o que 
restara da Rumanl.a. 

Assim, a Russia chegou ao Da
nuoio controHando o rio mais 
importante dos Balka.ns. 

Hoje, em face da situação nos 
Balkans e n;i, Turqui11, pode-se 
prever quaes as novas vantagens 
que advirão para o communismo 
de sua identidade com o nazis
mo, cuja opposição foi creada 
para permittir grandes vanta
gens que hoje ambos auferem. 

Longe fria.mos se fossemos 
enumerar os benefícios sem 
contá pelos M issio11arlos tra
zidos á ethnologia. Lembremos 
apenas os nomes desses 1Wis
sionarfos e scientlstas riue 
muito particu1armente, devo
tadamente, Re consagraram a 
pesquizas ethnologlcas, nào 
com o fito de augmentar nma 
vã sabedoria, mas de·· servir ·a 
verdade tão desfigurada pela 
pseudo-sciencla dictada mui
tas vezes por secretas e ma
levolas Intenções. 

Resistencla Tcheca á domi• 
nação allemã 

Não pode.ria deixar de citar
vos primeiramente, que o pri
meiro posto de direito llle 
·pertence, esse grande sabio 
que é o Padre Guilherme 
Schmirlt, fundador da revista 

:As a,utoridades allemãs vem 
mostrando claramente o seu 
desgosto pela resistencla das 
populações tchecas ao jugo 
nazi. 

Assim noticiou-se official
mente "que a se contínuarem 
os actos hostis, as autorid.ades 

appUcarlam represallas some- "Anthropos" e autor da monu
lhantes ás applieadas na Hol- mental obra em via de publ!
landa". cai;ão .. A origem da idéa d-e 

Marmoraria Vidal 

Por outro lado o Barão Von Deus". Quantos preconceitos já 
Neurath, commissa,rio d o cahiram por terra, com o apa
Reich, convocou os officiaes e recimento dos primeiros volu
autoridades da occupação, para mes dessa obra! Nos povos 
uma conferencia em que foram que mais indicios apresentam 
estudados os melhores meios de primítiv'idade, o que se ·en
dc supprimir os autores de con-trou, ao investigar as -suas 
actos hostis. crenças, não foi o grosseiro l'e-

Especialista em tumulos de marmore e granito. - "E'u não hesitarei em esta- tichismo existente cm povos 
P!'ecos modicos. - A. VIOAL NETTO. _ ALAMEDA be!ecer uma dieta.dura militar involuidos, mas sim as idéas 
§ARÃ<) DE LIMEIRA N.º 108,·.- ,:-olephone 4-2312. se nccessario. A reslstencia màis claras ·e precisas sobre 

José Pedro GALVÃO DE SOUZA 
ra, da Providencia do peccado curso professado rio lnstitutd 
e da necessida9e da Redemp-

1 
Catbolico de Paris e reuniéb:I, 

çào. Vestlgios da primitiva Re- cm volumoso tomo, a.cerca doei 
volaçã.o se descobrem nos po- Pygmeus centro-africanos, es. 
vos mais isolados do contacto ses pygmeus cujo estudo, dis.. 
com qualquer outro povo de se-o o Padre Schmidt, "é uma 
superio.res gi·aus de cultura, e : das tarefas mais importa.ntets 
em todos, absolutamente em e urgentes, senão a mais im,. 
todos esses selvagens que os portante e a mais urgente da 
evolucionistas pretepdiam apa- ethnologia e d aanthropolo. 
rentar com o~ animaes h-racio- '. gia", povos cujo rapido e cres
naes, se encontram a luz n,a- · cente dec-linio dentro e!Jl bre. 
t.ural da razão a lhes dar o · ve to,rnaria impossível qual• 
conhcclmento dum Ente 'si1pre- quer conhecimento e-xacto & 
mo e d.a distiucção entre o . seu respeito se não fossem oe 
bem e o mal. Essas ·são as con. !:trabalhos scientiflcos já exe,. 
clusões que, com um Javor : cutados pelos Missionarioo. 
:c1cie11tifico de primeirissima or- 1 Mas devo terminar. Agradao 
dem e com uma objectivldade · go a honra insigne que foi pa. 
a loda a prova. o Padre Gui- ' ·ra mim, como Já v'os disse, ó 
lherme Schmidt estaheleceu convite que recebi para falal'.lo 
nos primeiros volumes de Der, vos. E concluo: os Missiona, 
Urspru11g der Gottesidee. Em I rios, pelo seu lavor scietttlfico, 
muitas de taes conclmiões, : especialmente no campo das 
vem o sahio Mlsslonario, com ; pesquizas ethnol,ogicas, · vieram 
o seu osfo1·ço pessoal, corrobo, i t.rar.er muita !ui aos mals. de
rar e systemati;;a1· preciosos ! bati:dos e complexos pro1>le
traba lhns já 11,nterlormeute foi-: mas da sociologia genetica, da 
t.os. entre os qnac!'l seja-me i anthropologia e -da historia.. 
permittido citar essa monogra- : Deve-llles, pois, o mundo civio 
phia, cujo dizer, insupc.ravel . lizado, deve-lhes a sciencla, co
do vosso conhecido Padre Col- 1 mo lhes deve o gentio inculto. 
bacchini sobre os Borôros Partem · os Missionarias para 
oriontaes, cuja traducção por-' salvar as almas immersas nas 
tugueza auspiciosamente se : ti-o,·as do paganismo, - e ta,. 
annullcia. zem luzir o fulgor da verdad@ 

Co1uo niin mencionar ta1n- ain<la mesmo nas trevas quE1 
bem, entre muitos e muitos ou- a.ilida ofl'uscam a visão dos ho
tros, os estudos do Padre I mens ci,·ilir.ados. 
Sch!é)besta sobre os Semangs mssa,teiri- sido sempre, a hiS• 
de Malacca. do Padre Schuma-1 toria da Igreja, dos seus apos. 
cher Hobrc os Pygmeus de I tolos. dos seus ?l-1i~sionarfos. 
Ruand,1.. <lo Padre Trilles so-: W o Papa Leão XITT quem diz. 
brc as idéas J'eligio:;as, mn.raeÍcl ! na TCncyclica "Jmmoiule 
e sociaes rio:,; Negritos, dos Pa- ! llei'': "Obra immortal de Deus 
dres Konpers (actuaJ direct.or misericordioso. a Igreja. ainda, 
de ''Anthropos'') e Gusinde que, em si propria e l)ela sua 
(rla Universidad<'l de Santiago) natureza, tenha po.r fim a sal
sobre os Pygmoideli da Terra vação das almas e a felicidade 
do Fogo ... l\fas para que con- eterna no céu. é entretanto, na 
tiuuar'! Não i;erá o bastante ordem natural das cousas hU• 
lembrar o grande interesse de manas, fontes- de tantas e tão 
S. S. o Papa Pio XI; o Papa grandes vantagens, que seria. 
das Missões, pelos estudos de impossível encontral-a.s maio
ethnologia comparada? O Ins- res· e em. maior numero, ainda. 

. tituto. Bíblico de Latrão, que o mesmo que ella houvesse sido 
Pontífice da saudosa memoria fundada ·especial e directamen... 
primorosamente dotou de to- te com o fim ·de. procurar g 
dos os recursos para o mais felícldade desta vida". E' a 
perfeito couhec!Iuento -dos po- historia da civilização que o 
vos primitivos'? As expedições attesta, ·desde os tempos (!a, 
scientificas, emfim, que S. San. Igreja ,nascente, em. que cabe
tidade patrocinou e sustentou, ria á Barca de Pedro ser a 
financeira e moralmente, jm1- Arca salvadora da cultura d() 
to aos Pygmeus das Phill!ppi- mundo! antigj(), 'Preservando-a. 
nas, de Malacca, de Ruanda? do diluvio da barbarie. E' o 
Gostosamente eu vos transmlt; Evangelho de Nosso Senhor 
tiria aqui minucias summamen, Jesus Christo que o annuncia~ 
te curiosas sobre a theogo- quaerite primum Regnum Dei 
nia dos Pygmcus os sobre et justitiam ejus, et omnia 
certos costumes desses povos, adjicientur vobis. 
de uma pureza surprehendente, São Paulo, 16 de 
-relatados pelo Pe. Trllles, Missio- Novembro de 1940 
nario do Espirito Santo, em um A. M. D. G. 
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é a mais moderna e per
feita enceradeira-elétri
ca, pois apresenta os 
dispositivos conhecidos e 
já a.ntlgos, rig<>rosamen
te aperfeiçoackls, além 
de possuir, exclusiva
mente, o-utl'Os methM-a• 
·mentos têcnieos~ 

é de fato uma enceradei
ra e não um eseovão
elêtrico de lustrar; em 
virtude de um ctispositi
vo automático só apre
sentado pela EPEL, es• 
palha a cera líquida ou 
em pasta em camadas 
fi-nas e uniformes, as 
quais secam imediata
mente, permitindo, sem 
perda de tempo e sem 
espera, um lustro incom
paravel e duradouro, 
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LEGIONA.RIO 

EVANGELJ-1O r 
em 

o 

A 
:nuas phases po

<lem <listingulr-sc na 
pregação de Nosso 
Senhor Jesus Chris
to: uma, na qual ex:• 
punha clara a ao al• 
ca.nce de qualquer 
intelligencia, as ver. 
d a d e s que viera 
communicar aos ho
tnens; outra, po::;te· 
rior, na qual a re
velação se envolvia 
nos mantos encan
tadores das parabo
la.s. - Explicando 
esta m ll d a n ç a de 
orientação, tomada 
no ségundo anno de 
seu ministerio, usa 
o Divino Mestre 
aquella phrase mys
teriosa: "A Vós é 
dado e.o n h e e e r o 
mysterio do Reino 
de Deus. aos outros. 
porém. em parabo
las, para que vou<lo, 
não vejam, e ouYin
do não ente11da111 ··. 

PARABOLA iI í ai e y 
t<:':Acmunho de sua 1 

DOMINGO DE SEXAGESI MA mbs;"w divina - l' · •. Acharrrse abertas no 
sua doutrina expos- 1 • _ 

8. Lucas, VII, 4-15 ta de modo daro e CollegtQ Sao Luir., a 

Naquclle temJjo, como uma multidão se reu• 
nísse e ;,e fosse das cidades para Jesus, disse
lhes Elle esta semelhança: Sahiu o que semeia 
a seme?r sua seme11te. E emquanto semeava, uma 
parte da semente cahiu ao longo da estrada, e 

ao: alcance de todos, Avcnidn Paul is.ta, 2324, 
Jesus exasperou o as inscripções para o 
amot· proprio doses- Retiro Espiril\Jal que, 
cribas e phariseu~. durante o Carnaval na 
dotento.res da scien-
cia religiosa, aos Fazenda Taipas, ltaicy, 

foi calcada, e. as aves elo céu a comeram. Outra 
parte cahio sobre a pedra e tendo nascido sec
cou porque não tinha humidade. E outra parte 
cahiu entre espinhos, e, tendo nascido ao mes
mo tempo, os espinhos a suffocaram. E outra 
parte cahiu em b5a terra, e nasceu, fructificou 
pelo centuplo. Isto dizendo. exclamava: Quem 
tem ouvidos para ouvir, ouça. Perguntaram-lhe 
seus discipulos a significação desta parabolt Aos 
quaes Elf.e disse: A vós é dado conhecer o mys
terio do Reino de Deus. aos outros porém, em 
parabolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo 
não entendam. Este é o significado da parabola: 

quaes o poYo oppu- E. F. Sorocabana, pre
nha a sabedoria do gará a congregados aca
:\[estra que ·'onslna-

1 

demices o R-cvmo. Pc. 
"ª como quom pos- Roberto Sal;oia de Me
sue autqrldade p1·0· i deiros, :3. J. 
pria ... Rccnsaran1-sc 
os mestres cm Ts- · --------~ · -

DE FEVEREIRO racl <'I ouvir a sua 
palavra e deram mal 
iuterprcta,;ão aos 
seus actos. Po1· isso, 

Q·ual seja o sen
t i d o j u s t o d,,~ la 
JJ h rase é. 11.-stn 
Evangelho, o que 
ma.is importa deter
minar, porquanto a 
parabola o mesmo 
Divino :.\Icstrc rlig-
nou-se de nol-a ex
pôr. (Re:,;ta-nus, co

A semente é a palavra de Deus. Os que estão 
ao longo dos caminhos sã.o os que ouvem; vem 
depois o diabo e tira a palavra do coração delles, 
para que não creiam, e assim se salvem. Os que 
estão sobre a pedra, são os que quando ouvem, 
recebem com alegria a pal,wra de Deus. Estes, 
porém, não têm rai,:es. c~êm por um tempo, mas 
vem a tentação, e se afastam. Quanto á parte que 
cahiu sobre os espinhos, são estes os que ouvi
ram, mas preoccupados pelas solicitudes, rique
zas, prazeres da vida, suffocaram a semente de 
que não produz fructo. A que cahiu em bôa terra 
cahiu em coraçi\o bom e optimo dos que ouvin
do, con>'ervam a oalavra, c produzem fructo na 
paciencia. 

• Jesus t11'1dou de p1·e
g-a,;ão: substituiu a 
exposidio clara de 
compara<;õcs q u e 
en1 si e n Y o 1 v e ll1 

f<cmpre alguma obs
cnridarle. poi-s exi
gem um c:;fo.rço do 
,)11vi11 t.c para ,;u hsti
tuir o tropa pela 
n•alidDde. (' e~ta ap
plicaçfro. não appa
l'C!Ce clara cm todos 
os casos. 

Am; lH}m intencio
nados. porém. áquel
lcs que no E,'ange
lho isão chamados 

operando colll a graça_ transforman•n "º" rm1 
terra fertil e generosa que 1·epro:l11,-a o "Cento 

.. ·' ,. por· um",·'ésperado pelo Senhor. 

Sob.1·e o sentido da phrase em qn,~~rn.o. e 
boje. universalnwnlc rejcitad~ a opinião. se
gundo a qual .TeHm; tei·ia nsatlo d-, 1>antb'.lla~ 
com a finalidade• de e,wonder a mrn clout1·ina. 
de sorte que ~<) tornasse inint.elligiv 0 J. Quan(o 
São Joào Chri~o~tomn nào mais não fos,;:)~ 
.iiz com·iria á 8ah~doi-ia nivina, poit,; maie 
!acilmnnte poderia Jesus calar-se. 

* 
No entretanto, como sôam, as palavras do 

1\féstre não têm outro significado. Auxiliemo
nos de São Matheus. Segundo a obsérvação 
deste evangelista, J.esus, agindo dessa ma
neira, realizava· a p.rophecia de !saias: "duvi
l'eis eom vossos oovidos e· não entendereis; 
e vendo com vossos olhos não comprehen
rJereis. Pois, o coração deste povo · está en• 
dureddo, e ouviram coisas graves, e fecharam 
seus .olhos para que não vejam com seus 
olhos e ouçam com ireus ouvidos, e entendam 
co~ o coração, e se convertam e eu os 
salve. 0Ta., !saias teve esta especie de im
l)recação contra o povo de Israel, no momen
to preciso, em que mais se esforçava para 
fazei-o voltar ao Senhor seu Deus. Toda a 
pregação do propheta, porém, foi nulla, por
(Ille Israel se desviára para o mal, e não se 
resolvia a afastar-se delle. Por propria culpa 
do povo eleito é que a pregação <le Isaías 
não. lhe valeu para a salvação. 

* Nos tempos de Jesus Christo deu-se factd 
semelhante. Com seus primeiro& mi1agres, -

'·di,;(·.i11ulo;;" (11ã.o ha· nizões que nos obriguem 
a restringir esta exprcssii.o para significar 
uue11as os .d,o;r,e apost.olos ... Dbcipulos ... aqui. 
8R0 t.odOH Of(QU8 Se 'fr1f.m'c,;;:,;a\'alll pela ClOllf.l'i
llH rlc .Jcs\18) -- o pron:-io Divino :'llestre 
d0strinc:a o que nossa rlifficultar u iJ1tcllecç;"w 
tle :rnas ualavras. 

Este mndo de agir- de Nosso Senl!o.1· 
nos manifesta os design!os ordinarios da Pro
videncia. Quando o homem doeil e generosa.
mente coopera com a graça. esta sobro elle 
se derrama em porções mais copiosas. E' o 
que adverte o Mestre: a.o que tem se lhe 
dará. Mas, quando a creatura despreza, o con
vite divino, descura, e uâo attende ao impul
so interno da moção, celeste. ou co11tra ella 
se revolta, Deus se retrahe. Nunca até o der
radeiro mopiento da vida, abandona o Senhor 
a sua creatura. Dá-lhe sempre toda a graça 
necessaria para que se converta e se salve, 
Não porém mais com aquella prodigalidade 
que é o s-0rriso do Creador à graJidifo do seu 
servo. As.sim, a principio, exparziu o Messias 
a semente de sua doutrina igualmente a to
dos os palestinenses. Nem todos souberam 
aproveitar o convite amoroso <le Deus. Seu 
enviado, Jesus Christo, retrah!u-se. Já não 
falou de modo claro; mas, sob os veus das 
parabolas. Exigiu um esforço maior dos seus 
oúvintes. Aquelles, porém, que continuavam 
sedentos ·de verdade, e apostados em pautar 
seus actos segundo os dictames do alto, tinha 
Jesus o carinho de explanar-lhes uma por 
uma as suas comparações. 
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s o Pedro Damião 
O mundo pagão a.ntcrior ·:J achava em penosa situação quer I Essa sua actividade creou-II1<:t, 

Christo foi evangelizado por do- pela pretenção de principes, que i como era natw:a1, muitos Jninü~ 
zc apostolas. que em pouco tem- esquecidos de sua qualidade de I gos mesmo no seio da, Igreja, 
Pl', transformaram a face da ter- catholi09s pretendiam impor á I porem o Papa ap.prnvou total~ 
ra. civi!v.ando-a e fa?.cndo com Santa Sé as nomeações ecc.lesia.s- . mente a su acampanha nomean 8 

que brotasse a maravilha da Ida- t.ica.~ vendidas a troco de dinhei- j! do-o Carde.al-Bispo de Ostra e, 
du Media. re, ou de conveniencias politicas. portanto, decano ·do Sacro Col-, 

O demonio. porem. náo tolera quer pelo v1c10 nefando da si- l legio. 
essas florescencias do Catholi- monia. 1 São Pedro Damião, habll df,. 
cisme, e tudo faz por desvirtuai- ! S\lrgc então na Igreja Catho- ! plomata, e seguro da justiç,i,_ de 
ai, porque não pode abafai-as JJca O . vulto incomparavel ele São . sua causa, bateu-se cnercr1ca,~ 
completamente como é o seu de-1 Pedro Damião que se oppoz com mente contra a intromissão dos 
sejc. 1 tod.as . as forças a eBSe estado ele reis na eleição do succi;sor ele 

Dahi introduzir nos catholicos cou.~a:... Nicolau IL 
vícios com app,arcncias de virtu- São Pedro Damião fizera-se Aos 67 anos, e Já merecendo 
eles. e lançar o orgulho nos ho- mong\"• aos 28 anos ' 110 creini- o descanç.o, foi enviado ao rtd~ 
mernJ, para que mesmo_ as obras terio de Fonte Ave!lana. e era I chstag, como delegado pontifi~ 
santas que praL1quem seJam man- t··i 1 'ld d f . ,

1 
cio lá protesLando vchemente-

ha.d 1 ~ d I a a sua 1um1 a e, que 01 pre- . , . , 
e as pc o pecca o. ciso a ameaça de exconununhi\o, 1 mente contra o proJeeto de Hen~ 

R se os catholicos não se pre- para fa?.el-o decidir-se a acceitar I rique IV de divorciar-se de sua 
cavessem. vêm pouco a pouco des- a purpura. · i legitima mulher. 
f.alleccr a süa fé.· e, levadós' pe1.d,y.:..,J. ., ·-.«-< .. · .. --.·i'l' dó ·'Supcriór --c1· .).· .. y,:r:inalment('. a Santa Sé attcn~ 
comodismo. seguem as maxima; ! F C~m ª ~~o e ·f e\ fitíi"' aôs reiterados pedidos do 
elo mundo. c~quccidos dos cnsi- : •on e dAve ana. Sã.o ~ech~o 01 cxonera,fto de S. Pedro Damião, 
namcntos da Igreja i nomca O scw; sucessor. cn ° no 0 aos 83 annos e!lc se dirigia á, 

, · 1 desempenho dessa missão conse- • 
N Se, h,._ t to l~onie Ave!lana cm bui;ca. de le~ . osso n "r. no em an , sen- guido reformar o convento. fa-

pre suscita no~s a.postolos. que, l i-,endo-o voltar ~os tempos a.urE'os gitimo rcpouw, vindo ,,. falkccr 
r.cl.a. µregaçào e pelo exemplo, fa. do eremiterio. CHI P'ac-u2a . 
zem com que se volte novame11te Seu amor a Deus não pod!E, Temos necessidade dos Santot! 
ao.~ ensmos do Evangelho, profli- deixai-o lndifferente deante des- 'como São Pedro Dm.nião. hoj~ 
gando os vicias, combatendo vi- sas eala,midades que assolavam mall; do que nunca. PreciMmotJ 
gorosamente o erro. li sustentan- a, Igreja. Cat.holica. Luctou com de homens que imitem re.aln1et'!so 
do a primazia e belleza. da dou- 0 · Papa para que 00 iniciasse to a Nosso Senhor Jesus Christ-o, 
trina. catho!ica.. uma grande campanha contra patll, poder pregar o Catho!!cfu.,, 

Já em plena Idade Medi& que esses abusos, tendo mesmo es- mo ao actual mu-ndo paganizado. .. 
deveria, · ter conservado a fé- dos cripto duas monographias sobre O vicio propagou-se de tal for~ 
apostolas mais viva, a Igreja, i;e O a.s.5umpto, . ma, que mesmo os catho1!col'! 

Os materiae& usados 
linha Maginot 

da: 

A·. R'n'b.a Mag!not, onde a 
F.ran.ça depositava toda sua se
gurança e atraz da qual des
cansava tranquillamente, está 
sendo demolida pelos nazistas, 
que aproveitam os grandes ca
nhões, as metralhadoras e os 
inumeraveis depositos de mu
nições. 

vadida pelo leste, .miis sim, 11e
Io norte. A linha l\,faginot foi 
construida até a fronteira bel-
ga, e ahi bruscamente inter
rompida, deixando preparado o. 

espaço por onde haveriam de 
passar as tropas nazistas, já 
qu~ as forças do general Korep 
não chegaram em tempo. 1 

não vêm nelle 11. insolenela, . do 
peccado, pactuando com elle mule 
tas vez-es, por juJgal-o 1mt1mtl, 

Por toda a parte se vê o pec,,. 
cado abertamente, livre da, ver .. 
gonha que causa/va, em quem o 
praticava. Jacta.m.-se de 1=-~ 
carem, e os catholicos. commo" 
dista.mente, têm vergo11ha oo 
proclamar a virtude. 

E' preciso, pois, que se mul" 
t.ipliquem homens como s. Pedro: 
Damião, para trazeerm nova$ 
mente ao mundo a !luz do Evan
gelho, tirando-o do cáos e dai 
lama em que se atolou. 

TEM calos? Quer tiral-os ou 
continuar com elles? Se os 
quizer tirar, só pode ser eom 
ài a;pplieaç~ do Callicida 
CRUZEIRO. Nas pharma
cias e Drogarias. - Lab. 
"VUG", caixa postal 2175 -

A França gastou uma enor
me fortuna na construcção da 
linha Maginot. n-0 lugar onde 
olla não deveria estar, ou pelo 
menos onde menos era neces
saria. Em toda a historia das 
guer1·as -em que a França se 
empenhou, nunca ella foi in-

Hoje a linha Maginot passa 'i 

a ser o arsenal dos nazistas, 
fornecendo-lhe material de 1 

g1ierra abundante. Assim, ter-J 
minou uma das primeiras 
obras da quinta-columna e que 
fora a grande esperança da j 
França... ______________ _, São Paulo. 
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Res. R. Santa Cru:>:, 103 -

Telephone 7-4825 

Dr. Camargo Andrade 
Doenças de senhoras - Part.os 

Operações 
Da Beneficencla rortugueza e da 
Maternidade de São Paulo -
cons.: R. Senador Feijó, 205. 
Tel.: 2-2741 - Das 16 ás 18 
lloratl. - Res.: Trav. Brig. Luiz 

Antonio, 8 ...... Tel. 2-6035 

Dr .. G. Christoffel ' 
ESTO!',JAGO 

P'IGADO, INTESTINOS, 
PULMÕES (Asthma) 

Pra.ça da Republica, 8 

,: -.ll;~,4t:~:~: ~-~&A. 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

1 Clinica geral e molestias de 
senhoras 

Cons. Rua Libero Badaró, 137 -
4.0 andar - Telephone 2-2270, 
Res.: Rua Thomé de Souza, 55 -

Telephone 5-0565 

Dr. Celestino Bourroul 
Residencia: Largo São Paulo 
N.0 8 - Tel. 2-2622 - Coru;,: 
Rua 7 de Abril, 235 - Das 3 

ás 5 horas 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - Molestias de senho
ras. - Cons.: Rua Senador Feijó 
N.O 205 - 2.0 - Predio !te.que
rê - Tel. 2-2741. - Res.: Tele
phorie 7-1268 - Consultas das 
10 ás 11 e da.s 14 ás 17 - Sab-

bados, das 10 ás 11 horas. 

Dr. :Vicente de 
Melillo 

Paulo 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
MEDICO RADIOLOGISTA . 

Radio - Diagnostico Exames 
Badiologicos â domicilio 

~ns.: Rua Marconi, 94 (Edi!icio 
Pa.sreur) - 2.0 and. - Tel. 4-0655. 
Res.: Rua Tupy, 593 - Tele
phone 5-4941 - SÃO PAULO 

OUVIDOS; NARIZ ;E, 
GARGANTA 

Dr. José E. de Paula Assis 
Adjtmto da Santa Casa - Ope
rações e tratament.o das moles
tias de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua 7 de Abril, 235 -
1.0 and. - Apto. 110 (-das 14 âs 
1'1 boms) - Te!. 4-7551 - Res.: 

Tel. 8-243:l 

"\ 
c.:ms.: Rua Senador Feijó N.4-
205 - 'l.0 a.>1.dar - Te1. 2~~. 
Das 15 ás 18 horas - Res.: Rua 
Castro Alves, 5S7 - Tel. 7-81~ 

DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomeu 

Cirurgião-Dentista - Radiologi.s-.o 
ta - Pela Escola de Pharmacl!!i 
e Odontologia, de São PaUIQ -
Clinica Dentaria. em Geral -
Raios X - Diathermia - Infra-, 
Vermelho - Coagulação - Trana .. 
iluminação - Vitalidade pul
par, etc. - Trabalhos por car-t 
tão, hora ou orçamentClS, · -
Rua Martim Francisc':!, 97 • Tel, 

5-5476 - S. PAULO --------------Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado da F'ae, 
culdade de Pharmacia e Odon• 
tologia de São Paulo - Cil'uxgião,, 
Dentista. diplomado em 1914 -
Ex-dentista do Lyceu COr'.a,ção da 

Prof. de Hygiene do Collegio je1ms - Especialidades: Pivo~ 
Universitario MEDICOS NO INTERIOR Corôas, P <> n te s, Dentadura& 

Direilt.or do Sanatorlo "'Vllta ______________ anatomicas e sem abobada pala~ 
Mascotte tina - Consultas: Das a ás 13 

CONS. R. Marconi, 34 - 6.0 D L . M Jhad-- Cam e das 14 ás 19 horas - Cm.a&:' 
andar - Appart. 63 - RES. r. UIZ e u .. · pos Rua Direita, 6cf - 2.0 andar ..,,, 

Avenida Agua, Branca., 05 Medico Ocul!.slia Sala, 7-7A - Rc;;.: AI. Ba.rã-0 dn 

~~-~ -~~ ~ -~ :~ ~.s.,~ 11:SS, - B, ~~ 
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FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 

o o Syphilis 
Rheumatismo 
Feridas em geral i 

VINHO 
CREOSOTADO 

1 

cELIXIR DE 
NOGUEIRA• (ie João da Silva 

Silveira 
GMNDE TO.NICO 

Milhares de curedos 
bosa de Rezende. presidente dl) ~ Â I l ncral vVilson foi 11omeado gover-

A

CcDnsAelhPoTANaÇc,iÃ0101a1 DdoosTraDb,aE]jSJ'C) •. 1 ' .ftt ~(q\. ,, ·, ' '11 •rn.rlor mililar da, Cyre,1a1ca. ' 
Em Londres. c01-re a noíida j,:ctc. pois a lei approvada per~ 

, de (Jlle o general W.9 .... :el! depo!S mitte ao Senado norte-àmerica•10 
CENDENTES EX'l'RAN- em Departamento de Rcnd%. A dc~·;;nou desse po&to.em '.clcgnuu- 1 rlc se Hr,ndcrar de Benghaz21 e retirar 110 momento que entenQ ÇODIGÔ DE OBRI

GAÇÕES ' . provid?,nci?, visa a mclhorw. de j nrn enviado ao Pres1dE'nte da Ro-: de cerca:· complet2"mrnt?. Keren, der os poderes que foram extr,,~ 
GEIROS AO MEIO arrcutdações no E0!.ado. . pubiiea. dC'clarando ,m,ferir ron- 1 LHá sua, tropllS cor•1Tr,Jil' t''.l;Jl'f' 

1 
orctmaria!l':ente conferidos ao 

f\ commissão nomeada pelo 
tr :listro Francisco Ca.mp~s para 
r,· oceder ã revisão do Codigo C1-
V' l fez entrega ao titular da Jus
f."·:1, da primeira p,arte do seu 
t :_b3.lho, isto é, o ante-projecto 
ô , "Cod igo das Obrigações que 
f. compõe de 371 artigos e cujo 
t ::lo acompanhado de justifica
e O será publicado no "Diario 
c•ficial" de segunda-feira pro
:: ::,a para receber as suggestões 
i:i. ,, juristas. 

NACIONAL . -. 1 l,inuar na ma~il;tratur.a mililar. j Tripoli, pois ;, ezir,ital rlc,. Trip0- ·, i;resic1ente. Roosevelt. 
CCNFERENCL\ NACJO- . i litania é um porto de g-raedc va- ,ô . . , ,, • 

Alteràndo a redacção do artigo NAJ DE f FGIST J ('1,0 · ~~ Em decreto ass1gnado na• lor estratcgico para futuras ope- An.~s d_e seie_m appro,adas .,3 
13 do decreto-lei que dispõe so- , ,.,,, , , 

1

, "/ ""' ,; • 1 pasta da Guerra, o Presidente ! ra,;ões militares. 

1 

emendas a lei ae pie.nos. fodere~, 
bre a. adaptação ao meio nacio- '- RJBU TáRlA da Republica nomeou o sr. Ar-1 ,------------- o si', Wendell Wylkie ía,ou pe• 
nal dos brasileiros descendentes . . mando Sampaio Costa p~.ra : qu •\NTAS • noites e ctias de rante_ a Camara, sobre .s~as rm• 
de extrangeiros, o Presid2ntc da r"oi, inaugurada cm GO:'a!lla. a i exercer, cm commi.õsâo. o cargo i tonn?nto? Com dores de I pres~ocs "da .::ecente V!slt,~ .º iº 
Rf.publica ,assignou o seguinte I CJnfetencrn. geo-ec,m~m1ca .pie- l de Consultor Jund1co do l\í,111,;-1 dentes. ouvidos. nev:·ralgias. 1 icz ,L In,,,latei.a,. A.ds pala1'.as r:o 
decreto-lei: rarato~:ia a_ Co;1f_erenc1~. Nac1011al tcrio da Guerra., I quo tiram por completp O ex-candidato apo1.an o o p10Jec,o 

"Artigo unico - O artigo 13 i de Le,,rslaçao fubutai i,,. , somno e a força para o tra- causaram porém muita sensaçi'.o 
do decreto-lei n.º 1.545, de 25 de O sr, Valentim Bouças. secre- * Tomou posse o novo mspec- balho. "VUG" Balsamo In_ quando o sr. Wllkie affirm9u 
Agosto de 1939, passa a vigorar tario do Conselho Technico de tor do emino do exercito. gene- diano acaba com esses en- que a guetra seria inevitavel com 

A Commissão suggere a elimi- , 
r·'nação da parte geral do Co
ü :;o Civil.· A parte geral foi d1- 1 
•:t:1ida em 5 tltulos corresponden-1 
tr, respectivamente á Constitul
,.;.,1 á cia.ssificação. á transmis
i·, ,_- á extincç.ão normal e á in
e·,:0cução das obrigações. 

,i, parte especial, que será apre
(.' 11tada. posteriormente, compre
k :1dérá os contractos em espe
,, in e os titules de credito. 

l'PTURA INDUSTRIA 
DO MATERIAL DE 

GUERRA 

~1"1 ficante fen:i1,Ji.
1 

10, exclush a-
4 11ente femini

i. ~ w. MPrcê de 
· '!IP W,}j. 3 e u s horm~

/"' n!os especiaes. 
' Tanagran re-

juvenesce a mulher, Tana.
gran é o remedia inclicaclo 
em todoR 0s c;asos rle abiJ.-
timento, ruga,; precoces, en
velhecimento prematuro, ca. 
bellos brancos antes do 
tempo. Em todas as dro-
garias. 

com a seguinte redacção, revoga-

ó Departamento Nacional da 
l' c1ucção Mineral, do Ministe
fr, da - Agricultura, atravez dos 
e,tudos e pesqUizas que vem re_a
füahdo 'ertc·tor-no a.as · rlqtie~ 
mineraes do nosso paiz, tem pos
to ém evidenria a situação pre-

· daS"'àis. diilfjósições· effi co"nti·ário: 

36na~ &e 
CUA fUNÓADA IM 1152 

R, 2• de Mato, 80 a 90-Cahca Po1tol, 1028 
SÃO PAULO 

PRltR/4 

"Artigo 13 - Salvo licença es
pecial do Conselho de Immigra
ção e Colonização, que attenderá 
ao interesse nacional ou a mo
tivo de grave damno de saude, 
nenhum brasileiro menor de 18 
annos poderá viajar para o ex
trangeiro, acompanhado ou não 
de seus paes ou responsaveis, ou 
permanecer no extrangeiro des
de que os paes ou respons,aveis 
voltem ao paiz. 

Paragrapho unico - h autori
dade consUlar bra.'.'ilelra não po
rá o visto em pa.•saportes de es
trangeiros cujos filhos brasileiros 
permanecem no exteriot· sem a 
licença a que se refere este ar-

REGISTRO DE PROFES
SORES E AUXILIARES 

DE ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLAR 

, No proximo dia 28 do corrente 
, termina ,o prazo aberto pelo de

creto-lei n.0 2,028 para o re
gistro de professores e auxilia-
res da administração escolar que 

vileg!ada ert1 qué nos collocamos se ericóntrém em actividade · nos 
P"rarité as déinàis naçõés do uni- estabelecimentos particulares de 
verso.' êladô os éxtraordiri.arios re- ensino. 
cursos das nossas fontes dé pro• o registro é feito no serviço 
c!ucç_ãô mlneralogica.. dé Idérit!fieação Professional do 

o Brasil tem tudo de que ne- , Mlnisterio do Trabalho. 
ccssita para à sua futura indus- Findo o prazo acima mencio
tr ia de materi~l de gue_rra; pode, nado os professores e auxiliares 
portanto, confiar no ex1to futuro. ,.n administração escolar que não 

CONSELHO REGIONAL 
DA JUSTIÇA DO TRA

BALHO 

rem solictaido registro" não 
póderoo legalmente continuar a 
trabalhl1t. 

DEPARTAMENTO DE 
RENDAS DO ESTADO 

DO RIO 
Tomou posse hoje do cargo de 

presideritê do Conselho Regional 
da Justiça do Trabalho o sr. Ed
gard Sanches. O acto teve a 
presença do representantr do mi
nistro \Valdemar Falcão e foi 
presidido pelo sr. Francisco Bar-

Po1• decreto-lei assignado pelo 
Interventor Amaral Peixoto, a 
actual directoria das rendas do 
Estado do Rio será transformada 

1 

1 

1 

·------------~-------

tieé~O espedalizada em artigos para Noivas 
Linhas Cambraia - Baptista - Creton~s 
Cobeitm'es - Lénçóés - Fronhas - Sedas 

Fiiós - Grinaldas - Colchas - etc. 

Na sua grande secção de 
~nN· DAS. R __ 

imr~ roquété1 alva ê párà tóàlhás ~e. _al~à~ 
te:m às mais lindast feitas a mão é a maquma 

RUA DA LIBERDADE N.º 100 
Phone 2-2593 S ã a P a u l o 

Economia e Finanças. pronun- ral Isauro Reguera. Ao acto C'S- commodos. Nas pharmacias a approYaçii.o da lei pedido pelo 
cion longJ discmso sobre o sig- tiveram presentes o general Eu- e drogarias. sr. Roosevelt. 
nificado do conclave. rico Gaspar Dutra, ministro da Uib .. VUG ". Caixa Pos-

Guerra. e altas patentes do Exer- tnl 21'75 -. s, Paulo. 
NOTICIAS MILITARES : cite!. 

1 

O Pr?sidente da Republica as-1 * O Presidente da ReDublica, DESORDENS EM VAL-
signou decreto-lei regu!amentan- i assignou , decreto ~iarn;ferindo . p ARA.ISO 
do o paragT8])ho unico do arti- para a cidade ele Sao Paulo a 1 

Not:"'"~ 

do Mundo 
séde eh 2.0 Grnpo d~ Artil!mna 

go 160 da Conslituiç,ão Brasilci- Anli-/\erea de Quitauna. Dura.nt.l' a exhibição do film Vl.',JEM _ 
0 

m· arechal Gi·a .. 
ra, O referid0 paragrapho trata "O grande ctictador" em Valpa- 1 _., -
cta perc;la. de patenlcs dos offi- * O núnist,ro da Guerra desig- raL,o, a policia teve de entrar ziani. comrnandari.te das for• 
ciaes brasileiros. nou o tenente-coronel ,João Pin- em ar:çáo para por fim a dís- ças italianas que operam na Afri-

to Parm. para como reprm,entan- turbios provocados pelos 1uzistas ca foi chamado a Roma, onde * O sr. Sylvestre Pericies de I te do Exercito, integrar a com- 1 chileno~. chegou de avião, 
Gé~s Monteiro. auditor correge- missão c?nstit~i,da de magislra- I,embra-oe a respeito que 

O 
! 

dor do Suprem? Tribunal Mil!- ?0s d?, _i~ro nul!tar para ,rc~er: .~ Cliile e O Uruguay foram os uni- ; 2 PRISÃO - um avião ds, 
tar, que ahvla sido no?1eado_ pro- actual1za1 o Cod1go Penal 1\11 ccs paizes sul-americanos que ' bombardeio allemão teve de 
curador geral da Justiça M1htar, litaz. permittiram a exhibição ctesSB / r,ousar em solo yortuguez, ten-

. ---· " -- film de c11a·r1es Chapim. cons1• I tanclo a trip!,iliotçao: atrav~ssa1'·"a 

TERNO 
./.deraclo critica rimrdaz aos regi- I fronteira da Hespanha, Seis dos 
! mes totalitarios. l t1 iou la nter. foram aprisionados 

Varias membros C!o part1cto 1· antes de conseguirem fugir. 
nazista chileno durante uma ses-

!!~ii;~e::1a~~T~~~~1i~f11;~equ~a~= 1 lnst'1tuto Mgdorno 
'litps jogaram bombas ele gaz la- . d · Ídi Üb 
cnmogeneo, causando grande 1 

E E 

confusão entre a assistencia. 
A policia effectuou numerosas 

prisóe5. 

O PROJECTO DE PLE
NOS PODERES 

uwww.. Conforme era mais ou mcnm, 
GRAVE A SlTUAÇÃO rencias polit!cas que se realiza- previsto o sr. Roosevelt conse-

NOS BALKANS · ram entre os politicos em evi- guiu approvação em seu projec-
1 dencia do eixo, Dá-se como pro- to de lei de plenos poderes e de 

. '1 vavel uma entrevi5ta entre Mus- auxilio illimitado á Grã Bre-
Depo_is dum peiiodo de rel~t!- solini, Hitler, Pétain e Franco. 1 tanha. 

va calma, os . paizes balkamcos · que seria realizáda na Riviera I Todavia algumas importantes 
se encontram novamente ás . por- '1 franceza. o general Franco e o emendas vieram modific.ar em 
tas da guen·a

1 
· que pode[ª d se marechal Pétain tambem se re- muito a feição primitiva do pro-

alaSkar a qua quer mo1:1en ~ e-1 uniram em conferencia na Ri-1 . · · 
vido á delicadeza da s1tuaçao. 

Dia 10. a Inglaterra ~01nmu- , viera italiana, com __ a assis.tencia 1 

nicou officialmente a ruptura de I do s1•. Serrano Sun?r, mm1stro 1 
suas relações ellplomaticas com a / do I_nterior hespanh_ol e 'Jider ?º :

1 

Rumania, palz que vem permit- ! movimento totalltano phalangrs-
tindo livremente O transito ele I ta em terra da Hespanha. , 
tronas allemãs por seu territorio, Madrid considera de grande 
F'o;am advertidos todos os cida-1 importancia o encorytro entre os 
dãos brit.annicos que habitam es-- dois chefes de estado. embora 
se paiz da conveniencia de se re- nada deixe tarnsparecer do as
tirarem. Tambem a Bulgaria foi I sumpto_ tratado. A mesn:a re-
- _________ .. _____ - - serva e observada nos circu:Jos i 

CABELOS BRANCOS 

quem os não quer 

politicos de Vichy. ! 

Sabe-se todavia que antes de 
se avistar com Pétain, o general 
Franco foi recebido pelo primei
ro ministro italiano, sr. Benito 
Mussolini. com quem conferen-
ciou longamente. t 

Varias conjecturas foram fel- , 
'as a respeito da entrevi5ta · 
Franco - Pétain. A primeira 
'.ransmittida pela National Bro
adcasting de Nova York affirina 
que o encontro entre os dois íni

adveitida pela_ Grã-Bretanha ele I li!ares prende1:-s~-!ª ás negoc~
que não devera perm1ttrr a pas- / çoes dum arn11shc10 que a ,Ital!a 
sagem de t,ropas german1cas. No . em breve pretende propor a ln-
caso contrario a Ing"laterra se ,, glaterra. . 
consicler~ obrigada a bombardear Outra versão, mais provavel é 
o terriotrio bulgaro, para defen- ' que O enconrto seria motivado 
der seus interesses nos balkans. : 

Rendas 
para alvas. roquettes. 
sobrepeliz e toalhas de 
altares, comprem na 

.. asa. €s pecialista: 

a casa onde tudo é 
rnais bar a to 

Rua das Palmeiras, 
Nos. 88 e 94 
Tel. 5-4070 

PRACA flA SE. 163 
S. PAULO 

Fiscalizado pelo Governo 

DACTYLOGRAPHIA 
1'ACHYGRAPHIA 

o Melhor Ensino Pelo Menor 
-- PreÇO -

i COMMUNiCAÇê>ES As 
0 communicações te1ephonicas 
imtre a Hungria e a Ruman!a 
foram cortadas. 

4 EMBARQUE - Em . navio 
especial, deixaram a Ruma

nia, hontem, dia 15, todos. os 
füncciona1ófos da émbaixada bri• 

1 

tannica. inclusive o embaixador 
"sir" Regina~d Hoare. 

! e::: RATIFICAÇÃO - o Mexico 
1 ° 1 atificou o convenio càfêéi1'o 

dJ Washington, 

6 

9 LIBERDADE - Telégramma 
Portugal noticiam que o ex. 

rei Carol foi !ibérlado pelas au
toridades hespanholas. 

l O DISCURSO - . o discurso 
pronunciado por Winston 

Churchil! dia 9 teve larga reper
cussão em todo mundo. 

.. 
Grande quantidade de tropas al- pela necessidade dum accordo 1 

lemãs estão concentradas na entre a Al!emanha, Italia, Fran- · 
fronteira da Bulgarla, esperando- ça e Hespanha · para um ataque _1W 

se a qualquer momento uma ope- conjuncto contl'a Gibraltar 
ração allemã contra tim dos pai-
zes balkanicos. Os mais amea- OS MELHORES PREÇOS 
çados são certamente a Grecia e' A GUERRA NA AFRICA _ 
a Turquia, paizes que por suas 1 1 -
allianças com Londres cahiram I As desvantagens Italianas no 

1 
' 

110 desagrado elo Reich. , conflicto afric.ano se accentuam j' t 
Ha tempos, a Turquia annun- , cada vez mais. No inicio desta 

c.iou que sua attitude el)1 face de i semana. as forças britannicas ' ·· 
qualquer nova aggressão nos I occupara.m Benghazzi, que se en
Ba.Ikarni. seria a resistenci~. / tregou sem resistencia. Soluk e 

E' de se esperar portanto que outras pequenas aldeias situadas , 
a invasão da Bulgaria ou um i a mais de 80 kilometros da ca- ~ 

ataq.ue à Grecia seja responclldo , pit,al da C.yr.e naica J .. á. estão em li·, oela Turquia, com actos de guer- 1 poder dos britannicos. o que pro-
ra. Por toda. essa semana a si- j va ser extrema.mente rapido o ,.:, 
tuacáo deve se resolver. a me- avanço dos trooas elo !!i?neral ;,, 
nós- quê a solução da crise se- Wawell. t 
ja mais uma vez protellada pela A Cytena!cà' estâ vii'tua!mente 1

· 

Alttimanha. em poder dos inglezes. A im-
CONFERENCIAS POLI- 1 prensa italiana considera a con-

A qmsta desta região africana, um 

A imprnesa, se occupou larga- tannico, que desta forma se des-

E A l\t!ELHOR QUALIDADE 

Presunto e Frios - Vinhos Finos, 
J!'ructas, Biscou tos e Bom bons 

Generos Alimenticio~ 

E1VfPORIO MONTENEGRO 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) = Phone 7°0035 

MERCEARIA A VÉN10A 
AV, BR!G. LUIZ ANTONIO. 2.098 - (Em frente á Igreja 

Ittimaculada.. Conceiçãó) -=- PHÓNE ;.545g 

Experimente 2- ... ,. _ ., 

TIC. S I erro cstrategico do exercito bri-

a '""""' ..... ~~~!:!!l~~~===~1 -::-=:::::::!!!!:::~~===~=...Lll~!½~~- -~~~<l: ~(lllli\ll~ _ çias cQ.~e~_, ~i~..:~~--fl~~e.~~~~~-¾l!~~ _ ~~::_ e ·-·-:~i .. L._.--~.,. .. - .. :, -.....---

MANTEIGA'-"BANDEIRANTE" J 
Kilo 9$000 f 



São Paulô; 16 de Fevereiro de 1941 E E G I O ·N í\ R I <' 
e . . ·================== 

Federação Feminina Critica CinematographlcadaA.J.C 
Orientação Moral dos Espectaculos 

o momento da graça ... - :lfULHER DE:SKTADA - Da Russ0!, Byian Aherne e VirgI-1 de ressaltar a generosidade a 
R0rnhlic. com Frierla lrPscort nia Brp:,e. -- R' a histol'ia de I incuUpahilid.ade daquelle per-

Fl
'lha de Mari·" 

1 
·1· r· ., , d p Daniel :\I t' Re- . e ütto Kl'uger. - Historia de 11m industrial que se casa para I sonagem, não recommendam o 

~ 1 tua fami 1ª· trans igura1ta, a.e- or: e. · ar 1' ' uma atriz cujo noivo, em vir- Ralvar sua situac:ão financeira.! filme ás crianças e adolescen-
A i 

~ h~ I gre, sem l'emorsos. preparada dempto.rista. . 
pprox ma-se a epoc e. em 1 t 1 !d º (' 11 . si·on, Av. H"· tud<1 de acciclente de automo- A maneira como é considerado 'I tes. 

i â rl 
. para as nc as e a Y a e para ., ) - .o eg10 , <1ue r s gozar um pouco e· . t . rl. . 1 . r 901 _ Pregado!': vel, fica aleijado na vespera de o casamento e a de portar-se, Cotac:ão: - Acceitavel para 

l)araizo na terra. distribnin<lo O cn_mrrimen ° mco~ 1
<'

10 '.1_ª g,ienop_ 0 rn,. · · "et1 cas 0 1ner1to "'' lo11v·1vel o da 1'nte1·p1·ete p.1·1·nc1·pal, ô, a-o os adultos, 
. t· . rla vontade de Deus, :Nosso ~i<-'· 1 ( onego Luiz de Abreu. 'º • • • '· · · ~. ' , • · ~ 

o_ teli_:P<', en re a prere P a me-, nho:- 4 ) _ ('olJPgio Des OisP-aux. espi.rito cli! sacrifício dos pri,1- defeitos a apontar, atenuados 
oit~çao _das venlad_e~ _Pterna~, ' l'!la C;ciio Prado '.!:li. _ PrPga- cip8eB v0i·sonagens; infeli:,;- pP-la Pxtrema comicidade da BANDOLEIROS DE UNT-
O sJienclO e O sael'lfl(':fl ... lllli· RETIRO DO CARNAVAL dor: P('. GPra,ldo Pires, R<'- ]ll('llf(,. Hill Slli<"idio qll(' 8(' riuer pellic11la. FORME. - Da Republic, com 
1.arás, assim, a .JeR11s Chrhsto, TPm sido ·muito animador 

O 
demplorist.a. j aprPsentar como a unica solu- / Cota<:ão: - Acceitavel. Roy Rogers e Mary Hart. -

teu Senhor. qne Re retiro\! para movimento r!f' inscripções pa- 5 _ Col!egio Sacré Coeur: ção para o caso; e como um 

I 
Filme de "fa.r-west" tendo por 

º1e.º.dedsere t1·ºn·1·cq-l1a11,:anst11ea. 4'~1·r1daiasll.t1bª.11~1: ra o proximo n.,tirn dP Carna- de l\fariP. rua l\lartiniano clP acto de coragem. torna o filme LOJA DE ANTIGUIDADES. scenario a virla do Texas logo 
-·' ' 1 

1 
d l 

1 
á C' 

11 
~ 1~ d criticavel sob o ponto de vis- - Da Art-Film. com Hay Pe- após a guerra civil dos Esta-

! l 
va. P-S ano esgo aca<s j as arva 10, 14l. - ri>ga or: 

Í
a. Seguirás as 1wga< as e o ta moral. trie e FJ!ayne Benson. - Ba- dos Unidos. As habituaes sC'e-

lot.aQões de 4 collPgim,. Pe. CrPscelli'io Innrizaga. 

F
,rimeiro resti~ante _citado ~plo I Daclo 

O 
Pnthusiasmo (]lle rPi- 6 ) _ 1,:xt.prnato N. S. Atlxi- Cota<;âo: _ Acceitavel para seia-sP eR1<' filnrn no romance nas de assassin:).los, morte:-1, 

,vangelho a~ .foao Bapt1:-1ta, 
1 

na entre a mocirlaclf' f('minina liadora. Av. Celso Garcia. 446_ adultos. do mesmo nome, da autoria de tirot'~ios e luctas, occupam lu-
q:ie, no ret1~·0, ag:1ardou a' catholica por esse exercício -··· Pregador: Pe. Pedro Paulo Charle8 Dickens. A apresenta- gar destacado no filme e, pnr 
vmda do M_essias ate que so- espiritual tão salutai·. que SP. Koop. o PRlNCIPE E o Ml<JNDI- c:ão de typos humanos com isso mesmo, não o recommen-
l1re dle baixou a palavra do realizará durante 

O 
trifluo car- 7 ) _ Rua Leoncio de ca,·- G o- Da \Varner. com os ge-' seus defeitos. taes como, em- dam ao publico infantil. 

Senhor. navalesco. podemos Ps1wra.1· Px- valho, 104 (casa. J)ar1.ic11lar). 1 meos Manch e F:nol B'lynn. - hriaguez. ganancia, etc., faz Cotação: - Acceitavel me. 
Repetirás ª subllmP lic<;ão cellentes frnctos do santo re, - Pregador: Frei Adalberto· Trata-sP cln uma pPllicula ele com que O filme não _seja re· 1 nos para crianças. 

c!P muitos christãos da aurora tiro. Ortmann. O. F. 1\T. fnnrlo honesto, mas não pode- commenclavel ás crianc:as. 
do chriSllanismo · que ahaHrlo- R0stam a.inrla lagares nos A Directoria da Fed0ra<;ifo mos aC'onselhal-a a crianças Cotação: - Acceitavel me-: JUSTICEIROS SECRETOS. 
navam as cidades fuginr1o, spguinteR collegios: pNle, com o maximo empenho JJÓr causa dos varias assassi- nos para crianças. 1 Da Columbia, com Bruee Ben-
mais do que á. perseguição rP- 1) -· EsC'ola ela Liga das Se- ás Filhas cJp l\laria que fa<;am- natos e scena8 de brutalidade j net e Florence Rice. - Drama 
Jigiosa, ao espectaculo do mun- nhora1< Catholil'af;, l'!la Alexan- quanto antes, sua insc.ripção que ap.resenta. O OUTRO SOU EU Da <le aventuras. _po!iciaes mos-
do pagão, para v'i\·erP-m con- dre LevY, 78 - Pr0.garlor: Pe. afim de sPrem ria elas, nos 111- Cot aç~o: - Acceitavel me- .

1 

Paramoun. t. com Tito Guizar e tr~
nd

~ as activi-dades de SP
1 
e 

forme O ideal evangelirn. M:nio l<'orglone. SalP-siano. timos clias. as necessariaR pro- nos para crianças. Amanda Varella. - O filme sci.ei'.tistªs com. 0 fim de ?ªP· 
F:m pleno secnlc. XX. Pll· 2) r 1 ·t t S t l . 1 l I explora a Ritnacão creada pela tm ai uma pengosa quadnlha 

·quanto no tumnlto rlas r11as - ns 1 ·u O an ª T_ ierf'- i vic enc as. · de "gan t A · zinha. rna :=lamamhaiti. 601 São Paulo. 12,2--41 ESPOSA E:\fPRF:f;lTADA _1 semelhança rle dois i.rmãoi:; ge- gs er ... s scenas V'i(}. 
das granrles metropoles O po- (Bosrine ila S8udc). - Prc;:,;a- E. G. · Da Universal, com Hosaline I meos. Algumas scenas 'e ditos lf?ntas. natur3:.es em filme!! ele 

"Vo se acotovelar para rC'ndN --====================-=:-:::=-::=======================::: 1 inconveniPntes nfw recommen- tal ge_uero, _11ao ·;ecommendam 
~en nnlt<i a Momo. cnqnanto - Í dam O filme a crianças e ado- a JJell!c~la as C'riane~R. 
nas orgias dos bailes carnava- tml 9 ! &! 1 Jpscen,tC's. Cotaçao: - Aece,tavel me-
Jpscos todos os idolos pagãos i\1' e;~:'·' é!'·· .. · """1""1_-:-_\. ,-;%! r1 r nos para crianças, 1 ·-·{ r:<'·J .f.iiJ?' · · :,_:·,:- adcu,oltt

0
.a_::ão: Acceltavel para 

t"1contrarem adoradores. ('11-
1 

. • ft: c-0:~:t:. \,_:=:,:•,, "· · ~-~_\_,, ._·,.- · , _ - · ANJOS DA TE.RRA. _ ·n~ 
<nianto

1 
o_ nome por toda a 

1 
~ :, __ ~ :-.,,""::· ~ ~ - ''" 

J)art.e .perder seus imperativo:-1 1 "A i\·'O". Warne1·. com De-nnts Morgan, 
y ., ,-, CANTAR - nn Pa- R 

e suas Je!.s, énquanto no mnn- alph B-ellamy e V1rg1nia .Bru, namerica-filme, com Carlos 
'do, Deus.,NO;\_SC> ,Sf,'nhor for ih- o LF.. GION .. 'ír'l,iB'!, vo D;oce~e d~ So-lo· ("'!ab,., Gaibarrlo. --- Producção Nacio, ce. - Mostra-nos trechos da 
:-mltado e rlesprezado. tu Filha : _ .a, Ar'ã.. 11,.!l. ll,Q; ,1, wl ç _ ~ Yl. vida cheia de emoções dos nl• 1 nal com o objectivo de apre-
(1,, Maria. p0r uma graea Pspe.

1 

1 l_otos da aviação commercial. 
-<-ial rpcebida pplas mãos cl<1. No mPz passado o nosso D~-, PORONGABA total da Dicc~se e emfim o resul-

1 
s~ntar _ can_l'.r:es· ca:nav'~,lescms. Intrigas,· o oomportamento dé 

Nossa Senhora estarás aos pés: parlamento de Propaganda au- i tad" geral de todo o Estado. : ::lituacoes niegulaies, phrases uma jovem e scenas emoclo· 
(lp Je.sus consolando-Lhe O Co-1' xíliado pelo representante da ci-1 Foi o sr. Maria Machado, con- 1 i de duplo sentido, uma sacie- nantes. tornam O filme deR3.-
rni:ão amargurado e repa.ran- dade de Sorocaba que é o Presi- gregado mariano, que entusias- CA.RTA no F.XMO. E REVMO. · rladP _Reereta com juramentos. coneelhavel á."l crtanças. 
d . t'd~ d 

1 
, dente da Federação Mariana da mado pelos trabalhos da Boa Im~ SR. BISPO DIOCESANO I a11tonrlarlP paterna rifüculari- Cota~iio: _ Aeceitavel me-

ON't 1;gr~ 1 ª·º. os 10~11en~. . Diocese, incentivou a propaganda prensa, promptamente assumiu a I zada e mal comp.rehendida e nos para crianças . 
. _' ~s es r:~ dias de silencio e I nas cidades ctaquella zona, cujos representa_ção do LEGIONARIO Já é do conhecimento de todos : outros senões, tornam o filme 
()J açao ouvir ~ a ;oz de J eRus ! r€sultados já podemos hoje mos- na cidade referida. Iniciou a sua a bellissima carta aue O Exmo : Inconveniente. não obstante a 
~ne, 

1
P0 r cer o, ransformará trar aos nossos pri>zados leitores. tarefa com 20 exemplares oer do- e Revmo sr Dom JÔsé carl~s d~ intenção de fazer rir. 

tl!a a ma elevando-te da medio- . · · '· · 
crida.de espiritual a uma vida 

0
.., ming·o. A~m:re endereJo~ ao sr._ dr. Plinio Cotação: - Restricto. 

d f , CAMPO LARGO ., Correa. de Ohverra, D1rector do 
e er~or mtenso ou, quem sa-- SOROCAB;\ S. MIGUEL ARCHANJO LEGIONA.RIO. Entretanto con- O CORAJOSO- DR. CHRIS-

be abrir-te-á d~ pa.r em par as siderando que ainda muit.~s dos TTAN _ Da R. K 
])Or~as da santi~ade. . Esta foi a primeira localidade, Jesta cidade· se apresentou o nossos leitores não tiveram a op- Jean Hersholt g- f~~: 
TP.tiro, longe do buhc10 do 

I 
ao appello feito em prol da maior sldente da Congregação Mariana, 1 a transcrevemos: 'j rl · bt , d .. 

:mundo, aproveita o momento idffusão do nosso semanario. A decklidamente a ajudar efficlen- i r~cod para -t ei ª rnumcip_a-

FORCAS E FACAS. - na 
Republic, com os Tres Valen
tes. - Malfeitores tentam R!'l· 

senhm·ear-se <le uma jazida ,1e 
ouro. Lucta e assassinatos tor
nam o filme prejudicial aos 
adolescentes. 

Cota,.ií:o: 
ra .adultos. 

Aeceitavel pa. Filha de Maria, nos ?1.ªs de, que correspondeu pr°:°1ptamente l sr. José Lopes Sobrinho, DD. pre- i portunidade de lei-a, novamente , apresenta a lt~cta de um· mé-

oa graça: mergulha, profunda- principio ficou nos auxiliando ef• e-temente o desenvolvimento do : So.,;ocaba, 21 de Novembro de 1941 ! 1 
. ª ;' au;i /

0 
~ara .ª populaç~ 

mente, dentro de ti mesma,, fii:azmente o sr. Antonio Tavares. nosso Semanario. Em carta do ·j _mi~eiave <_e s,ia /idaile. OR -1· · SEGREDO DE MINF.lIRO"l. 
buscando as rai:r.e:,; profundas·· Bueno. presidente da cang,rega- i õl2. 26 de Janeiro solicitou a re- ! Mru caro ~r. dr. Plinio. g-Pn:o~. SP.nop," n,lo chegam a - DR Paramount. com Rlcha· 11 
(lo teu defeito dominante: w:m-l ção Mariana daque'lla prospera: rr,essa de 30 jornaes por domin-1 Pa:: ChrisUI preiuclw_ar O iilme. A1;íen. - Um mau lndivitluo 
·rla as dobra · d' t i • • • : 0 t· ·t Cotaçao: - Acceitavel tm1ta ex0c11tar m 1 · · R mais recon 1c as mdade. DepoL~. po1· motivo de mu- . g , e es .amos cei os Que esse · = , u P ano n,. 
de teu cora<;ão; applica teu dança. deixou encarregado O dis-; numero irá augmentando men- { venno trazer-lhe meu ai,o!o á minoso. Esposa infiel, assa·· i-

. f · 1m FUtlTTTVO DA .TUSTICA. natos e lt1cta v d f·1 
J)rop,r10 es orGo na renovac:ão tincto congrega{!o sr. Humberto : sa eut"'- ' campanha em pról de seu val('ll· , Da W · · · · · s e aro 

O 1 1
"

6 

O(' tua cohsciencia. 'i Florenzano, opernso thesoureiro ,. te LEGIONARIO. 1 _ . arnPr, _c?m Jean Pryor. a adolescentes. 
E, quanrlo rieix8rf'8 a monta- da mesma entidade mariana. O rEREIRAS Tem V. S. intf'i.ra liberdade de F'i]mp po!Jcial ºnd e appa.re- Cota('ão: 

'!lha do Tabor, P«tarás lnnnn- l." pedido _de exemplares foi d1: acção em minha diocese e. mais <'el~ _"grmgsters" e agentes de ra adultos. 
ilada dP paz e tranquillldade. 10, já sendo, no emtanto, aug- ! J~2sta boniLa cidade jil conta- . do que Isto, minhas bençãos e paliem em lnctas. _demonstran-
Voltarás, então, á sodedade. ii mentada a remessa. 1 mos com a boa vontade e a va- ' minhas ·prPces. i do. tod?s elle~ sen~imentos san-1 

Acceltavel p::i-a 

======~--:;: 
.. __ 1 liosa coperação do sr. José Moysés · A e .1 , . gllmar1os e vmgativos. Por seu ! -1 · 1 · Ul .a \ae c-ommunH·ar nos t d . , F trl ,.. .J 

R 
• b mRodrigues. tecorct,1· o qtual ,lá entra- 1 parochos o trabalho que· V. "s .. ' cdaa1d·~r et:·otP~tructivo dta a11tof~li- /1 e 6fflÇ~0 ua.S 

A ' u· . ss1~ ~ . a~""ece ~ OS l:'m €Il 11 1mcn O e heste do-: e<tà deSC ] d . . ~. II eJOS e mor efl O l • ,-
. '-!I ~ ..;:,.li . IL4 I mingo .iá cteu COlllf'COU aos $e-llS, l';comm_ e~

1
;\v;n ~ ;e~ sentido,· mP p inteiramente im~roprio I rw,Ongre,:;.r,ações 

Allem,::::bnha trabalho,'!. 1 'l.[)Oiem com.a O es QUe O; para crianças. 1 Pc,fi,/1_,..f;~--~ 

se. que é d<> N. &>nhor. 1 Cotaçao: - Acceitavel me-
llil.A 1 . o convem a uma cau-, _ /IW~ tn1,&Wl1ct;~ 

..., . i 1 'l'IETll 1 . IiOg camente. -. · <.ie aecorao zar cto _otoque1_0 '."g ez, gra~as Servo in Xt<>, nos para crianças, ) AVISO IMPOR'T(ANTE 
tmh a idehtidad'e de ideologias ao celei.ro sov1eL1co, garantido. 
e objectivos, a Russia auxilia pelo pacto commerdal russo-· AsSumlu ª representação do a) f JOSE' CARLOS 1 , MAMÃE EU Q~E'RO - Da, Domingo proxlmo, dia 16. ~s 
enormemente a A!lemanha. a!lemao • ! LEGIONARIO em ·Tietê O sr. Se- Bispo de Sorocaba \ MPtro com Edd!e Cant · . _ i bastião Luiz Batuzzo, d.istincto · · . ' · . ~ ' or P- 1 dezesete horas, no Salão da 

Não cottl as armas, pois de Deante disso tudo nao se: secretario da Congregação Ma- ==============~ 1 Bonita Granv11le. - Comedia I Curia Metropolitana havPrá 
tiouca utilidade seriam as for- comprP.h'.'nde as amahilidarles . riana, indicado pelo sr. Presiden- ': \ apresentando as "aventu.ras de uma reunião para tratar r1°R 
-:;as sovieticas. como já foi de- e cortezias da Inglaterra para tl', Aldo Pasquali, o qual muito. T O D o I um pr?f'.'ssor. Uma tentativa assumptos, de .relevante imnoi·-
moilstrado na campanha da com a Russia, e mais do que i se interessou pela propaganda do ' e A T H O L I C O de s_uic1d10 e alirnmas situações tancia para a vida das Cm1 
Finlandia, mas como principal isso, as tentativas rle "l'amara-; futuro orgão de orientacão catho- duh1as, em bom Re attenuem gregac:ões Maria.nas. 
fornecedora, suprindo os nazis- d ,, f ·t 1 1 . -d 8 'e I e r o bastante, quer pela comicidade a~em <'1 as pe a mona1·c iwa: Jica. Inicia hoje a sua nova acti- geral do enredo q 1 . , A presença de todos os P:·,,. 
tas de tudo que necessitam. Ora-Bretanha. em rPlaciio aos· vidad". tendo pedido 10 exem- . " L ., G 1 0 R 1 ,,,,, ,, • ' uer Pe ª m-, siden+es - b · t · 

Tanto p evidente esse anxi- · "" N' A v tensão quP se nota no filme · .: · e O riga oria ne~>a 
anti-realistas ria Russia r:om- p1ares para a venda avulsa. ··· reunrao. 08 que por grave T<1,,.. 

lia. q11e ao cor.rerem rumores munista. 1 t· - d 
d(' quP a Russia havia offere- . J d F ivo nao pu erem comparer,01·, 

Que l\ToSC'O\l csw. mtirna. SO· EM SOROCABA uv,~ntu õ. em1"n1'"na Cath 1· 'devem mandar representantr;ii, 
cido 200 navios para transpor- - ç o 1ca lida e totalmente ligada á Ber. 1· de preferencia algum cong1'?• 
tar algodão hrasileiro para. a N t 'd 1 Jim. n_ing-uPin rluvirla QnP- os es a c1 ade. onrle .iá ha dois /!1 ,~ g.ado que faç.a parte da IJJ. 
Ruropa, os encarregados do t b lh d = ,.,..,... -H- ~,!!>,.,.-~V"I 1 sovief s auxiliam os nazistas {, anos se vem ra a an o pelo ,_... u11 v Uw- ~A• 1111= cu rectorla. 
bloq11e.io inglez tomaram mP- LEGIONARIC t d d ! eYic'lPllf P. '\fas a Ine-,laterra 1 ' .. 0 os os ornm-, ,.. , Para essa reunião são trm-
(l i·las ele p~ecatil'a·o· aJ'1ás esse Ó 'OllSÍílPl'Hll<l1> f!R l

0

Jlllne.nn. no_ da p t i J rl ! ·' · · ,. · . , ·, · · · chega ao ponto rlP pPrm it1 ir l gos, ap s as mISsas, nas portas , ~, . ' . . . ·'ª • a r a; o < a~ ema s ACIS. , bem convi<lados os congrec'A· 
intei·esse rla Rmisia pPlo algo- impunemPnl:· rennir'íe~ <lPrro- ! das igreJas se ct1stnbuem maIS '~'.'.ta,.,,~s que os _exerc·w10s es- TAS, no Colleg10 Assumpção, dos em geral. 
<lâo é uma grande prova do seu ti t d · . . , · , ' ou menos 120 jornaes. havendo Pll ituaes proporc,onam ás a!- á alameda Lorena, 665, onde i -============:'.'.' __ 

·1· á Ali h s as P- ope1 anos onde ,:,e; . . mas a ru,'ent d F . . C . -aux1 10 eman a. d . .. · 
1 

_., . 1 probab1lldades de augmenlo men- , , · u e emmma a- pregarâ o Revmo. Conego An- ...... 
.Tá em 1940 a importação pe · e i~ma p::iz pnpn m · afim , salmenw. , tholica resolv·p11 estender taes t · · j dP entar rinalquPr dPsagrado 

1 

; 1 r· . · onio Siqueira. proff'ssor do 
c1~ssa. matel'la prima necPssa- ao. --camarac'ia" Stalin· _ Tecer commentarios __ sobre O va- Jene 1cios a todos os seus sec- Seminarlo Central da Imma- 1 

:r-ia para o fabrico de explosi- 1 l b ad tores. organizando retiros re- ' j 
0 1 E'GION o\ RTO , . 

1
, or e a o ra que os e1t os moços culada CbhcP.ição do Ypirailga. 

vu~ .. foi durante tres mP?.es · -·" __ 1 · · · _nol,~1011 es- desenvolvem nas cidades referi- clnso:s para a .Juventude Ope-
equlvalente a toda importação sa~ reumops p1·01etai:1as dn . das é dispensavel. Entretanto, raria Catholica. Juventude E's- As interessadas de-verão fa-
ôe 1939. qurnta-columna na Inglaterra. 1 preciso é que se dê effuslvos pa- tudantina Catholica. JuvPntu- zer suas inscripções na Sede 

Onde teria a Russla coloca- Altitude rle VPrda,1eira quin-: rabens aos novo.s batalhadores da de Independente Catholica e da Juventude Feminina Catho-
th• tanto algodão? Em 1940 os ta-rnlumna. tambPm é a :1i-' nobres causa que ~ a do desen- 1 .Tnv0.ntude Universitaria _Ca- lica. á rua Condessa de S. ,Toa.
sr•V'ieticos exportaram 100 ooc, gieza. nos sem; C'onstan1,,;, · volvimento da imprensa. catholi· lholir-a. quim, 215, augmentando assim 
toneladas dessa m'.lteria p;·ima --fl irts" rom a. Rn:s~i,1 ;s0vi0t i-' ca no Estado de :3. Paulo. /Do O da .JuvPntudP Operaria o entbusiasmo que já reina 
p2.ra a Allemanha. Assim esta, wa. alliada inl'on,iiC'ional da trabalho de cada um na cidade Cntholirn. será no Collegio em torla a mocidade catho!ica 
pcrle sustentar a guerra, ape- Allemanha 11azista. onde reside, teremos o trabalho Sant'Anna, â Rua Volnntarios pelo retiro do Carnaval. 1 

-·---------------------·- 1 s a IS a 1 1 e I e-r 
1 

Casírniras~ Brins, Linhos ( A v i. a rn e n t o s '? 

Só na ·CASA ALBERTO 
Largo Sê.o Bento, 40 (S. Rua Frei Gaspar·. 39 - (Santos) 

li •• 

NOAS ESPÉCIA 

Paulo) 
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Nota Internacional 
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princioal das confernncias realizadas entre os generaes Pet.ain ANNO XIV I SÃO PAULO, 16 OE FEVEREIRO DE 1941 j NUM. 440 
e Fra·nco. e entre este e Mussolini, que tanta celeuma levau- iiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiíiiiiiiiiiimiiiiiii;.';;.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iíiiiiiiiíiiiili:iiiiii-i.i35CT57Tiiãiimiiiii-·.;;;· .·.,--.,.·-;;,;--·..,.-,..._....;·=··---·~· -..=....;;,eiá,iiiiiiíidiiiiii-···sznaiiiiiíiiíi-·iiilniili?zTiiT.~íiliíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilill 

publicação 
ta.ram na imprernm mundial. 

Ã proposifo e u As principaes hypot.heses aventa(las foram a de que se 
tentava a forma,;ü.o. praticamente. de um bloco de resistencia 
a Hitler; a lia paz ein separado; e a da entrada da Hespanha 

Jla guerra. 
Os jornaes officiaeR e officiosos da· Hespanha dfto a en

fonrler que a ultima hypoi hese (> a verdadeira. Suas paginas 
estiio cheias de expressões bellicosas. A "hora rlo ajuste de 
contas•·. a realização das "justas reivindicações hespanholas ·•, 
a ligação da Hespanha á Italia <'Omo victima de identicas 
afl'ronias" ou outras phrases semelhantes dão a entender que 
a hora da Hespanha entrar na guerra Sf> approxima. 

Transcrevemos o o:rtigo abaixo do ''Osscrvatore. R Ili omano 

Entn~tanto, não se dev·e acreditar facilmente nesses com
tnPntarios. E' provavel mesmo que elles tenham uma dupla 
finalitlaclt,: lmrnflar a opiniflo publica contra os inglezeR. - o 
(JUf' a imprrnsa hespanhola. hoje inteiramente nas miws da 
Falange, vem ele ha muito fazr>ndo, sem grande exito, - e 
ao mesmo t0rnpo despistar os observado.res extranhos. 

R' po8si v0l que uma mediação he,,panhola se fac;a junto 
á Tnglate1Ta apenas com o fim de salvar as onormes pOJJUla'
<:ôes italianas qne :vlnRsolini inconscientemente lançou em 
situação dese,;peradora, depois de transportai-os para a Afrlca, 
como colonos. 

A rn0difH;ão para n. paz em sPpararlo. sem a annuencia de 
Hitler. nunca será feita, não só porque os clois paizes J)eml:1111 
com Bíérlim, <'orno ainda porque as fo.r,as do Reich estão se
nhoras das posi<:õeR eslratep;icaR italianas. 

Não R<' rl<'VP, porém, afastar de todo a possibiliçla<lo de 
nma immensa rnrGa - uma ]Jaz Pm separado com a]lparent.e 
dPsagrado <.IP Hitlnr. Dado o fracasso da Italla na A frica. n a 1 
difficuldadP q1w o HPieh !Pm elP llw enviar auxilio efficaz, 
!:!t>ria po,:;sivPJ ,·orno tr-rr.r-irn solucào P8iHl paz. 

1Clla 11;1 r,,,ilidadP viria. c-atão. collo<:ar a liaii:1 na 
')'Jl'cvilr-gia,la e, uLilissima ao Reieh em q11P ,;0 rnanleYE• 
11 cnmpan!Ja U{l l-'nlll\·a. r- d,1 qn,il a emhriaguc-r. da 
10l-a im.i;rudentemPllLf' ,rnhir, n:rn vespPras da derrota. da 

110~!,;i'rn 
rlunrnle 
vic:-torla 
ft'rança. 

~ EVITE 

, ABDRRECIM[NlOS H! 
Confie seus predios á nossa ortani

zação que augmentaremos seus 
rendimentos. 

Predial" 
All!1'1INIS.TRAÇÃ0 PREDIAL, COl\l"MlS8AO 3% OU 

r;,:;;,, - ADEANTAMENTO SOB:ttt: ALUG\TEIS, JUROS 1%. 
COBRANÇAS DE ALUGUElS ATRAZAD-OS. - ()()MP,IU 
DE L)liUOVEIS POR CON'fA PROPRJA, - INI-'ORMAÇÕF.s 
DE INQlJILL-...:Of: E F'íADORES. - SECÇ.i-0 lHN.()ARIA. 
DEPOSI'.i'OS, .DBSOON!!I'OS, COMPRA OE TiTULOS ENi 

Acaba ae ser publicado em Ce
prano pela Typographia de An
tonio Corsetti o seg·uinte opus
culo: 

"A Allemanha e o culto catho-

alguma Ign·J:< é devido aos la
vores e ajudas da aú:uinistraç,to 
política, 

* 
lico na Polonia ". Entretanto. o referido opusculo 

A referida obra affirma que as requer algum commentario, por
autoridades não tomaram inicia- que a !mpres~iio aue poderá cau-

dor residente em t:racov1a, 
Estão comprehendidas na pro

víncia occidental as archidioce
ses de Gniesna e Poznania, parte 
das de Varsovia e de Cracovia, 
as dioceses de Katowice, Culma, 
Vladislavia e Plock e patre das 
dióc,,ses de Lonza, Lodz, Czesto-

ção nao e tito ooa como é dea-
cripta, , 

O Bispo de wna diocese encó:11• 
tra-se exilado emquanto o seu 
Auxiliar é mantido em um cam• 
po de concenrtação n.a Allema• 
nha. Varios sacerdotes· acham• 
se detidos. Graves limitações são 
obstaculos ao funccionamento dos 
Semi na rios. 

i A imprensa religiosa, então flO• 
rescentl', sofrre forUssimas res:- · 
~ricçõe.q, innumeras publicações de 
livros de piedade foram prohibl• 
das e suspensas. A publicação 
do "Mensageiro do Coração de 

•Jesus" ,foi tambem · suspensa. 
Restam. nJ:>f'na.,;, alguns bole

tins cliocern.,;ios aLncta· sob a ceu .. 
sura das autoridades. 

A Universidade Catholica de 
Lublino foi fechada. e. em geral. 
foram impedidas de funccionar 
t1.s escolas medias e superiores di
rigidu.s por religiosos. A Accão 
Catholka ni.o pode exercer o ~u. 
aposl:oJsulo exterio1·. 

* 
Em outro ponto. rclatn õ 11,~ .. 

Lor c!R obra cru questão. "que os 
catholicos allemães pertencentes 
ús ant.igas pu ás novas provincias 
do R.C'ich gozam de plena liber• 
dade de culto". 

Si por estas novas prov!nclM 
deve-se comprehen.der ainda a.<; 
reg-iõcs de Poloti!a Occ!dentà:l -
esta afflrmação não corresponde 
!'\ realidade, nem tã.o pouco em 
relação aos catholicos allernães 
que, pelo menos em certas re
giões são impedidos de assistir 
á. função do culto celebrada.,; por 
sacerdote~ polonezes. 

Nest.us regiões vivem .ml:lhóe!: 
de .catholicos que se acham em 
graves diff!cu:ldades religiosas. Va
rias igrejas permanecem fecha.
das: em muitas outras .o acesso 
dos fiel<; só é permlttldo em de:. 

· termlnadà,p, horas nos dlas festi
vos e, em pouquillsimas nos dia.<: 
commu~1~. Centenas e centenas 
de iiacerdote.~ foram exilados .ou 
são mantido.~ em campos de con• GER.\4 

N. s.: -· Sobre noss:i ,aoneid:ide, quae~uer informações. 
1 O NOSSO CLICHE' ÁPRESENTÁ UMA DAS MAIS BELLÃS CATHEDRÁES DA PvlONIA, centração, onde não poucos Vle• 

H-OJE NAS MÃOS DOS NAZISTAS ram a fallecer. Varias parochias 

-

tivas no sentido de llmltnr as 
actlvidade.~ religiosas dos polone
zes; tamberrt que a,s IgreJns per
.maner.em .abertru; dw·ante o dia 
todo, e que, se estão 1constnúndo 

sil . Pio XII e os Congressos 
Eucharisticos na America do Sul 

No curto espaç,o d<' quinZP 

I 
Christo exaltados pelas estra- gulr Santa Rosa dP Lima, r>a· 

dias S. SanUdade Pio Xll diri- das e pelas ci<lad:es de vosso droeira do Peru' e cuja vida 
t'1n-se duas vezes á America palz, sejam intimamente anco- de fervor tornou-a. emula de 
do Sul: a. primeira a pl'Oposito rados em vosso coração ahi Santa Cath.arlna de Serina. 

sar não corresponde 1á rea:!ldad/>, 
O nome do auctOI' não appa

rece na publicação, e quando se 
fala de "Polonia". não se rom
prehende todo o territ.orio polo
nez, m.as tuna parte. 

A Polonla acha-se occupada pe
los allemães e russos. O tenito
rio em potjer dos allemães ·está 
dividido em duas regiões: a pro
vlnclu, occidental e outra região 
denominada "Generulgouverne
ment" dirigida por um Governa-

acham-se desprovidas de.seus pa
chowa f! ·KIClC<'; cstfio inclnid.as rochas. Qpasl todos os , SemlIÍa• 
no "Gcneralgouvernement." a· rios foram. fechadOA. 
mór parte· das A!'chldioceses clc j As autoridades diocesana.~ não 
V::irsovla P Cracovia. as dioc<'ses têm plenos poderei; paro o. go
dr S!ecllre, Lublln. Ta.movia. San- vemo dos seus subditos. Mguns 
dom1r r pn11r das d<· Tresmilia. Bispos não podem regressar á.<: 
Czestochowa, Klt>lce. Lodz Lom:1,a suas dioceses, outros foram dett
e uma J)(>quena part.t> da ArchJ- do.~. 
diocese de Lublin. Por este breve apanha.do pode• 

O opusculo editado em Cepra.- .~e apreciar como a vida :rellgio
no quando tratn d.a "Polon.ia". sa do.~ polonezes não é decorrlda. 
refere-.'ll' unicamente ao "Gene- no ambiente normal descripta 
ralgouven1ement, ", onde n :;!tua- ·pelo opusrulo edi.tado em Ceprano. 

Anniversario do Revrno. Padre 
lnspector Salessiano do Sul 

do Brasil, 

tlo Congresso Eucharistico Na- deitem ralzes. RUstentando a Coiucidindo tambem o Con
.:lonal Argentino, oceorrido em vida moral, libertando a in· gresso com o quarto eente.na
Santa Cruz, sob a pn·sidPnr,\a i telligencia do erro e da incre- rio da fundação de Arequlpa, 
tlf- S F)m. o 8Pn hui· Card ia! Co- 1 du-lictade. multiplicando as fio- S. Saniidade aborà·a esse f.a<'lo 
pel'lo. iegado tlP St1a Salltida-1 rPs da J!hf'ritade dos ril.t1oij de affirmando ser o Congresso o 
de: n sef,unda JlOT' orras\ão do ! DPns qup fuzPm amadu!'ecer , coroamen1.o dP quatro serti.loR, 
Con<?;resso EucbarisLiro Naeio- '! ors fruct-os ela paz dos filhoR I de t.levoç,ão ininterrupta á Eu, r _ . • .. ~ . . . , , . _ 
_ . - - p, , , ·, · ..,·. Det.iS, a qual ultrapassa todo I charistiu. GoUttncmot ª ul:i .. 1 ' <1 ,ir.n rtl<I I liros em favor oa;:i vocai;oes. , rnthus!nRmo s0 cxtcnde. u. O. 
ital do .-,ru · realimcto nn ·'. i • • • ,.. ! anu..ire..r·sar,io o ltrvmo. Snr. Pe. 1 l•lmulo d D Bo h - · 
<l::ule de ·\rPqnipa sob a pr()<sl·, entendnnf'nto. (Ph,hp. 4 , ). 1 IJirigJl\lio uma palavrn PR- Dr O 1 Cl D) 1 ' 0 

. RCo na ad esao numero dos Cooperadores $a. 
a:,ncia d,: s. F]x~'.la, RHma. D.! As uitimaR pala.v'raíl d~ San, p1,1cial ú infanci;, á ·juvr-ntud~. · · r a~do. , iaves. 1 · ns-: ª ~oz ela Igreja, ~ão sr, fp,z eR·· I leslanos sP. alarga, apressando 
Cento Nundo Apostolico em '1 to Padre foram para invocar ás familias, fr Accã.o Catholica pect~r SaJ:111a_no do 8111 Jº 1 r>erar. Seu c~ra,:ao d~ apostolo Ia realização do 'que predisse o 
Lima ·e Jegaclo ele s. Santidarlc. o retorno ela Justiça P dn Paz. 1 e ao Clero s. 8an.ti<lad() appel- Br~sil.,. cuja f'..gura (, ~o:r .e-' suggeriu. mil . manr1ras. cada. immortal Pio IX. ·'Tempo 'f.lrlí , j, A. ,, d ... 1 · _ mais g1gantesrn pnra sP1 pro-! qual mais feli7.. de rlPRpPrtar em qirn Cooperador Salesiano 

Dlrigindo em hespanhol ao . Re,,un a mensagem dtr1g1- 1 la novamentP para a oraçao jeetada na estre"ie?..a de 1101 , - 1 . , · - . 
povo argentino, reunido em I da ao povo peruano, iniciou-se pela paz, '·essa paz sobre vós. a~tlgo ' · ,i · -

1 ocaçoeR sa e_sianas, para sa- serJ. sinonyiq.o de bom c:.tboU. 
adoraçfw ao s. sacramento flm com uma e.vocação da doutrina e sobre o mundo inteiro, voto · eerdotes ou irmãos le!g,?S, e co''. . 
Santa Cruz, s. Santidade co- da 11>..aleza de ChTisto, cuja quotidiano e desejo insacio.vel O Pe. Orlauao é um presen- ao mesmo tempo sua v1sao de Outr-0, fructo do l'alor gover~ 
""'ecou poi· evocar O Congres.'l<> festa occ<>i'reta ha pouco. de Nosso cor~iio, como do te que Deus fez á Inspectoria optimísta quf.l tem credito no n~tiV-0 do ~e. _?riando Cbav~ 
..,. d br Sa1esiana do Sul do Brasil. B fo1 a organ12açao da Fedem..,-o Eucharistieo Internacional de Sua Santi ade lem ou a se- Coração da IDs-posa de Christo. · anco da Providencia, foi Re . ,.a 
:Buenos Ayres, onde, como en- ==========;::::================== Teudo recebido especial mis- abrindo as .portas das casas de gronal do-s ex-alumnos Sale-
tão legado especial. de s. San- são do Céu, mostra, ora com o formação para as receber. o s~nos do Sul do Brasil, de ml• 
tldadP Pio XI presidiu a 80- S."._ u-.#0 .~ do Cathollcls.,mft nos exempl-0, ora com a palavra, exito dessa empreza foi tal, as ctaçfu> recente ll!-as pro;11ette• 
Jemnidade. ._.. ~ - ·ora com uma sabia operosida- bençãos do Céu foram tantas, dora de exito satisfactorro~ 

o Congresso Euchal'istico Estados Unido-S de, a attitude de que de.vem que conta hoje -com. cerca de Eis entre muitas outr.as, alo 
Nacional. como já O fora O de tomar os Salesianos confiados 750 vocações salesianas, a gumas benemerenelas desCi!ll 
Bueno,, Ayres. ser{t uma fonte O Catholicismo est.ã se de- e seminaristas catholicos, en- á. sua direcçiio para o bem do maior parte das quaes encami- preclapo sacerdote. 
pr0Pio><i~sima de benGãos e de senvolvendo extraordinaria- · tre 21 e 35 annos, resultando campo a el!es confiado. nhadas, ao sa<1erdocio. 
gi·aça~ r,,;palhando-sB pela Na- mente nos Estados Unidos. o ronsolador numero de 20.500, Verdadeiro Salesiano, que de lmmitando ainda a D. Basco 
~ão. rennichl om torno da "ver- Continuamente nos chegam dos qnaes, 9.500 são sacerdo- D. Basco herdou a têmpera e ·1ançou os· olhos e ext.endeu a~ 
darleir,1 e.rnz·'. noticias que demonstram esse tes. Note-se que nos ElHtados copiou o sum~íso, manifesta-se mãos aos Cooperadores Sale-

F' a ,.~,,a ·· vPrc-inc-iPlrn cruz·• desenvolvimento, ora sobre as Unidos os padreR. semínaris- talhado pa,r.a a direm;ão. Man- sianos. Esses 1•eceberarn seu· 
(ã.iP e: Sautirlaclr, convida of' universidades catholicas norte- tas e l',.rig·iosmi não estão oh!'!- dado POI' Deus segundo a ne- brado numa onda de entbusin.s-1 
~tholicos argentinos pai·a sP I anwricanas. ora -sohre o nn- gados ao Rervieo miliinr. o (Jne eessidad·e da época, é um org:a.. mo, traduzido em doeílid:ule 
&,nsng-ra.rcm. Rlla é a fonte mero cresce11te de conversões. de,·pria se.rvír de exemplo ao nizadm·. para uma organização ·mais 
ll!íier,mn do ·Racrificio eucharill- Agora. na appllcação da lei Brasil. . · j Oce111>ou o eargó de Tnspec- l acuríl,la e em genet<islhade pa
M~ cujr, dontrnia o Santo Pa- do serviço militar oh.rigatorlo Pelo_ numr-ro .d.P Mrer<lotes··, tor S::ilesian. o ha men~s de .dois 

I 
ra o coa~juva.r na campànha 

~ffl 11t111c!ntamente expoo. noR Estados Unidos, foi possi- cathohcoR, verifwa-se como annos, quando em Rio de .Ta- pró-vocaçoes, quer com dona-
"Que a santa fé, a verda- V'el fazer um computo geral progride o Catholicismo nos neiro os .Bispos brasileiros con- tlvos materlaes, quer com au- ·· 
~ tü'~. @ estandarte d.e. dos ~tes, ~~_}e~~- ,~~.~ U.nid.03- 1 çegados a,ppella-v~m ,11~r~ o :s.ilios ei.puitu.i.es. E a. O"llda. ~ 

T ~ PARA. SERVIÇOS ·s·. 
º·IYPOGRAPHICO . 

' •. · T~es como: These:s. Livros. 
· Folhetos •. Revistas:" Jornaes 
e quaesC{lle:r impressos em geral 

Prefirilci li,i of!iciricis graphirns d 
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Anuo XIV __ I 1>irector: 1 
PLINIO CORRl!!-A DE OLIVEIRA _ 

SÃO PAULO, 23 DE FEVEREIRO DE 1941 
Dlrec:~-Gereme: 

FRANCISCO MONTEf.ftO MACHADO· Num. 441 

:Mais uma vez, reedita-se hoje 
em São Paulo, a-0s olhos de toda 
11 cidade e de todo o Brasil, a 
grande façanha . mariana dos re
tir04 do carnaval. 

A CA THEDRAL DE\Mensagern do Exnio. Revmo. 
WESTMINSTER\ jSr. José Carlos/ Aguirre sobre 

10 Congresso Eucharistico Em.quanto escorrem rios de di
nheiro para conservar uns res
tos de vida a esta velha e triste 
tradição do carnava.J, abrem-se 
de par em par as portas de nu
merosas casas religiosas de São 
Paulo. afim de receber centenas 
e centenas de jovens que vão fa
zér seu retiro espiritual. As rua., 
que se engalanam dispendiosa
mente de luzes illuminarão ape
nas umas ralas e magras fileiras 
de automoveis, que constituem o 
ultimo e lànguido filete do espi
rita carnavalesco da cidade. O 
rei-momo, aparatosamente vindo 
do Rio, assistirá sob a illuminação 
farta da Prefei:tti":'ã, a agonia de 
sua realeza. Os ultimas foliões 1 

sentirão uma dissonancia cada 
vez maior entre as suas phanta
sias e seus gracejos, e o interesse 

• que lhes vota o publico. E. assim, 
pequeno e triste, o carnaval de 
1941 se encerrará fazendo pre
nunciar, para 1942, um carnaval 
ainda menor e ainda mais Lriste. l 

Emquanto isto occorrc. será 
cada vez mais densa a massa dos 
jovens de todo o interior do Es
tado, de todas as Parochias da 
Archidiocese, de todas as classes 
e de todas ascondições, que dis
putará o ingresso nos retiros de 1 
0arnaval. "Disputará ,. é bem 
exactamente o termo, pois que 
seí de verdadeiros torneios ami
ca.es desferidos a respeito da pos
se de um lugar nos retiros do 
carnaval. A mocidade de hoje 
não é, graças a Deus, como a de 
hontem, e não troca por grace-1 
jos de palhaços a palavra de 
Deus, enunriada pelos Pregadores ,•e-. 

de retiro.. .,, REi'lU)DUZI1\IOS A. PHOTOGRAPJIIA DA Cí\THF.DRAL _(;!ATHO-
• • LJ:CA OB"·)VES'l'MINS'l~R; Qtm '''$i:>FJtRElJ"; O ·.B'Ol\íf;ÂRDEIÓ· 

(Conclue r.a 2.ª pa~.) . ·' .. DAS BALAS '!NIMIGAS. . . . 

IV Congresso [uc~aristico Nacional 
o do Congresso 

A Junta Executiva do IV I padre dr .. .Tos{, de CaRtro :--:ery, 
Congresso Eucharistico Nacio- µrcfesso.· cathedrntico na Uni
nal, a realizar-se nesta capital I versidade de Sfto Paulo e mem
em Setembro de 1942, por edi- bro fü1 Academia Paulista de 
tal que teve larga divulgação Letras. 
em todos os l<::Stados do Brasil. j Aqni divulgamos hoje a le
poz em concurso a leira do t.ra dessp hymno inspirado nas 
Hymno que será cantado pplo I quatro phasps ela .. Flora San
povo ,reunido nas praças pu. ta .. clP Adoração ao Divinissi
blicas durante os dias que vae mo Sac.ramento da l~ucharistia. 
durar aquelle congresso. Ao Aclora()ão - Agrade<:imento 
concurso compareceram 110 ReparacJío 0 Supplica. 
candidatos á preferencia com 
outros tantos trabalhos poeti- HYMNO DO IV CONGRESSO 
cos, sob pseudonymos. residen- EUCHARISTICO NACIONAL 
tes nesta capital e em cidades 1 
do norte do sul .e do centro I Estribilho: 
do paiz, ~endo b('m numerosaH B .1 . 1 T t . - f ras1 e1ros. ,0va11 t-11109 
as -~omposu:;oes que oram s~-1 Nogso cantico jocundo: 
leccionadas pelo Reu mereci- Cl1rist o vive. Ch'risto reina, 
mento e dentre.ª~ q_na

1
es 

1 
ª 1 ('hristo impera <~Ul todo o mu11do 

respectiva commrnsao JII g-ac o-
ra !:e.ria de escolher aquelln 
que maiR Sf! cnquadrass<> 11as 
condiccões do edital para s<>r 
adoptada como Hymno nfficial 
do certame. Uma· das condic
cões daquelle edital 0stalw1r· 

Adoração: 

I•'illlos de nma Patria livra, 
Livres dob.remos OR joelhos 
Para. olt Jesus. T0' adorar, 
Solemnementc at'firmando 

- A Junta ExeC'utiva vae 
agora annunriar a abertUl·a do 
concurso para a musica desse 
hymno. a fim de qne a elle 
possam concorrer musicistas 
de todo o paiz, trabalhos que 
;;erão suomett.idos ao Pst.udo 
de uma commissi'ío de profis
sionaes de reconhecida compe
tencia. Uma vez conhecido o 
laudo dessa commissão, a Jun
ta providenciará a gravação dó 
trabalho escolhielo ('llJ discoR 
que terão larga divulgaçfw no 
Brasil, afim de qu(' por toda 
pa.rte o nosso povo estude. 
aprenda e decore o hymno do 
grande Congresso Eucharistico 
Nacional que os paulistas vão 
realizar nesta rapital c,m Se
tembro de 1942, quando se es
pera seja elle cantado por uma 
multidão aqui reunida que se 
calcula será consiituida por 
pe1·to de um milhão de almas. 

1 ·de Soroc;aba 
O. S1•. D. José Carlos Aguir- monstração inedita de nossa! tria. numa 1ihase presaga cta 

re, Bispo Diocesano, fe;: distri- fé, de nosso amor. Elle a me- historia, em que tantas na,·ií,·s 
huir a seguinte mensagem pas- roce pot· todos os titulos. es- periclitam, e perecerão, se ni.io 
toral: pera-a de nós e não lh'a nega- se soc.:orrerem da religiiío sal-

.. Ao Revmo. Clero e aos 1·emos. l<'azemos caloroso ap- vadora. 
Fieis• de nos;<a Diocesc' de So- pelfo a todos nossos carissi- Nào eleveis esquec<.'r que as 
rocaba, saudaçüo, paz e ben- mos diocesanos, principalmen- theses todas das p1·ega('.ôPs, 
()am em Nosso Senhor. te ao operoso Clern, para que conferencias e estudoR bem co-

De 22 a 26 de Outubro do empenhem neste movimento mo o resultado immediato ou 
cor:rente a1mo, realizar-se-á em todos seus esforços, convidan- synthese do CongresRo. será o 
Sorocaba o 1.0 Congresso Eu- do e insistindo em que nin- incremento da vida eucharis
charistico Diocesa.no, em pre- guem deixe- de tomar parte na tica e o actua1issimo pro!Jlema 
paração ao IV Cong.resso Eu- communhão geral e na solem- das vocações sacerdo-ta<.'s. 
charist.ico Nacional, que será ue procissão do S.S. Sacra- Apenas terminadas as vh1l
celebrado em São Paulo, no I mento, nos bairros, ·nas sédes tas aos bairros e as semanas 
anno ele 1942. parochiaes e na metropole dio- eucharisticas nas sédes paro-

Um Congr,esso Diocesano cesana. chiaes, os Revmos. Pa rochos 
niio é nm acont.ecimento que No dia 26 ele Outubro, festa remettam. sem mais tardar. ã 
se dá só na séde da Diocese. de Christo-Rei - o ·aia, do Commissão Central do Con
EUe envolve toda Diocese, em J!laio triumpho preparado · a gresso Eucharistico de Soroca-

1 

suas parneliias, -em seus bair- Nosso Senhor em Sorocaba ha, um fiel r-elatorio. que 11a à.e 
ros mais remotos; devemos esgotar todos os ci- ser lido naR sessões sokmnN~ 

A pl'epara()ào se faz cm mo- horios distribuindo as sagríidas ll,o Congress-0- e f:igurar 110 re-

i 
vimenlo conc.entrico. interes- hostias a incontaveis commun- latorio final a mandar-Re nn TV 
sando, primeiro. os moradores gantes em numero apocalyp. Congresso Eucharistico Nucio-
dos bairros, desde º" mais. tico. na! de São Paulo. 
afastados, nos quaes os Reve- Será o protesto solemnissi- E quando São Paulo e a Na-
rendissimos Pa.rochos promo- mo de nossa correspondencia ção inteira, genuflexa á pas
verão communhões de ante- ao amor de .Jesus suhl'imado sagem de nosso 'Rei do amor, 
mão preparadas. Para este no dom eucharistico: Ninguem levado em triumpho pelo lega. 
fim concedemos-1he8 desde jií pode dar maior prova de amor, do Pontificio, tributarem-lhe o 
fac~lelade de altar portatil. com que dar-se a si mesrpo á pes- .maximo de suas homcna~l'ns 
que posRam celebrar mesmo soa amada. .Jesus o fez de sua que hão de ecoar por todos os 
onde não houver capellas. De- parte, eucharisticamente. Res- recantos do mund-0 como o 
pois. a séde parochial, como ta-nos. de nossa parte, ir ao maior acontecimento hodierno 
uma semana eucharistica o encontro de Jesus e alojal-0 e cuja memoria ha de se trans
maiR solemne possi·vel. Com dentro de nosso coração. mittir pelos annos em fó1,a -
este movimento generalizado, Nossa Diocese. que já tem poderemos affirma1·, uf.a.nos, 
não é facil acharem-se mis!;!iO- tido seus dias de authentico que levamos uma pedrinha re-
1ü1iios''pái:'â t,oÚs 'as pà.roélrias. triumpho de fé eucharistica, ,fulgente e vh"a de amor pa 1·a 

Neste caso, os Rêvmos. Pa- não pode fazer feio. agora, que O thabor em que .lesus-Hostia 
rochos auxiliem-se mutuamen- Nosso Senhor está a receber vae trans.figurar-s-e. 
te, dentro da mesma comarca das mais Dioceses paulistas Na firme conviC'()íio de que · 
foranea, revezandb as s.emanas esplendidas apoJ:heoseR. üste appelio _ encontra.rã eco 
eucharisticas nas rpspectivas Um Congresso Euchar1·st1·co, - d - nos coi;açoes e nos-so aposto-
parochias. com ser uma opportunidad-e d-e lico clero e piedosos diocesa-

Este movimento preparato- darmos em publico o testemu- nos, em penhor de p1·oftrndo 
rio deve terminar nas vespe- nho de nossa fé, é tambem um reconhecimento, e levantando. 
ras ele nosso grande Congresso forte motivo para que Nosso nossas mãos de pastor, a. to
Eucharistico Diocesano, para Senhor, contente comnosco, 'dos damos a bençam em nome 
nfw arrefecer O fervor reli- nos abençôe e nos proteja, do Padre e do Filho e do Es
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gioRo. , abençôe e prot-eja nossa Pa- pirito Santo. Amen." 
Para estE'\ insolito aconteci-

mento ela Diocese, já se orga-
nizaram as commiRsões ex-ecu
i ivas, em plena activldade. 

Adoptamos para todas as 
funccões liturgicas, tanto nos 
bairros. como nas sédes paro
chiaes, a oração composta pa
ra a Archidiocese de São Pau
lo e concedemos !íO dias de in
dulgencia aos que a recitarem 
011 acomJ)anharem-lhe a recita
ção em publico. O hymno de 
nosso Congresso Rerá o mesmo 
da Archidiocese de São Pa.ulo. 
O brazão será proprio da Dio
cese e d-entro em breve será 
pxecutado o modelo escolhido, 
que deverá figurar nos distinc
tivos, nos N,tandartes e ban
deirolas, nos enfeites pubHcos, 
etc. e poderá guardar-se como 
preciosa lembran()a de nosso 
Congresso. 

Precisamos dar a Nosso Se
nhor Sacramentado nma de-

Universitarios au• ingres
sam no~ Seminario 

Tendo prestado -exames e 
sendo approvados acabam de 
ingressar no Seminario · Cen
tral do Ypirant(a. os jovens 
congregados :V!atheus Noguei
ra Garcez e Antonio Carlos 
Simas Magalhães. 

O Congregado Matheus No
gueira Garcez, redactor de "·O 
LEGIONARIO", foi alumno 
dos Revmos. Irmãos Maristas, 
no Collegio -do Carmo, tendo 
em seguida cursado o Colle

da Congreg~()ão Mariana {lr, 

Convento dos Carmelitas. fia 
Rua Martiniano de Carvalho. 

O congregado Antonío Car
los Simas :Magalhães cur,;ou 
tambem o Gymnasio dn Car
mo, dos Revmos. Irmão"' Ma
ristas, e, o Co!legi-o Univer~l
tario da Faeul<lad·e de Direito'. 

Occ11Pava o cargo de Vir,:1. 
Presidente da Congrega('.:1o do 
Gymnasio do ERtado. 

eia qne a letra do hymno fosse Nossa fé, nossa ospernn()a 
escoimada de qualquer J)reoc- No Sacramento do altar, 
cupação de ordem regional. e 
s.im fosse inspirada em ('S])Í· Agraaec1mentoõ 
rito de ampla brasHi.dade e 
:pi&:lade eucharistica, de modo 
a poder se tomar, passado o 
eongresso, hymno eueharistico 
nacional ou pelo menos gene
J".alizado par.a ser cantado a to
do tempo nas solemnida-Oes do 

Pe. Antonio TelesDh,or,o 
de Moura 

gio Unlversitario da Faculda- Aos dois jovens, que tanto 
ele ele Direito, e ing.ressad-o já se distinguiram como Pstn
por fim na secção de Letras dant-es e congrega<los mar!a
Classicas da Faculdade de nos e que 01,a, se.ntirulo o cha
Philo~ophia ·da Universidade 1 ~ado do Senl~m·. aln,a('am a. 
de Sao Paulo onde permane- vida ooclesiasbca, o "LElGTO· 
ceu 2 annos. NARiú" J:Ql')!mla votos de f:e• 

Ultimamente foi Presidente licldades, 

Por nossos bens, 110ssa historia., 
Por este solo hemdicto, 
0Hde tivemo;; o sei·, -
Por tudo quanto nos deste 
Erguemos-Te nosRos hraeos 
E v'imos-Tc agradecer. 

-culto eueharistico oml0 qu0r Reparação~ 
_que se ait celebrassem. 

E '-d· · l ., t Dos peccaclos colleetivos, 
lIDl ou., 1encra a es .e ue e1·- , t · 

1 minativo do edital, a commis- Como doR par ,cu areR, 
são julgadora Psc·ollrnu o tra- l Que Te cansam tanta dor, 
balho apresentado r;ob o pseu- QurrPmos '.les~g.ravar-Te, 
donymo fürasmius" em envo- Protestar ft<lchdach1. 
lucro cerrado cuja abertura foi Trocando Amor por Amor. 
feita na reunião posterior da 
commissão d-8 finani;as cta .Tun- Supplica 
ta, consoante a acta qu0 então Todo:, nóR emfim or.unos 
foi lavrada e a,;signacla por to- 1 Porqup a tena inteira tenha 
dos presentes úquella .reunião. Um só Pastor e um Redil; 
E nessa occasião se verificou FJ para que seja sempre 
que o pseudonymo "F.:rasmius" Forte, unido, indepeudente 
~wta~ Jil: ,peiw_Q.a 9,~ i::ev~. 1 _q_ llOifl~ a.ma.do Eras~ 

·1·rouxoram-nos os jornaes, cm 
edital da Curia Metropolita.na, a 
noticia do fallecimento do Revmo. 
Pe. Antonio Telesphoro de Mou
ra, no Asylo-Coloni.a de Pirapi
tinguy, onde se achava internado 
ha varios annos, padeceJ']do do 
mal de "Hansen"'. 

Era o Pe. Telesphoro um Sa
cerdote dotado de excelsas vir
tudes e de uma solida formação 
theologica, que logo no inicio do 
seu ministerio poz á prova como 
professor do Seminario de Tauba
Lé. onde fizera os estudos. Foi um 
dos primeiros Sacerdotes forma• 
dos pe1o gi·andc BiBpo D. Epami
nonda5. te1.do sido Vigarlo de 
Parahybuna e Jacarehy. Depois 
de victimado pela terrível mole.q
ti.a que o forçou a abandonar o 
ministerio parochia.!. retirou-se 
P'U' ~ tempo .pa.-a. um sitio - ··---- -· ... _____ .... ~ 

Troca de te/egrammas entre o Pre-
sldente da Polonia e S. Santidade 

afastado, donde se transferiu para 
o Asylo-Ci-Onia de Pirapitinguy, 
cont~nuando ahi a exercer a cura 
das almas entre os pobres lepro-
sos, junto aos quaes, apesar de A Agencia Terngrapntca Fo-1 feza dos mais elevados ideaAS 

loneza "PAT" communica: christãos. Assegurando a Vos, 
SUas forças depauperadas, poude O Presidente da Republica sa Santidade a filial de<1icad'io 
fa7.er um bem irnmenso fortifica- da Polonia, Wladyslaw Racz- da Polonia, rogo queira cem-
do pelo poder d'Aquelle que o k • 
éhamara para o Sacerdocio. iew1cz, enviou ao Summo cedei• ú Nossa Nacão Yos"a 

Pontifi-ce Pio XII um telegr.am- ,Ilen()ão Apostolica ·•. 
Facto edificante a se resgis- ma do theor seguinte· 

trar. é o de ter a sua virtuosa p - · O Pa.pa. respondru ne"r.eg " or occasiao do Anno No- ter:mos: 
Mãe, em perfeito estado de sau- v-0 apresento a. Vossa Santi-
do acompanha<lo o filho doente dade, junto rom toda Nação 
ao Leprosario. ahi se internando Poloneza os mais cordiaes vo
com elle como abnegada e amo- tos de felicidade e de intenso 
rosa enfermeira. prestigio. A NaGão Poloueza, 

Pertencia o Padre Telesphoro vict.ima de dois invasores, que 
do Moura a tradicional fami1ia do pretendem di,;truil-a. crê in-a
norto de S. Paulo e de Minas, balav'clmente que após a · ob
sendo seus paes o Dr. Augusto de tenção da definitiva victoria, 
Moura Proença e D. Maira Alves continuará á cumprir sua se
di. Moi1rl\._! : a~ missão histórica, na de-

"Recebemos com r0conh<"d· 
mento o telegramma cheio ilfl 
filiaes sentimentos, que no" foi 
enviado por occaslão do Anno 
Novo. transruittinclo 01'1 nossos 
v-otos, acompanhados dB 110~. 

sas preces pela querida Polo
nia. Concedemos a Vossa F;x. 
(',ellencia e _a toda Nacüo :i. 

nos,.:a B,nção. !\postoll4íÍ·"'~. 
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OS :MENORES E O CARNAVAL 

. Graças~ Deus, accentua-se a 
l!ecsdeneili. do ca.rna~l "~µtre 
tiôs .. Apé:ra:r de todos os esforços 
pai,a,:reammsl-o, esforços-que bem 
~ ter melhor applicação, 
uôfa--se· um-:desan:imo accentuado, 
uma -abso~a fr!e7.a, uma indifTo
~-geral. Alem disso, verlfica
se., que,-o -carnaval vae descendo 
a um::n:ivet.-cada vez maiS baixo, 
vae:-manifestando cada vez mais 
al:iertamente a sua essencia din
bolica, .. a,o mesmo tempo indeco-
1-osa:-e·. tenebrosa de mysterlo im
puro; -de-maneira a d~ostar pro
fnmlmnente ãquelles que brinca
vam com esoo ,a,bysmo apenas por 
teviandade. A:ssim, muitos prefe
rem retirar-se para lugares de 
repouse, onde possam descançar 
um pouco. da vida :l'renetica de 

Por ·outro lado, . o successo dos 
tetiroo·fechados do Carnaval, em 
tão boa hora iniciados pela Fe
denl;çã'o -das Qmgregaqões Maria-

O grande moralista Padre Veér. 
mesch, professor da Gregoriana, sus
tenta que a virtude que mais falta 
aos homens do seculo XX é a fortá· 
teza. A afflrmativa pode causar es

pecle, Por toda a parte, ao. ~u.?. '?ª: ,. 
rece, predominam as oaracterlstlcu 

da brutálldaéte do homem contempo. 
raneo. Como, pois, sustentar que é a 
fortaleza que lhe falta? Não se po· 
deriá, muito pélo contrario, àffírmar 
quê o que elle pêrdeu foi o senso da 
mansuetude, da benignidade, do mi· 
sericordia? 

Se bem que paradoxal, a o·plniã·o 
do Insigne jesuíta é perfeitamente 
verdadeira. O excesso da brutalidade 
não prova qué possuamos a virtude 
da fortaleza. Não se confunda o en
durecimento do coração paganisaclo 
dos homens de nossos dias, com a 
tempera de aço que deve ter todo 
coração verdadeiramente cii F'.istão. A 

bru.talidade contemporanea não é 

algo que supera e transcende a for• 
taleza, mas é pelo contrario · uma 
caricatura dellà. Assim, pois, a evi
dente bestialisação da humanidad~ 
não significa, de modo nenhum, que 
ella possue acjuella energia sobrena· 
tural cuja carencia o insi-gne profe!to 
sor d-a Gregoriana costuma lamentar, 
por outro, lado; se é facto que a bru
ta-!ldade é a gtíâ,nde caractéristlca 
dos P":ôcê\:\sos daquelles que estão 

arrol-atlt>s sob as bandeiras tie Sata• 
11az (e d,go' lntenclonalmen.te no plU· 
ral a pal-~rJ . '"f;~ncietràs•i, porque 

hoje Sata:na.z possue diversas, com 
diversos emolemas e diversas cor.es), 
é absolutamente evidente. que o mes• 
mo não se pode dizer daquelles que 
luotam pela boa causa. A unica ca
racteristfoa do· seeulo XX não estã 
na brutalidade dos mãos, mas ainda 
na tibieza; na mansuetude cova.i>de, 
ná Ingenuidade opaca, na irrêfléxão 
leviana, daq.t1el'les que, multas vezes, 
empunham armas em défeza da boa 
causa. Chàmberlain · não é menos ca-
racterlstico de_ nossa epoca, do qué 
Hitler; a perfidía. de Von Papén não 
é mais typiea do que a ceg-aeira de 
certos cathoHeos allemãés que por 
elle s-e deixaram iHud!-r, e, de modo 
geral, s6 ha, neste trl$te secuf.o, uma 

coisà Uo sur1lrehende11te e tão cho
cante quanto a brutalidade e o cy . 

nismo dos totalitarios: é a ingenui
dade e a falsa paclen~i;i dos que se 
lhes oppõem 

Pensava eu em tudo isso, qu11n
do, ha dias, lia o noticiario europe~, 
referente ào pacto tu ~co-bu I ga ro. Se
gundo Informava t1m despacho tele-

graphico, foi em vão que se esperou 
que a Russia levantasse uma opposi
ção qualquer ãquelle accordo no qu;il 
não é dlfficil discernir as marcas di 

Plinio CORR8A DE OLIVEIRA 

. 

Mais uma vez 
gitaes de von Papen, embaixador na
zista Junto a Ankara. Interessada em 
defender a Rumania, a Russia re
cuou, Interessada em defender a Bul-

garia, recuou tambem. 1 nteressada 
em salvà'r os frangalhos de seu pres-
tigio europeu conservando restos de 
hegemoni.:i nos Salkans, não se me-

xeu. E, assim, sem estorvos nem em
baraços, a influencJa nazista chegou 
ãquel!a península, . cobrindo hoje 
quasi toda a Europa, e realisando 
assim um bloco totalitario immensa
mente temível pc1ra a Igreja, 

Entretanto, os notíciarios dos 
jornaes, deixando transparecer evi
dentemente as esperanças do publi-
co, e, por sua vez, alimentando-as, 
encaminhava todos os espirítos no 

sentido de admittlr uma proxima in-
térv-enção so-vietica na Europa orien-
tal, intervenção essa que puzesse em 
sério cheque a expansão nazista. 'E11-
tre esses infelizes "esperat;çosos", 

n:io te. 3o í:.lê:ido le:t::,r·cs do "LE· 

.. G:ONARI0'1 que, ccon1panr.ando Ji 
h3 an110:1 a c:.mp::rnha que vimos fti. 

zen!:!o no ser.~ldod e der.ionstrar ii 

e·,idente afinidade naz:-sovietica. a 

cada passo ·se .. põe- a esperar nova
mente a collisão dos dois palzes to

ta:itarlos, e a estructurar
1 

casteflos 
de illusões, com base nessa hostili
dade evidentemente irr-eal. 

Claro estã que essa illusáo, ver
s.n11do sobre aco nttc I me ntos bem re
rnotos não terã trazido pura a 10.rej::1 
co11seque11cias catastrophicas. Isto 
não obstante, fica-se a pensar se a 
orientação de taes elementos, no ca
so de deverem enfrentar aconteci
mentos mais proximos, seria muito 
mais esclarecida e muito mais sagaz. 
Digamos a verdade. Nosso povo é in
génuo. A ingenuidade não é nelle fn . 
sanavel e todos os homens que, por 

seu valor, soubere·m destacar entre 

nós, fizeram:no pelo triumpho sobre 
esse pendor nacional. Num certo sen. 

tido, dado que todos os povos tem 
seus pendores mãos, ainda devemos 
julgar-nos satisfeitos pelo facto de 

que nosso pendor é este. êmquanto 
tantos outros tendem para a brut,i. 
lidade sem limites. Mas essa verifi

cação não nos deve servir de con
solo, como aos Apostolos que dormi
ram no Horto das Oliveiras durante 

a agonia do Senhor, não poderia ser
vir de consolo legitimo o facto de 
não terem sido etles, nem o ·trahidor 
nem os soldados tjue entregaram ou 
prenderam o Mestre. Muito n'lill tem 
sido feito pela ingenuidade dos bons, 
e por isso mesmo o Mestre lhes re
commendou a vigilancia. Ora, o que 
é a attitude do ingenuo, senão a do 
individuo que não sabe vigiar? E o 
que é a vigilanéia senão a· victoria 
da ingenuidade? 

Assim, Pois, não é apenas por 
motivos meramente academicos, que 
làmentamos tanta ingenuidade que 

se discerne em torno de n6s. A ra

zão é mais profunda. Mas os inge
nuos continuarão a não concordar ... 
Para certos irigenuos, a unica cura 

possível é a primeira dentada do lo
bo, Só então, acordam, se a den.tada 
não for desde logo em orgão vital. 

1 
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• 
'1 Assin!, os retli-os promovidos 

1;e!,. Acção, Catholica e pela Fede
; iu,ç:i • MarLanu vão crei,céndo 
1 paulaiinair.enw emquànb o car-
1 n:wal decahe a olhos vistos. 

Ma.~ hãveria umit lamêntavel 
snperflcialld.âdt• dé esnlrlto <•m 

J 
cCihsltf Prarriios o fado àflP_· ": íia,, cm 
:,ru: às;,~<'tos maL, proxifüos .. Nr,o 
,, só o cnrna vai que morre.. e os 
retln.o c1ue crescem .. Ha umi:i mei1-
talidade de carnaval como ha 
uma mentalidade de retiro. o 
que está. niofrendo é a nienta
Ji.datle carnavalesca. E o que est.á-. 
crescendo é a mentalidade reli
giosa .. Não nos illudiltnos sobre 
iste. Êsta mocidade que se reco-· 
lhe nas casas de retii-::i não é 
àpena.s uma pha1ange d.e almas 
puras que procui'a sua propria 
~alvaçã0. E' muito mais cio que 
1stc. E' uma civilizacão nova 
pura, forte e cathol!ca que nasce'. 

• • 
Emquanto se dilatam as fi-

leiras catholicas, o protestantis
mo c::mtinua a rolar pelo abysmo 
de contradicções e de erreis em 
que se encontra. · 

Ó LEGIONA,RIÓ tem informR
do c!rcumstancl!ldamente seus 
semi leitores a proposito do inovi
me!_lto ilsquerdista que, sob o ba
fejo da. III"· · Internacional. Be 
desenvolve na Inglaterra contra 
o governo do sr'. Cnurchin: · E&,e 
moviment<·. sob pfote.itto de at
tender ás reivindicações das clas-
set operaria:•, na realidade pro
n-,ovê uma . larga serie dÍ:' af'!ta
ções que t>aralysain as industrias 
he1licas britannicas. e . para tan. · 
t:•, ao par de certas reivindica
c:ões plausíveis, formula exígen
cias de todó em todo descabidas. 

Pois a seita anglicana protes
tante, á qual incumbem pesada~ 
responsabilidades civfoas já qut 
constitue o culto official inglez, 
em lugar de desenvolver o QUE 

possa ter de influencia, .para fa.. 
zer face ao perigo, pel ocontrario 
estimúla-ci com as declarações de~ 
magogicas e imprudentes de seus 
chef~. 

São Paulo. ·;,·t· • 

rnill, é um. fàct-o patente, inso- J1 
IJJ:ti&navel, magnifico. Pareceria- ;::;:~:~:!5;-~-~~~-!..,~·-f. ~-:· : .. :.·;--~-~·~--E=E-~· ·5· ;--=.,.-~=. = .. =.· ~-?,...~-;~~-··;··:::::s;-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.. .,·r/ 

Assim, o "arcebispo" anglica
no dé York, em plena expansão 
desse movimento esquerdista. 
ba.ixou na semana passadà uma 
"encyclica" (? D em que dú. esta 
um vig·oroso estimulo a desordem. 

• • 
impossiwl qne- rapazes · na flor da 

H o L 1 e o s rnacte Viessem a desprezar as se
i,i~-dO' ·pt'.azer, afim de se- vdl
t~ lN!Ster.smeme para as 
~çõe,~ eievadas da vida 
~ai. Mas o que parecia lm
~"el na: uns quih2.e annos, é 
~ mm, :r.eai!idade sober.tla. Pela 
GJ:caç:H:le:De1:iS ~ em s. Pau.Io 
uma ;immn;uãe verdadeiramente 
1iiitil, que sabe clistinguir-se da 
~ ano~a dos pseudo
fiomens, que vive escrav.isada a 
~ .aes:radantes, porque não 
tem coragem de reagir. 

Comprim ex e I u s i v a in e;, f e suas joias e seus presentes na wnhectda Joalh_ar1a. 

Offictnas 

Rua 15 de Novembro N. 26 
{EfqUina da Rua Anthleta) · 

-Esta.occasião, :em-.que uma ath~ 
~á de fri:tcasso envolve os 
:!;~ii earna~escos, poderia ser 
~ente aproveitaõa pelas 
~rldaãe puo&a~, para pôr co-
~l°(j, uma vez pam sempre, num u 111d · 1 a~vert:imen:to tão-deseducador das ma VI · a a~óStôl ca [ 
~Sll:S: populll;res; e, especialmen-
.fú:, :t&l nefasto aos menores em 
• ~ Imtretanto, a portaria que Narrar a vlda de uma aJma que t91_ ado ac. t.l.vo, prat. lca as virtudes l 
·0;:M • ..Tmz de Menores fez bâixar sese eleva, é quasi sempre Iem- christãs, evitando o egoismo, o 
.j~-~ :stgm:is diâs, reguiamentan- brar seus so'ffrimentos e prova- amor-proprio, exercendo assim o 
:do::estii roatena., é timida e, para çõe~, porque na ordém espiritual, a],')OStolado junto ás pessoas de 
~ toda a ver.dadl:!, innocua não ba sanctíficação se não hou- sua, relaçóe~. 1 

'Qurt}ldo o Cm'nava~ terminar ha- ver sacrificios. Mais tarde foi nomeada secrea- ! 
veremog de vm:, ria linguagem Ida. Matwi, nasceu em TarJm rlá geral da Juventude Feminina 1 

fria das estm-isticas, as vidas ado- em 1879. Após umà infanc!a fe- Catholica Italiana. Pouco a pouco 1 

tescentes, para sempre arruina- liz esta ll!lln.a piedosa começou a sob sua direcção o secretariado ' 
cla-!1 apezar desta Portaria. Neste sofferr physica e moralmente. attlnge e areumé orientação ain
documento, a principal preoc- Bem jovem ainda, alegre por na- da mais apostolica. 
cupa()ão foi a sa.ude c1,as crianças, tureza, sentir-se-ia feliz si pu- Mas Deus quiz ainda provar 
que se é uma coisa digna de des- desse divertir-se junto ás suas a sua escolhida, permittincto que 
vetoo, é um bem infinitamente companheiras, mas, aos 5 annos um cancer minasse o seu corpo 
menor do que a innocencia e a de idade teve que amputar uma lnnocente. Ida continua ainda 
v!rtuje. Mas, porque não se aca- das pernas. Não podendo tomar por algum tempo a exercei· o 
bam de uma vez com os "vespe- parte nos santos fl:>lguedos, Ida aJ_).ostolado no secretariado por 

1 

raes infantis'', que nada mais fa- vivia isolada, fato este, que a to- mais doi.1 anno~. 
zem do que deformar lntelrainen- mou dotada de uma profudeza Após longo martyr!o, Ida pode 
te a mentalidade dos menores? de alma e espirita affeito á me- dizer: "Cheguei a.o fim possui.da , 
Porque não se prohibem termi- dltação. de_ verdade!ar aleg-ria". . . 

1

, 
nantemente. que elles paJ.ticipem Imposs!b!lltada em entrar para N. o seu testament oespir!tual 
de quaesquer· b il lê-se o seguinte: , a es carnavales- um convento, sen n!')sta. epoca a 
1-'0S' crueldade e as exig·encias doloro- . "As alegrias do meu devota, j 

O Carnaval .agonisa, a opportu- sas de morte. Mas Deus tem as mento ao apostolado foram as 
Didade é exce1lente. suas horas. E é no meio desse maiores de minha pobre vida, es- 1 

crise moral ue Elle revela a essa I pero que o Senhor me permitt:a 
boa alma po\ interm d'o de . en\ continuar o exerclcio do apos-

' e 1 
. um j tolado Já do Alto." zeloso sacerdote, a missa do · 

t.n E PROPAGAR O 

te LE·· ·GJONARJQ., apostolado. Aos dezeseis anos Ida/ 
estabelece uma nova ·narina de . · 

acção: "M.eu_._· fim ... é. De. u.s_: inéu T'O i> ó-_ tf_A: T. ·H o L J e o 
G' DEVER DE TODOS desejo, a perfeição; znizlha .VOJlw . . 

titd<!, a 'vontade do senhor". · d u e I e i' o 
@ i, e A T H o i,J (;) (,)fi 1 Íiàlpell\lila "' ~ o .. •• 1, • G l o N A j 1 o • 

A STRO 
proprias 

LJnicos concess1onarios dos afarnaaos 
ELECTRA" relogios " 

Entretanto, ninguem se pode 
ílludir sobre os objectivos anti• 
catholicos e anti.-patrioticos cla
quelle movimento. Ainda. recen
temente, o m.aJor Attle, discur
sando em uma cidade do interior 
da Inglaterra, denunciou essa 
a.gitação communlsta, móstrnndo 
que ·elle constitue evidentemente 
uma manobra que beneficia Jar
gamete o nazismo. Quem é o 
major Attlee? Um ~onservador 
empedernido, que vê perigos on
de não existem? Um burguez ti-· 
mido, que só entende dos inte
resses de sua classe e por este 
m<Jtivo não sabe interpretar os 
anceios do operariado? Longe dis
to. Elle é um dos "leaders" do 
movimento trabalhista inglez. 

Só mesmo o pseudo-arcebisPo, 
de York se poderia illudir sobre 
o assumpto. Aliás, a esta a1tura. 
uma reflexão acode ao autor des
tas linhas. Sobre o que estará . 
elle illudido, quando pro'.!lama a 
con:ipatlbilaciade dessa agitação 
sov1et.1sant,• com os princlpios do 
"christ.ianismo"? Será que sua 
nu.são l'êr.';r, me.3mD sobre a na
Lure?.a dess& agitação? Evidente• 
mcnt,•. n:,,,. E' sob1-e o "<·hris
tiunismr." qur- V('rsu tocla. a ,ua · 
illu.são. N,11, · ó e,qe movimento 
opt'l'aric, q1::; l'l1e de-::;C)l1bec-e. o 
que ellP dcc:r-onhe·ce. é evid,mte
nwnte n C'liri::t inni~mo en1 nome 
do lJlicil. ind~bicluinente. nresumí_ 
prn.ir.·1· fo.lla: 

-·----·--· ·--------
& a 

(ABELLOS 
BRANCOS 



São Paulo, 23 de Fevereiro de 1941 LEGIONA RI(? -a-

A Polonia aguarda o 
seu resgate -:ie 

d . ~ 

1a- Governo 
1 1 S 1 1 e 1 1 1 

moressionantes aspectos da oppressao 
nazista naquelle gtorioso ·paiz 

·:0:n Sf'IHlo p11b!icaclo na Po- t:1o lmnbra<lo~. nos pl'illl(>iros ta (!0 <'limina,·~o elo,; lll(;apa· 
lonia um j'.>rnal clnnclostino, cliaR ria g11ól'ra o propalado! zes. nwsmo nfw-allemães. 
qut- nos h:n1b.ra ··La livre B:J- n12.ssacrc de al!()r11ü~~.-; na Po- j Or; castigos. as torluras. os 
giqup", qnc circulon na flelgi- lonia foi o pretexto official ! mau tratos inflingiclos aos 
ca clul'antc, a Grailrlp Gncr?·a. mais elo agrado rios nianclata- pofoll<'7.PS pr0sos <"i1cgai11 até 

Archidiocesano 
••e 11 • e 1 • 1 1 m GI e 1 ~,. a e; o 1 1 1 • 1 1 1 c,.o t I a 

N';1o ,, p1·00za f,,<"il a i111nr0·,,,;'\o rios rio H<>ich para. jnstifkar P ar, sadismo .. Jpngis Khan sPria DIA 16 - Domingo 1 IJe regresso a São Paulo, con- Wllson Paschoal, Julio- Martin('! 
ou 11 ll'iiura eles,;,, jr,r1wl. C!tl,111- pC'rsC'g11i1:iío ;1l roz (Jll<' <'lliÜü: 11111:1 c·rPa111::i i11gc11na pcrt:i · A's 8 horas, s. J<Jxcia. na I'a- c_·ede'.1 .. ''.s _11 ,h~::as audiencias ! serra. Luiz de .. Almciela -~1:orn~~· 
do se pensa llH il'<·:íi:'11dn orr-:a- iniciou contra o povo polon<'Z.; rl0.ssc::; 1101·0~ hal'harns. qn,, cul-: rochia de Santo Amaro inau_- publrcas na C1111a, 1 Humbc1to Gh1z21: Antoniu Ro· .. • 
11iza<;àe> tlc 0spi1Jnagc:11 c-'l:isti-

1 

f>ol' conspguintc. narla n1a:•s u~a1n <'lll l:'10 alto gra;i o odio ! gurou a l~st;ola Apo8tolit;a do ·. . cate, Angclo M~nghctto. Arna,ldc 
tnicl;.' _n01R trfr.tv:nt'HI,; f:•,no- n,ituraJ_ qnc nesse a1rniv0r<;ari0; nos inimigos e' o r!Psp1·0w das :

1 
Óecanalo de Hanto Amaro ce- D:a 2 __ 1 - Sexta_-fe1ra l Alvan

1
, Paclovam e Aclolpho Em· 

i;a (lc:;tapo_ :,;r' J)rC'narassem Pnorn1es prcs- nv,as <lilas int'C'riorcs. D t c1· s E 1 1 menc1 ' l leb.ranclo a Santa Mis8a e ex- ura11 e o ia •. xc a. con- • 
~Tas a folha n,lanf-, "irrnla' tito:; que f;p dirigiam aos tirmu- plicando ao povo, a natureza e ce(1clÍ e111 Pa,lacio várias au- / E"ºORC'I T ,

1
, 

lwla Pc:lerni,1 11·1 r! 0s fi- ,1 Jps dos "mart~TC's". O }IIBDO C0,\10 AIDLI 1 · ]"' ... · · ·t , •>- , , S i\ O E ACOLY'I':\'l'O a I n,111 -0 , a newessidade das I<J::;colas e 1eue1as e a no1e compareceu 
1
. 

lh0s d,'s,;n ·inf'eli7. """,.'º· \8 
1 

1<:m alg-1111ias c-idarJr,s; o,- no- 0 mr,ch. in,p!anlarln ,,,Jr e,;-! /\poslolicas. ao Scminario para dar a Ba- SEMINARIO CENTRAL 
r,ofi•·ias puhlin,d:;,; s0 c011C·P11-: Jr,nr·zes for,im 011xolaclo,; d:1s A's lii horas, S. Excia. visi- tina aos novos. al\~mnos. _fa-! Miguel Archanjo Pedroso, Joa• 
tram ,sol1r<' fnr,o na si!nP"iÍO I mas. lnstaurarn:11-H' 110\'PS r:(), JJl'OC('::f:ns vitel<'ll(rn: º~ lanio zcndo Semr a sla una 

um modo c-nmmn ~o d,, ;;on:r- t.ou officialmentc a parot;hia 1 . · ªº"' TI< n s r· quim Antonio NdLo, Antonio Nc• 
i11t0rnaeional. pc-,1<: 0 f'T;;t,dc, a prncessos e nov.1s c•xec1H:[íPs na.r como um nwio ck cxtor- i ela Penha, benzendo a primei- breve exhortàção. ri Junior, Nelson Ribeiro Meno, 
csp0rança de ({li<' c <lcr.•·ota ,lo, rapUaN;, F,' 0spantoso como a , • Feliciano e Lapenda F'i·ai1c1·sco 

crn:r os p•,!onnzes qu0 pr:<::rnem I ra pedra da Casa das Associa- . . · , ' . 
nazismo renha u:n tNmo 11a j propaganrla nazista manipula h·l\·e,·"" I çõe8 da Parochia e agradecen- Dia 22 - Sabbad4 i:,1benc. Pedro _Farhat, Antomo 
c:-wravi·li'io a qu,, os p,:!"·ll'::c.s' 0,tati!,tkas. T~mhora os parPn-, ', 1• ·.,,. 1 • . • , d'., a manifestação que se lhe s. E:;,.da. na Capclla .rtn :;e- Caetano Magalhaes, Jorge ?,,fattar 
e8üio snbnit'êrirlo:;. t0s <le q11inta-c·ol11mn11s llHFtoc".' · · c,:n e.as prt~ocs 1":'!,",·, fez. · · e t 1 · f · · e Nazareno Erlzzola. 

_ • 1 <l··ac·,. lia vndacleiras car,::•::u, _ mmarrç,i e1;1.rsi. con enu a 

DESF1SPT,'.f10 
APATHIA 

q110 r<'c·Ph"lll P?nsiw. SP1a111 ~111 · 1 tonsura e ordens menores a 
1 c•, 7 · · Pm h,-·.ca 0s<·:1.la. (),,a:·t.~f":i,,s I A's 20 hor,as. S. Excia. com:- Q s· numc.ro ·e.e .,,, . es:,es l!lS':'TN:-. , 1 . 1 • · · . vari-os ordenandos. A' tarc1e UATRO ORDENS IHENORE 

t . . . ·- . t, , 1 10,,1 i 0,sc0 11r.os st~:i Mrcaclos p,::,\a · pareceu á sessão solemné do 
.os e espwcs, a lil\CZ ca , .. 1-· Gnst'im e w· loltni z . ;, '. ,... . ... . .. concedeu varias audiencias em 
nica nazista. post.111111nnente se j ··' · ' 1 "' l · e ,cs e ,.u-, Circulo Operano Paullstàiio Pa'.laeio, 

'.':nm rlos artigos puhTlC'atf0s, clrsdohraram em G.OOIJ. T;Jtlma-, r'<'ns an~:,!iaclos. na arn_iar1
i1!13 · / para to111ada ele posse da novà 

por esse jornal polonez. afffr- i mente não se fala ern menos' Como nao 0 mtn'.·" ho•"t'l FJ!•.l- 1 clirectoria. 
, . . . : , p1esmente des110Jal-os ele sem; · 

ma-se que em um pa1z sob O':-. <10 50._000. Qualqn_er c?t;aver I have,·0.s. recorrem os naz· ·t . Dia 
17 

CURIA METROPOLITANA 
(20~II-1941) 

VERBO DIVINO: - Bernard1l 
Lemku, Bruno Welter, Henrique 
Frzybycien, José Avdl, José Mat• 
lok e Paula Larcher. 

SALVATORIANOS: - Adal• çnpação inimiga a lud.a nií.-. que nao porlE' ser ftdentif1ca,1o. . <l'' t 
1 

i is as; S~gunda-feira 
pode ,c;er l0va:rln' a r,aho w»· co1Tp o rifwo ,10 ~e:· tomado ' ªº cxnc 1811 "' e 0 < e 110rl_ª!:ºs l Pela manhã. s. Exda. abriu 
m0io rl;:is a,·ni;1s. ,fov0ndo P<J·. por um dos taes "1 e ·o,,:;" . pw·a os trabalhos de fort.1f1ca-. 1 d . 

J '
1 

e.. · 1 c·,,,,c; 011 _para os ele ag-rh,ultura ·. ~ -~ei_1_1ana e e es.tu __ o_s _c_Ia~ Re; 

AVISO N. 167 1 berto de Pat:la Nunes e Agosti• 
nho Mgscarenha&. 

r"m_ ,_·onic;'is1ir _1_w cl."s··.pr:,1·1a,· ,1,, 1 1 g " 1p 1 Ali<'lll'lllll't· outro, w-tt> A 11 _ · 1._ 1oi;,1s ,,ur. se 1eun11am no 
0:c;prnt'o r]r, re,;:st0n<'rn. q11c <'X· DOMTNlO PMLO Tl'l'ROrt '. ' ' ' ., '' '' ' . ·. · · 

,, \ 1 Yi,1.rlo:-; para Oé) (·amnos (Íp C(lll· 1, Collcgio s~.nto Ago_stíirho, tl'>n-
('!1i.P qnnlrrú0r s0nfil1"'?1fo if~ 1 .:1 r· 11' 1 1 t t· J · 'J,Jm j11nho rlo nnno pn,;,-:11,lo c,r'1ir;1":1o. p 111 c·<'rfo 11111110ro • uo a ac o ongamen e a O< as 

v·,,mos t.i·ah'.i1har p"i:.1 noc·,a · 1 A' 14 1 1 a 

OtClJENi\ÇÕES GER.u•:s 

Do ordem do Exmo. e Rcvmo. 
s:. ArccbisI'Jo Metropolitano fa-
ço público que _po ___ clia 22 do cor-

Dia 23 - Domingo di" 
Quinquagesim:i 

SUBDIACONA'l.'0 dr~8~Pf"1'{1 Ol) d~ ap~J1liia. ••1}(~·' ' 1 l . 1 C t .. 
;u; PXCCll<Jics ('!11 Y;.>.l"a'>YÍà ,::;.: 0illlp)csnH'llt,, "ci0~apparc'(ºC''. t;O Jl'e O Cll.Sll .. 10 ( O ·'ª -~C18.'ll10. 
hir:1111 a :Jf!O. 1~111 ~ctP111hro. rlns l s 1C'.1·as. concec eu u-

_p:<•:ia,-. _,,_n'h<;ll110, ,;r_ h .. ,-.\~ .... c~.0. "t<1•r,. 1· ·~ 1)1. s • .. (' ·1· 
,,,10,1 ma~Ís ricn,,~a~. '.. · '\'(.·.'.n 1n11 ·JHJ>:<S{Ms m:t''"l!ln<lm; . :.>tl i /1 llf~i\f'f'~O r H'Hc-1~, pu 1ca na. ,ur a e 

eram nrnl'hPrcs . .J:j no•, ,·0f0ri- .: . ' 1 â,<; 1.6.:l_O. presidiu à rP-uniãó chi 
r0.<;icl<: nosi:a força e o i),;,.1i;.;-a ll!OS em llllll!C.n,, a•itr~";ºr"'' r /1 vida do povo polonéi e. Cr»nmis~ii,o i<::\'Prntiva d as 
não des;eonlJ,~cc r>·;h V"'1''1:,,J,,. . • . . . po1·1anto al'lualmentc um ver- o· bJ",lS c1a· ",··0 ,,,~ Catl'i·e·di·~.·,. 

b 
, l' ., ' })f"rs0;n11(•ao !'~lj!.-,(W~} :-1()~(\Y,r•fl-' ' \ i'\ rl, C.J.e 

rente. ás 'i.3'0' · fioi·as da, ma11hã, 
e no dia 23. dom111go da Quin· 
qua.gesiurn. ás 8 llüras, na Capei· 
la do .S0rninai·io Centra.! rla Im-

SEMIN ARIO CENTRAL 
Anto·nio de Pa.dui! Ferraz, Etibl"t18 
Azevedo dos Santos, Manuel pe .. 

maculada Conceição do Ypiranga, . reira de Almeida, ,Tõãô BarrcW 
ff. Excia. Re,,ma. conferirá, so-1 de Alencar. Isaac José A1ves doá 
lcmnemcntcl. ás sag1:ad:is ordens Santo~. José Coelho de Alencar, 
elo D1.aconato e Subdiaconato, or- 1 RJmcu Brighenti. Antonio Bor-
clcns Menores e a pri111eira '.!'on- gc~. Seba'.~t.!ão Rngo Sant'Anna, 
sura aos seguintes candidatos: José Carvalho de Andrn.elc. Jo~-ê 

cm oi·n s1m•1 e ;1,0mh..,tríramc". 1 •
1 1 

. p 1 · .- · 
1 

· · ·--. cl,,.•c::ro :,e,rnrlcllo. 
t.c não li;r.;i,- h1'JD,·t<1?1cia ás: ( ca( ª na o.o-niH V(''"' .'

1"'' 1
"·· (h '.'<'111:1:s nal11ralm011tc ~~':> Dii! 18 _ Terça-feira 

t1n~Ra·~ ar:tivi<la,1 .. --.s. L!,1nh1·f':1'0- I t,.=~-:.: 0 <~o··.;. ~accrrlotr,~~ in:-! f!·()f_q. o:-· :n·)'.S Df' i·1g!dos por Ps~:r· !'0-; 
,., ff . C,OS C (nsiJa•Jo,:;. ' 1 t I e, l~Xe'1·a ecteVl' HllS<'Iltn dn 1100 1.iC Qll(? ~o· l'Pl· n rl: ... r1·q 1 8 ! _ p-:Jr"."r,11 cn f!''Tor. Os nlO{.'O~ no- ~ .. ·'· ,, · " · , • - e, ~ 

~f,.111 s0 l'Pn<1<'r fl0 ll1!n1ig~> <:'J:1~. / D0. voz C!n nu:ni·_1" ª •l·:F!,::
1 r0nt_ rc'l~is 1:ofi('ia:=; que ('~·,..:r-: Si.lo Paulo. 

l <l:t morte die_ ti?n ln:ll·~lll e:p·,. 1 . t f t .· 1 lftuc uma 1•ictoria ... 1 · . ,;·nni ran~\J'll' a,; .rcn e1,·as .. Cantinho ele Moura, Tarcisio dC' 

1 

ne:ite ,;e e$iJ~_l,;;t,. : l D'1a 19 Quart·a fe··1r~ , · · 1 . 1 . 1 N 1'1S0:·vam ext;el en lie esta elo - - '" 
O PRL\!li,l!IO A:"::'\:!\_7 MRSA- 1 s· 1 ºr\ ctx,::nilJ.o,

1
" 

8
''

1
·J>do tl\l<' !'J. <_

1e c::pirit:1. C:hegam ati a p:·a-j Presidiu. S. Exc!à., no perío-
PRlllIEIRA TONSURA Castro Moura, Benjamin de Sou.; 

- 1 I", '\.élc\l f'a((P~ '('\ p_.:·•~-,1~:. mo DA T:\'VAS,xO I · . " 1· · """' ':"n_:· :;ahnlagcm c:011lra_ os_· na- rlo da tarde a reunião elas Rell-
SEMINARIO CENTRAL: z.a Gomes, Servu!o ele Madureira, 

:\grano r. n1ein >to dri Pa1:!r,. ! .. · ·i . iH _~. . All . 1 · · . ·, ·· "1 

O num0ro a CfUP nos refori- menta polcllle'.,, "" 10:?~ :i. 1$'.lS : zis as. · 8 "
111º Ild. <'lllan 1~· g1osa8 no Collegro de Santo 

_ . . . . · '·, e,onrr, se dPnl'clH'ndc da nntr-1 Agostinho tendo fallàdo as nirn,:. cnnc1ta os p0lonezP;,"; a ~(~ hon1en1 pac1f1eo. th·~ n~~!~10iras . · .. · , - · ' • 
l,einb.nfrpn1 ele que no tÍia 1.n. deli<:adas mas [! 0 0,1rn('t"l' i',1• e:" da CX<:''.'U(·rt:i ck ll)l' o1rnra-, Revelas. lrmãs, sobro a Acção 

José Girecco, Ullysscs Antonio Francisco Vanmi Calvo, Tito 
Sa:lvettl, Benedicto Marco11ctes Mcntciro Vita, Theodoro Bibiano 
Pereira. Joaquinr José Pereira da Silva, Jayme Luiz Coelho, ,José 
Vianna, Mi'lton cl2 Hollanda Car- Joaquim Gonçalves. Nathanael de 

. !Íeiro cavalcanti. Sylvio Maria Veras_ :\!cantara e João· Maria 
Dario, Gregorio IIumb2rto Beu- Correm Machado, 

I 1'10 'JO!Oll"Z ("ll lf P'l~,-".. 1'()" C tl j' de setembro elo a1tno P''"x'mo, e]eTJe1Hlcnte m0rrcu "re,wf'IL 1 
· • ·: · • •• · / a .10 1ca. 

. . . --- . . : ' · . . . ( ,., · tentar de'.';tru1r t~n1 ·--:, ... ·')0 d~ -
~n~d_o, ma,?ª o !nniversano do , namente" ao sp.,· rnqtierrdo pela ·t .. d 1 f .. ,. 

0 
, •• • : • 1 A' ta rele. concr,clel1 S. Excià. 

m1c10 da mvasao ' G t m· l P l . es .1 a a e e e1. o ., a,cr~, togo - d' . p ·1ac· 
·. . . · ! es ,apo. 'lt; co)no e~ . o 011,~, n. im, 3_ floresta. A ""ªc,..iio. ')(11'. vanas au 1enc1as em a ·10. 

. Drsto alrás os nazistas se. dA<Sc·revem as v10IenC'rns pn1t1- t 
1
. 

1
. . ·r t' 

1 
· 

"TI"ª i·ega ·am O b . t t i d t . . . , n.11 o es a. se mar> 1 es a,1e o 2 Q . f . " . , r I e m as an e cs- I ca as con 1·a o,; pnsronerro3. F • 
1 

. 1 ,.,,. ,. · Dia O - mnta- eira 
tardalhaço, pois temendo qual- 01 rnu en:os v 0 .. _, pa. a que 

lé, Luiz Fontana Pilho, Ernesto 1 
Cunha, João Antunes ele ;'1lot,ra, CARMELITAS: Adalbert<, 
Sebastião Faria, Geraldo Boros- Nolten, Celso Figueiredo, Inno• 
ki e Primo Neves v:tirn.. cencio Gerritajans e Norber~ 

1 ella se onente n só + Pela manhã,, S. Excia. via- Broenink. 
quer reacção patriot.íca nesse, JJ<JNGIS KHAN. CREANÇA , ' · . · , ao.·· m';''!l-} · 
primefro anniversario da ceie- INNOCENTE no srmtido ~e saccnd1r o Jn~ jou para Ttapecerica oüde foi 
hre incursão de rapina. effo(:- de uma, na~'ªº opp:e!'lsora, mas presidir aos festejos do ·cé11te-
tna.ram varias prisões prevcn- Os prisioneiros são obrie;a- s~bretudo no s:.mtIClo d_e repu- nario da fundação daquella pâ-

VERBO DIVINO: - Antonio SALVATORIANOS: - Eurico 
Lati>:, Antonio Maior, Grégorio Bous e Luiz Gonzaga Cal!ou, 
Zewitzkl, José Grybos. Leopoldo 

tív'as ou punitivas. <los a trabalhar 16 horns pnr <har a con~:epçao _de vrda qu~ rot;hia. Recebido féstiv'àmerite DIACONATO 

OS CELEBRES 
"MASSACRES·• 

dia, com meia hora par.a uma os néo-pagaos nar.1stas querem ,,ela população, S. Exciâ. ceie.
refeição mais elo que pa~ca. Os impôr ao heroico povo polonez, brou a Santà Missa·, ás · S,30, 
velhos e fracos succumbem em secularmente abrigado á som- µregou e cleu o anel ào povo 

Jarek, Marcos Carneiro Frota, 
Martinho Stein e Philipe Dilnant. r 

. CAPUCHINHOS: - Diogo de 
OSTIARIÁTO E LEITO.RATO I São José de Botclhos, Gil de Pa• 

1 pouco tempo. Tsto aliás vae ele hra dá Ign~ja Santa de Nosso pará beijar e assistiu ainda ou- SEMINARIO CENTRAL - ranapiacaba e José de Bomfi.m., 
Cômu os nossos leitores !JS-· encontro ao programma nazis- Scnho.r Jesus Christo. tros numeros elo progtamma. José Nair Nascimento do Val, (Conclue na 7.ª pag.) 

..,. . (CONTINd. UAÇÃO) l 
"nsta.nrns arm« os· e prcpa- : 

1"aclos pará p1·osscgufr a lncta : 
Nl11~r~, o .. <'âtl~olidsmo a:é .? !' 

clec1sao fmal, aU, o sr,u anm- camolicismo e Nazismo po~em · coexistir 1 
(fui!âfocnto total". (19·1. 1 

"O sangue âllcrnão e a. agua . . . . • . , . · 
ba:ptismal ca:tholica: sã-o abso- 1 gros~s ~urge uma_ serre de con-1 lrgrao. necessanamente_ doutrl- gum, _ riuanfo menos pârà os "A Igi'eja foi algo realmen-

1 t·am· ntc r·rre· co ,'Jlav , , 1 tracl1c<:oes e cluv1clas. Esta fa- na-se uma nova. @le e essen- ·, allemaes... te notavel. Agora somos seus 
u e nci e,s · · · Jl t 1 · · d · 1 · 1 N · P · d · · lierdéiros. Somos tá.moem uma Contrà.rio ao qne âririne O Ca- i 1a ~ vez s;1Ja evH? ao facto l era men,te <:crto para o az:s- ara o noss_o povo e ec1s1- . , 

tholicismo a raça é para O · ele H1tle1· nao ser muito arnan- mo. HoJe a lncta se t.rava nao, vo o reconhecimento bem seja IgreJa ... Basta que a Juven
homem O ·que ha rle mais sa- te ele cl~talhes. Seu _ohfoe_tivo é mais enlre a phil~sophia elo ?I <lo credo judio de _Jesus Ch1:is- tud~ esteja l'Ommtgo, pouco 
gràdo. Não pode haver aqui extc

1
rnnnar to Chr

1
1stit~1msd·mo; l <estado lte ok Catholkrsmo como ~o, com ~u~ efemclmada ehth1~~ I mt e 1mportaf qu~ os ~el~~s vol-

. t a b 1. 1 1 qua quer a aque e es ma o a, na Ku ur ampf, mas entre a ue compa1xao ou e uma er01- em ao con ess1onarro. Jnas. os 

antes; <la Revoluc;ão pou<:os ht)< 
mc-:n:- im:Lrnido,-; suppot'Lar.am. 
a.leitura <lo "l\lito'' e que não 
o levavam a se,rio. 1\·.fal', nào 
nos compA110tnrremos da actual 
situação rla Allemanha, si anQ 
tes não comprehenclermos que. 
por meio elo Partido no pode'!\ 
os conceitos <lo Mit.o, a religião 
do "Sangue, Raça c Solo·•, COlU 
Hitler como seu Mahornet. s-c-• 
rão adaptados e t;onverticl:O:S: 
como fundamento de educação, 

mero ermo: rec 1a ia e e r· ·. d t' d' t W rt· 1 l' 1· ·- f t t· D t . s ._ d' t· g 'd s 
ser decisiva. :\Ias desta vez , ess,:- 1_m. am a que. con ra 1c- e. ansc auung, _ou .e. r?:rao ca e or e e em . eus presen e Joven .... s_erao_ 1s m m o . Sobre a importancia da ohr~ 
será á custa do Catholieismp , tono, e tolerado. EvHlentemen- Nazista, e a IgreJa Cathohca. na natureza, Deus em nosso Isto poderei /affll'mar". (25) de Rosemberg diz 

O 
redactoií 

e de acção politica". 

e nã á custa ele I os. -~., ,. ' te, no Pa.rticlo lia quem abrace O Nazismo é uma ideologia proprio povo, em nosso desti- chefe do West-de.utscher Bco-
0 ' 

1 
sa 

I 
ça ' 1 l · b J !' d · 1' · 1 n 1 ãi1. s· é O MITO DE ROSEMBERG ( 201 . a esco i:. e o pag_a111s111_0 a so u- pecu rar e um rnc IVH uo,. e o e _e11 nosso. s_ gue... 1 1 bacliter: "Para os hornens SU• 

"A vontade de Deus ~ trans- to. Outros, est 1gmat1zanclo a -
1 

contudo o auctor do "Mem a!lemao ou chrrstão. , . _ . .....,. 
'-' C_'IJristo ele .. Jucleu ". o exclue j Kampt"• até agora, não se de- E' impossível cónciliá.r e_ stes r>epois do Mein Karnpf, o ~eriol·es 

1
~ .!11ª~~ c_on~?dos u; 

n1it.tirla a nosso sangue". ( 21). epoca re 1g1ao Ja nao "' ogma. 
"A supremacia cio f:';;taclo 

I 
da Religião da Raça. · 1 cla1·ou publicanwnte a respei- conceitos. Eliminem do Cãtho, 1 •· Uito dei Siglo XX'' de AI- nem denomin;tção; 

0 
segredq 

sobre a Igreja deve ser r<'CO·: Outro_s ainda, como Roscm-, to de suas convicções. As di· licismo o epíleptlco Pâulo; al- f.reclo Rosemberg é, até-' certo divino é 
1108 

revelado na.s 'll'Q-Ó 

nhecícla e eleve-se ter por sa- i berg e seus disclpulos. rcsga- versas declarações publicas elo I guns já o tem feito. Façárn de: ponto, o tratado politico de ções de ,. Sangue, Raça e Sol(tÍ. 
t 't f , taram a Chrislo-Homem ten- Fileher cahem na l'Ondemnâ- l Christo um nobre' negándo a I maior importancia no III.º crosan os º" m·ece1 os ·un,.a., • · . . . . . . que v.ão ele etern:idade a ete.r~ 

mentae::; llo Estado (contidos j tanclo provar que nao era ju, ção de Pio xr·•. . . sua d1vmclacle _o seu~ câracte: Re1ch. _Sob outro aspecto a nidade. 
na doutrina ela Ra<'a. Sangue: d~u, mas "nordico·: e ~ue foi Não pode ser consrderado i ele _Salvador; nao serao os pri-. obi:a nao tem valor, por q~e, 

Solo) em 0110 se fundamenta '. Sao Paulo quem Juclarzara o r.rente aquelle qne emprega o merros. Percebo que existem I umcamente o Fueher é "in- O individuo que repudia e~ 
e b a,, ( 22 ) 1 Christian ismo. Por fim. alguns Nome de Deus senão ,ethori-1 taes christãos na Inglaterra e fallivel". tes valores ou que bt1sca redi• 
su~C~er:,o~ na ;llilosophia ª _, vo'Jvem-se p·ara os deuses e camente, mas aquelle que dá! nos Estados Unidos. Dizem-_se I Não obstante, Rosemberg cularizar seu funccionamentq 

T'• 1 1 ..., 011 A 1. e a i· 11 <1'0 ,..,tael ritos antigos ela Allemanha a esta veneravel palavra o Unitarianos. Sem embargo, 1 controla o movimento educa-
a e o ,. n " , ' 110 ,t ., . . - , ,., 1 . 1 cl T o . -

crc,H'a niío poclcmos cmitâr · 1»·c-eatl!olica, r. 0111 ros. illimi- conteudo elo uma vercladc1ra e nao e _caso ele se. uesfazer da c10na . _o TT. Re1ch, e nao (Conclue na pag. seguint~ 

com ·ot;lras COll\'ÍC<:cies. ;,o hn-: llHll) 1'<11' co111pkto todo O ineli- digna noção ele Ücus". 111C'll_lu_lH!ade crue apoiá ao Ca- ! ha quem_ possa occultar-se ?ª 
nv!m iiiio pode s~i·vir 3 cloi:s; cé de ,·1111.n e e'erimoni;i. l•J' impossin1l mostrar-se o thollt;1smo. nao queremos ~o-! s~u.s. en~mamentos. A ?eschns- 19 
sePh!,,-e,:;".,. lilsl0s conflictos app;,r011f.es, c·.apif.ulo IV.0 da nova ohra de mcm que, mantenham suas v1s-1 t1an1zaçao dos espil'!tos no 

F;Yitleii'tenieiile. hav·eremos, e intei·110R f·em nm oh,iectivo Rau::;ehníng. é ou niío a pro- tas em outra viciá. _P~écisámos' Reich está em suas mãos. \:rn 
comnrnm: exterminar a lgreJ·a' duc,~ão fiel ela verdacleil'a men- ele homens livres, que sintam- Suá obra é um movimento I cfo nos submetter uriicamentc 1 , . 

. - . . Cat1,olica. talidade cio Fueher. e sáibam que Deus acha-se de _pseuclo-erudicção, eivada de 
1 

21 a nós 1110smos e nao nos in- i 
cii:,arernm; em ahrat:àr a, O. tc.mpo - e o c-apl'icho elo i ln<lirectamP<nte, a prova é I nelles meRmos·•.. absurdos, ele asserções erro-
Ci·uz ... Unicamente na comrnn-, l•'uchm· - /li(,tarão os porme-' sufri::iente os factos são mais I 11 Nft0 pode_m faze.r de Chris- neas e theorias esquisitas". 
nhiio t!e noiisà nà<'i1.o 0 q,11,: norl'S ria "era do Kaiismo" que eloquentes do que as palavras I to um ariano; é lm_possiv'el... (26). 
sa:l'.iremos as nossas àlmas". ha,·e1-,í rln süp'plantar a "era P pouco importa que os lide- C1·eem, porventura que as mas. O contendo do livJ'O já é um 

catholiea". 1 res nazistas tenham ou não sas convertam-se ao Catholi- velho mito do racismo. 22 
(
2
:l). · 1 l 23 '·,Xãii nos !ntNessa lustau-, se manifestado, pois é suffi- cismo? Disparate. Entretanto, Deus ó a ··alma eterna da 

·ai· uma. nova .rnlil\'iào: no,;sa I A MENTAl..lnt..OE DO cj.e11te riue o,; seus subclitos as poderemos contribuir __ para que raça". Cbristo não era judeu. 
.'el_ igiãq 0 0 nonto Üé vi;;ta N'a- ·1 FU EH E R , r0alize111. Todo o prog.ramma os pastores cavem suas pro- Paulo foi o responsavel pela 
~,0118·1-Sn .. ial'..:ta. nossa f!ihJõiJ: . 'que :,e rlesenvol 1·e no III. 0 prias sepul_türàs. orientac;ão e nela feição judai- 24 -
~Jein, Í<afopf é llOSSO lidei·: :·.To<la 8 ·. \'OZ t1 1_1e,_<l_<'iX~r . (le. Heic'.1 ('. produzido pela acção ._"~em r:ljg.ião .;P_tsr>riá O O:!\• a_l· 1 çª dll, _ rellgiàQ . c_atho. lica. Ô 
Ado'Iphó Hitler". (24). exrstjr _uma relrgrao antisá · do Fuehet. )~_n_iae_s _na,ó p_ode_r;i.o .sobreyj- peccado? ... E>.4ste. _11,penas co-

e
. ONFºLrc· TOS; E,.v, 

0
- E"' N·_.T·,. ES sutM. tü':i1.á réli~jão 11ovà '.'. l Reproduzimos e.m pitrté Ó ver.· O qtiê sérã, ,dá. ãctijál,. tê- f r_no á Jáltá .d.e h~t:1110.n!a cop) 

. Éste proverbio podia riiodlfi-: citádo capitulo: llgjãõ, ainda nâo o sábéill~s. , o "curso ráciâl espiritual do 25 ...;;;. 

Volkisch0,· 'Béobac..-ilte:r,. 
Outubro rlA 193-!l. 
Rass0nsc;handunz (tJea, 
honra Racial). 
Kdi\ chefe do Mlnfsfu-: 
rio elos Cultos, citado ~ 
·· Crise Religiosa n<1 Al;.i 
lernanha '' d e Dor~ 
Buxton '(Londres). ' 
Kerrl. idem. 
Dr. Mutschonann. Lid~ 
Seccional de Leipzig. 
(Micklém, pag. 190). · 

Hí_ldubrandt, Lider Sét,;, 
cional: Doberane.r ~ach• 
ricl:Íten, 16 de Junho de 
193~, (l\Íi.ckl~. pag 14},. 
"Voz de Destructfon'! 
pag. 49 . Do~ escriptós do.s Chefe~ 

. Nazistàs sóbre assti1üutos i·e!Í-
cii.r-se para . Significar que i "As religiões são todás apenas o sentimos, màà láto f germanis.m9.,_ . . . 
dtiandó se extimttih' uma re- ili:uaes. Não contem futuro al- não basts., ":Não é de se estranhai· 11ué 26 -- Mie~-~ ,úa-1[. l.i ~-~ 
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São Pedr.o Damião Pastoral Col/ectlva do Episcc,pada 
Pedro nasceu pelos fins dei 

anno 1006 ou principios de 
1007, em Ravenna. Sua mãe, 
ambi-ciosissima~ 1·esólveu en
gE'itai-o, para ínão ver <livi

d ida a forluna por muitos fi. 
1hos, mas arrependeu-se, e 
foi buscai-o logo ,depois ele 
ter -executado o seu negJ·issi-
1110 prnjecto. 

Algum tempo depois mor• 
;ria sua ;mãe, e como já não 
tivesse pae, foi entregue a 

um irmão mais velho, que 
Jwrdara toda a ferocidade ela 
familia materna. Pedro era 
tratado com a maior dureza, 
por que1u do lhe perdoava um 
excesso ele trabal11o sem re
compensa moneta1·ia. 

Quando completou dez an
nos, a sua sorte melhorou. Um 
outro irmão, sob o _pretexto de 
inicial-o nos estudos, levou-o 
:rara a sua casa. Chamava-se 
. Damião, e era arcipreste em 
Ra\;enna. Pedro couhecea en
t<'io carinho e bondade, e de 
t.il forma ficou grato a quem 

tão bem o tratava. que tomou 
o nome de Damião. 

Com 28 annos entt'ou para o 
mosteiro de Fonte -1\YeJla,n<>!, 
iniciando ao mesmo tempo a 
sua vida de rapida santifica
ção. Diversos outros mosteiros 
convidavam frequentemente a 
Pedxo para pregações e refor
mas de disciplinas, mas acaba
das essas suas tarefas, volta
va elle Jogo para o seu queri
dlssimo mosteiro. Eleito prior, 
todo o seu cuidado foi criar 
um bom espírito ascetico na 
communidade. Para isso escre
veu varias vidas de Santos. 
para servir como tema de me
ditação app!icada dos· Santos 
Evangelhos. 

Pedro sofria borri,'elmente 
vendo a triste situação da 
Ig.reja nos tempos que cor
riam. A Santa Sé era oppri
micla pela casa imperial Alle
mã, e todos os reis dispunham 
das dignidades ecclesiasticas 
como reco1npensas de serviços 
políticos. Assim, o clero sqf-

REUMATISMO QUE 
DEFORMA! 

As Impurezas do sangue provocam dôrci;, 'ciat.lcas, 
dõres nas costas e nos quadris, reumatism() doloroso 
nas juntas, sobretudo dos dedos dos pés.,,e . . 9Pe'>J ·mãos, 
que. se deformam, se imobilizam e chegam,.até a per
der definitivamente o movimento. Combata estas dfü·es 
tl,lrturantes que fazem da vi<la um vale de la1'rimas coro 

.Jrande auxiliar no tratamento da Sffills, ~ purifl
cando o sangue elimina as dôres e evita a d-e!'.ormação 
dos ossos. Usai-o com confiança, pois não ataca o esto
mago nem os intestinos. É indicado por grande nu
mero de medicos. 

N.0 2 Ec. 

Catholiéismo e Nazismo po~em coexistir 1 
(Conclusão da pag. anterior) 

.tepudia a vida e com ella a 
Deus, fonte de toda vida. 

Nossa religião uão seria na· 
da si não existisse nosso San
gue: é este o grande signifi. 
cado mystico ela obra de Ro· 
15emberg". 

"Este arra.soameutó é uma 
caracte.ristica da llllPi'ellSa Na
zista."., (27). 

RESUMO DOS DOGMAS 
NAZIST'AS 

A Weltanscnauung, ou philo: 
sophia do Nazismo, contem 
certos dogmas bem difinidos 
que constituem uma religião 
propria, cuja d-Outrlna su~ge
em grande parte da Encyclica 
de Pio XI e das citações dos 
lideres do Partido. 

São estes os dog1úas mais 

CHRISTIANtSMO 
"POSITIVO,. 

i transcendentaes: · 

Muitos habitantes do III.º 
.Reich e estrangeiros, '\firam-se 
enganados em um principio 
pelo facto de que nos primei• 
ros "Vinte e cinco pontos do 
Nazismo" (redigido em 1922), 
manifestou-se que o Partido 
em si representa o pont-o de 
vista de um ·christianismo 
"Positivo". (28). 

Rosembe1•g é o interprete da 
}'Jhrase: "Christianismo negatl• 
vo é a Ig1•eja judaica; Chris• 
tian-h;mo positNo e a Igreja 
racial <lespojada de tudo sal• 
"º ."Sangue, Raça e Solo", e 
seu Fueher infaUivel", 

111 CATHOLICISMO ?OCtTfCO" 

Os nazistas insistem que não 
têm difficmldades contra o 
Catholicismo. mas com o Ca
tholicismo politico". 

"Politica" para -o Nazismo 
n!io ::;Jgnifica interferencia ero 
elei<;ões; legislações, etc., mas 
tudo o que affecte as aetivl
iades de um cidadão d-O III.0 

Reich. O objectivo da Igreja 
consiste em applicar os prin
clpios catholicos de justiça, ca
r!da.dé. compafa:ão e demais 
virtudes moraes á vida indivi
dual. rlomei; lica e social. 

A moralidade catholica deve 
. presidi!' as actividades legisla
tiva~. executivas e jndiciaes do 

Reconhece-se nomJnabnente 
a um Deus, mas de facto, tra
ta-se de um Deus cosmico iden
tificado . 

A immorta;Hda.de não per
tence á alma individual mas 
á raça. A corrente do sangue 
pm·o da raça sobrev'ive e o in
dividuo se immortaliza em sua 
d escendencia. 

Os dez mandamentos e os 
ensinamentos moraes de Cbris· 
to se reduzem 8, um unico pre
ceito: 

"Bem é o que beneficia ao 
-povo ·{l á raça gerntanica (28): 

E AMANH-Ãf 

Emt1uanto que o Naztsmo a 
o communismo tomam a· direc
~ão dos novos povos, os ho
mens e as mulher-es que ·esti
mam a llberdade religiosa bus
cam anciosamente levantar o 
veu do futuro. Realismo não 
é pessimlismo. Os catholicos 
não podem i-gnorat· o perigo do 
Nazismo para as nações que 
estão sob o poder do III.0 Reich 
Ei" certo que a Igreja t(',m a 
promessa de Christo -estar com 
Ella até o fim. 

Mas coroprelMmdamos bem 
esta promessa; a Igxeja come
çou nas Catacumbas e pode 
ser que o proxtmo secuto a 
a venha encontrar novamente 
nas catacumba.s . 

Estado. 127 - 'Micklem, pag. 22. 
Entret_ant?. para_ o Nazisnú'., -28 - Vev Buell, "~ov~~ 'Go-

;aes obJect1vos sao antagon1- vernos na Emopa , pag, 
:os, porque elle reclama para 

1 
144. · 

.ti O "bom.em total-", co-rpo e 29 - Líder jurtsta do Reich, 
a.lma.. · citado na "Crise Reli-

Discut.ir est. 8:, exige~c!a é in·_ 1· g.losa na Allentanha ••, de. 
~J.-1~'._;~,~~~ '.:~i.~_·, __ , ~~y ~~,~ .... 

fria, os bi,;pos 80 viam peadm; da provincla de Quebec 
no c~ercicio de sua mi~s~:'. 1 Conforme Ja tónt not.iriado paiz. ao Soberano Senho1, dos canelo ao Deus dos <µercUos ... 
apostol1ca.. e O povo cal O 1 pelo LJ<,GION AH IO cm nume··) reis" o, rios·· puvtn< s,1rá tam- que llO8 auxilie. segundo o JXlll· 
co 1:os poucos per~!ª 0 fervor. r~ anterio.r. dedic~n-sc o do- hc!!ll uma reparacão nal'ional samento e a expressão mesma 

Sao Pedro D_amia~ oppoz:~e ! miugo de Scptuagesima, 9 de pelos crimes p.1·ivados e lnjus- de Sua .\fajcstade, nosso Rei, 
com toda. a vJOlcncia ª esse fcvcreiro, para a rcaliiaçüo de t i<;as sociacs que inereceram "a abrir nosso caminho par& 
estado ~e :_0 usa_s. Poz-se em solemncs prccei; publicas no ao mundo os golpes terríveis a j\rnti<.;a e para a paz". 
c'-Ommumcacao dnect.a com os Canadú, pela victoria ela ln- da vingança divilrn; scrú. em- '· Assim ordenamos -que: 
Papa,c; Crego1·io YT. Clemente ,1, t .. fim, uma grande snpplica. hu- 1.0 - O domingo da Septua-• • TX x· g a e11 a. I 
II, Leao lX. r,;stevao e • 1· A esse proposito. S. Em. milde mais confiante ao Se· gesima 9 de l<'evereiro ele mil 
coláo IT. e levantou uma cam- nevma O Sr Cardeal Villeneu- nhor que tantas vezes deJ)QiS novecentos e quarenta e um, 
panha violent.issima contra to- ve. Ar~ebisp~ de Quehec, bem ela funcla<;ão da "Nova Fran- na Igreja ele Nossa Senhora de 
dos os abusos qu~ tanto pre- como os demais Exmos. e ça·• manifestou-nos a sua :.\<li- Montreal será celebrada uma 
judicavam ª IgreJa. O cle.ro. Revmos. Snrs. Arcebispos e serlcorclia e Sua predilec,:ão Mhisa votiva solemne pela 
dominado P"'os monarchas .. d_e- 1 Bispos da pro,·incia, baixaram por intervenções providen- vict.oria, na presença do epis-
cahira algo de 8

)
1ª perfeiçao I uma Pastoral Collectlvá. · 1 ciacs"... copado, representante do Es-

ant,·ga, e contra isso tambem ,, 1 . - . ~ 1 d 1 d t • d t .- , . , Dessa Pastoral transcreve- Sobret1H o, oa.i os 11 n1<10s. l ta o e e uma · epu a<;ao e O• 
se levantou Sao Pecl10 Da- N' , , 11 • perigos de dos os corpos publicos religio-mião. mos alguns, trechos para co-

1 

os pensamos os , . , 
nhecimento dos leitores do após-guer.ra, que para, o 1~1undo so, civis e mllita.res. 

Escrevia mesmo monogra- LEGIONARlO. inteiro e p.ira nossa naçao cm J<Jssa Missa será a Missa vo-
phias onde atacava v'!olentissi- .. Nós, pela graça de Deus particular nàscetão os cont_ra- tiva em tempo de guerra, pres
marnente os vícios de seu tem- e da Santa Sé Apostolica, Ar- golpes politicos. dos disturb1os cripta pró re gravi et publica 
p,, e por isso criou logo innu- ccbispos e Bispos da província sociaes, ide,ilogias ~1ovas e in- simul causa. mia será seguida 
meros inhnigos. O Papa Este~ civil de Quebec. tere8Hes 1ncrcenar10s que a de unia o.ração pela paz e d:i \ 
vao1 TX nomeou-o porem Bispo Ao clero secula,· 0 regulai·, guerra eleva ao paroxismo. E: antífona "Domine; salvum fa1~. 
Cardeal de Ostia, dignidade Ji. ás communidadcs religiosas e cremos não hesilar em recor- regem" . 
gacla a de decano do Collegio á todos os fieis de nossas clio- rer a benevolencia celeste 11a- 2.0 - Igualmente em todas 
Cardinalício. O s·eu amor po- coses, saudação e benção em .ra collocar nossa sociedade, as lgrejas e _capellas de_ nossa 
rem pelo seu convento fez com Nosso Senhor. uosas instituições,. nossa fami- j di<_>ce~e a M1~sa _ paroch1al ou 
que elle regeitasse á tão alta Nossos caros innãm,. lia e nossa moc1dade sob a prmc1pal sera igualmente a. 
dignidade mas o Papa, para A guerra um dos maiores guarda do Senhor. Missa votiva em tempo de 
pol-o ao abrigo de seus injus- males que Jlodem at.tingii' a .. J<~is porque .ipoiamoR com gu<'IT:/- com a.<; mesmas orações 
tos inimigos insistiu e acabou humanidade, a guer.ra, em to- alegria o piedoso desejo de c m1lifona"... . . 
por Intimai-o, sob 11enua de elos os seus horrores continua Sua T<ixcia. o Governador, e A Postoral é assignada por 
excommunhão, a aceitar o car- sempre. !\ovas paixões desrw- <'Onvidamos a todos a unir S. l<Jm. o Sr. Cardeal de Ville• 
go por outros ambicionados. dena.rlas e novos engenhos suas 11reces ás dos chc~fes es- neuve, e 20 Arcebispos e -:Sis• 

Grandiosa foi a activldade mortíferos atiçam O fogo e pa- pirituaes e temporaes suppli- po8 da Provincia de Quehec, 
rle São Pedro na reforma de recem 

I 
poder propagai-o pelo 

muitas Dioceses. Commissões universo todo. 
difficillimas foram por elle le- "Para fmrnr volt.ar a paz so
vadas a hom termo, com uma bre a terra resta sómente re
energia, prudencia, e caridade correr ao Senhol". Alguus, ·po
admiraveis. Foi poi; essa ra- demos dizer lembrando as pa
zão que os Papas sempre lhe Iav,ras do Santo Rei David, 
negaram permissão para vol- collocam sua esperança nos 
tar para o seu coüvento. carros de combate: outros em 
· Elle 'foi tão ha bil diplomata cavallos. nó,;. porém. reconc-
quanto sant~ reformador. remos á invocação do nome de 

Os Papas necessitavam de Deus 
um batalhador tão desassom- f No~sos inimigos serão tolhi
brado como -esse Santo enviado I dos e cahirão, emquanto nós 
pela Providencia. seremos reerguidos ... 

Luctou contra Henrique IV, "E' sob a inspiração desse 

Academia Mariana-, 
Já fizeste o 1.0 ano Propedêutico? Pedi transfe

rência para a "ACADEMIA MARIANA" que está rece
bendo transferencias para o segundo ano Propedêutico, 
até o fim deste mês. 

A Academia fará as despezas necessarias. 
Avenida Celso Garcia, 389 - ,,secções masculinas e 

femininas. 

AMBIENTE GENUINAMENTE MARIANÇl 

qu-e queria abandonar sua mu- p'ensamento religioso que nos-
lher legitima, indo ao concilio so soberano, Jorge VI p.rescre- Os 
de Franfurt para esse fim, e o ve por diversas vezes, preces 
Reiclttag falou com a liberda- publicas para o triumpho elas 
de que lhe era habitual., armas a.macias. E o Canadá 

congregados mariano& 
a instrucção militar 

:e 
Afinal, com 83 annos, São fielmente correspondeu a essas 

Pedro Damiã-o alcançou lícen- ordens reaes .•• 
ça para se recolher á Fonfe "Em nossa província o re
Avellana. para tranquillo, pre- presentante immediato de Sua 

· ptwar-se para a morte. Não Majestade, Sr. Eugene Fizet, 
chegou porem a realisar o so- governador geral, julgou oppor
nho de toda a sua v'Wlt para tu1)ó, com o aviso e o leal 
aqul na tena. Deus à15lfou-o apoio do Conselho executivo e 
bastante prepara<lo, e arreba- 'não sem Nos ter consultado 
tou a sua alma poderosa· para autes, designar o dia 9 de Fe
a Paz definitiva e· esjilendida. vereiro o dia de oração nacio-

0 seu corpo espera o .Juízo 1ial, e ele prescrever uma gran
Final na Igreja dos Cistercien- de manifestação publica de re
ces ·em Faenza. Leão XII deu ligião que constituirá a llome
a São Pedro Damião o titulo nagem official da. populac:;ão 
honroso de Doutor da Igreja. catholica. e franccza em nosso 

Peregrinos india11.os 
apoia:rn a Inglaterra 

Na. lueta. que a Inglaterra sus· ( superioridade de uma sô raça 
tenta. contra a sua poderosa. ini- a germanica ". 
mtga a Allemanha Nazísta, o Ar- Os associados ainda continuam 
cebispo de Madras e mais seis dizendo que tanto quanto se pos
Bispos Catholicos na India, de- sa prever, isto é, na peor das 
ram seu apoio á nova "Associa·· hypotheses, a me_lhor garantia 
ção Catholica de Esforços de para a India, nas circumstancias 
Guerra na Ind·ia", cuja finalidade .actuaell, consistira na victoria da 
é de auxiliar o esforço de guerra Inglaterra, e disto dependerá o 
na India no meio da communi• progresso e o futuro politico e a 
dada, cathollca. sua segurança, 

No seu primeiro ma.nifesto, a E continua o manifesto: "O 
Associação lembrou, ao povo que futuro de nosso paiz como tam-1 
a guerra de Hitler era uma guer-

1 

bem o futuro da humanidade exi
ra contra os ideaes catholicos e ge que o inimigo numero um dos 
contem tambem os interesses dos catholicos e seus ideaes sejam 1 
povos de côr para quem eHe tem energicamente combatidos e ven- , 
desprezo supremo. cidos. ; 

Essa Associação Iembl'a que os f: preciso que não se esqueçam 
chefes de todas as communida· que esta guerra é dirigida coil- i 

dell, condemna.ra.m os methodos tra os ideaes da religião de Chi·is- , 
pouco escrupulosos de Hitler e to. l 
seus associados, esse manifesto O que Hitelr está procurando ·1 
assim se expressa: crear é uma religião que cultua 1 

"Ninguem pode te!' ilusão do a força, exalta a crueldade e pra
que seriam as consequencias do tica a traição. não tendo mise
triumpho desses tyrannos totali- ricordia para com os fracos nem 
tario5. piedade para com os soffredores. 

O dictador nazista, tem despre- Portanto, é o dever e o prcvi-
zo supremo pelos povos de cõr. legio de todos os indianos, e par
e crença. profunda e radical na ticularmente dos indianos catho-1 

licos ajudarem o governo nos 
QUANTAS noites e dias de seus esforços de guerra." 1 

O cumprimento do dev'er mi- Guerra para os Congrega-dos 
litar, por parte dos cong:rega- Marianos, com sede na Aca
dos marianos, constituía, um demia Mariana, á Avenida Cel• 
obstaculo para a sua vida re- so Garcia, n.0 389. Desse modo 
ligiosa. Ge.ralmente os rapazes os Congregados poderão cum
(tue entravam para os Tiros prir- o seu dever militar, im
de Guerra, ficavarn :impossibi- buidos do verdadeiro espírito 
litados, no mínimo, de assis- patriotico, que o Catholicismo 
til' a l\Iissa aos domingos, em dá, e cumpril-o em um ambien
sual:l Congregações, o que de- te religioso, tendo toda a faci· 
monstra a gravidade elo pro- ]idade para cumprir os seus 
blema para as Congregações. dev'eres para com Deus. 
Além do mais, muitos moços Por outro lado, augmenta a. 
que iniciavam sua vidà maria- responsabilidade dO'S icong.re
na, eram della desviados, pela gados. Niuguem ,ma.is poderá 
impossibilidade de assistirem faltar á Missa sob a justifica
ás reuniões da Congregação e, tiva da instrucção militar, POt'• 
11rh1cipalmente;) pe;Ja difficul- que haverá um Tit·o que pe~ 
dade de participar dos Sacra- mitte o cumprimento dos de~ 
mentos. AccreHcente-se a isso, v-eres Jl'eLigio_sos.. Compreh~n
o facto de nem sempre ser dcndo isso mumeros congre, 
muito elevado o uivei moral gados já se inscreveram. no 
dos Tiros. pela reunião ele ra- · Tiro de Guer.ra dos Congrega• 
pazes de toda a especie. Dahi I dos Maria~os, de~1onstrando 
a importancia de que se re- um verdadeiro sentimento ca-
veste a fundação do· Tiro ele tholico, · 

tormen½J? Com dores de Vé-se claramente por esse apoio j 
dentes, ouvidos, nevirlalg-ias, do Arcebispo e dos Bispos Ca- "-----~;.e~ 
que tiram por completo o tholicos da India. a condemnação 
somno e a força para O tra- do nazismo, cujo unico fito é d (8 
balho. "VUG" Balsamo In. combater e mesmo abolir por ~., 
diano acaba com esses en- completo os. princip. ios essenciaes J na ~ & , 
.commodos. Nas phal'.II),acias da Religião de Christo. , . _ ..... • , 
e drogarias. o· melhor auxilio que os catho• 

I.itb. "VUG", Caixa Pos- licos indianos possam dar á In-1 
tal 2175 _ s. Paulo. dia, será fazerem o possivel para * CASA FUNDADA EM 1152 - RUA 24 ~E MAIO, 8D-90 ~ slO PAUi.O ._ 
---------~~~--!!!?.11!!_;,J·~~slstir e d~t.@il.' _91>_ ~gr~1~~-. U ,_ . JIL I Q1 · 



São Paulo, Z3 de Fevereiro de 194 l t.EGIONARIO 

Critica Cinem.atographica da A.J.C. 1R e t r r o· 
em 

Orientação 111 oral dos Espectaculos I í aic y! 
FLORL-\X - Da ~lctro, com 

Robert Young. - A p,r<-'scn ta a 
historia de um cavalln e tios 
'}Uil o cercam. A ,·ida irregular 
de dois personagens e alguma,; 
ooenas poueo rec-ommenda,·cis 
desaconselham o filme ao,i' 1110-
nores. 

Cotação: - Acceitavel para 
"d ultos. 

Ach;im se abertas no) 
conco1-re pan1 clhsipa1· p d<·so-1 tn~. a.:sgrc.5'.Sões e outros crimes. 
fiL·nnn· 0 eS}lec:tn.dor a<lol(':-:;c·1·t1·, c,len1 ele scena~ itnl)rcssion}lntcs 
l.l'. Siio condcnrnav<,i>'. ainda.\ cl2 electrocu,;ão. tornam o arnbi~ 1 Collegio São Luiz, a 

1 

s'c:c1,as ele elllhriagnc•;r, e· :;nbor" ente. do film muito prsado. so: Avenida Paulista, 2324, i 
\ · 1 1 · · 2.liviado no final CC.ll11 a rcgenc- , no. , p0za1· < a pr<·c 0111111an,· 1a as inscripções pa'ra""b' 

<la tonalicla<il' hntnori,t.i<-a. por. radio do nrofi.%lJnal desl1oncsto. 1 
vpzes i.rn-,a:I ,, grol<'sca. 0 filllH', Cotal:f10: Acceitavcl para Retiro Espiritual que, 
de,·<· Sf.'I' n,:scn-ailo aos aclult.os.: adultos, durante o Carnaval na , 

Cota<:fro: -- Acceitavel par~ I NCTA: _ A guisa de protesto, Fazenda Taipas. ltaicy. j 
adulto=--, i queremos assignalar aqui a mcn- E. F. Sorocabana, pre-

. , , , , ' talidade cxrnmpida. e a faltR de ; gará a congregados aca-
C.\ V.\Ll•'.IROS l'.\'l ltl-,i IDOS zducação de certos espectadores: · Revmo. 

D 1, 11· . 111 J'o,• 1'•, ' dem1cos o Pe. - a ,Cllll J te. co ' . "· 
1 

(JllC estiveram prc -~nt.cs na exhi- . 
:,;cns e ;\firry l!art.. -- Guardas, bição inaugural deste fillli. Pri- Roberto Sabo,a de Me

CORAç.:;;o DID :\l.\Hl::.JO -
Da· Panamerica. com Charles 
K\J-lmann. - Com 11m euredo 
;;imp)os, o filme 1lestina-~c a 
apresentar costumes ilheos e 
a voz da figura central. tenor 
allemão. Não apresenta incon
venientes s,erios. podendo ser 
1tssistido pelo pnhlico e111 gc•1·nl. 

americanos dn fronteira eolll o l mciramente pda attitudc de es- deiros, S. J. 
;\lcxico entram om lueta com I carneo assumida no momento em ==============_;;,;.::.--~-------_;;,;.:....;;:;;..;.:;.;..::;;..;;.._:...::=""'-c..c..~------
PCrigoso~ salteadores e con- ·I que os condcmnados à morte eram E V A N G E L H Q 
seguem vencel-os. Assassiwt- attendid'.ls pelo ministro do cul-
tos. trahi<'.Õcs. tiroteios o luc- to religioso. E. no segundo lugar, 

Cotação: - Acceitavel. 
(11s ('.01·porae,,- tornam o t'ilnrn pela manifestação de desgosto]~- o e e g o d e J e r '•1 e 'h o" 
prcduclicial ús· crian<:a:a vadt, a cab'.l diante elo "final fc-

Cota<;iío: Acceitavel me- li:." da pcllicula. e que bem de-
CEM HO'.l!E:-.-S 1,, U\11\ ';\·JP,- nos para crianças. 

NINA. - Da Universal. com TEM calos? Quer tiral-os ou Os prophctas. cs .. DOMINGO DA QUINQUAGESIMA proprios Jlvros. Ha.-

])º T,1~1 o <• l~ n t· 11 ? s o pecialmentc faaia~. Deanna Durb'in_. Leopold Sto- LCCT,\;\' ', J '"' ·, , con muar com e es. e s 
1 · · t· · l na.rraram de antcmiío São Lucas, XVIII, 31-43. 

via. é certo, alg1.1ma,3 
almas de boa vonta
de. sinceras e dese
josas de seguir a 
ve1 dadc, mas com
penetradas até a 
medula pelos mes
mos preconceitos. 
Estas almas asseme
lham-se a este cégo 
de Jerichó. Reconhc-

Jrnwsky e Adolphe }Tenjou. :,;-0 . A\!Olt. --- Da rtepu ille. com qu1zer u·,u-. so poc2 ser com 
r"I ·1 l' J J> 1 a a1i1ilicac.·i'-o do Cal!icida os factos dolorosos do vamente ouvimos e vcmoi, ai 11 ,cµ;an e . pan i!.I' ,cr. - ,. 

· 1 t · CRUZ""IRO Nas pl1ar111a Messias, quando ao Naquelle tempo, tomou Jesus os doze e lhes 
disse: Eis que subimos a Jerusdlém e tudo que 
está escripto pelos prophetas do Filho do Ho
mem se ha de consumar. Será entregue aos gen
tios, será insultado, flagellado e cuspido: e de
pois de o terem Hagellado dar-lhe-ão morte, 

jo'lieu1 artista. Desta vez, com ·tonrnuce en rc uma JOV!'lll. ·"' · -
·ct 1 • 1 J 1 1 • ci,as e Drogarias. Lab. mun,:lo viesse pm n ,a· co!laboração do maestro Sto- t ea_1;;a< ora e e e escn 10s ani-

l 1. · 1 "VUG". caixa postal 2175 - salval-o; de maneira kowsky que rege va1·ios numo- rnac_ os. e um po 1:,ia qne can, 
ros de o.rquestra. o th<'ma <i tava para s0us filmes . .\l;,:u- São Paulo. '(JUe tinhafa os disci-
~ori-eci.o nada hav<'ndo rl~· crn- 1 m«s scc·1rns pouco disc,n--tas fa. . pul.os de Jesus na lci-
suravel. · l'oclP ser assis( iuo \ 7,em com que o filme niio se monstni. a morbidc7. de conscien- tura dos livros san-

1 
1 • · eia de tacs es1Jectadore.s avidos to 0 a ex1ilicação das mas ao terceiro dia ressuscitará. <.,; aposto los, 

porém, nada enten\deràm destas cou~as; esta pa
lavra era para ell}s um mysterio, e não compre
hendiam o sentido do que lhes di...:ia Jesus. E 
aconteceu que, approximando-se de Jerichó, um 
cego que estava sentado á beira "éio caminho e 
mendigava, ouvindb passar a multidão, pergun
tou o que era. Ré!ll,onderàm-lhe que era Jesus 
de Nazareth que pàssava. Então poz-se · elle a 
gritar: Jetus, Filho de David,\ tende compaixão 
de mim! Os que iam adeante ·começaram a re
prehenctei-o dizendo-lhe que se calasse. Elle, po
rém, gritava ainda mais alto: Filho de David, 
tende compaixão de mim. Então Jesus parando, 

nor qualquer puhlico. 1·e<'o111mcn< <' as cna_n,;a,;. ., · 
., e t - A t I me- de situações vi~lentas e illicitas. perseguições e pacle-Cotação: - Acceitave1, , ,o a<;ao: · cce1 ave 

1 

nos para crianças. cimentos ele seu mes- cem em Jesus o 
PROXI MOS FILMEl:I tre. Qua'Jquer predi-

BOCCA K.1-0 E' GARGA;:-.;T'..\ i O HOMEl\• 1 QUE FAl,OU DE-.. c;áo. prénuncio. a\'i.so 
- Da Para~rnunt. :\º,m .Toe !!,. i MAIS - Da w: B .. com George O \L\~IDO J,;n.:, CU;,r>An'..} ou advertencia. nes-

M~:,;sias, o 
David. o 

Filho de 
Propheta 

Brown ~ Mar~ha Ra) e. Um 1 Brent e Virgínia Brucr.. _ Um -, Restr1cto, pelo EI T ucblo , t.e sentido, não deve-
énTerl~ mcollSl,S~:n'.e _qu: ~:n:e \ rrnmoto/, ·desirnst.oso por tn ac-1 de Bn~uos /\.vres, ,, , . ria portanto, causar 

ardentemente espe-
rado: mas, não vê1n, 
ni'to conseguem for
mar um conceito do 
Messias. segundo o 
beneplacito do Pae 
C€1est8. Mas, estas 
almas têm os meios 
necessa.rios para ob
terem a luz sobre
natural que lhes 
clcscubra o my,;te
do mundo., Como o 
cégo de Jerichó são 
humildes, oram, e 

de 1netexto pal,t ,t .im~senLt- ! cusado um imncentc. abandona. HONRA AO :\11,ltl JO admiração ou pi·ovo-
tãOf!ll '411a l'f\W-H.~ f'.'-111:Í'i.i}:j.,, nci'.1 • ~~!!-!'~'*ª e vac adv~ar. Prei:ni· Acceit~~el_, para _adulto~, P_c_Ja car nos a.postolos al
sempre .revestida,;- <la cl0vida l do pelas clifficuldades economl- "A Umao .. do Rio de .J,u1cmo. 
discréção. A prnrniscuidade i, r?•. aceeit,a. o patroc!nio de cau- :\IULT-u;ru~s- Sl..:i\l XO:\!E - gum sentimento de 

repulsa. O Evangelho existente il\trrHl 11ni.v-,~ 0 H:in<>. 1 "à~ injustas,. pactuando com RS Acceitavel para adultos, pnla 
de hoje no entanto, onde üma seri<> <k t'.i!i1ir1·,·

1cs • trr.,;a.-,as de um grupo de bandi- 'i "Logiün of Dccen,·y". . 
prevalecem sobre r·s csl udos. · cl0i. A focalizaçáo de .a.ssassina- :-; ICh C.\ 1rr1,;lt - Acce1ta- attestª-nos preci~a-

O que ~ a hierarchia 
anglicana 

vel, pela .. Legion of Deceney .. , : mente O con~ran~: 
dos !Dstados Unidos. 1 Duas vezes an e~, J~ 

1 o Salvador allud1ra a 
Para a idade que vae de 10 . sua paixão, á nc>ce~si

ou 12 annos, até aos 17, mais ou I ctade de sua morte 
meno.s, os films mais apreciados para cumprimento de 
são os policiaes, ou melhor, os sua missão; nas duas 
de aventuras. Qualquer esforço ·vezes teve, da parte 

manr'OH• que lh'o trouxessem, e, approximando
se elle, perguntou-lhe: Que queres que te faça? 
- Senhor, respondeu elle, que eu veja. - Vê, 
disse Jesus, tua fê te salvou. E, no mesmo ins
tante, viu, e seguiu a Jesu!:, glorificando a Deus, 
E todo povo, assim que viu este prodígio, louvou 
a Deus. O protestantismo. nunca é l legio, se recusou a orctenat-o. 

demais insistir, traz em si Teve o reclamante _de 1·ecu
mesmo o verme ela clesaggre- sar duas offel'tas de Vica.riato, par.a evitar que a criança ou o dos seus discípulos, esforços por dissua<lil-o de 

~-d~les~ente assista a taes filrns, taes presentimentos. ora, não obstante esta 
e mutll e pode acarretar f:_>1·tRs insistencia. nos ultlmos dias da carteira .mor
damno~ para a sua educaçao e t..al do Divino Mestre, a.pesar da animosidade 
íonnaçao. Franquear tambem crescente contra O Rabbino por parte dos es
abertame~te todo e qualquer cribas, phariseus, sadduceus, herodlanos e. 
film desse genero torna-se um ·t . d' postolos a.inda não 

têm fé, crêm em 
Christo e nos seus milagres. 

. gação que lentamente o cor
,oe. Como- ramo sepa1·ado <la 
divina videira que é a Igreja. 
vae- -~ tornando cada vez mais 
ressequido .e a caoo passo ve
!DIOS como úm de seus· pecca

. dos de origém, .o livre exame, 
concone para .augméntar a de
composição dessa grande he-
,Tesia. 

Transcrevemos do "Times" 
de Londres, do dia 3 de de
zembro p. p., a seguinte no· 
tic'ia: 

"Um· estudante para o cargo 
de pastor perdeu hontem uma 
acção contra o Dr. Stanton Jo
nes,. Bispo de Lodor e i\Ian, a 
quem processara pelo facto 
deste. haver se recusado a or-
denai-o. · 

O estudante, Noel Douglas 
·H-a1sall, sustenta que depoi-s · 
de haver seguido o curso de 
thoologi.a no "Bishop Wilson 
Theological CoUege", e de ha
ver pago 262 _ libras esterlinas1 

de taxas, o Bispo, que era. vi~ 
sitador e professor nesse col-

~ desde 1937 se acha desem
pregado como resultado da at
titude do Bispo. 

O juiz Cowley opinou que 
um Bispó em sua.- diocese· tem 
absoluta liberdade quanto ás 
pessoas que· ··de,'e ordenar e 
que não :Precisa invocar qual
quer m·otivo para se recusar 
a ordenar um candidato. 

Denegou a acção, obrigan-<lo 
o queixoso a pagar as custas. 

O Sr. E. D. Kneale, advo
gado, pediu permissão para fa
ze.r uma 'declaração perante o 
tribunal, -mas o juiz a isto se 
oppoz, declarando <'ine não con
sentia. em que se enlrassc no 
merito da questão". 

A these sustentada pelo 
juiz é tão clara aos olhos \le 
qualquer catholico que seria 
inominavel. para não dizer ri
di~ulo, que qualquú semina
rista ousasse pensai•· no dispa
rate d-e agir como o candidato 
a pastor protestante citado 
pelo "Times". 

perigo, pe1a influencia marcante outras sei as JU ias, os ª 
de certas pelliculas no espírito da o entendiam qu3:ndo fala sobre a su,a. Sagra
criança e mesmo do adulto. A da Paixã?. Contm~avam _muito Ion~e de pre
attitude a ser tomada pelos paes, ver, adm1tt1: _ou _so suppor, o humilde desen
professores ou responsaveis pela lace do muusteno de Jesus'. - E~ facto 
formação moral da criança, é cs- faz-nos comprehender como se arraigara en
colher dentre os films de aven- tre os judeus a ideia. erronea do Messias, op
turas, aquelle considerado menos posta áquelle preannunciada pelos vaticinios 
nocivo pela orientação moral ca- sagrados. Até mesmo os que acceitaram a 
tholica. Mas a simples cotação messianidade de Jesus, e assistiram-lhe a 
não deve servir de base ;o impor- vida pobre · e humilde, não viam. a possibilidade 
tante é conhecer os motivos que de um Messias soffredor. 
determinaram a, cotação. Um filrn O estado mais ou menos geral do povo 
"acceitavel para adultos" pode, de Israel, neste ponto, era a cegueira mais 
em certas eircumstancias, ser completa. Não entendiam os israelitas seus 

Si examinarmos as razões dos lncredulos, 
muito frequentemente toparemos com o or
gulho que fecha os olhos aos factos eviden
tes - como -são os milhagres - para não ad-
111ittirem as verdades·· transcendentes que não 
os mysterios ·éle Deus. Muita coisa só na ou
tra vida .nos será reve-1ada; e é estult-icie 
quer-er exaltar nossa inteHigencia á altura da 
faculdade divina, · de maneira a. dominar com 
a ·fragilidade dos meios humanos, toda a am
plidão do cognoscíve!. Os discípulos, tiveram 
na sua fé, tranquilla e bem firmada, o mere
cimento de serem eleit0$ para columnas no 
Reino de Christo, na{luelle mesmo reino cuja 
natureza, ao tempo em que creram, era.-lhes 
um incomprehensivel màsterio. De modo geral. 
na ordem da g-raça, os favores divinos estão 
na razão directa. de nossa humildade. Vale para 
todos os tempos a. prophecia. da Virgem Santíssi
ma: humilhou aos soberbos e exaltou os humildes, 

visto por crianças, pois a idade =_=,,.=,,.=.,..=_=_=_=_=_=_=,.=,.=,.=,..=,..=,..=f============-=====::;:================» 
nem sempre corresponde ao de-1 ~ ......,. ...,...7 
senvolvimento mental. Para as Dr. Durval Prado 
crianças que recebem educação Oculista l 
solida sob o influxo de preceitos Rua ~ena.dor P. Egydio, 15 
moraes seguros, e aprendem a. Salas 513-14 - 14 ás 17 hs 
discernir o bem· do mal, a acção Telephone 2-7313 • 

deleterl.a do cinema é grande- \ "'-------------
ment~ diminuida. 

Marinorar·ia Vidal 
EspeciaHsta1 em tumulos de marmore e gra1-Tito. -

Pr_eços modicos. - A. VID-AL NETTC>. - ALAMEDA 
BARÃO DE LIMEl:RA N.0 108. - Telephone 4-2312. -
SÃO PAULO. 

k==i __ AD_vOG_, A_oos_l Indicador Prof i'ssi'onal 
Dr.· Vic~ Melillo 

~-da 86 N.0 3 - 2.0 andar 

HOMEOPATHIA 

Dr. Rezende Filho 
Co_ns.: Rua Senador ]'eijó N.• 
205 - 7.0 andar - Tel. 2-0839. 

'Das 15 ás 1-8 horas - Res.: Rua 
castro Alves; 597 - Te!, 7-8167 

S&la 13 

~ P!inro Co:rrêa de 
Oliveira 

Rua· Qtdntklo Bocayuva N.0 54 
_,._._...;..:.&!la 323 - Tel. 24276 

Dr. Milton de Souza 
. Meirelles 

·-· y de Novembro, 150 - 7;0·: 
-.d&1' - Sal& '14 - Tel. 2-0036' 

J)r. Carlos MorMS de 
Andrade 

1Wlli llen~ Comtant, 23 -
#·udar - Sala.· 38 - Tel. 2-1'98&. 

pliz Gonzaga Parahyba 
Qwpos 
Advogado 

'tp&taeete Santa Helena,)' -
;praga da Sê, 247 • 1.0 andar -

~ ~~.~~-M.ª-ªL 

JQ:v:ia-no ',l'elles 
-e-

'J. N. Cesar Lessa, 
Advogados 

I:Argo da Miser!cordia N.0 23 
- Sa!la 904 --

CONSTRUCTORES 
Affonso Butti 
Perito Constructor 

Estudos - P1·ojectos - Ol'ça• 
mentos - Construcções 

Alameda Glette, 359 - Telephone 
5-6719 

MEDICOS 
Dr. Francisco ·p. Reimão 

Hellmcister Dr. João Baptista Parolari 
Clinica Medico-Cirurgica 

Rua São Bento, 224 - 1.0 andar · Cons. R. Barão de Itapetinin
- Sala. 3 - Tel; 2-1543 - S. PAULO ga, 120 • 9.0 andar • Tel. 4-0343 
------------- Res. R. Santa Cruz, 103 -

P •. Pedrosa Tambellini 
• · · Advogado 

· R. wenceslau Braz, 14, 3.0 and. 
'fele-phone 2-6326 - São Paulo 

ENGENHEIROS 

:Amador Cintra do Prado, · 
Eugenheiro Architecto 

Architectura religiosa,, colleglos, 
residenclas conectivas · .:... Rua. 
LiberQ B a d a. r ó N.0 641 

Telephone 7-4825 

Dr. Camargo Andrade 
Doenças de senhoras - Part.os 

Operações 
Da Beneficenclá Portugueza e da 
Maternidade de São Paulo· -
Cons.: R. Senador Feijó, 205. 
Tel.: 2-2-741 - Das 16 ás 18 
horas. - Res.: Trav. Brig·. Luiz 

Antonio, 8 - Tel. 2-6035 

Dr. G. Christoffel 
ESTOMAGO 

FIGADO, INTESTINOS, 
PULMÕES (Asthma) 

P1:aça da, Republica, 8 

~r.~. _ ~ du j ~ l;l:-c;!Hl~ 3 ~:j :liO.t 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

Clinica, geral e molestias de 
senhoras 

Cons. :Etna. Libero Badarõ. 137 • 
4.0 andar - Telephone 2·2270.' 
Res.: Rua Thomé de Souza, 55 -

Telephone 5-0565 

Dr. Celestino Bourroul 
Residencia: Largo São Paulo 
N.0 8 - Te!, 2-2622 - Con.s.: 
Rua 7 de Abrll, 235 - Das 3 

ás 5 hora,s 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - Molest!as de senho
ras. - Cons.: Rua senadór Feijó 
N.0 205 - 2.0 - Predio Itaque
rê - TeL 2-2741, - Res.: Tele
phone 7-1268 - Consultas das 
10 ás 11 e das 14 ás 17 - Sab· 

bados, das 10 ás 11 horas. 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

Hygiene do Collegio 

RAIOS X 

Dr. J. M.·Cabello Campos 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Radio - Diagnostico Exames 
Radiologicos á domicilio 

./!ons.: Rua Marconi, 94 (Edificio 
Pasteur) • 2,0 and. - Tel. 4-0655. 
Res.: Rua Tupy, 5e3 - Tele
phone 5-4941 - SÃO PAULO. 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomeu 

Cirurgião-Dentista - Radiologis• 
ta. - Pela Escola de Pharmacia 
e Odontologia de São Paulo -
Clinica Dentaria cm Geral -
Raios X - Diathermia - Infra
Vermelho - Coagulação - Trans
ílluminação - Vitalidade pul
par, etc. - Trabalhos por car

-------------- · tão, hora ou orçamentos. 
Dr. José E. de Paula Assis 
Adjunto da Santa Casa - Ope-
1·ações e tratamento das moles
tiAs de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua. 7 de Abril, 235 -
i;0 and. - Apto. 110 (das 14 ás 
17 horas) - Te!. 4-7551 - Res.: 

. Tel. 8-2432 

Rua Martim Francis<;~, 97 - Tel, 
5-6476 - S. PAULO 

Prof. de 
1 
Director 

Universitario 
do Sanatorio "Vil!a.- MEDICOS NO INTERIOR 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de; doutorado da I<'a•• 
culdade de Pharmacia e Odon
tologia. de São Paulo - Cirurgião 
Dentista diplomado em 1914 -
Ex-dentista do Lyceu Coração de 
Jesus - Especialidades: Pivo1.$, 
Corõas, Pontes, Dentaduras 
anatomicas e sem abobada pala
tina - Consultas: Das 8 ás 12 
e das 14 ás 19 horas - Cons.: 

Masco'tte 
CONS. R. Marconi, 34: - 6.0 

andar - Appart. 63 - RES. 
Avenida Agua Branea, 9'5 

-~~!e-P°-:~~ fi~ , 

Dr. Luiz Melhado Campos. 
Medico Oculista 

~-~G~: ~ ES'.~\ S. ~AULO 

Rua Direita, 6i - 2;º ancmr -
Sala 7-7A - Res:; AI. Barão de 
P.il'acicabat •99 ::-_._ S, i'AWaP 
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~NEMICOS 
. TOMEM 

,,,;;;;,,,, t 8il ve• ra 

n 
J '_?~'ll-t.t\ P/tl~I-3:O 

MINAS 

SiL Esta.~ ,·olonias ser.h cl:rig:das .. 1--·· 
por agronomos comnct2ntcs que 
da:r:~o aos colono~ .a 0tir-r.taGão 

1 dos modernos e eificicnLes pro- •

1 

~~-r •• ~-~ -·~ · - • -~-----~-- ... •· . __ .. _ .... ~~ ·• ··' 1 

lllll. 

µ:)uc~ da ,·clrn.:i('.<H::· r·.:n~iu,~ntc, 

, · ,,,,,,.1· VINHO 

1
. ~;j}F: . CREOSOTADO 

--~:cJ::;;:,: : de João <la Silva 
; ...c'.::é'::.J' • 
~ .,,u§. c;~AND!' TONlêO 
~ .,,_,_.,"""*-

que a ('a:·~-tí't('rt~~::,:a. E'.ntrcta1'110. j ================ 
os inglczes not:ciarn que Ti l1Joli. 1 
capita 1 da Tripolil:..1 nia, cahi: á CD1 

bn,ve em p.idcr d>:., LJrç2ss do 

cessos de cultura, Fnlrou. em sq,uida. o orndor ear rt V. Excia. que. de accordo . ,l'.,',\:,co - Trnp;~s britan
nicas é guerrililcirus ethio-

OS SEGUROS NAS ES
TRADAS DE FERRO 

1 

r, <'ncai·(•ccr a necessidade de i ce1n o decreto-lei n.0 3.0i4 foram 
, till.E scriedad,· de progres.,o <'f'O- ! r<>alizada•: nesta capital e muni
'l n ,rnicr•. de acabannos com o im- 1 cipios do inV,rior cJmm<>mora-

f.'J'IHTa: \\'~1 v:cl~. pes ,rva11ça1n por c~ua~ cL:·ccções 
;;olJ!·:: o lc::9 de T,ana :1c>. Al.Jyssi• 
nia.. 

/ira',a de ser entregue ao Mi
.,rn do Trabalho um ante-pro

"'.Cl d.'.> dccreLo-lci sobre as con
,._ õcs do trabalho de operarios 

,.,. mina~. 
O antc-projecto estabc'lcceu 

<: .. :Jcs os alimentos que devem ser 
. : 1cciclos aos mineiros devido a 

ol!'cza ele seu trabalho no sub-

1 

·plrLsmíl lribuLario. 1 çôe!; da data do ccntenario do 
"Aqu!. meus senhores fina!isou : D.'. Manuel Ferraz de Campos 

A "Associação das Companhias o orador sr. Valentim Bouças : Salles iticlusive populações em 
de Estradas de Ferro do Brasil "nos encontramos. terras, a.rvo- todo,: OE grupos escolares e es
dirigiu-se ao ministro do Tra- res e homens. que pode ná:i se cola~ is'.>ladas sobre a persona'li
ba1h<', pedindo que determinados parecer ás terras. ás arvores. e dado ,.do grande ostadi.sta rcpu
bens de suas associadas fossem a-as homens das dcma,is regiões, bliea,nr,. ·• 
isentos de seguro contra os ris- mas de penetrarmos no arnago 

TrlpoJi_ ê tu11 cl_ns !f!.(• 1!1nrf'~; por
Lns no Mcditcrraueo e ,;e c.:Hhir 
cm poder dos inglczcs represen
lar:i. unrn perda muito grande 
parv. .~u; forças fa~c!stas. 

0.s iLaliano1; ainda rcsbtem 
cm tonn de Kcrcm. mais se es
pera que nüo o fac;am por muito 
tcmnc. í'vlais uma eolunurn. de tro
pas inglc1/.as .t\ Yat1çam contra o 
rcduclt:. que por f:C'rto cahirá dc
pJi:; de prolongada resistcncia. 

3 TAR.IFAS - Estuda-,.,, a rc
ducção das tarifa, ,,ostacs 

entre o Brasil e Porturral. 

4 MEDIADOR - un, aulorira• 

·nclo em vista a saude do tra
,, dor, o, referido ante-pro-

cos de fogo e raio. das imagens verificamos que cm NOT[CIAS 
O ministro Waldemar Falcão tudo isto e cm toda parte pulsa 

decidiu de accordo com o parecer um só coraçào e vive uma só al
do Departamento Nacional de ma, quo ' a patria brasileira. 

MILITARES do portavo~: cio :•.1nt1sterio 
da!; Relações Exteriores ,hponez 
cl.crtfl.rou r "O Japào f'stá nisposto 
r, servir de mediador ou S.' ir pa
ra restaurar a norma lià8 de em 
qualquer parte do mundo". 

. , prevê outrosim, a adopção 
mcthodos e processos de hy

·. , do trabalho para que a 
· > do operario não venha a 

';;, :ar-~. 
:riio tomadas medidas visan

J-, a garantia do mineiro. 

ç ("J ),l (1(!' Mo,o, 80 o 90 ~ Caixc Postal, 202' 
1 A()_ ,P ,O. U .l() 

... ·--:"' .... ...,_..., __________ _ 

1 

Seguros P.rivados e Capitalisa
ção, o qual declara que a~ cm
prezas de estradas de ferro nào 

Instituto Mo~erno 
PRACA DA Sf'., 163 

S. PAULO 
Fiscalizado pelo Governo 
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DACTYLOGRAPHIA 
T ACHYGRAPHIA 

1
, 

1 

O Melhor Ensino Pelo '.\-lcnor 
-- rrc,;o 

LAVRADORES DE 
CAFE' 

'.'."\SUMO 

I 

DE CAFE' 1 
·us ESTADOS UNIDOS o Presidente da Republica, no 

1 memorial de diversos "11ivraciores 
Soubemos por noticias de Nova I de cafê da_ zona. d_e Jahú. do E~
,: h: que as estatísticas prelimi- 1 tado do R10, sollcitando elevaçao 
,!·es referentes á importação cio, dr, 70S da base de 35S, por sac
:e em 1940 demonstram que o ! ca, adaptada para os financia

.ia\ importado se elevou a ..•• 1 mento dá Carteira de Credito 
"" ,;54.000 sàccas. Isto vem mos-\ Agrícola e Industtial do Banco 

,r o augmento do consumo do do Brasil, deu o seguinte despa-
:- ,rê pelos norte-americanos. cho: Archive-86. 

Comparando-se a importação 
t0 1940 com _as de 1939 e 1938, LEGISLAÇÃO 

n:>t.a-se um comsideravel augmen- TRIBUT ARlA 

·,,,.Os technicos do cornmercio são r F'oram inaugurados em Curi
e:., parecer que a maior preferen- tyba os trabalhos da preliminar 
C''\ cio p'.1bl!co_ "yankee" em fa-1 da 4." região geo-economica pre
, ,,:· cio cafe e resultado dlrecto paratoria da Conferencia Nacio
', .,. cffidcntc propaganda feita 

I 
m\l de Lcgislaçáo Tributaria. 

, :·\n Brasil. Colombia e outros [ Entrando depois no pro1Jle111~ 
: · u:dc~ productorell,. I mesino da. legislação tl'ibutana, 

. . 1 o secretario geral do Conselho 
1,: l 'CLEOS AGRICOLAS Technico de Eco'nomía e Pinan

Em recente decreto-lel, ri Pre
~·cJ~nte da .Republica creou nu
rle0s agrícolas nacii,naes espalhà
ri,is em zonas ruraes do paiz. 

,nc2, o Presidente da União es
f•B.!har pelos diversos pontos do 
)8.i'.-1 os processos modernos de 
,'.:r]tura agrícola. E' este o meio 
Jo amparar os agricultores po
!?!·2s e dar nov.a vida ás regiões 
,-,;nda inexplor.adas, 

Em São Piulo vàntajosos fo
~,, m os resúltados obtidos com a 

ças citou o discurso em que o 
Presidente da Republica frizara 
que "o fortalecimento da merca
do interno deve corutituir objec
tivo constante e só podemos at
tlng·ü· reformanoo o systema fri
butari<', por u 1wlado, e melhoran
do a rêde de transportes por ou
trc, o que "é tempo de reconhe
cermos e proclamarmos o prin
cipio segundo o qual todo im
posto que difficulta a livre cir
culação interna da mercadoria 
resulta anti- economico e deve ser 

eaçáo desses nucleos agricolas. abolido. 

O SR. TERMINOU O CURSO GYMN·ASIAL, 
NORMAL OU IUM EQUIVALENTE? 

Procure preparar-se para uma nova carreira 
profissional no -

INSllllllO O[ SlRVltO SOCIAl 
(Da Juv@tude Universitaria Catholica) 

Curso noturno de tormaçâo de .Assistentes So
daes masculinos -- Matriculas: até 1.º de 

.Março, das :?O ás 21 horas, diariamente., 

; 

.RUA :ANHÁNGABÀHtr, CAIXA 
--·'' SÃO r>AULO 

PESAR no GOVERNO 
BRASILEIRO AOS 

GOVERNOS DA HES
P ANHA E PORTUGAL 

Por intor:nedio do Consul An
tonio Borges Leal Castello Bran
co Filho. funccionario da Divisão 
do Cerimonial do Itam<tra.ty. o 
s:. OswaJdo Aranha, Ministro das 
das Relações Ext<'riorcs. mandou 
apresentar aos srs. Martinho No
bre de Mcllo e Havmunclo Per-

Rea1izou-se no Supremo Tri
bunal Militar a cerimonia da 
posse do minisfro '\Vashington 
Vaz de Mello. Compareceram o 
general Gaspar Dutra: o minis
tro ci2, Aeronautica. sr. Salgado 
Filhc. todos os ministros do Su
premo Tribunal Militar e demais 
autoridade!:.. 

O Almirantado Brasileiro of
fereceu h'.>je no edifício do Minis
terio da Marinha úm almoço ao 
commn.nclante Aug·ustin T. Bcaun
rcgard. que acaba de deixar a 
el1cfü1, dP, Missão Na rn·J Norte-

na.n<ic;{ Cn:>.-..;Lc1, cn1))fdxa.dorc:-; de 
f':;rl1t2.al f' ciR lks1mnha. 1w I'?.io, E1n drr:rf'Lo cu-,0iguado 1w p:-:3.~ ... 
.1s ,<..:<'ntin1<)nto~ ele ne::.Pr do g·ovcr- (:-0 A1·ron~1-uti('.-1, ,,. r:·esjd·.•nt~ 
j:' Bnisir-hro por niol l\·n fl.::-1 c:a- : rJ;:-, H.cpi1blic2. r:··1n1C'Oll o coro11-cl 
Í.ê:ISt!·ophc OCC'orrida. c1n ~cn0 pai-; avhvlor Djo.ltnar Vkira N!aSC'1--

2c1~ r,'nha., par,,. chrfr do Qf'-hinrt,~ do 1 

Dircctor de Acron:111(.ka ~lilitar. 
CO:WMFI\HJTI 1~ r50 DO .1 

CENTENAnio DE * Fornm inaugurad'.>S no Rio 
rl<' ,Janeiro duas obras C'1nstrui-

CA M POS SA LLES clas prl;1 DirPr.tori!1. de Engn1ha-
NO PARA' ri>·. d·' ;~xcrcito. 

O Ini r.rventor Frdf'ral no P;, rá. 
dirigiu ao s1·. Ncgri'io de Lima. 
Ministro interino da, Justiça, o 
seguinte telegramma: 

"Tenho a honra de communi-

1"ERNO' 

A nri11-,---1rn ckll;ls é 11111:1 rcsi-
cicncia destinada ao commandan- [ 
t.e ela !.ª Rea;ião Militar. l 

/1. outra obra foi a Lmha de 
Tirn "Gencra.1 Eurico Gaspa.r 
Dutr:.0 '° 

1wb medida ó prot>a <l'agua 138$ 

EXTERIOR 
ACCORDO TURCO

BULGARO 1 

c!er_n o accordo despido do inte
resse t.ranscenclenta 1_ que BPr1im 
Hio r·mpre~ta. Trat~r-,;c-ia Hni-
,·,1mc1itc dum ~,ccordo de hoH vl-

A a.ssig11a,1 um do acrorclo tur-

1

. ,.iJ1hauça, que não virfo n . .1o·c1m
co-bulgaro foi sem duvida a no- car cm nada a situaçào intcrna
ticia mais sensacio1rnl e mais im- cknal de qualquer um dos pa1-
porta.nte da semana. 1 zc,\. mormente da Turquia. 

Os rumores relativos a uma Só depois de qualquer tenta-
proxima acção militar germani-1 tiva de modificação da ordem ac . 
e.a nos Bàlkans prcoccupava se- tua1 nos Balkans é que se pode 
riamente r. opinião publica. que ; com certez2, julga.r a cxtensào 
considerava" muito proxima a. ! do accordo que acaba de se ras
guerra nessa parte da Europa. ' signado, com grande espanto cm 
Effectivamente, a Turquia pro- todo o mundo, 
mettera reagir contra , qualquer 
nova aggressão allemã e insinua
rà que a passagem de tropas alie
más pe'la Bulgaria, levaria aquel
le paiz á combater ao lado dá 

AS OPERAÇõES 
MILITARES 

InglatRrra. 1 O territorio albanez tornou a 
Por Isso, a noticia da assigna- ' ser nesta semana o centro prin-

Tambcm na Asia a situaçiío 
nào é das mais calmas. Ao con
t.r.ario fon:as britannicas de ter
ra e do mar vêm sendo concen
tradas em Singapura. Os prepa
rativos bcllÍCos dos Estados Uni
rl:is cm defesa de seus interesses 
no Pacifico. faz crer nào estar 
muito remota a possibilidade du
m.a guerrp, com o Japão. 

A respeite, fala-se ainda que 
P, Ingiatcrrr. e a China conclui-
ram um accordo de natureza ss
ereta. , ' 

Xarnrc "CRUZEIRO DO 
FlfV,SIT."' indic1clo no Lra_ 
lamento da.~ ln1chco-bron
,.hilc",C', suas m;mifcslaçõcs. 
tof«cs rPbPlclcs e ,ibunrian-
tcs. 
t,ab. 
2175 

t.o:;~cs cunvui~h·ii~. :::i~c. v 
"VUG ", , c:tixa pm;tal 

S.· Paulo. Em ph::ir-
1~1a.ci~.s e drog:!rias. 

VENDAVAL VJOLENiú 
NA PENJNSULA. 

IBERICA 

5 MOVIMENTO - Segundo se 
a.ffirma na cidade hespanhola. 

de AlgecirM. a Ingl8,terr.a est;á 
movimentando numerosos trans
portes de tropas que teriam sido 
embarcados em Gibraltar. 

6 CONVENIO - Os Estado!! 
Unidos estudam agora a ma

neira. mais pratica de fazer vi• 
gorar o convenio das quotàs ca
focira~. ultimamente assignaclo. 

7 TNCENOJO - Vlolcnt.o in• 
ccndio destruiu parte -da ci

dade hespanhola de SH;n~ander. 

T.ANAGRAN 
. Optimo forti

, ,~ ficante fcmini
·o. ex.c:luslva-

4',. · rente feminl. 
·~ o. ·Mercê de 
li .; ou s llormo· 
/" nlos especiaes, 

P:irtuga t o Hcspaníia foram 1. Tanagran re-
violcntamentc castigaclos por um juvonc:;ce a mulher. 'I'a:na-
furacáo de grancle amplitude que gran ó o remedio indicado 
varrel! e causou innumcros prc- em todo.s o:; casos de aba-
juizo·: cm toda a península. t.imento, rugas pr~coces, en-

Lisboa e outras grandes cidades · velhechnento· ·pren'laturo, ca-
pertugue7,a1; soffrcram bastante bellos bràncos antes do 
dr, inclemencia do vendaval. O tempo. Em todas ás clro-
observatorio mcteorobgico da ca; · garias. 
pital portugueza noticiou que ha 
mait: de 50 annos não se· notava 
u1;1 f.ui·acão como cs._te. Muitos 

I 
S CONVOCAÇÃO' _ Annun

rr:1lh_ares de pessoas . ficaram de- eia-se para breve uma con• 
sabngada~. tendo sido reg,istra- voca: ão de nova classe de reser
dos desastres nas esti·adas de fer- ,. vista~ na' Ita1ia.: 
ro e entre os navios que se en- 1 

contravan~ nas costas da Hespa- 1 
nhr. ,, Portuga\. 1 9 FRACASSO. - Segundo ru-· 

o transatlantico brasileiro i mores de diversas f.ontes te .. 
"cuyab:\" encalhou fül largo do : riam fracassado os entendimell'
porto de Leixões, conseguinc!. 0 po- ,

1 

tos. IVJ\1ssolini-Fran?.°·Pétaln, co~ 
rem p1uco depois com seus por- o fito de crear um bloco latino • 
prios rccursm:, pór-sc em condi- ! 
çõcs (lc na\'egabiliclade.' 110 A'T~RRl8S1'G~M . Um 

O plwnomeno se manifestou , , ;wiao bntanmco foi for• 
m,i,is vio'ic'ntamcntc no munlcipio I çacto· a r!escér na,. 13elgica. Fo,::un 
luzit8,no de Guimarães. onde mi- ! aprísionadó~ 4 tripu1anteR ing!C• 
Jhares de arvores. postes tcl<?.pho-. \ ze~. que foram interna·ctos. 
nicos, tel!;\ados e mesmo casas , 
voaram dn virtude" da violertcia ! 11 ENSÀlO - Và:o ser lnlcl:t~ 
da phenomenc,. 1 aos ós ensàios ct:c dcfc(;â, 

os barcos de pesca e as colhei- atitl-aerca de NÓ'Va York. 
t.as foram parcialmente destruí-
dos. Calcula-se que as dâ!únós 1 1 ~ DESMINTJOO - o· go\let
ca usados pelo vendaval e111 terri- 1 it, no de Berlim desautorizou 
torio portuguez ascendeu a mil as noticiàs relâtivas a um "u1ti .. 
milhões d<> escudos, maturo" que téria dirigído á Grei 

14 Noticl~s 
do Mundo 

eia. 

13 LIM:ITÂÇÃO - O governa 
italiano limitou ainda. maia 

o uso e transito de automovel.$ 
na Península. 

turn dum pacto de nào aggressào : cipal das hostilidades. em virtu- 11 AR'fIGO - Em artigo de 
entre os governos turco e bulga- i de ela offensiva que as forças , fundo o "Oss,,rvatore Ro- 14 li:NFERMO - o éx-rêi Af.., 

fonso' XIII da Hespanhl( 
que se encontra enfermo, expeli .. 
mentou ligeiras melhor.as em selJ 
estado de saude. 

ro causou extranheza em todo o , do general Papagos exercem em i ,11a.i10" lamentou a inversão dos 
munde,, / todas a.5 frentes. Lúcta-se vigo- ih.,ctos e das palavras p0ntificfas. 

O pacto firmado dia 17 foi an- · rosament0 no sector de Te1ie'lini commumente empregada pela im
nunci.ado no dia seguinte por e de Klisura, como ao redor de prensa do "eixo", 
uma declaração official conjuncta Pogradec e Ostl'ovitsa. 
dos dois governos. Os communicados gregos af-

Considera-se que o objectivo firmam que o exercito helenico· 
do pacto foi afastar a possibili- avança cm toda.s as frentes. sen
dade da Tllrquia hostilizar a AI- do os italianos cle:,,alo.iados ele im
lcnta.nha. no caso da.~ forças na. port.antc,; "posic;õrs cst rate::dcas. 
zistas atravessarem a Bulgaria Affirma-se ainda que o ll.0 cxer
com o consentimento elo govf'rilo cito fascista que combate na Al-

ca. mais de 3.000 homens. alem de 

OS ?viELHORES PR RÇOS 
E A MELlIOR QUALIDADE 

Presunto e Frios \Tinhos f<'inO!õl. 
Fructas. Biscoutos e Bombons 

Generos Alimenticios 

de Sophia. Fica desta maneira ba.n.ia foi complC'tamcntc destro- t 
exclufda a propalada reação tur- çado, sendo feitos prcsionciros · 

Esses rumores parecem se con- grande_ quantidade de armas e 1 

firmar em virtude das concentra- mu111coe~. EMP''·R' JO MONTENEGRC) ções cada vc7, maiores de tropas Os italianos tambem noticiam ) ":,, ') 
gcrmanicas ao l.Jngo da fronteira exitos. nos seus communicados lo RÚA AUGUSTA. l. 559 (Esq. R. LüÍz coéi:i-iô) _ Pniíné 7-Ó035 
da Bulgaria. Jã se fala !11<"smo 

I 
officiac11. principalmente no sec- i·. 

num ataque proximo da Alle-' tor ,de Pogradec, ciúde todos os M. E .. R' e E A R I A 
manha contra a Grecia. 1 ataques gregos teriam sido rc- -

Um dos.topicos do.accordo as:/ pelido5. i··· AV. BRJG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - 1Em {rente. á Igreja 
signado entre Anli:cira .e Sophià j Fala-se novamente que a l'11e- tmriiaculadà éonceiçãoi ;.;;. Pii6NE '7-5~s'à ' 
áffirmà que 0$ pai:.>:es coiltract.an- 1 manha procura forçar a GreciR a 
~és coi;sídêràm. va1!dos todas. as I acceitar útrià. paz com a. rtallà. Experimep.te á, . , , . . 
àlliànça.s àssignàdàs coni poten.:, Essés .. rumorcs a;ugmentám agora, M'A'N·r·'·E1c· A· ÜBANDE/RA· ·NTE" 
ciiü extràngefrát · · i pois o áccôrdo bu1gàro-turco per-

A imprensa optimista. de Lón- : mittirá á Allemanha exercer '11 filio 9$000 
dres vê nesta clausula uma re- ; uma pressão' directa e efficiente 

AVENIDA 

~VII, da att!tude tw:ca e con~1- ) sobxe ? .,ovemo ele A~~ 

• 1 



São Paulo, 23 de Fevereiro de 1'94 t 
e:: 

t;EGIONA'Rio 

Federaoão Mariana Feminina 
P-risão e liberdade 

tl!I li 

ICI 
SOROCABA 

s de, lnteri 
proveitoso será seu governo, si jurisdictionem habeat, non ha• 

I [ lhe vierem a faltar cooperado- bet nisi defegatum. Facultates 
Gd·verno Diocesano n.º 115 res· dedicados. enim eius in Slnodls vel a sil'I• 

Antes do crepusculo tardio do bic;ão, de inveja e de orgulho, de sangu(', como se não fôra bas- Dahi, ordenar a Igreja (e. gulis Eplscopis deflnhtntur. 
~rande verão paulista. ,sabbado, carregam sobre a alma. o olhar tanto o peso de sua cruz. Decreto de divisão da Diocese 217 C . .T.C.) a distribuição da Ellus munus est praeser•'m 
ellas partiram, rumando na d!- amoroso de Deus desviou-se da- Dr, outra. banhada em sol. vae de Sorocaba em Vigarlas diocese em comarcas ou viga- invlgilandi num a pareci-d~ 
'1'f'rção de todos os quadrantes, quellr, fi-onte que se engalanou emergir o rrigal fecundo. prepa- Foraneaa rias 'foraneà" constituidas de omnia quae ad disciplinam et 
para um tríduo de clausura. Fe- de ros:rn. quando alem do Orea-

1 
rando a. messe farta. offerecendo varias paroehias e confiadas cultum divínum pertínet, rite 

chados os pesados portões dos no. a fronte de milhaies de mar-já Humanidade soffredora o pfto O Bispo ,, pa~tor rl0 sn:1 tlio- a SucertloteR esclarerirlos e ze- serventur. Eorum ecclesias ~,.;:. 
Co!leglos e das casas. ele _vteda.de, tyrer. se coroava de espinhos. 1 n'nterla! que rPconforta o corpo e rese. Pastor apasrPnta. Cum- loso8. com os quaes reparta o · tis ab Episcopo temporibus vi• 
.ellas se flzemm pris10ne1rm, vo- Cndo buscar as energias. a, f• pão espiritual que eleva ::ts ul- pr0-lhe dar sempre maior in- Bispo suas responsabilidades. sitare debét (c, 477). Síngulis 
li:~tarla•. para. a grande repam- sommr. necessaria de esforcas I ma.\ c,remAuto á fé, aprimorar a vi Aos vigarlos roraneos in- annis de statu sul vicariatu9 
r,10 º. para a salula.r reforma. J)ara recomecai· 0 laboi· 1 d Depoi•· dP um triduo, uma nova I h · e P t f!P' Episcopo refat'onem r J ''t t , . ., . ' cc ra a ., ra r· ris a llTP 08 '"· pro· c11mbem gnwes de·:eres, que . , eu.,1.,.. 

All., rei_na O silencm. Alll, a dia? Eis O tríumpho do pr:ui•i·! calamidad;, ou um effluvio d<' movel' t'i,,l. oh~Prvan<'ia r!as !Pi" v· ·1 · - rf'mecila defectibus adhib<"11<.!:.l 
rnort!flcaça,·. a prece conslante, J N . b - 1 . 

1
, J'("

8 UmPm em: igi anf'ia ass1-
esse l'Vo]\':>Jr d, Cl)he · ençaos; uma no te maior ou um canoni<·as P N·clesiust.i<"a;;. ,lll'l, ln°11e"•'ão 011 visita J)e.rio- proponit (e. 449 ), 

o recolhimento, preparam a ai- 1 • · · . • " _ meros l i l d t 1 · ~ ¾~ f m~. para o arrojo das escali1das, dla;i, dois campos senw planta- so F''~~ s ;sp ~n ~n .e. , Ora, a acçüo clirN·1a do Ri;;po clit"a e Relação fiel ao Bispo, Para acilitar-lhA o rrlalnr:o 
{!Uü dirigem ás alturas onde o do::. A_ semeadura de um reben- l " e i ª'. a~ ou simples- niío pode chegar a 1orlos og como As tatuem o C .. J.C. 447 a fornece.r-lhA-emos um q1wsL10· 
azul impera. bent~ra em cardos _e abrolhos. fé- mente moça chnSta. em qual dos I pontos da diocese· por maior 1449 f' Concilium Brasiliense nario impresso. 

Reclusas estão alli aquellas jo- seqmndo amda mais a terra .ras- campos Jogaste a tua semente? que seja ,ma boa ;ontade, su~ cc. 76 a 84. 1 .Tá se vê, que não é um care-o 
vens christãs, as qu~ sabem can- gando a Humanidade nova. trilha C. T. diligencia e dedicaqão, pouco,' .. Vicarius foraneus, si quam meramente honorifico, como 
-tai·. em verdade, á Virgem Im- ==========================::==============,====================== julgam muitos. mas um ra,·,:·o 
:tnaculada; ;v.~,.. rle responi::;abiliclade e de con .. 

"Élu prometti. fiel serei por to
CIB a vida, 

·G O V E R N O A R. C H I D I O C E S A N O fiança do bispo. . Nesta C'onformidade f' \'10 

/'_ minha Mãe querida . ., 

El!M, as perdilectas da Virgem. 
permanecem alli. pns10neirns. 
parn c:ioperar com Christo, nas 
3ornadas redemritoras. 

(Conclusiío na 3.' pag.) 

f'\LVATORTANOS: AJoisio 
Filthaut, Damião Prentke e Dit
ma.; Graetet. 

de Sant'Anna, a favor do Revmo. um amw. a favor dos RR. PP. 
P<::. André Duguet; de N. S. das Con. Jl/iarcelo Dyckmans. Eduar
r.:ores de Casa Verde, a favor do do Alves Dellis. Eduardo Roberto. 
Revmo. Pe. Antonio D'Angelo. HEnrique Radiee, Maria Forgio-

dia. 28 do correme mez de Fe
vereiro, ás 9 horas, na Cuthedral 
Provisor ia ( Igreja de Santa Iphi
genia) com o seguinte program-

C'Umpririlf'nto rlA Nosso dp,· 0 r 
para melhor ohservancia ,1:1; 
leis canonif'as. lncrem011Io ,1a 
I<'é e in1en,;ifíca()ão da ,-· 'a 
christii 0m nosso rAbanho, ""· 

VIGARIO COOPERADOR: de 11{'. José Martins, Paulo Sliwins-
0 Exmo e Revmo. Sr. Arre- Sf:.c, ,José do Ypiranga, a favor kl. José Alencar. João Wagner, 

bispo recommenda ú,~ piedosas do,; RR. PI'. Estanislau Smolins- José Lui:s Giacotto. Fausto Santa 

ma: m,ine n0"1;r,i invocato, TTA,;·1;,. 
a) - Missa do Espir!to Santo MOS POH DF;l\L pelo prp~p,:'e 

t'Piebl'ada. por S. Excia. Revma., neeret.o. na mPlhor fo.rmf.l s1 ,s 
com a presença de todos os RR. sagrados canones, repa rtlr 0 

Fl'. Missionarias. do Collendo Ca- tPnitorio de Nossa Diof'PSP ,,e 
bielo Metropolitan:i. Clero regu- Sorocabu em no,·e comare:·,,· "'' 
lar e. seculai e associações e fieis vjgarias foraneas corno ,.,!· 

:J: oiações do Revmo. Clero e Pieis ki e Lino Cali.ari: de Siio Fran- Catlrnrina. Angelo Alberti, Do-

!
" • . . d2. Archidiocese os mencionados ci,qco Xavier. a favor do Revmo. 1r;ingo~ Cerrato. EstanL9UlU T,.·c-
'". ,ora. a cidade aaorme,,e ,, , oi·d1.11atldos. e! pe t d t 

1 
t F'rei Romano Rocpe: de Appare- nei, Faustino Bcllotti, ,José Pe-

es r ª·. en_ ro e e um c_oncer O 11 f'. Pat1lo. 20 ele Fevn1•c1·1·0 ele 'd fa' d R P F" · · N tt d H 
1 

d t d - e c1 8,, a ,or o evmo. e. n- reira e -0, Pe ro enrique, Faus-
ouco e g~i 01\h e c;nc;:s, e 1 1941. - (a> c,,.o. Paulo Rolim clc;lino Bchleinbfer; de Poú, a ,

1 
t., Sta. Catharina. Domingos Cer- em geral: gu em : 

~nnzor. e e oca os. am res e I L,0urr·il-r Ctw~iceller do Arce- frnor (10s RR PP. Guido L;!.o"1' ia;,,, An°,.l'la Al11erti, José da Cci,-
-clarin.•, pelas ruas iutensamen- :

1 
bis'. )a.t .. , '' Excia. Révina. fará uma exhor- 1 - Comarca de Christo-G-,..,1: 

b ·-- Apc',s ;, Santa Missa, s. l 
'te n1uminadas. onde se nivelam. , 1 -~. e Alfredo Elfrinl:. tü. Stipp, Clemente Dettmar e 
•no corso e nas pha.ntasias. todns I PLENO USO DE ORDENS, por Albertc: R'.lncc.. taqão aos Revmos. ML~sionurios. C'athedral, Bom .Ti",,,, 

as classes .sociaes. Pelos clubes 
1 

_Monsenhor Ernesto de Pmila. um anno. a favor dos RR. PP. BINAÇÃO a favor dos RR. 
.~ .~l~s n.um ambiente de lou- ! V1garlo Geral, despachou.: Domingos Giovannini, Alcionilio P. '. Eduardo Alves Lell!s. ,José 

o.,tregando-lhes, a seguir. a Cru?. dos Aflictos, Vote,•·:,,. 
symbcJlif'a. . / tim, Piedade, Cair, r.11J 

~nra qtÍe âvilta, ao som de or-·' 1 Bl uss\ Alves, José Vera, Breno Alenca,, Maria Porgionf'. HPn-
chestra~. harmonizam-se os ele- VlG :\RTO dP I! aqm·ra. t, fovor Romeu·o Ct'SllI'., Luir. Garci.a de j riq11e R.adicf', José Martino. Paulo 

. No d!a 1.0 de Março terão ln!- 1 Largo. 
r .. 10 a8 Santas Missões 110 deca-

1 

2 - Comarca do Bom J,,,.,,.·.: 
meutos mais dispi1res, no rytllmo d.) Revrilo. Pe, Domingo.·; Ver- J Cliveirn, El!seu Murai·i. Ig~rndo I flivinsk!. JcJo WagnH. Estanis-
dos sambas. A genl<' que i,~ di-· meuien ! ~nupels. Clemente Lrroy. Ser- , .lau 7.yr:ner r Fa11s1 ino Tlf'llotti. 

1rn.tes ela Penha. Sto. André, São Tatuhy, Cesario Lar,/c1, 
Cáf1 mw, Sto. Amaro e sto. Arl- 1 F'oranga,ba. 

vei'te, a gente que goza. a vida, . VIGARIO ECONOi\10 dP Sãri : vacio Willl'ke1w. Lino Vic<ol' Fou- 1 . TltlNAt;ÃO u favor dos RR. 
!*m "p~econceltos de religião", José do Maranllãc. a ravo1· cto' nam:, Pedro Pradc, V1rg·in10 L'. Mark Pompilli p André fi'<"r-

tonio dfi Pars. :l - Comarca Nosso Se,,' n-
A Padroeira destas Missões Pre- r11 d11 Apparecldii: , 1. 

e1nancipada de Deus, está toda Revmc. Pe. Alicio Ribeiro ela · F'istaro\, n, · 
-allí, em plenà liberdade, saturan- Motia. 1 CAPELLÃO: do Hospital Mili- Pii:CCISSAO a favor da Para-

paratorias do IV CongTesso Eu- fJA1.ininga, Alambary, ,-:a. 
charlstico Nariunal será Nossa rapuy, Gnarey. 

do-se dê ether e de prazer. VIGARIO COOPERADOR de I tar da Forç::1 Publica, a favor do chia de RPgente Feijó. 
Por certo, se não encontra na- Apparecida, a favor do Revmo. 1 Revn:c. Pe. _Hen~iqu? Rad1ce; do EXAME CANONICO a favor 

Senhora da Conceição Appare-· 4 - Comarca !3ão José: .\'1-
cida Padroeira do Brasi'l. cuja gatuba, Bom Suecr:11• "• 

,quelle melo, a Filha de Maria Pt:. Eugenia Jolmer. I Asylo de Sao Vicente de Paulo, ,> 0 c r011P~ns RP,tulares ele Sto. 
·que fugiu ao Retiro por indolen- CAPELLÃO da Creche B.ai-one- a favor do Revmo. Mons. Manuel Agostinha de Jupille. 

imagem estará exposta á vene- Ttahy. 
ração dos feis em todas as Igre- 5 - Comarca São Pedro: <"·1. 

<ela ou commodismo ... Elia co- za ele Limeira, a favor do Revmo. Riba:; D'Avila. RITUS PARVULORUM :,_ fa
nhece O Regulamento Mariano, Pe. Dr. Cícero Revoredo. CONFESSOR ADJUNCTO do vor da Parochia de Christo Rei. 
.com todas as restricções aos fol- PLENO USO DE ORDENS, Collegic, de N. S. de Sion. a AU[ENTAR-SE da Parochia, 

jas em que forem pregadas as pão Bonito, São Migue; 
Missôe~. Archanjo, Pilar . 

Semana dos doentes 6 Comarca São Paulo: n,,. 
,guedos carnavalescos. por um anno, a favor dos RR. favor do Revmo. Pe. Salvador por um mez, a favor do Revmo. 

Ficou dé fora, longe das gra- Pi'. Angelo Cosgaia., Mariano de Bral.. Fc. Jeronymo de São José; por 
De 20 a 27 de Abril vindouro, berá, Bury, Ribeir,\o 

os RR. PP. Missiona.rios, auxl- Branco. 
~es do.s,collegtos e dos portões fe- la M.ata. Bernardo Thewes; por F'ABRIQUEIRO: de S. Geral- dez dias, a favor do Revmo. Pe. 
ehados, mas, a fita azul, que ella um me;:, a favor d'.) Revmo. Pe. do ele Perdizes, a fa.vor do Revmo. Jeronymo Vermin. 

liados pelos RR. PP. seculares e 7.,1 - Comarca São João R~,,. 
regulares das diversas parochias, 1 tista: Itararé ' Rih0' LO 

guarda, é ainda nm elo Roque Pinto ele Bari-os. P:<;·Deusdectit de Araujo~ de Hy- --o-
que a CONF,E"'SOR. OIJDINARIO d gienopolis, a favor de Fr. Jero-

-prende á branca falange '-' " 0 

percorrerão todos os hospitaes e I VermAlho, Itapornnc·'· 
casas de sande da capital afim de 1 8 Comarca São Pedrn •e AVISO N. 1G5 

elli1 não deseja partir... e que Instituto Saiita Maria Virgem. nymo de São José; ele S. Gabriel 
As outras moças que se dizem ,, favor do Revmo. Frei Alfredo Archan}o do Jardim Paulista, a 

Sóta.r"· favor do Revmo. Mons. Humber-
ehrístãs, mas libertas do compro- '" · v. CONFESSOR EXTRAORDI to Manzini; de N. S. Auxiliadora 
misso de qualquer sodalicio reli- NARIO · - r. favor do !wvmo. Pe. Lui·" !\"ar·: 
gloso. divertem-se doidamente, cla.9 Missionarias Zelado- C"agaglia; de Villa Arens. ~· r:vor 
,esquecidas de que. nesses dias, ras do S. e: de ,Jesus de Villa. 
tambem num pedaço do mundo Pompeia, n fav.Jr do Revmo. Fr. do Revmo. Pe. Octavio Gurgel; 

:11a donzellas e creancas, velhos Anselmo de Moema. de Sto. Ignacio de Loyolu, n fa
e enfermos que. junto com os BINAÇÃO. n favo!' do Revmo. vor do Revmo. Pe. José Romano 
:bravüll, tombam sob as grana- Fr. Thiago Maria de cavedinE'. Oori; de 8to. Egydio de Villa 
da.,J, são attlngidos pela iniseria, 'I RINAÇAO, a favor dos RR. Prudéntc•, a favor do Revmo. Pe. 
si'io !1,bàndonados, torturados, a1- FP. Dr. Cirero Revoreclo e José Damião Kleverkamp; de Agua 

. gemados! Marh'. Alves Barreira.. Branca, a favor do H.'"vmo. Pe. 
Entanto, ella~. as que se d!- l<'ABRIQUEIRO de Villa Pom- Ltiii: Gonzaga. ele Mnc1ra: do R. 

"ertem, as que entram em co11t0 .c.- peia a favar Llü Revmo. P~. Jo ' e:. de .Jf'sns de Campos P,ly.<.Pus, 
« se · e, ravor do R J' A dJ · 

to com as occaslões do peccado, Simon\. t 
1
, evmo. e. n ·e 

Dri:·occa 
r,ont.inuam a attrahir sobre a TRANSMITTIR PLENO uso 1 
terra esse diluvio de sangue .. , DF. ORDENS. por oito diu. a fa- '. PI~I~!~1~i'lt ~/".:/:uj~,o.sM~~: * vor dos RR. PP, André Dell'Occa i Hun:,berto Maminl. FJrfo Rotlwrs. 

e Lui' Marcigaglia Lino Caliarl, Estanisiau Smolins- ! 

. Findo o pequeno cyclo dos tres 
<li.as, de par em par, se abrem 
os pesados portões dos claustros , 
e dos co!legios ... 

Na manhã rad!osl que vem de 
despontar, e,!las ,saem garrufas 
e felizes. 

As reclusas voluta.rias, bando 
<le aves retornando aos ninhos, 
alma banhada em luz. o céu na 
terra, retemperadas para as !ne
tas quotidianas, volvendo aos !a
re~. onde um pae amoroso as aro
lh,•. com uma benção, e u mãe 
,·o.ri11lwsa com um novo beijo ... 
lfü; o 1riumpho da graça! 

As nutras . tambem retornam u 
1'Fes. . . Ma.cilentas. cansar 

d:1:; 1- :1.L,:..!1 !das, etlfraqu.flr·ida n 

vM. ec,he11os em desalinho. ves
tE-s n.1,1:l.!'1'01.adas. 

Qu::mú·.. o rosiC'ler desenha no 
horiic:1te ª" pinceladas maglli
ricas (la alvorada. ellas sr atiram 
ao leíto somnolentn,9 f' exh::instas, 
~ums ':lli' descem 1na]--fp1·ir:as 
guardando as inde]f'l'Pi.~ cka1 ri
zes do enfado, do desanimo. da 
fraquéza. talvez do remorso: um 
.fardo maior de vaidadP, de am-

MORDOMO do Instituto Dona k'.. 
F'la.cídina, u. favor ào Sr. Galdino 
Francc:,. 

TRINAÇÃO, a favor do Revmo. 
. Pc". Guid0 Loggei. 

AUSENTAR-SE da Archldioce- i PROCISSÃO a fav:ir da Pa-
se, por dez dias. a favor do ; rochia de Ribeirfto Pires. 
Revmo. Conego Pedro Gomes. j SACRISTAO de São Geraldo 

de Perdizes, a favor do Sr. Vi
cent" Paschoal. CURIA METROPOLITANA 

(18-Il-1941_; 
CORJA METROPOLITANA 

O Exmo. e Rrvmo. Sr. Arcc- íl5-Il-1941J 
bisoo i\'Jetr09olit:rno ao requeri- PAROCHO DE N. s. DO O', 
mi:ntn elo Re.vmo. Pe. J·:ião Bap-

1 
a. favor do Revmo. Pe. Helladio 

tisl2, de Carvalho clf'U o sPguinte ; Correi:, Laurindc,. 
drspo.r110: - "Como peclf'". 1 VIGARIO COOPERADOR: de 

P:\ROC'TIC ck' S~nta Thrre- Pimpara. a favor d'.l R€vmo. Co
zü1 lia de H•.·gienopolis. il favor nego Hilario Wijten; de RPgente 
f':, Rennn. f';-ei ,Jc?·onvmo ele Sfto F''eijó, a favor do Revmo. Pe. 
.L <-; df.' P0á. ;i, favor· do Revrno. Joào Assmann; d<:> São Raphael. 
Pi'. Jsu"tacio van Lieshout: de Sfto a favor do RPvmo. Pe. Alberto 
C.lraidn de Perdii,es, a favor do R:mc6, 
Revmo. Pe. D.ªusdedit de Araujo; PLENO USO DE ORDENS, por 

Rue. AlvarGs PentAa-

ào, 20~ :,. 0 andar 

CAU'l'ELLAS DO l\TON'l'F: OE SOCCOHRO 
- .TOTA8 USADAS E BRILHANTES -

Compro pagando os melhores preços 

de levarem o conforto espiritual I Alcantara: TiAtf. P.- · r) 

FALJ_ECIMEN'rO DO REVMO. a todos os enfermos. Feliz, Boituva, CP:<i'li• 

PE. TELESPHORO DE MOURA Oração Imperata lho. 
Ao Revmo. Clero e Fieis do Durante o tempo das Mfasões. 9 - Comarca Santa Ro'. ·, ,le, 

Ah:cbispado faço publico 
O 

falle- os Revmos. Sacerdotes darão na Lima: La.ranja!, .h.· .,i, 
cimento do Revmo. Pe. Telespho- Missa, quando as rubricas o per- raR. Conchas. 
ro de Moura. Sacerdote na Dio- mittirem, as Collect.as Pró-Pace Até nova ordem fica•c1 ,,0T' 

c:P.~ de T,1ubaté e que ha va- e Pró-Remissione Peccatorum, NóR investirlos das fnncc,,, 'a 
rios annos vinha srni.ndo na Ar- ultemadamen.,te. Yigarios· foraneos das ·,.,u,, ,., 
chidiotçse de Sã'.l Paulo, como Hora Santa elas ParoC"hias - eas onde se encontram 
Capr:llao do Asylo Co'lonia de sfde da Adoração Perpetua (Igre- parochias os parochoR rh· · 
Pirapilingu_1·. situado na Paro- .i>1. de stª· EphigeniaJ durante O thedral. Tatnlry_ Ttaprtir, 
chi:; dP cl<· llú. p,·riJdo da:; Missões reali7f(r-se-ão Angat11ha. Capão Boniru. 

O 'i'v. nio. e f7ª.Vlnof, ,S.'r. Ai·r·.c- Horas Santas eollectivas fü1s Pa- T , "'·' "' • - !JPVa, tarn-,.c• Tiet{• ,, L:1L: 1 
1 • - r 1 rc,·llius. tl,~ qut1es terão r-omo fi.. · · 
)JSJJD !V etropo,ituno rec·,rnnwrida O!, <,igario~ fornn,•n:: 

· d naJidaue primt•ira o üom p,x···o nv pie OKO" s11rfragios do Rvrno. · ·· 1" rão. quanto un1Ps. <:unfec,·!: 
Cle o F' · 1 da.s Mi.ssôe,. ,r e 1e1s a a ma desl.e decli- o sello o!'firial do rPsp~·,·' o 
cndo e zelos'.l Sacerdote. Enrerramcnto das Missões vi,º:nrír..do for:rnr>o ,,,,J··,nc, · ,·e,. 

D,· ordeln ele S. Exda. Rcvma. O encnramento das Missões, rlo-o Pl'Pí'inm 0nt" 'n :,·,,,,,~ ,1, 

~ tl. Paulo. 15 de Pevereiro _dei ~i-çpnr_~~~nas do .rv Congress? ( nroi/arão 0 tPg1strnndo-o ·,:], 
1941. . - w l Cgo Paulo Rol!m i Eurh.anstic0 Nncwnal darse-a l Cnl'in f)io~<'~UJH\. ( r. ,ir;o 8 1 
Loureiro - Chanceller do Arce- 1 no dia 7 do Setembro do corren•e 1 , . 1 t 1 1 ," . . , j\:,srm r op ar a r e m,ns r, ·· e 
b1spad.-.. anno com grandiosa Concentra- 1 , lh ..... ; ,. 

cão dos fio' . • 1 appal e O, r,,.nAramüS , r. 1, 
- . · ~ ._is e associnçoes de to- , 11 f •1. , • 

CURII\ 
das as narochia d ·t 1 1 e A ac1 itar-Nos o goverw, '.1 

METROPOLITANA - s a cap1 a ' na D' . f' l ' Praca da Sé forma d _ , : \OCC~<'. con iar o na r,·11, ,. ··· e 
. . n o se, a se- 1 r· _ d RTI _. 

AS MISSÕES PREPARATORIAS guil', imp:inente cortejo que le- I e_ pro icua acça,o os , 1 _1· 

DO IV CONGRESSO EUCHA· vará em triumpho pelas ru d I nos foraneos. na boa v011í e 
RISTICO NACIONAL cidade a Imagem de Noss:s Se~ dos 1:,R; J?arochO,S', no es11,

1 
o 

Com'.l já é do domínio publico nhora Apparecida Padroeira do de drnc1plma de Nosso 7.1 /l 
Brasi\. . j elero: MandamoR, qne e· 'a 

S. Excia. Revma. o Sr. Arce-
b . M t D_e ordem de s. Exci·a .. Revma.. NoRso_ de~1?·eto entre desde ]Ó. 1spo . e ropolitano houve por .. 
bem determinar que em todas Sao Paulo. 20 dA Fevereiro de em Axr>cn ,ao. 
as Parochias ela Archidiocese se 1941. - Mons. Ernesto de Paula j nado .e pa;rnarlo nn (', ·a 

l
nn•·, te Vigario Geral e Pi·esi'dente d; f)ioc:esana de Sorocahn. ,1) ·,.,,1;:cassem. no corren · anno, as - ~ 

E'antas Missões, visand'.l por esta Junt.a Executiva do IV Congresso Nosso signal e sello de No,: ,3 

forma preparar os fiefa para 
O 

Eucharistico Nacional. armas, aos 1 !'i de fevNeirn · i e 
grnpde certame eucharL9tico que 1941. (a) t ,Tos(, Carlos Pi: ·,o 
se realiza1·á nesta capital em Se- REUNIÃO TRIMESTRAL DA Dioce~ano - O chanrPll,·., ,o 
tembru de 1942. OBRA DAS VOCAÇÕES Bispado (a)· pd_ ,Tosé Rir:c,rD 

Parn o fim de faz .. r compre
hender a todos os fieis o empe
nho ele S. Excin. Revm.a. nesta 
obrr. de alevantada espirituali
dade•. e para ella attrahir o ne
CCE.S\1 rio lntercss<' de todos me
recidc,, qÜer S. Excia. Revma. que 
estas Santas Missões sejam prece
didas de uma grande solemnl- 1 

dade religiosa que se realizará no , 

Vianna. 

Governo Diocesano n.º 1:ií 

Jubileu Sacerdotae~ 

No dia 27 deste, quinta-felrn. 
ás 1 7 ,30 horas, realiZar-se-á no 
salão da Curla Metropolitana, a 
reunião trimestral da Obra das 
Vocações, que será presi<lida por 
S. Excia. Revma. o· Sr. Arcebispo 
Mettopolitanc,. DP o.r·aem dê ·R1u1 F;Y: t~"· 

Nessa occasião deverão ser en- ~evma., le,'o a p11hlko r·01>,,-, 
t-reg·ues os 30% das contribuições j cimento, que dois respf'itn\',··i~ 
do ultimo trimestre. (Conolue na pag, seguinte) 



Deposito de moveis 
Moveis novos, ultimes estylos, quasi de graça! 

Dormitorios para casal com 7, 8, 9 e lO peças, massiços, 
entalhados e compensados, clesmontaveis, desde 550$000, 
600$, 650$, 750$, 800$, 850$. etc. Luxuosas salas de j:rn
tar com 1-0-12 peças d-esde 500$, 650$, 700$, 750$. 8008 
850$, 900$, etc. Sa-las de visitas, ternos estofados, es· 
c;rivan-rn!:las e grande quantidade de peças avulsas para 

quarto e sala. Aprove-item esta rara opportu.nidadel 

\. 

j ANNO XIV I SÃO PAULO, 23 DE ;~~~~~~~~ .OE 1941 1 NU;93,;,., 

! .... ---------· iiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiíi'--~---------,,ioi,,iiiiiiiiiiiiiiiiiííotiiii,,i,àiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiõõõõiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ 

/"Deveres moraes do medico·' 
R. H.E.NRfQUE SCHAUMAN, 729, Pinheiros 
Travessa da Rua Theodoro Sampaio. 1150. 

Centena.rio da Parochia i Encontrnmos, ~ºº este tit. 11l'11 Ora, nacla J)OQel'la romar 11· l'ortaoto, aos olhos da 1greJa. peia le1 natural, (' elle te.m-

d 1 
• • ; um numero de Janeiro d-o di:i cito o que é intrinsec·,·an1,ente tono t'eto vivo, qualquer que bem cún.demna-do pela lei di-8 tas»et1n1n9a I rin canadense ·'Le Devoir'' 1in1 illlcito. A E'ssenc-ia elas e-ousa~ seja o desenvolvimt>nto a qu~ vina. 

opport'uno artigo do Revmo.1 nãv muda. São P~ulo P:qirime tenha att.ingirlo, ê uma pessôa Lemos no Ex:odo "Tu não 

18 41 14 91 Pe. Charles Chaput, s: · ./., !D. I mn outras palavras. a mesma humana. matará..<; o justo e o innoc:en, 
• Ph., D. Th., em que este sa- i ve.l.'(!ade: "non sunt facienda A(·crescPntemos aqui alg111rn te" e Jio DeuLeronornio "Eu é, 
Te Deum t>m ac<;ão de gra(:a:;, cerdotP analisa com clareza. e I ma.la ut bona eveniant". 1D testemunhos ele grandes me- que dou a vida, Ru é que' a A ~1-ochia de Ttapef'eriea 

<'omruemora o c•pntena.rio da 
assigna.tura do decreto da 
creação da Parochia de Kossa 
Senhora dos Prazeres. 

entoado por S. J;;xf'ia. Revma. precisão ª questão actualissi-: tambPm a sã philosophia <liz: rlicos: · tiro··. 
:VlomL Ernesto dP Paula. Viga- ma do '· abortamenlo therapeu- "Finis non justificat media": O Dr. René Biot. em .seu livro Deus somente póde tirat' a, 
rio Geral de São Paulo j lico"' á proposit.o na publicação ' um bom fim nfto justifica "Corps et Ame" escreve: '· AR· 1 vida de quem lhe ap.praz e_ 

· 1 naquPlle paiz de uma brochura 1 meios immoraes <'Ili si mes- sim, desde a vida nitra-uterina I quando lhe a.ppraz. 

A's 6 horas, do dia 20 dr 
Fevereiro, o dia festi\'o foi 
inaugurado com uma salva de 
21 tiros. sino;; repicaram e a 
Uanda de musica local exeeu
tou solemn-e mareh[!_. 

DURANTE O ANNO JUBILEU.! sohrP os deveres moram, do I mos", e mesmo desde os obscuros ---
.,· mPdico. Exponhamo;; primeiro um inicios desta vida, esse sêr tão Tambem a voz da TgreJa, 

Em prosseguimpnto :'ts com- i Após salie_nta,~ a omissiio_ na J)rin<-ipio indubit.:.ivel para to-! pequeno. a dt>speito di, seu in-; <'Ondemna o abortamento que 
memo.rarões do f'Pnt.enario a! obra. da obriga<:ao elos med1eos doH os nfi.o materialistas,: Torln, l'illlo tamanho, ,, jú uma grm1- 1 jú vimos condemoado pe.la l-ei 
C'ommis~ã.o eXP<'Ut iva ,la Paro- 1

1 

Plll c•011denrnaren1 os melhodos crcança ums-mo antes di> nas- dt> <·ous11, se,ú nenhuma rélu-; nalural e ]leia lei divina. 
chia. nrganizou um program- ª'.lticoncL,!)C_i~nae~~- a ':11tha1~a- cf'r é um ser lnunauo, uma ('ii.o cr.Jm o volume que• oc<·upa ·•.' S11a Santidade O Papa Pio 
ma <lP festividades. sm a ~s~enhzaQao obngator1:1, peflsoa humana: como toda lf:' 11ma ppssôa que tem .seu XI em sua Encyctica. celebre 

A's 8,30 horas S. Excia. 
Revma. D. José Gaspar de 
Af-onseca · e Silva foi recebido 
pelo E'xmo. Revmo. Sr. Viga
.rio e autoridades locaes. S11a 

De 13 a 20 de Ahril. haverá etc .. rntica elle com~ s_ua ma1s creanc;a já fora do seio mate!" fim p,roprio é slla independen- sobre o casamento, cond_emna 
a Semana Mariana. ~r,:ve falha, o adrn1tt1r como i no. ellà tem um direito impi·es ela; <1ue não não 1>ode ser formalmenté o abortamento 

De 16 ú i:i de .Julho. a $PJlHl· hc1t~ <'.. "abortarnPnio thPra-, criptivel ú vüla e ninguem po-- redu?.ida ao papo! de· inst.ru- em todas as suas formas, con• 
na das Associações. P<'llt1~0 . ,., 1 tle legilimamente Uie t·ottb-tl!'. mento ou de meio como um firmando assim seus predeces-

Ex:cia. Revma. celebrou .i\1issa 
e deu a SagTada Cornmunhão 
aos fieis. A seguir, presidiu a 
inauguracão da Placa' (;omme
morati.va · do Centenario'. 

A Semana EJucharistica, ter-
1 

Apos ~ec?rna.r ~ texto do ,,o-, 011 negar este direito P esta ol)jpcto material ou como es- sores que já em 1889, 1895 ei 
minando com a festa de Chris-, digo C1f1i_nmal 

1
?at

1
rnde_nse, no:_ vida .. Negar que O - feto s,_ija eravo no espi~·it.o da legisladio 1S98, quando consultados sobre 

to Rei de 19 a 26 de Outubro. qbual é e1la a ,
1
1s!- ncçao e1b1trp, uma pessoa humana é nega.r antiga, para o hem. o 1iroveito se seria licito provocar o abor

f" ·1m t e 1 20 d F a ortamento cr mmo8o e a o.r-, A mesmo a salvação de ou-, tamento quando este fosse 0 
' 1~ª en e. ·11 e 'e- lamento therapeutico çpnside-' que e!le pos.sua uma ,ilma. trem''. 1

1 
unlco melo de salvar a mãe, 

vere1ro de 1942 dar-se-á o en- 1 .' , • -~ f r111€ ,- 1 let'1 n·-
. ' . ' mdo- leg-al este ultimo, nega oprn1,1o es ª nao l ( · 1 Dfato tudo conclue-se que a: respondera sAmpre "Non licet·• 

cerramento do A11110 .Tubilar. l II t abortame ll tl\ ; didà Nn nol'!SOR clflrn. PO!' ne-. lei ·nafurnl iiróhihe de modo (Sa<>Ta_ da Con!!'l'e!!'aça-o "o·"--. A's 17 horas, houvfl Prol'iR· com a Co1rnagracão dos paro- 1 e e que es .e ·' ·1 0 P· 1 1 1 1 . · 1 ,., ~ ., " .,..,... 
h . '. ;, · S h · "

1 
1 ra1ientico seja moral provancfo n nui_i t 180 or-o. JHJt' nem ium ahsolutü a um - particular sa-1 to orfJcio) !':ão da Imagem ck Xossa Se- c 1anos u ,,ossa en ora ( os · ' l ti J · • • 

· · 1 ao contrario com hem ad11zida me( ico (·a 10 ico e me;mio P(l:' l'rific-ar uma pessoa humana I A TgreJ·a guardH da mor-,,t nhora dos Praze1·eR, solcmne Prazeres J 1 · t t t ' 1 · ' ' "'' ===================="=·=========== e clara argumenrncão. a s11.1 nea ium lll('! ico pro es an P 1

1 

para Halva1· uma outra Porl.rn_., féro . com ex.communhã:o todo 
j imoraliclade. , Qll•' n:io S<>jn matl'I'ialist a, to_ prnhihição ahe<)hna <le: 'abortadó.r. T~is a traducção do, 

Noti·c1· as ··.·do Inter1·or F.:iwreve o autor: 1 "'''º, ha duvid~. tamlwm. q'.H' ahmlai· uma ?,estante J)al"ll Ih<' 1 dPcrpto promulgado nv e. 2350 
, "0 abortamento therapeu(i. l esla l' a doutnna da li;reJa. salvar a \"ida, pois R<-ria sa- j "Aquelles que procuram e-

co dlffere do illegal ou crimi-1 pois .º _canon 747_- do Codigo cr1fkar uma pe,.-sôa huma~1a. abortamento, sem exceptuar 3 
noso. apenas num ponto, que_ de <l1re1t.o :-anoi:,1co. decla;·a para salvar outra. ~f, mãe, incorrem, uma vez obtid.i 
é O de se.r praticado com O jui-: ser neP_essar10 '.'UHlar )la_ra q1'.e effeito. ,em excommunhão n,. 
zo de curar e salvar uma vida. 1 o napt1smo seJa adm1mst.rac10 Conâemnando o abortamento· $:ervada · a·o Bispo". (Conclusão da. pag-. anterior) l djsso, cT_ urante o lriduo carna-

valesco, tanto na Cathedral co· 
Sacerdotes de nossa Diocese mo na Ig1·eja cio Rosario, ha
celebrar-ão no proximo mez de verá praticas especiaes para 
março 2fi anos de ordenação os que não pudArem fazer- o 
sacerdotal: o pe. João Mode- seu retiro fechado. 

Tsto que não muda em nada a a todo feto abortad~ .. cuja mor-

riano - Parocho de Capão Bo- Trabalhos na Igreja do Ro
nito,_ no clia 16. E' 0 pe ... José sario. - Prosseguem animada
Antonio Pabon, - Parocho de mente os trabalhos Internos 
Campo l,argo. no dia l8. na bPlla Igreja do Rosario. 

natureza do àcto, 0 qual con• te não se tenha venf1cado. rom 
tinua ·a ser O qu.A era.. Esta certeza, qualquer qup seJa a 
intervenção é em si mesma um época do abortamento; e o ca
acto intrinseccament.e m{t11 for- non 745. <'lecla.ra QIH) o haptis
malment.e condemnado pela lei mo nã.o pode ser administrado 
natural, pela lei divina e pela I senão a um ser !rnmano vivo. 
lei eccles-iastica, 1 Um ser humano e uma pe.s,wa. 1 

Ambos esses Sacercfotes fa. Nesta ultima semana foi dado 
11.em juz ús ·homenagens iião só um grande passo no revesti
do BiSilO e do Clero, mas tam- mento das partes altas da nave 
bem. e pr-in-cipalmenle, dos pa- principal, apresentándo já um 
roch-ianos beneficiados de seu bello aspecto todo o for.ro e vi
sagrado rninisterio. traes. A capella de Nossa SE'· 

Sua Exia. Revma., recom- nhora de Lourdes vae começar 
menda-os ús orações especiaes a ser decorada por estes dias. 
.lo Clero e dos fieis e deseja. 
quE' os RR. Parochos se va
lham dessas e1,hemerh:les J)a ra 
dissertarem so-bre o sacerdo
cío, o m·gente problema nas 
vocacões sacerd-01.aes, a conrlu
são de nosi,o Seminario P o 
nmparo aos sPrninaristas po
t>res. 

Da C'ul'ia Diocesana de So
rocaba. aos 16 ele fevereiro de 
1941. 

De mandado de Sua Exria. 
J.{evma. 

(a) pd . .To,;(> Ribeiro Vianna 
Cbanc0IIE"r do Bispado 

BRAGANÇA 

RIO CLARO 

CONGRESSO REGIONAL OE 
ACÇÃO CATHOLICA E-M 

RIO CLARO 1 

Durante os dias 24, 25 e 26 
de .Janeiro p. p. realizou-se em 
Rio Claro um Congresso Re
gimrnl de Acção Catholica. ao 
qual compareceram 310 dele
gados representando 8 paro
chias da Diocese de Campinas. 

O Congresso. que foi de 
grande significação para a 
Diocese, foi bastante prepara
no por uma campanha intensa 
e !ntelligf'nte, podendo eRpe- ll Terceira internacional 

auxilia o Terceiro Reich Uma campanha que preme. raNlf', portanto, copiosos fru
- Bragança, como rentro de 1 <'tos para a Diocese. de Cam
grande movimento cathol!co. pinas. 
que é. ademais, uma das. r:· Com as bençãos e approva-! Vem?s, no_s jomaes ingleze~, depuração entre pessoas alta-
giões d? ~stad~ ?nne ? f1h1 a <:ão do Exmo. Revmo. Sr. D. a conflrmaç;ao do q_ue ha m111- mente collocadas. 
<la trad1cc;ao rehg10sa a111da sr F.raneisco de Campos Barreto I to tempo ~ustentamos sobre a Em editorial, o "Daily He
conser~~ em tocla . a sua pu- e com O trabalho intelligeiite r colla_tor~çao prest.a~la p'.'la 3.:. Taild" denuncia a desordem 
reza Vll'1l. bem me1 ecfl_ que os de Sua Excia. Revma: i\lons. Inte1 nacional ao 3. Rewh. dos transportes. S1eg11ndo esse 
Plementos responsave1s pela João Loschi, Vigario Geral da Além do g.rande conncw jornal, la! desordem p.rejudi
diffnsão da imJH''.'nRa cathol!- A. C., auxiliado pelos Revmos. communista realizado em I,on. cará fortemeut0 o prossegui
ca encetem .orga_:rnmda campa- Padres Agnello Rossi e Anto- dres ha alglimàs semanas, ment.o do esforço de guerra. 
nha prla diffusao _do LEGIO- nio Martin's A Silva. foi possi-. quando oradores inflammadM O "News Chronicle" diz que 
NARTO. l<~m.hora_. lido e apre- vei real_ izar-se um 'vasto Jlt'O· I exigiram em altas vo?.es a paz. oR opera rios de certas inclns
claclo po1· ra:r,oavel num~ro_ de gramma de aclos dE' piedade e que seria feita direc!amente trias d0 guerra deixaram de 
pessoas, ? luminoso e cnt€n~so ~swdos. comparncPJH\o a lodos 

1
. pelo povo inglr>z com a Alie- trabnlhai· a 1.0 rle janeiro. ap0-

._semauano pau:Jistano 1>0d<' am- os aclos 97% dos congr0ssis-1 manha nazista. os jornaPs in- 7.a1· (!p;;sa data n,10 8Pl' eom
',d.:a _g-a11:hm.· ;11mt!o terreno e te.r tas, ·constituindo um total de giflzAs citam agora outra mo- memorada por meio de feria-
ma10r acce~t:1~º• u-:na .vez que 1. 408 comparecimentos. " -dalidade de campanha derr!)· do na Inglaterra. 2.000 empre-
r;;eu-s magmficos ohJectwos se- tista desenvolvida na lnglater- gados das usinas ferroviaria~ 
jam m:elllor conhecidos. . Po1• BOmJV A: ra pelos agentes de - Moscou, ele Londres e do nordeste da 

::isso, os cong.rog-ad:os mananos· , ·:" ·_ - •,. para benefidar ev.iden,teinen-te Inglaterra permaneceram em 
,d::t ci<lmle illllãD empenhados a Hitler e seus sequazes, que suas casas, ao saberem que 

- 1 t t t Flindmla a 6 -de Março de t d • -~m eva!!, -011:an- ·o a.n es, av.an e se acham a ,espi·-eita do m-0- ou ros emprega os de mdu:s-
uin tra:haH10 jntenso de propa 19'1:G, a Parochia d-e Boituva 1 trias de guerra iam festeJ'a.r o 
· ·__ · · · · : . ·. '· cel-ebrará a 6 de Março d-este men=to pro1licio para se ança-
~ªndn :rress-e Sl}ntHlo, ahne;ian- rtlm como abutres sobre a que primeiro dia -do anuo. 
:{lo- inaug.m:at• pai:a breve a ano, com festas solemnes, o- foi outrora chama:da Ilha dos Segundo o "Daily H-erald", 
:campa11ha dos assignantes ca- seu jubileu. Coincidind0 ª data os m:inislerios da producção 
t '--11·»,=, n~ qu-e·, .esperam ser com a-s feS tas d:e São Bene- Santos. aeronaut1·ca do abastec'me t 
be!~u,m ''s'-';:,ced"i·do','', contaiiclo, co- dicto, será realizado, dia 3, 4 Citam os jornaes inglezes a ' 

1 
n ° 

u~ '' r: t 'd ta d l M" desorganizacíi.o que lavra na e dos transportes são todos 
mo co-ntam. com os preceden- e ·'· ri uo comi rr O ( e issa, responsaveis por esta situa-
tés bons d-e todas as cau.<ms Communhãq tlas Irmandades mã<t de obra empregada na çfw. 
generosas que aqui se lm.plan- e Bençãos, em hon.ra ª São induSlria de guerra e ª de- A historia dirá até que pon-
:tam. Ao depois, v'irá a irradia- Benedicto. Dia 6 haverá missa sordem elos transportes. to os dirig-entes da Inglaterra 
'()ão d-0. movimento pela d-roce- com canticos, Communlião Ge- O correspondente do "Daily collaboraram para c.r-ear esse 
1m inteira. eomo (• c)p,;ejo ,lo ral. Benciio Sermão, ProcisRfto I Herald ", orgão do partido tra- eRtado -de coisas, mas O que 
Exmo_ e Revmo. Sm·. Dispo e Te n~u1~ em commemora- balhi 8 ia. de<'lara que milhares não deixa clnv'idas é que toda 
Diocesm10. <:iio do jubileu· paroc·hial e ho- ! ele homens marcam passo em essa campanl1;1. dA de.sorga.ni-

Fh!tko espiritual. - A cMa- menagm11 conjuncta a S. J<:xcia. 1 todas as grandes fabrica,- de zação das forcas producloras 
dê contará. esu, a-ll110, c·om ReYma. D. Lucio Anlunes de j aviões. obedece a. um plano hal.Jilmen
d11a-s turmas d0 relirantes: Souza. creador da Parochia d<> Affirma qur sit.ua<:iío sPme- te concertado J)elos emissarios 
uma no Collegio Sagrado Cora- Boituva e a S. füxcia._ Revm.a. l lh?ntA existe cim outras indus- df' l\1oscou quA ha muito orien
~ de Jesus <' outra no CollA· D. ,Tosé Carlos de Agu1rre, Bis- tr1as ele guerra. e que o gv- tarn os nossos trabalhistas in-
Â-::~~- .i_ã~ ~ui&, Al~ lH~. ~(l@s~o_ • yer.uo devia leva.r a. callo uma . ~ezu,. 

' 

Ooportu-nas determina
ções sobre casamentos 

mixtos 
S. Exria. Revma. o Sr. Ar-. de 22% e na Colomhia :Htin• 

cebispo ·de _Otawa,,,.baixou a j gia 38% dos casamentos. . 
seguinte determinação sobre j 0-ra a experienci.a provou 
casaniento mixto e. que pela que a metade desses casamen
sua oppo.rtunidade ·tl'anscreve- j tos levam á apostasia. Dahi ·o 
mos: 1 g.r~nde perigo que levou os 

- "Não será dada dispensa dois prelados canadenses a. 
a um catholico que queira con- ! restringirem os casamentos 
trahir caRamento rom 11m não- r mixtos . 
catholico a não ser que a parte I Accresce que esses dados ex
não cat.holica tenha se com-: perimentae_~ vem confirmar o 
promettido a seguir pelo me-, ponto de vista da Igreja quan• 
nos dPz detNminarõ0s sobre a ' te ao casamento mixto. 
religião cntholica· de outra· Esses casamentos sã.o con• 
parfc". demnaveis em primf!iro lugar 

"TDsla clet.A1·minaçã.o ter{t 1>01· que põe em risco o bem 
sem duvida por effeito ,limi- pruc-ioso da fé, hem que não 
nnir o numero de casanrnnfo~ 1 podü Sl'I' arr!s~~do nem _mes
mixtos; <lf' qual(Juer manC'ira mo pela yoss1b1l!dade m3:.1s ou 
fa.rii. eomprehencler nos 11fto-ca. nwnos v!n vel di, ~onversa{) da 

. -- parte nao catholica. O .risco 
thohc~s que o casa.nwnlo inio de 11erv'ersãv ele uma alma 
<~ um Jogv ou u111a (s1m1>lf>s pro- . - 1 'd 

7 .. l'f'. _. ,r n;io JlO( e spr compensa a pela 
messa v,t · ª 11 ma em ronRl· possibilidade da conversão de 
deracõeR S. Elxcia. R0vma. o outra. 
Sr. Arcebispo rl<' Ot.awa. Alc\m disso (> mais facil da• 

No mesmo senli<lo <'XJH'PS· das as mús t.enclencias h~ran
sou-se tamhc111 8. I~m. o Sr. ça rio peccnrlo original, pervcr
C'ar<leal de Villeneuve. 

1 
te1'·R<! uma pessoa que conver• 

Assim dois altos clignat.ario8 '! teNw ú verdadeira fé, 
da Igreja no Canadá restrin- l Assim <5 principalmente mo. 
gero a liberdade de casamen- vida da caridade para, com 
tos mixtos. Ji;ra, com effeito, seus filhos em defesa da fé 
clamante o numero dess0s ca- qne a Igreja toma essas de
Hame11tos: só em Qu<>bec era l ih0ra<:ô0s como as dos do-l:<i 
de 2,7fi% em Ontario paHsava iltust.res prelados canadenses. 

EVITE 

AB&BlfClM[HJO:S !U 
Confie seus predios á nossa orgãni• 

zaçã() que augmentaremos seus 
rendimentos. · 

11 A Zeladora Pl'edial" 
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL, COMMISSÃO 3% OU 

5%, - ADEANTAMENTO· SOBRE ALUGUEIS, J:UROS 1'%. 
COBRANÇAS DE ALUGUEIS ATRAZADOS. ~ COMPRA 
DE IMMOVEIS POR CONTA PROPRIA.-:-- INFORMAÇÕES 
DE .INQUILINOS E FIADORES. - SECÇÃO BANCABIA. 
DEPOSITOS, DESCONTOS, COMPRA. DE TITULOS EM 

GERAI. 

N. B.: - Sobre nossa idoneidade, quaesquer inform:ições. 

Renato Alvim Maldonado & Filho 
RUA .TOSE' BONIFACIO, 39 . 2.º andar -

PHONE: 2-2401 --o- S. PAULO 
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No momento em que escreve
mos, não possuimo,s ainda, infe
lizwnente, as estat!sticas do re
Uro DO ultimo. carnaval. Em- todo 
o caso, segundo o noticiario que 
esta. folha publica hoje, torna-se 
evidente que tambem desta vez 
a. mocidade inscripta nas .asso
ciações fundamentaes e auxilia
res da- Acção Catho!ica se portou ; 

·t,._ altura de suas obrigações, rea-. 
glndo-vlgorosamente, .pelo seu ad
mi.ravel exemplo, contra a cor
rupção carnava1esca dos festejos 
de Momo. 

O GRANDE TRIUMPHO DOS RETI os 
Cresceu ainda mais o numero de retirantes durante o corrente anno - Grande enihu"' 
slasmo - Thelegrammas do Interior annunciam notavel progresso dos retiros toca~s 

Particl11aram do Retiro milhares e· milhares de Cengregados Marianos'. 

Mas seria um erro imaginar que 
!l retirp é apenas uma reacção 
con1.-rn · o carnnval. Multo mais 

' do. que isto, elle é um rnovimen- i 
to d~i' ascenção corajosa até Deus, j 

um impulso de almas que se en-. 
trega.m generosamente á Santa -' 
fgreja, na . meditação e no re
colhimento. Elle .é um grande • 
melo de sanctificaçúo, e a sêde • 
~om que a elle recorrem tantas 
almas constitue a prova de um . 
grande anceio de perfeição · mo
ral. Este é que eonstitue um 
;Tande aspecto essencial dos re
Uro.<: de carnnvat a respeito do 
qual não podemos fechar os olhos. ' 

1 

'-'~"' 1 
1 

De .facto, o LEGIONARIO. que i 
m, vê com . tanta frectuenc!a abri- 1 

gado ,a noticiar factos lamenta- : 
vel$, sente verdadeira dilatação 1 

de espirita, .pensando que cresce ! 
ení numer~ a,. a:lma da(!uelles que 
rem ·.verdadeira "fome e sede de 
virtude", em nosso povo. 

Houve· quem dissesse que o 1 

.Brn-sil é um deserto de homens e i 
de ideias. A "boutade", espiri
tuosa se bem que picante, faz- : 
nos pensar nos retiros espir,i
tuaes. Quando os homens se re-

colhem ao deserto da conten}Pla- Nos 3 dias de Carnaval rea
ção, longe de tudo quanto atrahe lizaram-se os retiros promovi
pa.ra. este mundo. e bem junto dos pela Federação das Con
de Deus, . tem elles certamente I gregações Marianas, em 81 

ideiM. E não daquellas ideias de ! grandes tui·mas. Além disso, 
_ ·, no Interior houve innumeraveis 

corrupçao e de morte, tão nu- turmas de retit·o, tendo O Rev. 

uma turma de· congregados no 
Convento dos _Revmos. Padres 
do Coração de Maria, com 47 
retirantes; uma outra turma 
de cong-regadós na San-ta Casa 
de Misericordia com 70 reti
rantes, e finalmente uma ttir
ma no Collegi-o de , São Luiz, 
Jcomposta d~ congreg-ados e 
alumnos da Esco1a No.cturna, 
num total .de 00 retirantes. 

da Feaeraçao Mariana foram: 
Revmo. Padre .José Rosa 

Goes secretario do Bispado de 
Taubaté pregou na tur.ma do 
Lyceu Franco Br.asiie.i:FO. 

ReV'mo. Padre Arli.ndo Viei
ra, S .• J. pregou· na. tur.ma do 
Col.J.egio Ardfüfioeesmio. 

Revroo. Patlre Veiga, S. .J. 
pregou na turma do Ly-cea Co
raçã-o de Jesus. 

que milhares de Congregal!oit, 
Marianos faziam o Retiro fe
chado justamente durante o 
Carnaval. 

S. Excia. Re\"ma. recommen. 
dou ainda o seguinte: 

1) que os Congrega:dos se 
sau-0.assem com o ··'Salve ;:via. 
ria''; 

merosas em nosso seculo, mas Pe. Lrineu Cursino de Moura, 
daquell.as ideias de salvação e de director da. Federação recebido 
vida, de que o mundo tanto pre- 49 telegramas:, dando conta 
cisa,_ ideias fundadas na rocha dessas di\'ersas turmas elo In

terior. 

naslo São Bento, Convento de 
San(o Antonio do Pary. Dest!j.s 
ultimas turmas não sabemos 
ainda o numero exacto de re
tirantes. As tunnas promovi
das pela .T. U. C. foram: Pe
nha, no Convento dos Revmos. 
Padres Redemptorii;;tas Chaca
ra de São· Bento, em Sant'An
na, Chaca,ra de Santo Amaro 
dos Revmo!l. Padres do Ver
bo Divino. Além d-isso, houve Os ~regadores dos RetÚ·os. Revmo. Pallre Agostinho. 

2) que 08 Congregadps trem• 
xessem na labela o distinctivo 
maTfuno; 

M·en<l:'ieute, S. .T. pregou no 
: Qua;r-tel do Batalhão de Guar-

da. doutrina cathollca, orvalha
das pela graça de Deus, e por 
Isto mesmo contendo uma firme
m e uma fecundidade que as 

As turmas da Capital foram 
Immigração, com 1.%8 retiran
tes, Ly<:eu Coração de Jesus, 
com 648 rstu~ntes, Lyceu 
Franco Brasileiro, com 172 .re
tirantes, Qua.rtel do Batalhão 

A autoridade de ' Lindbergh : d~-evmo. Padre Leal s. J. pre-
gou na turma do Gy.mnasi'o d:e 

coisas humanas não possuem. .. O fallecido Thomaz Edison 
C·erta occasião. em entrevista 
concedida a um jornal inglez, 
emittiu disparata-dissimaR opi
niõeR sobre assumptos trans
cendentes como sejam a crea
ção do mundo, a existencia da 

Ne.ste domínio, . su.as p.revi- · São B-e.nto. 
Positivamente, não ha melhor 

!nodo · para curar o Brasil e o 

(Conclue nà pag. seguinte) 

de Guardas, com 267 retiran
tes, Collegio Santo Agostinho, 
f'ollegio Archidioresano, Gym-

sões não são maJs imp1·ess.io- Revmo. Padre Rozmann, S. 
nantes que suas irléas. Quando J. pregou na turma du CoUe
di7. que "mesmo com a -àfürla gio Sa;nto Ag{lstin:ho. 

Recentes processos de beati
~ · ficação de polonezes 

alma., etc. 

act.iV'a. dos Estados Unidos, a Na manhã. de quarta-feira ue 
Gríí. Bretanha não pod-erá in- cinzas os C(}ngrega.dos r~tiran
vadir o Continente e vencer a tes reuniram-se na Nova Ca-

Glozando essa entreV'i,ita e menos que se dê uma. derro
mostrando a ingenuidade doR cada interna na Allemanha ", 
conceito's esposados pelo in- const.ro<l um, rae'iocinio a favor 
vento.r da lampada inrancles- do nazismo. cujo ponto fraco 

t; facil de S<' apontar. Com ef·Acabam de ser instaurados rias institui". ões, tm1do por l'!m cente, dis,;e Cresterl.on que o 
" feilo, nada mais certo d0 acon-no Vaticano os processos de educar a juvenrnde e preparar facto ele um ei<ladão ser um , 

beatificação tle tresipolonezes os sacerdotes para suas futu- electricist.a hPm succ0dido não t~er, maii; dia mclloR dia, do 
que uma '· derrocada interna" que foram um modelo de viV'o ras missões. Essa alma de ar- lhe dá credenciae,; 1iara se 
nüína Al-lemanha que conserva do maàs elevado ideal christão. dente patriota comprell.endia metter em assumpto8 meta-
sob seu poder a _França, a BelSão oo seguintes os polonezes bem o espirito universal da physieos. 
gica, a Hollanda, a Noruega, erija -vida está sendo submet- Igreja Catholica e por isso tra- E' o caso do Coronel Char-

1 ] a Rumania, a Bulgaria, a Po-tida ao exame das autoridades balhou poi·. espalhar o Evange- es A, · ·,indbergh. O Coronel 
eccoosiasticas de Roma: lho nas regiões pagãs. o jor- Lindhergh é um excellente lonia, a Checoslovaquia. pai-

o. I · A t e t av·ad 1· s1 f v · d r ze8 impacientes por sacudir o sa esmno ugu-s o zar .o- na! por ella fundado em 19-84, 1, o . ia ama e10 o ac-

füedral onde assis.tiram á San
ta Missa r0l0hl'ackl J)ftlo Exmo. 
Revmo. Sr. Arcebi;;po Metro
politano, 

Estiveram 1)l'esentes muitos 
Pad-res pregatlores ·do Retiro, 
Sua Alieza o Pr.i:ncipe D. Pe
dro Gastão de Orleans e Bra
gança, e o represffll:toante do 
snr. Interventor Federal. 

No fim :d.a Missa o Exmo. e 
.Revmo. Sr. Arcebispo dirigiu 
a palavra aos congregados. di· 
zendo que se podia esperar a 
Salvação do .Brasil, uml; vez 

3) que 11as :íl novas paro
: chias fundadas rr,cenfemente, 
·1osse:m. creatlas Congr-ega<;ões 
M<a-rianas devendo os C-ongre
gadoo Marinnos, que já exer, 
ceram o cargo de P-residente, 
@e offerecessem para ru:ndall 
essas Cong!'egaçyes; 

4) quf.\ os Congrega-doo não 
faltem ·á.s rP11niõPR m~msaes d11. 
Cm:i-a. promo\'iclas peta J<'ede
raçã-o. 

J<Jn-tre os r0t iros IJl'Omovirlos 
pf\l.a .Juventude Universit-riria 
Ca-t.holica, o Revmo: Padrr' 1,;_ 
Rebou~a:s p.regou o q.ue se l'f>a, 
lizou. n:a cha-cara de s'to BPnto 

em &tnt':Anna, send~ suas pra., 
tica..<., como no :am10 pass:.Hlo, 
immensamente ~rociadfü; pe,i 

. los uniYB1'Sita1•ios ahi p1·esen• 
tes. Deste retirou participott 
Sua Alteza o P1'.incipe D. Pe• 
dro Gastão dB. OrlBans e Bra•. 
gan~a v-i-ndo de Petropolis. pa,rn 
tal fim. 

ryski, descendente de uma fa. ,. Eco d' Afrl_ca•·, era editado em to de ter sido elle o primeiro jugo naziRta. Aju-nte-se' a isto 
l - · d f a necessidade de suRtentar ldc-miaia :principesca, falecido na Cracovia e publicado em mais avia or a azer, em vôo solita-

idnde de 28 annos, tendo sido de dez·linguas. Morreu em Ro- rio, a travessia do Atlantico h~-i·t~:~~:c~ª. 
0

~
0 ~tsrt~doºs IUmn~i<le1

0
·iso 

===========:-:.:-. :--. \. , Flncerrando, o retiJ,o, _ reall-!m,,~ ... ·. zou-se uma pequ-ena s,essao f>m 
~ , que, pela .T. U. C., o Dr. Fa niotim de edificaGão por sua No.rte. Dahi por deante fez 

extrema humildade e virtudes ma, _aos 59 annos, em odor de carreira rapida e con.cedamos a Tu.rquia e a Grecia e ver-se-& 
sacertlotaes. santidade, cercada da v·enera- que elle seja hoje um dos que o Coronel Lindbergh não 

Tattnbem foi instaurado o rão ele todos que a. conhece- maiores teclrnicos em assump- tem tanta razão para opinar 
.J)ro<cesso · de beatificação de rai_n. considerada uma ve,r<la· tos de a\ria~ão no mundo. pela i11effieacia do' auxilio 

ÍVIadrP Mm·ia 'I'hereza· Ledo- deira santa. Ora, a formação de um avia- yankee (L Grã. Brelanha. 
chO'Wska, irmã do actual Geral O terceirn p1·ocesRo de hea- do1· nho 1' a de um chefe de O que parece 1' que as opi
dos Jes:uitas, nascida em 18631 tifica<;ão é o da religiosa l\Ia- Estado nem de um diplomata. niõe8 expendida8 pelo Co.ronel 
n fallerdda, em Roma, em 1922. clre Siedlicka. que em 1874 fun- Repetindo o que Chesterton Lindbergh são filhas exclu~i
A vida da Madre Ledôchowska <lou na Polonia a rongregação disse de Edison, podemos di- vas de s1rns' s:vmpathias pelo 
foi tod)u consagrada ao aposto- rla Sagrada Familia ele Nar,a- zer que o Facto de o Coronel nazismo. N:io 1rnssarn po1·Lan- 1 

lado oocial e missionario. Em reth, a qual hr0ve R0 <'spalhou I T indbergh ser um :i\'iador lwm to, r!f> um ;·wishful thinking ... j 
1894, .·fundou a Associação d0 pela Europa e pela ;..meriea, succedido não o eredPncia pa- r!P um "p·0.nsamcnto desejoso·• 
São Pedro Claver para evange- contando actnalmente mais de ra emit.tir conceitos cathegori- . como dizem os am,:,riranos ou 
lizar os pagãos no mundo in- ]600 religiosas, dPdicando·se á cof1 sobre assurnptos eomplP- j de um simples _palpit~ como 
teiaJb. N.8. . PQloJi!a l!Wldo~ va· ~t1..uca.i::ão clu-1/it,i 41a mg(âda~t xos d~ i<)!l,tica in~~Wil. '1i~:W.M ~ 

~ i lippe Franceschini ,dirigiu um 

1 

caloroso agradecimento ao pre-
g.a,dor, tendo ainda palavrri tle 

. 1·econhecirnen:t:o 'J)ela Pdifi.e:1-, 
'! çiio que o -exemplo dp S. A !te· 

za trouxera aos re1.irantf's. 
.Falou em seguida, o Rf1vmo. 

Pe. Rebouças. que, dirigiu uma 
expressiva san-daGão a 8. Al1P
za, aos Revmos. Monges Bene
dictinos alli representados por 
D. Amaro Van Emelen. cuja 
.'hospitali<lade a .T. U. C. agra, 
rleeeu. e as p2.l,'.)1Tas oo Dr. 
}1'oli=1ri0 Jlr2za ..... 6, .; !'-~ · 
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Tornou-se um lagar commum, em chevístas. Ora, Informa-nos o tele· tal e ab,olóto, nas mãos cio. tyran-

todos os círculos anti•commLmistas, grapho qLre, agora, essa hierarchia nos da policia sovletica. 
a affirmação de que o regime, so- foi abolida, e o exeroito sovietico, Ora. o mesmó telegramma que an-

eoftTI, 

NUAÇ,"Q 

OA 1.a 

PAO.NA. 

DACTYLÓGRAPHIA 
TACHYGRAPHIA 

. :O Melhor Ensino Pelo Menor 
- Preço ----i @t ?" l Nt±etdE . .,..,.,, 

SEMANARIO CATBOLICO coM 
AH'RO:VA:ÇAO ECGLESIASTlCA 

:Redacção e Administ~: 

·Rua Immaculada Conceição, 59 
~ Telephone, 5-1538 

Cilbla J?,ostel. 1.2849 , 

Aiiilr. ~ - .. 
"' e~rior • • °'' 

Semestr~ .o: .• º • • ,, • • 
·,, exterior • • 

Numero avulso • • 
" _ atrazado • • 

·"-.. 

1 

RogãÍnos aos nossos assigilail-' : 
t.Es ,commiiliicareífi a mude:tiça dê. ' 
EBúà-~ndereços para a ·éruxi\ P~s
tàl, ~-

1 ,. 

!~.: 

Não jjtibltcsmos colta~~~i: 
~e pevsàa"l .extranhas ao n~:., 
ijuadro ,Je . r-edâctorea. .. 

o LE-GtortA.R-tO tem ó mB•: : 
!iim0s:prazer em· :r.eceber V·lsttas,: 
ãs installações ·de :sua' râdacc:to:: ;· 
e officina, mas pede qae não:,; 
·se;fam as mesm'as feitas nas: 
2as., 3as. e 4as, feiras, por·.,exi- · 1 
gen-cias do ser.vtc;o. , 

U:R E PROPAGAR O 
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André Bobo1a 

vietieo, tal qual é practicado 1,a "pondo de lado preoccupações dema- nunciava a expressiva e rldi~ul;i res-
.~Jl.!!!!.1ª1 . ..11.ão constitue senão UM siadamente democraticas" resolveu tauração do espadim annunciava 
grosseiro falseamento das ldéas 
igualitarias que Karl Marx pregou. 
Em logar de dar inicio a uma era 
de igualdade, o cotnttrnnlsmo se 
converteu, na Russia, em uma dieta· 
dura sat1guinarla de meia duzla de 
previle!,liados, que, por detrltz da 
mascara do communistno, sugavllfn 
o povo russo, e levàllàffl, ácobér

tados por um terrivel regime de 
força, uma vida dtsslpada e •opu
lenta, él'n dlatneiraf é:ontl'ãste com 
os principies ess~hciaes do cem, 
monismo. 

Evidentemente, , não significa isto 
que a doutrina co~lnümstâ seja 
bellà, e que o que héllà se deve 
éondémhâr é a 1ãr,plleaçã·o tãin que 
reeebe, Do cotftth1i.hJsme de Marx 
pôde dizer-se o que de Jüdâil alsse 
a Esêf'lptüra: do alto dà cabeça âtÉ 

a j:ilânta doá· pê!! hàdá êxfite néUe 
que seja sãó, · Más, iléníté émlóera 
hectlonda, ou ilhtes pre~l&âltlente 
por Isto, a fflãsêara eia, doütl'lna 
comm~nista eitth-uslâilmávà às :mui; 
tldões cuplaãs e sanguktàrlâs -de 

nossos dlâs; e, por detriz I délfils, 
rlfüló•se da lmbécitidâdê üô hélmém 

contémjiN>ràttéo, oil'· ãetüàeá s~nho
res do Kfiêffttin vem sülthiéttffldo a 

., , R~!~ a, ~ \)it~~ t,êrtó,.qà ,qüàJ 
a tão décârrtàda .crúetdade üós Tza
'.res não pâssii dê um sôflhô· doüraüo. 
Asãhn, t,>ôis, entre a Rwihi réel e 
a · RuS1rlit·• ftc:tk:ü, en-trf a Ruittlà que 
a tu.a lnternàclonál reà"*ôu e • que 
eHa plntáva para o extêrlór côfn In
tui-to de prõ.pagandà, haliia; uma·i oif
feren~a profunda, quê qêàlqtiff ob', 
servadQr s\lpeffiélãl 1tiji_é!:"é.t!á veNfl• 
car. 

'** •' 

·tornar mais rigida sua organizac.ão tambem que os chefes de officina se 
hierarchica, jogando, caserna afora, veriam, de agora em diante, irwesti-
os pobrês civis que alli existiam. dos em autoridades relll, e que. os 

Por outro fado - e isto toca as soviets passariam a lhes g,arantir 
raias do incol'lcebivel - par-a realçar pie.namente o exerclcio de funcções 
a dignidade da hierarchia militar, os directoras. 
soviets restauraram para certas pa. Pua quem conhece todo o barulho 
tehtes do exercito vermelho o uso feito pelos bolchevistllS a respeito 
dó espadil'rl decoràtlvo, dàquella mes. da "fibel'dllde" oper11ria1 hão é dlf-
ma espada que era, antes da Revo
lução Franeeza, distinctivo de fidal
g.uia, e aue fieõu de tal mãneira lt• 

Pllüió CORRIA DE OLIVEIRA 

Mais um ~asso 
gâdà â Ideia de distihêção e ~legan. 
.ela arlsbiêratlca, que delta se servem 
ét>fü raiào, todos os exercites civili
zados de h~ ainda mesmo que não 
tenha mais quàl4Uér Ütlll'tlade bel . 
l!ca, e atê os it'loffeiisivos membros 
dás Acàdémlas dé Letras nã~ julgam 
éomµleta na idúnÍ~tttatla de gala, 
sem qüe por sua .véi a' cinjam luzeii
te sobre o fardão .dos grandes dias! 

ÉWdenteme.nte, a Russia offlclàl, 
convencional, irreal; a Rtissi~ .que 
pintavam para os ag·itadores, iestá 

,ihol'rendo; e, atravez- de s.ua casca em 
· dec'ónij)ó~o a "'-ussla verd.adelra 
está começaiuio a ~strar · s11a phy• 

fiei! 
tudo 

imaginar a transformação 
isto significa. 

**~ 

qu.e 

Um pormenor, entretanto, muito 
Interessante em tudo isto, e que re, 
servamos expressamente para o fim, 
consiste em -que, de 'agora em diirnte. 
não se exigirá mais que os ittllltârés 
estejam fil.iatlos ao partido commu
nlsta russo, para merecerem pfomo~ 
ção. 

O que significa isto?. iodo ó mun
do sabé que, dos bolchevistas,·, tudo 
se pi>dé com rãião d.i~er, exé:epto que 
são tolos. Orá eles não podem lgno· 
rar o risco que corre .o regime, com 
a promoção de offici11es que se recu
sam a filiar-se no unlco partido offi~ 
cial· existente no -palz. Porque se 
recusam elles a tal filiação, qua1,do 
esta lhes ti'arl• .todas as val'l~agtms 
pó,~~lt~,js? e:·videhtemente, a razãcf· 
não po~e ser outra se°n°ão éste: taes 
officlaes não apoiam o pártidil, Ora, 
sua promoção o qúe. sígnmca; líéiltY: 
caso? Nãp E· pteêiso &er ufn Machia
véf, pára' l'ekponder a Isto:· ; 

, Assim, pois, o commun,ism,o .come• 
çií a regeitai' a mascara··· commu
tilsta, sem regeltar, nem séu· êspi
rito' nem ~eus proce~sé>s .. A Russia 
real, a Russla obJectiva, a Russia 
que os communistas .quiír:eram fuer 
e flzérám de facto q·ua.ndo estavam 

o nôtlélarfl) tetegrapfilêô desta se- ·, · si®omi~ "com a faca e o queijo na mlo''., esta 

• 
mundo, que n~ Q i'e\ro ,espl.• 
r!tu11,1., 

Mer~e uma referencia ts.peclai 
o. í'allec.lfnento àe Af.ton~ · ~II. 

I De utn lado. esse tnon'atllhe,, · se 

1 
betn que afastado. do eitere\c!o 

j das fonc~s governu.mentaes, re• 
j Pi'esentou c;ltrrante . muttó 1teni
, j)o úm )Ja\z iti'tltnatnente •i~cµl11-
l do ao nosso pot là()os r&ltg!oilQs, 
' hístó,tlcos e r:wl11es dos ttÍllis ln· 
i, thnos, Do outro lado, deve-se re
i 

cóhhecet·· que Affohso XUI, ten-
1 do · ernbóta praticado ettó1 ·de 
! que poUq\llssitÍlos homens . de E$· 
i tndc, em seu tefupo, ficaram !sen
i ,to~. foi sempre de gÍ1\tldê êorrec--
' çã:o pa.ra .com a Igreja êathollc11 
e a Si\ilv.a Sé. o qlle 1:Qfistltuf 
um tltuló ifilpat pàra ú. cohsi-

: tleraç~ó e estima de todos os éa

! tholico~. 

1 
Recenten1ent.f.:. _ quatito 

i aguqos andavam ps .!Joai>o,~ . de 
, uma ínvasã.o allemil. na .. B111Wia, 
1 
o partido comfuurtlsta · bulga,.rG1 

!. 

distribuiu profusamente folhetos 
em qttfl se aco11Belhav11. o povo 

! a illa.htéf' uma o.ttltude de teills
! 
1 tenclil merã.mente passit"-, ~ :i'ls-

1 to. da inefficac\a '1e · quaésquei· 
i outros meios de reacção. 

1 Ôqntete. 

TOPO CÀTHOLICQ 

d e v e 1 e r d 

;; l E G I O N ,A 1ft I Q · " 

*** . tnana trouxe nêsta Ol'd°éín de i~ Russia s.e déspe do ":travesti",. com• r .., ···...,_· --··:-r:-,·- -.,·;:gft 
infôrmações pi'éciôsas. · Chegôu~às, - Para tanto, éo.ntrlbüe um im~or- múhista, .e appáreé:e tal e ·quat ê, aos 
pefo té~gÍ'àpho; à nôtlcià ae. que Hn- t®t-isstmo' 'iactót•. · Àl6m da "desde- olhos do· muhüó inteiro~ otygàrchlea, li Os Vlt1Jllfltê& ª""' 
pórtfínte modlffi:aç6es Set'Í-àm mtro• môêrâtliâçio" dó. exercito, Ol~tra àUtõrftài'ià~ tyrant'ltca,' \\bsorvente, 1 thõllco.s e ã '"~,& 
duzldaa na R,tiótà sovie.tteit. A pi•I- "étêsà~môêràtfiâçãil" tãmbem foi ,perigósa. ] .,.ont»e a líoAA 

melra àf'féétâiia o êxéréfto. Em oi~- empr~néndidà: a dàé fábricas, A 11· Evidéhte'ffiêhte,. o que pode stgni- v ,_ 

dlencla aóli pruNitfl re,hhlêtóiiài'fol bêrdmlé do ópef>!lrlo ..... :oµ anteil a ficat lstô'? Que os comm\mlstas est- ,·. b/íJSIJhêf!ílt, 
do c~mu~, ntinêà pérrMfttrâm lii&i'tlffllgem do op~ràrlô, polá qúe tão eh'sàlândo algúim ·tactita nova. 
os díétrióres rúüos qué O eiéreitô o cofufflüfnámo jáímHs 4ullE -a llbei'âà, Qúàl s'erã éitií? Allffla ê cedo par11 i A. M~oclà~~ Pl'êfkíRfêh!ll 
vermeniô se é>rg·anhiàsse ã ifüxiâ áo11 de real ~ o,,í!i'arlado --- era, pela dize1,o. Màs nós~a .geração, qt.1e já G&.lhouca des Viajantes elo 

l, Ó-Ointnerel0 do Ca.rtadá :reali-
do Occldinte, com uma hierarchla de .legislação sovletica, p,rot~glda de assi°i;fü1 ã âlllançà de quàsi todas as , zou O seu congreiiso ahnuà.l, eín 
offlclàes nttldamfnte défmkla e de- ' m-11 modófl, Assim, em tod11 a lndus· potências t1o pacto anti-Komi.ntern, 1 Abo!'d-à·Í"Íoúffe. 
peildenté, de im>tlo exeHitlvo e dlréo• tria soviética, não hávia àütoi'l'dade com a Russla, assistirá talvez a ai- l Todas as seê~i5es esÍ:lvératn 

O revmo. Dr, Luiz J, Galla;. to, dà Ministério dà Gtierril, Pêlo effeetlva dos chefes de cção sobre guma outra scl!ha do genel'o. Será, j representadas, reveSUlldo,se de 
ghe.r, S, .J,, director do Boston , . ,. . . por exemplo, a Russia se trilhsfor.. grande brilho o certame, e .t'ea-
Col1ege, declarou recentemente contrario, aó làdo. da hlêrârêhi11 inifl- os ópérarlós, li?.aildo-se a ,eleição · dp .nove 
que, numa casa. da Compatihla tar, deritro dó proprlo ei<ército havia Reáfmente, na , Russf atodas as mar em potencia anti-Komiht'é.rn, Ê: Conselho Ceht.ràl. 
de .Jesus, na Americs. do Nor- uma hiérâfohia clvll, que controlá- autoridades eram pi'ohibidas, ·excep- se não for isto, serâ qualquer óutra Os reiútltados füratn 0s ll'lllls 
te, fôi i:eceblda uma carta do va os mHltares e ao mesmo tl!mpo tuada a da ~chék!I, Assim, á indus- farça neste gehero. Os ingen,uoi que .proveitosos. Entre· as de'éisõea 
Provincial dos J·esuitas na Po- tomadas, sobre assumptos pro-se incumbia da própagârida do com- (ria so'vietlcfa conservava ·apparén- se preparl!rn. Deve haver, pelo ar, r· . d 1onia, em que se narra O se·· JSs1onaes, estacam-se' a refe. 
guinte: munismo. Essa h-feraréhla parecia ln- cia.s democraticas, desmentidas ape- algum "méhu" rico enI fraudes de rente á óotnfuissão d-é licores 

"Ha mezes, um officlal alle-· cumbldà também, de mitigar o que à nas pelo fàcto de que o podei', que toda a o.rdem, e estou certo de que, e ao'S vendedores att1bulaht~s. 
mão .f-0Labo1,dado, numa rua de-..: discipiinà mmtàr tivesse de excéssi- hàvi-a talvez escaJ,>ado inteiramente com sua voracidade habitual, não ! O Cons~ho Federal solicita 
v:,,,,cr:,.~1-;,, ... ·po·r ~'m pad:re J'esui·- . ao governo, que tenha em Vifl• =~,. = u vamente rlgldo, e, asshn, acomodar a â mão de quem de direito, se en- deixarão de deglutir e degustar .a J ta:,, Q.ue lhe :disse .á queima rou- ta., as recoriürtendi,tções a nes-
p:a: .,0 . doíriinio dos nazis ,será vida de caàerha aos princlpioil làol• contrava concentrada, de modo bru- todas el.las, sem exé:epção, . peito da tempéra.ncà, fettas e,tt 
g;.ienas tenw.o'ral'iu; a Pefoni-a: .._ _ _______ _ _ ·----- .. -., .. . .. __ _ _ ----· . . ......... ,. -· _ -·· ___ ...... _ .•. -·- _ ·-- __ ·~ _. ... j Pastoral Co!lecti:va dos Ji:xmos. 

:~~~; -..-:-;,; ... :c.·=·==·=_--=-.==:=--=.;; ... =.; .. A ... : •.. :!:,:_ •. ~--: .•. =.:-~.: .. : .. 1 ... ,!i!! .. T:!:-oil.!!"~--~ ..• -·!!'··~--·~·, .. _~~: ... ·~--:1!_.~-.!·-=-~=1-·i:··-·~--·~ .... ~.fi-!·-~·--,o~ ... :~-::: .... ·~.-·-:..,.--.. ;,.:...J;·.; .. t-~---·'"":.::: .. ,'.'" . ..,.::-.: ..... '"'.=----:.:-.. --... ,.--: ..... : .. :;,,: .... -.:--:c;:::~: .. ·~.-=:;f;~-: ... :~-iii ..... ,: .• -~o!: ... ~:;.!_; ..... ~-... ~.-:·:_:,:::·_·~s--.~-! .. ~· .. :;;,;.:..:, .. ~: ~t~Ji~~Ei~~:11~ 
.... ....... ;. ........ .,.. .... _ __ L . .... . ....... .. .. ....... ,, 
13eu qt-mmho, par-a,. Hle lanç;ar prejudicial · a productórés ~ 
em: l!OSt o U'JJ1..-desafio dáq.ueu~ (nftlNi.iffi - .t é, li s-1 V a Ili. li f ê $Ui$ jÓias e seus presentes na conhé<ida J o a Ih a I' ta consumidores e ao governo. 
l!tà:r:te. Deseiitpou o sacerdote;, "' I"' \" Por inoUVo do 400.º áhhlvel'-

. :aa-oceas-"'..-ão.,,.mas::.J):ensanuo me- e·... 4. S" A e. A· s· T R. o.. sario da fundação da. Comj)a,. 
·Jll:or no easo, xesolv.eü0se a . j -· · / .. nl1la de Jesus, é Conselho F.e, 
't!oiíl:a,"r mêcT":dla.-.;r··.te;r.m:mantes, a- _ der.al apresentou suas respef. 
,;cug-an;:lo0 cr d°e se-dtcção, crime · · tosas hom~nagens e profun{la. 
gr1rvls-sinro, que poderia valei' 0 f f j t; i ri à S P f" Q P t j â 9 gratidão aos ReVmos. Pad,te!'I 
ao Jesttit8, morte certa. im1™1- 1 ,Jesuitas, que muito têm feito 

.~;=~cã~ ~!ªa:~v'ir':io~ ":~:- Rua 15 de Novembro N. 26 ,;;:,,_-' Unicos concessionarios dos àtamados' ,. pe~e!· :; ~il~~sões Í,efcwen. 

campo de concentração. (Esqutna da Rua Anchieta) ..,. r e I o g i os ·~/ E L E C i R A II 
tes mais proximamente uo 

V-o1tou, Por isso, á casa dos J\_ . ., . .. .... na-r . .,,.·-sm:,· r- -zz·= nr r -···'"T mr -··· __ .,.,,. ... ---·. __ ,,__ ..... coinmercio, foram tiradas ou 
fo!'l'Ultas e exigia. em nome da ========·=· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· =-===::a:c:::=::::;:.::iiã::·:i·::·:t·:::·==·;;t;:;;;"·;;-. .;;·• .. ·,.;;··;:::::!:"':=:::::··::·:::::==:..;:;·:;···l::-::':=1!::fff:1::::··:::·::··::·:•::·::· ::-:::· ::::>:-=·=·-= .. =~~=•··áiii:,,.-::: ttas, mais geraes, concernen. 1et que lhe apresentassem -· ·- -· r· - 1 

• ..,_ tes á vida catholica dos as,m-

immtedihatament.et o 11adrlhe, d~u: está - .ber.rava o bff!clal,j c··--· .. o-··n···t·1·n~ ua·. ~j m· .. a. rtyr·1·0·. dos C"th·· o-·1·.1·c·.lo-.s·.:: .! ciados, Desse, modo foi toma-
qna ro oras an es, se e 1r1- olhando para um retrato - é " · · · · V W . ela a resolução rle inte11,;ifica.r 
g'ia, na rua, Compareceram, na aquelle que eu procuro_ Foi } l' a lucta contra a blasphemia 
r,resença do offíclal, todos os elle que insulltou os àllemães, p0 Onezes '' E' muito cornmum. o uso' <li> 
jesuítas, que não estavam lá dizendo que sahiremos breve- ditos e exclamações de sent!cio 
multo segurqs de si, porque, mente da. Polonla". A perseguição aos carn,1llco,1 que multas vezes as victima.s repugnante, tnülto p·1·ót,rln da, blasphemo, principalmPntP n,;,1 

qua,;i sempre, estas visitas das O superior da casa baixo~, polonézes, continua intensa, hão resistem. inel1talidade llilzista. '. classes menos culta~. ;, .re:;ol11. 
autoridades m,ilitares signfff. como aos catholicos da Alle- Aindn ag·ora, no cnmpo de Mas às a1ítorlc't'ade~ allemãs; ção, que contem unw ali.a r-o,n-l:numildemente a càbeça, para · · - 1 · 
C'am lncomodos, vexames e ev;i.tar a luz sinistra: daquelles mànha, e dos outros palze~ oc- concentração de ü,tan~enbur- ousam muito tníils. Não se con-

1 

prehernião do ei:;pirito aposto, 
perseguições sem conta. 1 . f .1 cupados. Os nazistas, pagãos go, dois sace.i'doteR polonezes, tentam com· as mortes natu- lico, pl'Opõe o comhàte a hJas. 

Por mais esforços que flzes. olmos, que parec am, Qtte.rder u · modernos, não esmorecem no os Revmos. Pes, Krysinski e raes, mas fuzilam su:intt1aria0 

1 pheiuia em todas as esphera?. 
ee o official não podia, no en-' min21-o por um cr me e que Drygas, falleceram conforme mente os sacerdotes catholi-

1 
sociai,s, onde os Ylajantpc; 

janto. ldpntl·r1·c.ar o cr'1m'1noso. não erart> culpados, e respon- ataque continuo à Igreja, utill- con· 1mt1n1·cado cl· e. Roma. A . R lVI , cos, . fls1m, o evmo. ons, 1 exercem suas act:,·!dades, 
Olhou pan, a parede da sala deu: 'a_. zando·se ;de todos os proéesso::i Os nazistas não permittirain ·sajona, parocho ;de Gora-Kal- i Desse modo palP!llr--ia-s,, 11 

t' o rosto encheu·Se·lhe lmme- "Aquêl.le jesulta, é Santo .An- pbssiveis. que lhes fosse dada sepultura wa,ria, santuarlo situado perto: efiC'icncla rla:-; as.so,:·ia,;éi'?s uro-
·"th,tamente duma luz sinistra, d.ré .Bobctla., ha muitos aiuíos;.. Na Polon!a os sacerdotes fo- eecleslastica, sendo seus · cor- de Vatsovia e que era objeeto flssionae;; catholicas: · cuillu ,,1 
:propria de fera, proxima a al- .martyrizaão pelos côiisaeos". .ram !nteriiades em campos de pos ci·einados, e as cinzas re- de constantef! peregrinações,! não só dos assuihpws p•,;: ·-.
t,ançar a presa procurada. O officlail desappareceu e <JOúcentração. O tratamento jfuettidas ás familias, Nissó foi friaine.htê fuilila.do pelos . sionaes, como forhiam n,, ;1 ,.,, 

•W' aquelle jesuíta que alU. nr.o feà maia'-.;per~ li!&.~ÉiS <'.am.PQB é tão r.tUi;al, tudo .ha uma deshumanlz.áção lnvllàorea, I roente os seus assueü,dos. 
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PHYSICA1 
r·n,c 111:;::.JL·· '!':•\i,·,, ,,.,,1 , -p~,,A~~i-~cto li/EIRA s. J ,· ~€: , ~4': 

ni: 1udc ;1(;.:, _i 1~·;.1cu~:~ Uc Fruriu-; " 

tY' 
1 ,, .. um os c:hamiHll dctidC· ! l11'1!1hn1n llJ':,ioli·cnt:'. "THm· ll•Cti causa.1·~.111 l.anloi: ~ lat118· .

1

:, 
.~l1L!J::,a.:n'~ri~·~ -:.i;) CfllC mi1itan~ na bcll.1 nr:, L:t!n1nu ·Ü~\. c~uca<·tlo nh~H; d0sacc·1·lu8, 
jn,, .. ""·;a ri~ Capital l tirtigob phyi;Ü'CT --- dl:r.0111 cllcs __ .. ~ui'- A il!U;;li-c cducador:1 ct. 1,au
,.,... i•:,'' ' .... o'; " iil;;,ir·c, dú frc us~altos R moral ehrlslà ra Jaeobina Lacombe. dil'·cclu-
11· ·,•· ·,1;.ii, ;i,111;,lo i:1 pela , · 1 ·' e ele rnodo ;\iwla mai; O$leni;f. ra éle um cios melhores collc-
f, · L1i;1. ',''''ª .Jus: ,-7,,.,_ <'os r·_t:ll· "º· Kum paiz eomn o 11osso gios ela capital, em artigo pu
<·, Lo'• ll'' 1 e:, cxw·nri::los. ,:,m, ninguém ousaria· nco-ar a nc- blkado nu "Jornal elo B1•asiJ··, 
•·' 1 ·· · h" :!<' Bel lo l loi·izonte.' ecHsÍdaclc ele fórtalc~C'I' Ph"~i ' ,,,., n ille ., !'ri·, l'J 1 , vcrgai;tou victorio,;amcnte to-· 
f, ' ' ·, ' 1 •• 'l ue<1·. [;amentc a nossa JuventuLlc. dos esses oxecssos de uma Dia 23 - Dominge 
~;.:,'. __ l,u111an,i8ta ·, publicou r: .º,!'.; Se111p1•e critcriorsa cm suas ma) orientada e'.lU[;at;ào phr,;i-: 
.All11nt10 C011tinllo um a1t1("º aflituclcs, sempre a e;;-ual d\P·, ca. 'l'ocam os 'bispos 1rnulistas. 'A's 8 _hora::;, na _Capclla do 
l'J'.ll' 1•11trn_ no r?I do,sas prc,:w-1 taJl[;ÍR do>i· extremos v!elosos., Cll1 Olltl'O J)Ollto niio menos !111- Se_mi11.i.r10, S. EX[;Ja. ordenou 
is1dadc~ .101·nal1st1[;as. Tudo o. a lgi·nja ., 111 cnuc pr1·11 c1 111·05 1·1,. t . A • 

1 1 
.. sois cl1aco11os e vinto e quatro 

, • • • , V , " ~V ,o " por ante a(JUI o CS[;;tll( a o e . . 
fjllC [],z O ª:''ti<:U!ISta C' d1g·1101 phi{osophia Chri-slà COtnO ClU pubJiC-O C tem Pl'OVOCacJo viva! su!JdIU[;Ollllil 
'.'" ,ll?11rie1·<1<;ao .. l'\ci;te~ t~rmos I seu:; cnsinaménto,; dogmaticos. repuh;a. São estes 00 termos 

Governo 
,1111u111 IClllllfS!! 

Archidiocesano 
•• 1 1 1 1 f D .! t t tJ 1 1 a 1! Ili 1 1 f gt 1 ! 1 f ! 1 !1 : t 1 ! b,.,t--4=,_~--t.Ç 

Dia 27 ~ quinta-feira 1 Missionarias e uma pequena 
alloc11ção, terminando com a 

A's 14 haras. H. 1;:xcia. con- benção do Sanlissimo . 
cedeu audie11,Çias publica:; na ; A' tarde concedeu varias au
Curia e ás n,30 presidiu no l diencias em Palacio e· ií, noite 
salão da Cu1'ia a reunião tri- ! pre:;idiu no Seminario Centra.! 
mostra! da Ob.ra elas Vocações. a profissão de F'6 <los Padres 

1r,,.c1s11·os cxord1a Hua ohJurga-1 nem perfitha O lntcllectualis- ela Pastoral: . "Quem assiste Dia 24 e 2.5 segunda e terça 
,.t<ll'la cont1·a ~i, desmandos _da I mo exa~geraclo que só cultívas- aos desfiles em q~ie passam~ Dia 2, - sexta-feir'!! 

Professores, fazendo uma pe
quena allocução aos alumnos. 

nossa educa.çao: "lnforma~oes 80 0 espirito, nem pódé toléral' mocinhas em trajes de gym-: , __ s. f<~xcia. esteve ausente de 
-flrledlgna~ e rcc~ntes ~ra7:1das O crasso ·materialismo que 80 iiastlca adoptados po.r cortas i S,to Paulo, nci;tcs dias, A's 9 horas, na Igreja de, Dia 29 - sabbado 
clll A1nerica elo i\ol'tc 11:chcam accc_ita a edu[;açao do corpo. instituições fica penalizado 0 1 Santa Tphigenia, Cathedral 1 
uma radical transfot·ma,;ao que Quanto mais forte· e sadio fôr horrorizado ante os commen-: Dia 26 quarta-feira Provisoria, S. Excia .. ~elebrou ( A'~ 6 horas, S Excta. eele-

"se ésl.á. 01,critndo na 'J)olitka. 0 individuo, tau to melhor pa- tai·ios indecorosos e alhrnõcs j , , ., • , . .• a Sant~ l\llss~ _d~ E_i;p1rito S~n: :
1

· brou n :V'.issa do Espirit~ San-
educ11.clonal. "Ha li ni' gosto gé-1 ra a viela c-hristã. Por isso a to·· )e. ·d e • . '. ·t· A s 6 1!01 as, S. F,xc1,1. colo- ' to, pa1a abe1 tu1 a solemne das to. na Cape lia do Semmar!o 

. . .... , . · · 11 s 0 nao poucos espe[; ,t· brou a Santa l\Iissa na Cathe- M' õ · · ·arem na Ca- 1 • .. 1 b d mi pela educação no sentido Igreja, mais do que outras cn- dores e curios_·os Appi·ovarnos 1! 
1 1 

1 _ iss 01:1 a se mici _ , Cen! 1 a , para a ('l'tura as a,u-
. t'd d · 1 · . · '' e rn nova. para os· Congrega- p1tal em prepara(:ao ao Co11· 1 Jas do anno Jectivo cle 1941 

· t'.'~d~donaL um. <le5 ejo ?_e_ ~01 • 
1 a. es, approva. · ouva : 1101~: 0 n~t~mci'._te louvamos a dos Marianos que fizeram ~ grcsso Eucharistico .,fie 1942, A's 10 horas benzeu solemne: 

t.it. ao,; estudos huma111stils e ac:orµpanha com inl.E\rlll:ise a altitude co1 ajos,t elos pacs que! Retiro Espiritual dui·a··otc . . . , iç· do .. padr·es I t · 
l ti .. J,. . · . . educação phvsi ·a·· t . · . t t . 1 'b , , , . os [;Qm a p1ese1 a s I men e a primeira pedra dJ:I 

P 1 o~opi.cos cm con.tiamai- · · e · .01111 rnan emcn ° JllOll cm .i.s 1!1as de Carnaval. Após a San- missionai·ios e de muilbs sa- Seminario Maior dos Padrei 
cli_a a man'ja tant? temiio do- -Post0 1st0· dcc:larnm 08 h!s, rn_lJar; tomarem parte cm seme- la i\Ilssa. S. J:<']x[;ia. fez uma 1, "e1·dotcs da arcllidiocese. T.lian- Pa1·1ot1·nos, no alto do Ypi~~n-

t d 1 1 1 1 pos pc1·cm1:rtciriamcntc: "So· lhantc de fll f it t ~ "'~ 
~

111:an e _t-5 sc/~c ª ? e~ cu· , ·s ·,s . e~ ~ ~8 
•
0'.11 

•
1:11

• pequena allo[;uc:ãu aos Congrn- i te do ·ss. Sacramento expo.sto ga. A' tarde, S. Ex-eia. con· 
tu,ra r,hys1ca. 1• 01 n A111ci·1ca o 11108

, nada ollftlante. [;Ontnt ª Jei; mtlllo impi opi ios. a,; ª·11 e- 1 galíos ·~ deu sou anel para o,;-1 cantaram-se as Ladainhas de cedeu algumas audiencías em. 
rcs])Oi1savel pelo cxaggcro ~irnsm!líniza<:il_o da ju,·ci~tu<l~ <Iam c!os Hp01'ts cxccsHlvoR <' [;Ularc:u. A' Larde S. 1<.:::xcia-. todos os Santos e o Vcni Crea~, Palacio. · 
sclêtllirlco que penetrou -rm : f:nnnuia._ P_o_is }iastª./t m_ª'.~ 11'.~~- rntcr~l~e.m ~ __ ac[;es~o ª concedeu varias audiencias cm I tor", após o qual S. Excia. fez 
1,osaós Pl"O"l'ammas ele ens\no ! levo e l1gc11a <1tlcn,,to paia p1sc1r-a mi•xlas Ass1111 agmdo Palacio 1 ·t · l . .,. 

b . . ·, , • . • . j . · . _ . . . . . : . . . : · . a cn rega e os cruc1L1xos aos ·s_: und.arlo e pela nian 1~ spor- 'ci • qt'.º ... e~_sas . , o, en~ __ ass,1m cump,;0_1!1 .º.s. pae,~ ~- s;u . dc~,:1 . 

<'_ia, dôs · mate{·j~Jismos to.tali-: ~s condições_ <l,o ,s_c_u_ sex.o, "'.: j)Od?mos. ~ cal~1· ,ª u~~s~. fo1·i~1~J. REUMATI-S_ 'MO QUE 
t,ya quê agora com a rnflucn- educadas Jamais se I es1gnam de b1 ,u;1Jc11 os e. chi 1stacm. Nao ~ . 

tal''.Os, ehegou a um vcrdádcii·o 1 , endo . ,quantas: , em ~e_1 _ rep1 º,vaçao ª?,s .. _exccs1;_0, 1 01- . . . . . . 

,rchi-io sparlhano ~111 riu e ª cul- 1 p~tuo ;stm10 de 1 ev~lta e_ i?~ n~nto~. '.,_as ;Piaiª~ _de banho ~ DE-c-ORMA , 
tm:a do cspi't·ito é i-elcgatla· Jrn- ! d~ptaç,w._ Que se faç,1.m exCiel· nas_ P_u;~mas publicas, onde as .1. · . .,, 
ra ~-º phuJo 0111 fa,,-·or da cui:' cios deslrnaclos a 'fortalecer os oxb1biçoes exaggeradas, por . . . 

'·lln·a J)h;·sic:·; nrni'· cntci\dÍda O musculos,,11ão o eondcmnamos, via de. regra, não condizem As impurezas do sang1.10 provocam dôrês cfatrcas, 
·das ·tta~~clÍts e niarehas spoi·ti- Ultrap~sSal', porém, OB limites, com a modcs!ia ch_ristii .recoin. ! OÓ!'e8 nas costas e nos quadris, reumatismo doloroso 
. -v11,t;.,:~_"·-'frl!'ma gcne1'Via!11ciilc CU,lhu.s1as'.11al-as _pelo? sp.orls, 1 mcnd~cla !1ela Ig:re_Ja. ~as nos. ,

1 

nas juntas, sobretudo dos d~dos _dos pés e das mãos, 
0 sr. Afranio que a cu'tura rio I bastante n11prop1·1oi; .ª tiua na-! s~s. ~ut_OrHlades, tao ciosas do que. 1:1e d~~ormam. se lmobthzam e chegam até a pel'-
m;pirlto' 0 rciegada· pan.1 2_0 tt~reza, é dcseduca,r, desam-1 b_?hl-csta1' e do fut~ro da na- 1 der defimt1vamente o mo_vhueuto. Combata estas dô.res 

1
'
-1Q 110 ..,,, · cll I j. t b1cntar a. mulhe1·. O que prt-: çao, espcramo1, 1111medlatas '1 torturantes auc fazP.m íl:i ·vitla um ·vale de Jagrima_s cmn " "' a Requer o 1 ec o . · , ' ':d : . . · . 

ela,; nossas eozitn~ões'? Se ·as- 111e1ro importa: a~s. jo~ens de provt encias_ e medidas ra~i-
sitn fo1'a. esta.1·!a a actual o•·. um e outrq s_exo e a i•1gcza -~lc caes que situem a ed_u[;aç~o: 1 1 lf t 

. - · 1 . d earacter a firmeza de cdn\'J[;- 11hysiea num plano nac1onal1s- 1 -
ga111zaçao c•co ar anu111a11 ô ' · · a 
· • ~ r'· l l r'ÕCS. a s'El'l•iedadc de procecJ·c1·, ta arejado de pureza e respeito " .. a. en.. .«O<J· .. . ·· · tr?rac,:op.s 8. 10 "' um e e,·cn- 1 i ncihreza de sentimentos; a, á moral·•. 1· 

1110? Varnos porérn ao ponto: .. , · ·· · ' . . 
es~cncíal. · prat1c.~. emfl:~~. dais virtu~es Dirigem-se . os ?1s pos _aos I 

- · . . chrlstas, ID!!.Xlmé, da· cast1da- paes de famllla e as autonda-
- T>ro~s~gue c1•iteriosl:1'.m.c11tc ·O de e da -caridade, 1iois Isso tu- des elo paiz. VamoS aos facto>:1., 

!luto.r- {lo substancitrso· artigo: dQ ô que fçmna e ap,rlmoí·a a F,.!m uma grnnde cidade do in
·: o Que condemna unia educa-· alma tomando-a: capaz de to· tcrior de São Paúlo. o de~file 

'ção lrnman.ista nico é a neces0 li elos 'os hcioismos. Sem esta dó dia da Patria levantou ine
·;irl~_cfo .. cJa C.d. ·'.Icaç.ão physic~, fo';•maçào int~rior, • nada ap,ro- donho es~ál'CCU. As·. morige,ra
))01 cm este cx_aggcro, q-uasi rl1- velta o retesamento <los nms- das familias paulistas ,revolta· 
ria··a 1l'ionoiü'.1-1iia éiom ·o sâc1·ifi- culp,.-;; à· cxalta\:iíó cio athle- ram-sc cout1'a a exhÍbição do 
cio da preparaçã"! inlel·iol·. l!Js- l ti1:1u1µ mijrcoü a dccadcncia (' um puglllo de moçoilas sem 
J.am.<:i9-. crtL PNJl<ln<Ja dtr'' vcrda- '· a degenerci;ccnc,ia da vcl'dadei- pejo Heuncm-se a!guui; chefes 
.. cleini maniit muscu)at <' ·81)01'·'' ra etÚWa\;ÍÍ.O. ph.y'si6a, mc,;mo de familia, r'edigem um ap_llello 
tiva, e o Bt)arth,anismo nfal no perfodo clas:;!Co· pagão·•. ás autoridades ,do paiz-, pedin-

Grande. atix111ar no tratamentq dá; Sífilis, que purifi
cando o sangue elimina as dôreç- e evita· à defunna.<;~o 
dos ossos, Usai-o com confiança, pois não átacu o c';lo
mago nem os ii1te'stihos. É indicado· por e;rand'l un
mero ele ·medicoa. 

N o q ... I.Gc. 

CURIA METROPôLtT,Mt~ 

Aviso ;n.0 i 168 

lneursos nas penas do eaw~ft 
2356 do Codigo do Direito. Ô1!• 
nonico o Sr. Armindo CMclru.o 
e Maria de Lourdes'V; .Peçan,tla 

de Figueiredo • 

De ordem do Exmo. e Rev.ma. 
Sr. Arcebispo :vi:etropolitano~ 
faço· .. l}ublico ao Revmo. Clero, 
. a<Js fiêís e a quantos possa, ino 
teressar que o Sr. Armitlido 
Cardoso e Dona Maria de Lolff-o 
des V. Peçanha de Figueiredo 
incorreram nas penas de que 
trata o Canon 2356 do Codtgo 
do- Direito Ca:nonioo, por ha
ver~m tentado o casamento re
ligros:0· estando :fá D. Mari-..i, de 
Lourdes V. Pe~anha de J.l'i. 
gúeiredo ligada peJ.o sacramen• 
to do mat-rimonio. 

S,ão Paulo, 21 da feveretro 
de 1941. 

(a) Conego PauJ.o · Ro!!m 
Loore:i-l:o - ChanceHer do ,A:§,, 
cebispa'do. 

éompreh~diuo, li.O invéz de 1 fa- 1 rtoferem se . o;; bitiP.(}s a um do não favor senão justiça· e 
. zer hQmens · fo.1·tes. , ci·ia ho; j mÍqí,1tJsto exagge1·0. Que os li- sáem pelas ruas a angariar ~s
mens d!U'Ç>s,. cle:;truin90 as· ,rc-, mltes do justó._e racional te- signatura,;. A empresa mallo
sc:n·,,-as ele· deiicad,EjllÍt8 e inicfot·. j nl~am. sido ullrapas'Sados. e de f grou-se. Todos mostravam-se 
cm t1•00.a de cêrta _galhardia I muito, niügucm ha que o po-1

1 
de pleno. accordo com os di:.1e· 

physica e de unr incvitavel em-, nha em duvida. Ahi estão os res do manifesto, mas pouqúis, 
l:Jl'uteclme11to. :C-:fi.o pela,; fl\iali- exames biometrlcof.! ·applicados simos se abalançaram a deitar 

Até os bantús negam aos tribu
n&es civis o direito de dissolver 

o vinculo conjugai 
rla·les mac:cill!J11>.~ -- a for<'a, ás meninas. A medida tem alll o prop,rio nome. '' Concor- 't . d ct· .. . . rl'i d E~-·. · . . . 1 · . ' . · · , d . ,· , - . . l!}x rab1111os o iano cana-1 nunou zen o: - " rn e meus gfam antes de seu bapt~ brnta H"l w-:Pllt!i:clcs mu~cula- despertado vivos protestos cm o, mas ass1gnar nao ass1g110, . · · . . . t · h . • 

· :· · . · 1 · · · ••s r · . .. '·1· dense "Le Devon·' a scgum e compan e1ros nos oppomos á Trata-se de direitos do catho-res e - phy:;.,r·ns, a nolcncia. 0 qUasi todos o!l' colleglos fe1111- ou uncciom,,110 pu u 1co e . . . , . . .. . .. , , . . _ _ , 
· t" · '(ô . . . 1 . • . A b dlr ctoras en posso ser demittido'· Oulro di rnte1 cs:,ante not1c1a, enviada, separaçao e a declaramos nu!- !leismo. O laç-0 conjugal i!e!'!-
1118 Jnc gue'.'l'o:ro, ª am l1<,ao ·1 nmos. s po .re_s e· - . . · · ao jornal 11clos Revmos Pa- ia· essas duas creaturas são sas duas ci_·r>aturas so póde 00~ 
rl~ ma1wlo qu(' a humanirlar!P., vidam toclos os esfot·ços para z-ta: "Tonbo uma filha no gym-: . " · . , · ' - =• 

.d A . 1 . d 11a0i·o dl> vstatl<> (' ella iio'l·ll' s··ei· '1 <lres da Mrssao Catho!ica loca- casadas e devem viver jun- dissolvido pela mo,·: i . .. 1wogn ê. o contrario civili- llvrar suas· a urnnas es;;e vc- v ,., , . .. ·, . .. • . , 

.zai· consist-e em fa·zer ;icto,rio-· xame. Vão frustrando, [;omo perseguida". Registramos um l1zaaa em Nyassa: tas". O Chefe cortou-lhe o ar- Assim o cxige.n; 11111 manda-
i L D I b b B d ·ud·"'ena a razoado e, furioso, gritou·. - n1e11to de Deus e a salv'º('ª .. 1J dft sas e cm apei-féiçoar as quali- podem. a1:1 · cxigenci,rn regula- ~~- o. a ll !3 e s~ amos aos crQ.ar o, um 1 1.,, · e · · «, º 

d ades femininas que implicam mentares. graças ao bom senso dn !gentes. I\a _capital de um tholico da aldeia de Maicoaza, "Eu é que sou chefe aqui! Sei suas almas. Não tendes auto
o primado do espirita: amor da maior part~ dos encarrega- Estado, ao_ ~lesf1lar ante _o pa- Ny.assa, ijum_a contenda do- 0 que estou fazendo. O divor- ridade alguma sobre as coisas 
da intelligencia valores cordi- dos de executar essas medidas. Ianque offlc1al um pelotao de mestica, deixou•se levar pelo eio foi·· declarado e será man- da alma. Eu e meus compa,. 
aes e affcctivo's, a paciencia Pedimos"veiiia aos paes de m_oças em trajes me_nm:es, um ·seu genio forte e maltratou tido; Bernardo d-eve sahir da nheiros insistimos q-ue a sen-
a polidez. a boa fé. 

0 
respeit~ familia e pal'ticularmente ás bispo, santame~te mcltgnado, sua mull1er um tanto mele- aldeia", etc. etc. ten<:;a é nulla. Com11rehendes· 

mutuo, a piedade para os fra- honradas mães brasileiras pa- cha_ma a attençao de uma elas 11.uente. rlo1:H1sLauo llear11A:J ·-uas I N-o S ~p ~ . n· ' tes?" 
cos. a delicadeza dé alma a rn. dar a nossos leitores o se- n!a1s altas patentes cio Exe_r- co!lsequencias de sua colerà, A E A~EM OS HOMENS Deante de tanta ser-enidad,;i 
liohreza de sentimentos · 

0 
guinte esclarecimento. Ex!- cito ])ara esse _f~nebrc cortcJo. fugiu para as minas de Johan- O QUF, DEUS UNIU e de tanto bom senso, o chef-e 

amo. r da paz, a bondade, 0 'ver. gem-se nos exames blometri- do_ . pudor fêmmm°.. _o nobre 

I 
nesburg. Depois de d. -Ois annQB 

O 
conservou-se silencioso. não 

dão a clor.ura O pudor 
O 

cari- cos das 111e11l1\a,; coisas deste m1htar, não menos 1cvoltado, de exilio voltou para sua ai- corajoso advogado do "la· sabendo que rei,pondcr. "Com-
. :. .. ·, .. . '. geucro: p'érillletros do abdo- exclama: •· Eu jámais l)eJ·mit- d. ·a ' ço conjugal" deixou passar o prehendest-es ?" repetiu o ad.v;:,. 

nho. a ni.ii;ei !COI dia. a abnega- d d · d tlria que minh·1 filha se ap1·e 81 • furacão e depois continuou ga.do 1'1np1·ov1·sa·do. En·ta"o Bcn-' , .. - . . d . men, a perna, a coxa, o ' · , · , 
çao. 0 amOJ a visao poetica as d .-1 -1 l t d' . sentasse assim cm 11ublico·• i\Ias, como dizem os negros, com toda a. calma: - ·'Sim, na1·do se le"antou e di·ese·. -. .. d· ··d· s- ·t . qua 11 , e o g u eo é o 1amc · ,. 1 d . 1 ,, ( . . ~ ~ 
cousa~ ª vt ª· ao es ~8 . ~ue tro "Baudêloc(Jué";· PasH-Omos Pois bem, general, observa o ?1 an u SUo a um.piocesso sois o chefe; ningucm contes- '•E:u comprehendi. meus amf. 
c~nstitueml ~ f1~1~ _-d~ c1 ~1hza- adoantc, Quanto aos, exe.i·clcios venerando prelado, já que v. n~o se apodrece)! Apenas ha· ta Vossa Autoridade. Mas é gos e vos agradeço. Si minha 
r;ao e O sa O ,.r grosso · inlpro(irlos clo sexo ou contra- cxcia. assim pensa, interponha yra Bcrnard0 regressado, os preciso não esquecer que ha mulher quizer me perdoa,1:, Cíl· 

lªo'gamo,; de Yêl' um :,ccu 1,•.r, indicados pai•a mulheres. ahi. toda a 8Ua autoridade para li- paes -.de HUa mulher intentaram duas coisas distineta.s neste tou promt>to a entrar de no'llo 
u.t''irmar se111 1·oclcios o que j,i i ci;tão 0 ;.; saltos cm extensão vra:· o Brasil .dcs:se opprobrio". I um Jl.r~eesso _co~tra_-0lle peran- procesi,o_ Condem:nando Ber- no bom caminho". 
ha muitc e,ta 1·amm; ral'a di- e altura. o cancgamcnto de,J F,stamos certot.i que cm nos- t~ 0 chefe ela aldeia (~m ~- nardo a uma pena determi11a- A mulher não se fez de ro
cei'. Se· isso l'!a1•tis1:1e de nós. pesos. R0 ,col'riclats rlc re,;i,;ten .. so glorioso E'xcrcito seriam ex. : gao l · que decretou. 0 divorcl? rla por haver batido em sua. giula e r('spondeu: __ "Com{'I 
;el'i~.rnos qui,;á a~oini_a,::iu, 'lc eia (40.0 met!'os c1ÍI 1 minuto I cepções lamcntaveis oi; que, no I elo easal. O caso foi ~m segm- mulher, esta veis em vosso di- posso recu8aJ' 0 perdão ao meti 
intolerantes e d1Ham1;.durcs. , e fiO t.iegundos).. . 1 seu mod_o de ver, ~estpassem Ida levado para o tribunal do reito, e acceitamos a sentença maridn?·• 
Acob~1·ta1úo-nos, Pois, sób a I Pefltos estrangeiJ•os que a dos sentuuentos do 1llustre ge- grande chefe. Este, por sua como muito justa. i\llas pro- E os pai·entes applaudiram 
rntor1dade do um homem cio aqui estiveram mal\ifestaram a I neral. a que nos referimos. Já vez, condemnou o marido, pu- nunciando o divorcio, fostes "muito hem!" 
mundo .. incapaz de escandali-: algumas directo.ras de colle-1 ouvi~nos a voz do episcopado nin~o-o e mantendo o divorcio. além dos limites de vossos di- j E assim se encerrou a con
rn'"-sc com nlnha1·tas e que, em ·gios a grande estupcfacção que pauhsta que é tambem a vo,, reitos. As pessoas em causa tenda ~t:ihre um caso de dl· 
suas obsêl.'vaçõet; tão'' sensatas, .----------- do episcopado nacional. Não ONDE APPARECE A ACÇÃO ~ão são pagãs; 11~0 podem ser I vorcio numa Jiequena aldeia 
.traduz os sentiinentos de to· ha ningUem que não lamente C4THOLICA Julgadas pelas leis que as re- africana .. 
das as J)ês·sóas hó11estas qué TA, NA G R A.N sinceramente esi;es excessos. 
,e p,r:occupat». coi:,1 o probl~- • Sendo notor!a a boa vontade, Os membros da Acção Ca-
:~ª vital ,da n1orahdade, :rnbl!- i ~ OpUmo forti- elos ~ue dh:1gc1~. o paiz, yoi~ 1 tholica decidiram agir no sen-
.a e f)a1 tlcul~ri.,i.cnte com a 1 ,,. ·icante_ fen_1_in_i- ~e111p1_e se I efe1 em em te1 mos tido de resolver a contenda, 
presena<}ão d~s fu~~~as ._~spo· j , .. .o, .. exclusiva- 1~equ1vo~o\ _as . 1~o~sas _1radl- impedindo que se consumasse 
sas e m•ês de fanuh«. Ja po- f(,. ·ente femini- ço?s chi istas. façam chegar a desgraça que pe:i;ava sobre 
iemos sem receió trazer a lu- -~ .>. Me1'cê ele ate elles nossos briosos milita- 0 casal. 0 chefe consentiu em 

A Çruz Vermelha Franceza erovla 
hostias e vinhos aos sacerdotes 

prisioneiros 
me o depoiment_o coraj:Jso e 

1 

6'lf e u s hormo- res esse bmrlo de angustia de acccitar a appella ão da sen- M1,1ltos sacerdotes, prisionei-
pat)•iottco do episcopado pau- /"' n 1os c_8 peciaes, pastores e de ovelhas. ele hon- ç ros ainda dos allemães na Alle-

tença. h r· llstl!., Esse brado de ala:·ma, Tanagran re- rados paes de familia e de jo- man a, 1zeram saber a neces-
esl:la pagina de ciYismo escla· 1 Juvcnc,;tc':l a, mulher, Tana- vens pudicas. Chegado O dia, 0 tribunal sidade Instante que tinham de 
rncldo dõveria s0r transc1•ipta grau é o 1·cn3êt1iu indicado Que as ruturas esposas e se .achava [;beio de curiosos I vinho e hosti11-s p:;,.ra Missas, 
cni to.dos os grande•:; orgà:L, cm todos o_r:; caso:; <le ul>a· 111.les brasileiras uJ.o cdnti- que se perguntavam como as que não lhes eram fornecidos 
:la nossa imp.renua. Cout cner- 1 timento, rugas preco[;es. on- numn a compuscar 111;1c lama coisas. se arranjariam. pelos· nazistas. 
gia e serenidade verberam os vclheclme11to prematuro, ca- da:i; rua~ o que uma mulhe.r O presidente da. Acção Ca- Irnmediatamente, por inter-
bispos esse terrivel e publicó bellos· brancos antes do tem ele mais precioso: o pudor tholicl!- foi o primeiro ç1,. U!ilar medio da ·cruz Vermelha rnter-
issalto á moral chrlstã, que tempo, Em todas as dro- 1 e o recato virginal. Perca-se da pall!,vra. Resumiu os factos, nacional,- a éongenei·e franceza 
lão condiz com os propositoii gar!as. 

1
. tudo: sa.lve-se. porém, a honra . repassou todos os detalhe. s .dos provldenclou o fornecimento 

Je 1•esoluto combate ao com- ------~------_, j íl, dl.gn)d11-d~ cl.- f,unllia,. pi·ocosi;os p1·eccdeut~ e ~r,»'•. pai-a aguelles sa.ce1·dotes tudo 

o que solicita,1am. Um pornrn 
nor emocionante: logo que o 
appello 'chegado á Cruz Verme
lha f.ranceza foi conhecido, re
cebeu e.~ta, de um parocho dl" 
uma aldeia da Sa voia a offert;i 
de 450 francos; era o abulo vo
luntaf-io das crianças ria ca
techese da sua parochia aoa 
sacerdotes prisioneiros, para 
que em suas .'.11Jssas pedissl'Ju:t 
a ::-ieuii a felicidade da ll'rwi.w,,. 
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Como fugiram ~a Beluica os· " Paàres Brancos ~a Atrica ,, 

fOR QUE ~A NOSSA ,\LPAIATARll 
'&DOTOU O CORTE ''KENWAY''? 

:* Para melhor servir nossa 
clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele• 
gância da época I 

,r Para oferecer maior con• 
Fo,:to, consoante com o 
senso prático. do século I 

* Para proporcionar a ele
gância, o conforto e a como-' 
didade 100%, que o novo· 
rnrte 11Kenway 11 empresta. 

ÔMBROS, ANATÔMICOS 

MODERNO CORTE 'AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE-1 
ENCOLHIDOS; ENYRETE
LAS DE LÃ; LINHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 1 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MiNIMO EN
CBIMENTO. (ELIMINADO 

· TODO O PESO INÚTIQ 

MOVIMENTOS LIVRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

TECll)OS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLI-IIDOS; DAS 
MELHORES PROCEDÊN
CIAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

A província belga dos "Pa-
. dres Rrancos ". 1ioss11c s,~u no--

viciado, seu Seminario de Phi
losophia e seu 1<,scolasticado. 

Com a ill\'asão da Helgiea 
àJumno,; e professores tiveram 

, de abandonar o paiz e ingres
\ ,;aram· nas imensas columnas 
j de civis que naquclles dias tra
: gicos percorriam as estradas 
1 dos paizes invadidos. 
1 - Deixemos que um dos 

•
1 •·Padres Brancos·• da provin
da Belga nos nane as pcripe
cias dessa pc.rcgrina<:ão tragi
ca que para elle,; terminou em 

; Alzer. 

1 
- Sexta feira, 10 de maio. 
Pela 5 horas da manhã a 

i D. C. A. dos arredores do J~on
\'a in entrou em ac<:ão com inu-
Hitadfl. intensidade. Tratar-se
hia de manobrar extraordina-. 
rias'? A's 7 horas. mais ou me-

l nos. soub0mo~ que o exeniito 
allemão at.aeara a Bclgica: a 
guerra começára tambeui para 
nós. _,,i"' _ 

A' tarcle, Louvain, que éÜsta 
apenas uma hora de distancia, 
é bombarbeada pela 1,a vez. 
Avistamos os aviões descerem 
em pique sobre a cidade e ve
mos as bombas se desprende
rem e cahi,rem. Soubemos mais 
tarde terem monido 45 civis 
victimas deste bombardeio. 

guiram .iü atravessar a fro11tel- cidade foi bombardeada 
n~ franecz.i cm direc,;ií.o a l~cr-1 O l'adrc JansRons, deu .,.. 
lais (casa de philo::;ophia da I ab8olvic:;ão a um soldado com 
Prov'incia franeeza l. Oi; esco-1 o eranco aberto por um esti
lastieos deixam Varscnnrn cm· lhaço; a prohibição do transi
dois grandes grupos: o Padre ! lar pelas estradas principais 
Pattyn, 20 outros paes, 30 es-: resei·vadas ao cxe.rcito difficul
colasticos e um irmão ganham : tavaru summamente a viagem, 
Lille em bicicleta; cloii,; pa-1 obrigando a enormes desvio8 
dres, acompanhados do uma I e voltas. O alimento. durante a 
centena de jovens' padres e viagem era quasi excluslv:a,. 
escolasticos e todos os H6vi- 111 ente pão; a noite passava-se 
~,o;; de Varsenarc, tomam o onde se podia ao ar livro e 
me><mo de;;quo -em caminhões alguma casa acolhedora. etc. 
e trens, l<Jm nossa -procurado~ia · em 

A' noite chegaram á Lillc . Paris, nós eramos esperados, 
apenâs o:,; que viajaram de bi- : !íO foram alojados no g'rande 
cicleta. \ Séminario de T8sv os outros 

O:,; outros fiearam detido:-; . permaneciam na p.~ocuradoria. 
na rngião de Tourcoerig o pro- 1 Do Paris em doante, a via. 
curaram tomar o trem para Pa- : gcm tomou um cunho mais or
ris_ A partir deste rnbmento 

I 
dinario; a embaixada da Bel

não mais tivemos noticias des- gica nos arranjara passagens 
to gfopo. gratuitas de Paris· a Alzor. -

l<Jm Lille tivemos a felicida- l<Jramos 4 padres, 2 irmãos; 32 
de de tornar a encontra.r Ó8 escolastico:;, 23 seníinaristas,. 
philosophos de Bouchourt, em 18 jovens sacerdotes, ficaram 
numero de ~6, dirigidos pelo , em Paris, esperando sua desig-
Pe. Van Steene. 1 Hação pa.ra as _missões. 

Em nossa proeuradoria, . em I Partimos ele Paris tei'ça-foi• 
Lille, fomos recebidos do bra-: ra. ás 8 horas da· manhã, che• 
ços abertos; todos 11uderam : gando a Marzella aom pcque,, 
c01_nel' e dormir, alguns na prn- i no atraio. No Sabbado,"einbàr• 
prrn procurado.ria outros em : camos em um navio que dei.i 
casa de religiosos das proxi- i xou o porto ao meio-dia com 
midades. ' ! destino a Alzer; viajavamos 

- Sabbado, 11 de maio. 
Durante o dia, um caininhão 

veu buscar os oí·namentos da 
igreja os objectos de v'aJor al
guns 'livros da bibliothec~ e 
diversas malas de Padres e es
colasticos. 

Dois Padres foram á gare I em quarta classe, sobre a· pon
para comprar passagens de I te da popa' que o comandante 
trem para Paris. não conse- 1 puzéra â 110ssa disposição. 
guind? porem adquirir as pas-: Çhegad,os a Alzer, o noYicia .. 

, sagens com antecedencia. i rlo de "Malrou-Carrée" foi pos-
Resolve-se attingir Paris em · to 1á nossa_ d~_sposição; o 

A'.s 9 horas da noite; um ofi
cial nos informa que os · allc
ni-ãs transpuzcram o ca·nal Al
·lierto e_ se acham a auenas 20 
kilomet.ros, de Louvain. 

O Conselho da Casa se reune 
Que fazer? Iremos iniciar a 
fuga em plena noite, á pé ou 
de bicicletas? Diversas outras 
communidades religiosas aban
donaram a cidade duranl8 o 
dia, 

O comandante das tropas 
-que guarilecem a linha de de· 
feza á 500 metros do Escolas, 
ticado, nos aconselha a fuga, 
O Escolastlcado ·está em pierra 
2.ª linha e como ·o Canal Al
herto foi tra1Ísporlo os. 'ane
mães viriam certalÍ1ente ata-
car e.sta 2.<1- linha. · 

Porto do 11 ho.ras, fica de
cidido que no dia seguinte to
dos abandonariam o cscolasti
cado a excepção de· alguns que 
o ficariam guardando enquanto 
fosse 'possivel. 

- Domingo, HJ. 
Festa/ de Petl!ecostes. Le

vantamos ás 4 horas. Após á 
Mi8sa são feitos os u1timos 
preparativos. Os escolasti-cos 
que pod-em facilmente encon- 1 

tra,r suas familias vão se eu-. 

. bicicletas. São previstàs · ti-es Re,,'mo. · Pe. Mestre com seus 
etapas: Sexta-feira, '17 ;Lille' uovic;os-irmãos. havia Pl'.epara.• 
-- Pérnnne: Sabhado, is. Pe- : do tudo para üos receber. 
ronne - Chautilly; Domingo,·: Após. uma peregrinação á Nos~ 
19, Chautelly - Paris. _ ! sa Senhora da Africa, retoina~ 

Sexta-feira. 17_ Doiúiligct·19_ 1 mos· ·o -t:n,rs~ de- •Hleologla. ~A 
Deixamos Lille bem cedo em . ordem do dia de trabalho: nao 

direcção a Anas e Páris. o l f' a mesma aqui, os· methodQ.s· 
J;>e. Von Steene forma um gru- l tambem são div~rso_s, pois dis• 
po com .todos seus seminaris- pomos de poucos !Jvros._ Ape• 
tas. Os escolasticos partem em { za.r de tudo, o· trabalh? prosse,. 
grupos de s a 9. são formados gue enquanto se espe,ra qu_e os 
6 gmpos, em c~da qua,J ha, ao \ minlstrosdecidam nossa sorte·~ 
menos 2 padres. No Í>omiiigo, · _ Um "Padre Branco",. 
19, todos os. _grupo!; se encon- Nota • 14 · padres conseguiraiµ 
travàm em · PaJ·is, apôs terem apezar de todas ·as dif~ 
passados poí· momentos h-agi: ficuldades, · chegar a 

. cos e riscos proxi!nos de vida;_ Portugal e en1barcaro 
dois_·grupos ei;tava1n nos ane- em Lisboa. para as 
dores de Peronne qt~and~ esta inissões africanas. 

e· DE.MARCO 

São J oâo d'e Deus 
, contrar devendo porem se di-i_ 
1•igh· â Vorsenare (noviciado 
da provincia belga) assim que 

Este Sanio nasceu eiri lVEon• Logo deu aos pob,res o pouco j Deus converUa a muitos êõiu 
temor o Novo, Por,tugal, pelos que possuía, e entregou-se a as suas penitencias e oraçõe,s. 
annos a-e 1'190. Com 8 annos praticar tão est11anllas peni- O BiSPQ de Fuy, vendo a 
a:ba-ndqnou a cas~ de seus tenci-a, que foi tido por louco obra admil'av-el realizada pelo 
pa;es, e f.ez-se. pefo espa-ço de Os conselhos de São Joã.o tosco pastorinho ordenou-lhe 
32 annos pastor ein Prepot-a. d'A-vila fiz1:1ram-no mudar· d-e que fundasse uma Ordem. o 

M:afs tarde, tomou l)'<ll'te em ascese. João dedicou-se ao ser- seu espanto foi enorme, mas 
ttma gu:eL-ra contra a França, viço dos doentes. obedBceu ao Sr. Bispo, que lhe 
mas u·wa. queda de ca;va;Uo por Fundou em Granada um mi- impoz o habito religioso e 
tal modo o debilitou, que o- nusculo hospita;I, onde ·os doefü deu caraicter religioso á sua 
-recluziu por algum tempo á sua tes eram mara·vilhosanrnntB obra, Só 6 annos depois de sua 
antiga profissão de pastor. O trata-dos por 1•esse humillimo morto, a Ordem fundada i;ob 
seu tcm:pe-1,alll;ento da:va-He mal pastor. Tudo .(};ua1rto lã estava, o& auspidos desse humilde 
nom uma oc®~ão tito pla- e os meios d'e-,mbsistencia do santo. tomou corpo. 
eld:a e tra.nqniI:la.; sabendo qu-e hospital, era dado: embora njn- Como São João do Deus re-
9, Austria estava em guerra g-tzem pedisse. cebesse a todos no seu hos1}i-
com a Turq-uia, paua }a se en-- Um jncendio destruiu o pe-, 
caminhou e tomou paxte em qu.eno hospital. J:oão afrav-es
m uitos •combat'eS contr.a os: sou as chammas, e por Tll13ia 
barba-ros invasores. hora pe.rirraneceu en-tne ellas 

De volía a Portugal, espe1,a, salvand.o um a um os . seus po
b1,es. Esse facto foi considera

va-o um ambiente de luto, e 

se tornasse imm4ne-nte o pe.ri-
go_ Todos os professores se. di- ' 
1·igiam a Va,rsenare. · 

- Segunda-feira, 19. 
- Te1,ça-feira, 14. . 
Sobre. as estrada:,; da Belgi- . ,,__~~ 

ca, nosso habilo estranho, cha- ,-./",}':I~ 
ma a atten,ção, dos soldados ~;,,,-::. · ; '· 

. "-)~ ... ) 
alliados e mai.s de um .passa ~~,,J~ · ·r, 
difficuldadcs, pois nos tomam / r-') " ,-.. 

·pdr P,a)raquc.distas allemães. l 1i~ 
Algu-ns grupos dos nos~os pas- · ~. . fflf 
saram momentos trag1cos, cu-: 
mo o grupo de Brugcais, cujo' 
treni foi metralhado IJOr av'iões 
allemães, O Pc. Noel do fundo 
de um poço cm que se abrigára 
viu cahir 3 bombas ha alguns 
metros apenas deUe. 

- Quarta-feira, 15, 
Um bom numero de escolas

ticos reuniu-se no noviciado. 
Um bom numero do llOSS08 
seminaristas ahi se ,.juntou a· 
nó~ 

MAIS conveniência, maior economia para 

cm mira-cU.l®.o. -des-pert-ou ainda 
a.bandollO, porque tanto a sua 
mãe como o .seu pae t-in'ham ma:is a caridade do .povo. Dias 

depois um grande e conforta
mor1·ido. Ycl hospital era iniciado no 

Pela terceira vez empregou- Iu-ga1• do- a-ntigo_ 
se como pastor na casa d-e um. Toda a esc01,ia humana era 
fidalgo que partia ex-il~ para encaminhad-a, e São João de 
a Mrica. Durante romto tem- ºº 

se desgr~ado. . Oculista f 

TEM ca:los? Quer tiral-os ou 
continuar com elJes? Se os 
quizer tirat, só pode ser com 
al applicaçilo do Cal!icida 
CRUZEIRO. Nas pharma
cilas e Drogarias. Lab, 
"VUG ", caixa postal 2175 -
São- Paulo. 

Nunca se tinha pensado na 
J}Ossibilidade do um tão eleva
do nu!llero de ocu.pantes no no

tal, o Arcebispo de Granada viciado, e não uodendo o andar 
chamou a sua atten<:ão. e o superior ser oceupado pelo ue
santo Hle respondeu: "O Filho rigo dos bombardeios acreos, 
de Dous veio a este mundo os nov·iços passam a noite nos 
para salvar os peceadorcs, e porões enquanto os 08(:0]asti
nossa obrigação é auxiliai-O cos e os seminaristas dormem 
nesta sua misi,ão de os- convci·- sobre a palha, no 1.0 • andar 

melhor saúde, eis os requmtos e a fina
lidade .do refrigerador ALASKA, o aparelho 
de linhas elegantes e eficiência garantida. 5 zo
nas de frio, prateleiras de correr e dispositivos 
racionais, permitem a conservação di mesma 
quantidade de alimentos que um rdrigerador 
comum de maior támanho. Procure, no inte ... 
ressc do seu conf6rto e bom emprêgo de seu di
nheiro, conhecer a maravilha da refrigeração 
moderna no seu ponto culminante ALASKA. 

ter. Para isto temos a ora~ão O Radio annuncla que tpdos 
e os conselhos, Eu: fui infiel os J10111cm; mobilisaveis, do 16 ~ d e 
a minha vocac;ão. não· eum- a 35 annos, elevem deixar o r 
princlo este dever. Para minha paiz o mais cedo possível. De- ci 

·1 eonfissão confesso (}UC 11e1;te e!dirn~s parti-r para a França. na ~ & , 
M . 001 orar - V 1· d a l hospital não sei de oufro , pec- Via L1Jlc. 1 :, . a .. ' , la cad-or senão eu, que não sou Quinta-feira, 16, 1 7 

' 

po elle manteve a familia des- 'I Dr. Ditrval ·p;:~-~ 
Como os seus ~ervr~os ])or Rua Senail~r P. Egydío, 15 l 

tim. ~e- tornaram imLte1s, el!e , Salas 513-14_ - 14 ás 1-7 113 
rol via.Jar, e po1· accaso ouvm Telephone 2-'7313 • 
um sermão de S. João d:'Avila. , , , _ , .... º'" 

Especialista em tumulos de marmore e granito. - djgno \le comér o pão dos· po- Exodo geral para a França. CASA FUNDADA, EM 1852 

t 
Precos ~d,icos, - A. Vl:DAL NET:t'O. - ALAM-EDA·- bres". Potic:o clepois desta res- Faltaram ainda diYersos esco-
BARÃO D-E LIME:JRA N.º 108, ,_ Telephon_e 4-2312. º· posta, n'ior'rià Ó Santo, cstan•. lasticos. K U A · 24· D E MAIO 80-H • SÃ O -PA1tLO 
~ ~AIJ.LO. _ do fundada. a_ "Santa Casa·• 110 Ficamos sabendo de fon-

,,k. :.:. , . , . . C-Z JZZG cz::ssi:s:i. IÜ'.. ~lt::.utl.~w.~ ;., - - __ ,.,/""~ , : ·, :~ .W'lª-'.1. -~-.,~~ ~~RWi_e· m t -



· São Pau.lo, 2 de Março de 194J LEGIONARJO 

EVANGELI-10 .. 

·A Tentacão 
. !li 

1I Com_eftdo: 
caes 

i LC' neroir", periodico 
1 de ~lonln•al t; quem ll<Js, 

eia rl<>S olhos. !' na i informa. ! 
floherba da ,·ida (l,; Diz o .rcf<irillo Jornal; 

A oeste da anti;,;:\ 
Jerichó, ergue-se a 
pique a moutanha 
chamada de Quarcn• 
tena. Nos :;eus fü,m• 
cos, abrem-se grot
tas e cavernas hoje 
inaccess.iveis, 'm as 
que já foram eellas 
de anacho.rotas 
Uma tradição anti
ga quanto o ,;0e11lo 
VIT, fa¼ deirnes abri
gos selni.gens a mo
radia do Salvador 

PRIMEIRO DOMINGO DA QUARESMA 

São Matheus, IV, 1-11 .Jo. li, 16). Sem es- ! 
quecer que no Verbo· que a partir de _l.'' ele 
Incarnado não ha- janeiro de 1941 a carne 
via a mcno.r sombra tlc eachorro será reco
de concupiscencia. ó 
certo que Jc>sus Jler- nhecida como alimento 
mittiu as tentaçôes humano na "Grande Al-' 
lambem com a in- Je1na11ha". Essa carne 
tenção de no;; dar, . . 

· 
1 1 1 1 

'
1 

eomo as dema18, tera 
exellIJ) O l O mo( O l Ü I , , • . 
nos ha vr•rnws 00111 1 uma f1scaJI;rnr:ao l'SJ)oewl 
o tentador. t•:lh- que i do governo. 
'nos ensinou primei-,===================== 
ro __ <:~Ili O t•xcnipl_n. Colação - Acceitavel para pathicamonLe e levianalnente, 

1 
tas scenas já mencionadas o 

dd1mu, ao depois,. adultos-, são os defeitos a apontar. filme não deve ·ser assistido 
strn altitud<' para I Cotação - Acceitavel para, por crianças . 
no;;:,;a n?r'.na de ac-j N)CK CARTJ<JTI. SUI'l~Il Drn- .adultos. ' l Cotação - Acceltavel. me· 
r;ií.o: "V:grnc e _orae I TE'l'IVE Da ::.retro, com nos para crianças. 
pal'a nao. <·-~h1rdes 

I 
Walter Pitlgeon e Rita John- A VIDA E' UMA CANÇÃO 

cm tr•nt.açao • son. - Um clectett,·e descobre - Da l•'ox, com Alice J~aye .e A TERRA DOS DEUSES 
* * * 1 um audacioso plano de espio- Jack Oakie. - E' a apresenta- Da Metro, com Paul ::VIuni. 

A vigilaneia est.ú : nagcm numa fabrica de aviões. ção de varias musicas .ameri- Revisão de cotação: - Accei
espeeialmcnte n a j Scenas emoeionantes e assassi- canas, por meio de um enredo tavel para adultos. 
n1ortifiear;ií.o da car- ! natos tornam o filme impro- que lnclue cantores e cómposi· 

· nos quarenta dia,; 
que i;e'guiram ao Ha

. ptismo no Jordão, 
Levado pelo Espíri
to de Deu:;, ü.' soli
dão, só a sói; com 
o Pae Celeste, prc
parou~o Jesus para 
os trabalhos de :;ua 
vida. publiea. Ainda 
_que !~ilho de Detis, 
sentiu a ncccssida· 
de dessa entrevista, 
diriamos para ajus
tar seus planos se

Naquelle tempo, J·esus foi conduzido ao de· 
serto pelo Espirita, afim de ser tentado pelo de· 
monio. E, depois de haver jejuado quarenta dias 
e quarenta noites, teve fone. Apparecendo-lhe, 
então, o tentador disse-lhe: Si és Filho de Deus, 
faze com que estas pedràs se transfo·rmem em 
pães. - E Jesus respondeu-lhe: Está escripto que 
não só de pão vive o homem, mas de t.oda a pa
lavra que sae da bocca de Deus. - Então o de
monio transportou-o á cidade santa. collocou-o so
bre o pinaculo do Templo: e disse-lhe: Si és Fi
lho de Deus. 1·ança-te daqui abaixo, porque está 
escripto que Elie · ordenou aós seus anjos que vi
giassem sobre ti; e por isso cites te ampararão 
em suas mãos, afim de não offenderes o teu pé 
nas pedras. - E Jesus respondeu-lhe: Tambem 
está escripto: não tentarái,, ao Senhor teu Deus. 
Novamente o dcmonio levou-o a um monte eleva
dissimo, e mostrando-lhe dalli todos os reinos do 
mundo, e a gloria deites, disse-lhe: Dar-te-ei to
das estas coisas, si, postrando-te, me adorares. 
E Jesus disse.lhe: Retira-te, Satanáz, pois está es
cripto: adorará's ao Senhor teu Deus, e a Elle só 
servirás. - lrtimediatamei,t'e deixou-o o demonio, 
e logo o~ anjos se approximaratti para o servirem. 

nc. que nos conscr-1 prio para criança8. to,res, durante a guerra de 
va sempre lembra- 1 , 1914. Além de situações dublas, 
dos da caducidade j L\IPONDO A LJ<JI. - Da R. inclue algumas scenas pouco 
da v· i d a presente. ! K. O., com George O' Brien. recommendavels aos adoles

euJo valtH· HL' .merlc pela relação que tem com 
1 
~ Filme de aventuras do ;,far- centes. 

A nova constitui
ção de Cuba 

gundo os des1guios da l'rovillPneia. e mu-111.r-sc 
.das energias efficazes para .exeeutal-os em to
da a plenitude. Quem quizcr ou,·ír as ins
pirações divinas. e executai-as com seguran
ça, ha de seguir o exemplo ·do \·1 estre. poi;; é 
no silencio que Deus fala ú alma, e .a tonirt· 
ca com o Yigo1; de· sua graca. 

a ,·ida rutura. Quem satisfaz a todos os dese-' wcst", apresentando as activi- Cotação Acceitavel para Uma, immensa maioria rla 
Jos (·' i.lleliIHl(:ões tl'a natureza. pouco a pouco 1 ·dades de um agente secreto adultos. assembléa constituinte de 
desvia a-s vistas do destino etemo, para fi-. na captura de uma quadrilha Cuba approvou a invocação do 
xar torra a sua beu1avc11turança nos prazeres de ladrões. As hâbituaes e vio- Nota - Os·. complementos que Santo Nome de Deus, na nova 
tcnenos. F.:sta mortificação eomeça pelo ,pa- 11e1_1tas seenas ?º lucta5.: tiro-. estúô sendo exibidos no Ban- constituição. da republica. Os 
fadar. Assim fez O :\'Iestre, e seu exe1nplo te10s e assassmatos nao re- ·defrá,1i:tes, juntamente com .. A catholicos tomaram parte aeti
seguidó pelos que o amaram de verdade. commendam o fillne ás criaü-· Vid1Lé u!n'a Canção" tambem va·, na elaboração de documen, *** Neste retiro o inimigo do Genero Huma- ensinou-lhes O principio; "Frena guiam e ÇaS. à presentam Scenas ))OUCO re- tó tão importante e O Vigario 

no foi encontrar ao Salvador do :\fundo, al· 
'J.Uebrado pelos jejuns e penitencias. O cle
monío ·não tinha um co11hedn1ento eerto· <la 

a.lia quoque vitia facilius frenabis. Aeau- Cotação Acceitavel me- conímendaveis aos adolesceu- Capitular de Havana dirigiu 
tela te cem a gula. e vencerás mais facil- nos para criança&, tea. uma circular ao clero, recom• 
111r,nt0 os outro·s vícios'-. mendando-lhe a defeza da nova 

natúreza de .Jesus Ch.>·isto. Considerava-o, . 
,·s-em ,·dúvida. ,\J.llL · homem extraord i1rnri-J. e 1·p 
conhecia nel!e uma rela<,;ã{) c,;peeial com o 
Céu, pois! no Heu bapti:;mo. merc~era elle .sei· 
.prociigioi;amente declarado !<~ilho bem-amado 
do Altissimo. - Seria elle realmente o !<'ilho 
Unigen.it:o de Deu$? - oi,; o p1·oblema que a 
Satan importava solueionar. O demonio; na 
opinião de Santo Ambrosio, não tenta a Jesus 
como a'os outI'os homens. tenta-o para expe
i 'imental-o; e o experimenta para tentai-o. 
i\.s tres investidas de Satanaz; tê11~ o o·bjec
tivo de comprovar a natureza do Divino M.'es
tr,e; e end1deiam-se como itístanciàs de ·uma 
mesmà clifficuldade que forçam o mesmo· pon
to. Com respostas evasivas, o SaJ:v,ador. poi' 
.sllcncio. ao sei1 inimigo, deixand-0-0 entretan
to enred·aa~· na 'mesma ignorancia hÍicíal. 

** * O VELHO Sli:i\IPRJ<J PAGA f HONRA AO MERITO - Da! constituição cubana. · em que 
Simultaneamente <·0111 a rnortificaçfio. (; -- Da R. K. O., com Leon I Ufa. com Paul Hartmann e AI-1 se garante a liberdade do cu1-

J'l'f-,eiso orú. J~rrol e Dennis O'Keefe. -. Co- 1 bert Hehn. -. O enredo '.; l~a- ! to, com o _de:ido respeito pela 
Deante · do dmnonio. só. o homem e;,;t,'t ' media sob1·e os apuros de mu. ¼<S'eado ))os ;íÍ,fitos da .,,aVIlJ;,!i,i;t.9 '.111.9ra1, chnst.a. se reconhece o 

sempre
1 

em condi<,;ão inferior. Sem o soeeor- ehefe de familia. para consB-1 allemã na guerra de 1914. A!éiitk<ffrêito',ãa educação religiosa 
1·0 rnbrc:iatural da g,raça. jamais conseguirá guir manter um compromisso! de scenas Impressionantes dP-1 em escolas particulares e se 
superar aliciamentos do inimigo. --- Ora. a assumido em· um momento de combates ae,.·eos e bombar- 1 abre o caminho para grandes 
g-raça é fructo da oração humilde e fervorosa. i.ITeflexão. O filme se desen- deios, que podem prejudicar o refórmas soeiaes. 

* * * volve em uma athmosphiera psychismo infantil, ha uma 
.A estes meios coüvem ajuntar o de que constante de .co1ilicidade e se , passagem num café0d~sante · 

se serviu o Divino Mestre, e foi a palavra re- mant'em·numa devida correção, e· allusões. à uma situação illi
velada. - Conse<i.ú:enéia da pl'imeira. <'fueda· podeiido, pois, ser visto por cita, ambas. absolutamBnte dis-
foi um obscurecfü1ento da in:telligencia, que qualque1; publico. pênsaveis, e em desaccordo 
'difflculta uma visão segura da realidad.e e Cotação. - Acceitavel, com. a honestidade do conjun-
Ieva o homem a ju1gal-a pelas appai·encias. cto. · 
,4 meditação continua da palavra divina das LUVAS DE OURO - Da Pa- Cotação ,.... Acceitavel pa·ra 
verdades eternas for:nece os prineipios · que,. ramouút, com Richard Den- adultos • 
om · todas as 'circunstancias, o.l'ientem. 0 ho- ning ·e J'ean Cagney. - Um 

. "*** Muitos 'co111me1i'fadores querem vcü•, nas 
mem ,uo caminho de sua eterna salva!;ão, "reporter" se esforça, 'por pro-*** teger alguns anürdores de box 

lJ;is o excm,plo do Divino Mes'trc: Oii-' da ganan&ia.~d~--uni-,individu~ 
çíio. jejuns,' ~studo das Sagradas Escripturas·: s·em esérupu1ós. 1Jm assassina
com estas armas superou JD!le a Satanaz; to', dttos 1ncon'V'eúiei1tes, su· 
-com ellas tambem nós venceremos o inimigo. ·boruo e ·outros defeitos, fazem 

tres fe'nta.,;ões de Nosso. Senhor, typos .. das 
tres 'fontes princ!paes do peccado, seguhdo 
aquiJlo de São João: todo o mundo se tés1úne 
na concupiscencia da carne, na concupiscen-

=========-===~=====;:::;:;.. .. =============== com qUe o filme não deva ser 
visto po,r crianças e adoles
centes. Critica Cinematographica da A.J.C. Cotação - Acceitavel me
nos para crianças. 

'l\IULHERES SEM NOME -
Da Paramount, com Ellen 

Cotação - Acceitavel me- foge para aprisionar õ verda- Drew e Robert Paige_ - Um 

Orientação 'Moral dos Espettaculos 
O l\íARiDO ERA O CULPA-

00 - . Da Gaumont British, 
et>m.: Sylvia Sidney . .....:. Gira ,o 
fttine eni. torno de tentatJvas_ 
de sabotagem, e seu combate 
pela policia. O ambiente tetri
Có, acci:dent-es, e '.um assassi
nio, tornam-no improprio pa1·a 
crianças. 

nos para crianças. deh·o criminoso. Ha no seu de- casal innocente é condêmnado 
senrolar, scenas e dialogos de p·or criip.e de assassinato. O 

O SEGREDO DE UM JIOR- sentido dubio e inconvenien- filme a1>resent.a o desespe.ro de 
TO· - Da Wa'rner, com Dennis ta~ situ~ção, aggravada por 
Morg·an' .. _ o fi·11·1·1e se r·esume tes,, embora alguns pontos se- desmandos de ord-em politica. 
na accidentadá historia de um jam tratados com comicidade. A situação illicita de um outro 
jove1n, condemn·àdó illjusta- Pelo exposto 6 filme não é casal, um divorcio e segundo 
mentê· como assassino, e que aconselhavel pata me110res. casamento apresentados sym-

========================== 

.A CANÇÃO· QUE TU CAN
TAVAS - Da Broadway Pro

. gtalllina, ·coin Angelillo .. --- Dois 
ii·mãos pobres conhecem e se 
à);)aixónam , ,po;r mem.bros · da, 

··alta sociedade. Allusões . á si-
tuações equivocas, que não se 
concretizam e uma certa indo
lencia do 1i.rineipal personagem 
não chegam a prejudica.r o 
filme. 

Cotação - Acce'itavel. 

A VOLTA DO H'OM-El'vI'' 
LEÃO - Da Normandy Pictu
res, com Kath1een BurkB e 
Charles Louoher. Começando . 
por um divorcio inutH ao en-· 
redo, o filme apresenta sce
nas da Vida no deserto, .entre- . 
nieada de luctas, raptos e as
sassinatos. A ·J)arte romantica. 
localiza um amor correto. Pe-

para alvas, roquettes, 
sobrepeHz e toalhas de 
~ltares, comprem na 

ca§<l; :~spechrlista ~ 
---(· - . ' 

a casa om:te tndo é 
ma-is. barato 

Rua das Pairooiras, 
NOs. 88 e 94 
'.fel. 5-4070 

ADVQGAD:os 

Dr. Vicente Melillo 
'Praf:a. d& Sé N.0 3 - 2.0 andar 

881& 13 

lndicad:or1 p·rof issional HOMEOPATHIA 
, Dr. R,ezende -Filho 

:&r. Plinro Corrêa de 
Oliveira 

:Rua Qu.intlno Bocayuva N.0 54 
- 1.0 - Sala 323 -... Tel. 2-7276 

Joviano 'l'elles 
j 

-e-

J.. N Cesar Lessa I • 

Advogados 

Largo· da Misericordia N.0 23 
Sala 904 

CONSTRUCTORES 
Af.fonso Butti 
Perito Constructor 

Estudos - Projectos - Orça
mentos - cónstrucções 

Alameda Glette, 359 .- Tclephone 
5-6719 

MEDICOS 
Dr. Francisco P. Reimão -----------

Dr. Milton de Souza Bellmeister Dr. João Baptista Parolari 
.Clinica Medico-Clrurgica 

Meirelles Rua São Be1,to, 224 - hº andar Cons. R. Barão de Itapetinin-
, - Sala 3 - Tel 2-1543 - S PAULO e:a, 120 • 9.0 andar • Tel. 4-0343 

-=.15 de No,··embro, 150 - 7.0 • • · ~ ª'- Res. R. Santa Cruz, 103 -
am11r - Sala, 74 - Tel. 2-0035- p • Pedrosa Tambellini Telephone 7-4825 

· · Atlvogado 

Dr. Car-los Mora.es tle 
Andrade ; 

Rua :Benjamin Constant, 23 -
f.O ~ • Sala à8 • Tel, 2-1986· 

Luiz Gonzaga Paralwba,, 
Cam-pos 
Advoga.do 

.. : ''(P.alacete . Santa Helena,) -
Praça, da Sé, 247 • 1.0 andar • 

·-· ·. ')·-~:~~- ,i'!Üi\.:_' 

R, Wencesiau Bvaz, 14, 3 . .o and. 
'felephone 2-6'326 - São Paulo 

EN(}ENHEIROS 

Amador Cintra do Prado,; 
Engenhei,o ArchitectG 

Archit.eetura religiosa, collegios,: 
residenclas collectivas ·- Rua 
Libero ~a d a. ró N.0 641 

~~-~,-

Dr. CaQtargo Andrade, 
Doenças de senhoras - Partos 

Operações 
Da. Beneficenc!a :rortugueza e da 
Maternidade de São Paulo -
Cons.: R, Senador Fóijó, 205. 
Tel.: 2-2741 - Das 16 ás 18 

· horas. - Res.: 'I'rav. Brig. Luiz 
Antonio, 8 - Tel. 2-6035 

Dr. G. Christoffel 
ESTOMAGO 

FIGADO, INTESTINOS, 
P-ULMõES (.Asthma) 

Praça da Republica, 8 
(iall, !I. ~ J'l:I:e. da.5::3:: ~ j,.,bt., 

., .:. ·> -· .. ; ·.. .: . ~ 

Dr. Hug,o . Dias de 
Andrade 

Clinica, gera.l e molestfas de 
senhoras · 

Cons. Rua. t!bero Badaró, 13!7 -
4.0 andar - Telephone 2-2270. 
Res.: Rua Thomé de Souza, 55 -

Telephone 5-0565 

Dr. Celestino Bourr-0ul 
Resldencia: Largo São Paulo 
N.0 8 - Tel. 2-2622 - Cons.: 
Rua 7 de Abril, 235 - Das 3 

ás 5 horas 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos, 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Radio - Diagnostico - Exames·· 
Radiologicos á, domicilio 

.eons.: .Rua Marconi, 94 (Edifício 
Pasteur) • 2!' and. • Tel. 4-0655. 
Res.: Rua Tupy, 593 - Tele

. phone 5-4941 - SÃO PAULO 

Dr. Barbosa de Bar.tos OUVIDOS, NARIZ E 
Cirurgia - Molcstias de senha- GARGANTA 
ras. - Cons.: Rua Senador Feijó· --------------
N.0 .205 · - 2.0 - Predio !taque• Dr. José E. de Paula Assis 
rê - Te!. 2-21741, - Re.s.: Tele
phone 7-1268 - Consultas das 
10 ás 11 e das 14 ás 17 - Ssb· 

bados, .das 10 ás 11 horas: 

Dr. Vicente d.e. Paulo 
Meliflo 

Adjunto da Santa Casa - Ope
rações e tratament.o das moles
tias de ouvido, nariz e garganta. 

· CODS.: Rua 7 de AbrJI, 235 -
1.0 and. - Apto. 110 (das 14 ãs 
1'1-horas) - Te!. 4-7551 - Res.: 

, TeL 8-2432 
Prof. dt: Hygiene do, Collegio, 

Univ~rsitario 
Director do sanatorió "V-ilia- MEDICOS NO INTERIOR 

Mascotte 
0-CONS. R. Marconi, 34 ,.... s.-o· .n L . M Ih C 
andar - A:ppa.rt. 63 ...... RES,= 'i.l.1r. ·. 1llZ ,e a.do ampos 

.A<v.enida Agua Bl-anca, ai Medico Oculista L~ :r.e1~~~~ .. ··· ~ ..... ~.t: __ ~.! !~ 

Cons.: Rua Senador Fe!;ió N.:'I 
205 - 7.0 andar - T-el. 2·0839. 
Das 15-·-ás n:horas :... Res.: Rua 
Ca$tro Alves, 59'1 • Tel, '1-Sla'l 

DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomeu 

Cirurgião-Dentista - Radiologffl'" 
ta - Pela Escola de PhArmaci& 
e Odontologia de São Paulo -
Clinica Dentaria. em Geral -
Raios X - Diathermia - Infra .. 
Vermelho - Coagulação • Trans
flluminação - Vitalidade Plll• • 
par, etc.· - Trabalhos por car"! 
tão, hora ou orçamentos. -
:Rua. Martim F1·ancis<'J.!, 97 • Teft 

5-5476 - :::), P.AlJLO . 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado da Fa;1 
culdade de Pllarmacia e Oqon-, 
tolog!a de São Paulo - QirurgiãOj 
Dentista diplomado-em 1914 -: · 
Ex-dentista. do Lyceu· Coração de:' 
Jesus - Especiallilades: Pivots. 
Corôas, E'.o-n:t-e.s, Dentadura: 
anatomicas -e sem abobada pal~· 
tina - ConsuUas: Das 8 ás ll 
e das 14 ás 19 horas - cons.:. 
Rua Direita, 64 - 2;º andar -, 
Sala 7-7A - Res.; AI. Barão d~ 

~~~~!l~_:4~~:- -. ª!. ~~ 



LEGIONA RIO Sào Pauto, 2 de Março de l !l! l 
;;;==:::=::::===----====-==~ .... .....;=====---=====;;;;;=========-~==============::.....:.-....;:.~~-;;:;;;.;==~=e__;""-;..... 

111~--

Syphifü 
Rheumetizmo 

. Feridijs em geral ?- ' 

«ELIXIR OE 
NOGUEIRA .. 

--------~.,,--,~.;.~~ 
FRACOS e 

. ANEMIG-08_ 
TOMEM ' 

VINHO 
CREOSOTADO 

s: ;_ .%Q&Uiiil2i&8iiilZJ@ a de João da tii\vê 
Milheres de cur.ados Silveira 

_____ ____.:......- operação que de;;tes ao com· 1 B R A s I L l O artir-;(I 1.0 reza:·_ A~ con· G~ANDE TO"''C; , 
mercio desse paiz dura11tc o I sigmu;õc,;" cm pagamcnLu clll: e..--------=·····-· .. 

RIO ultimo anno e de -declarar o i gc.ral as importalll:ias e111 di· !1 -· . 
;ENS-INO SECUNDA · · t · 

nosso cleseJo de vos _sei· u eu,: paôs e 110 que 11a·o coll1'd1·1·en1 1110° (ºJ·c1·1·111c11tac 1·11cl 11·11 ·a: .ullciro, cujo levantamento ou j t;'X· -REI AF~FONSÓ X . l. 
_ . por todos os meios possiv·eis. 1 ,. • · •• ·'. ·~ ' ' , ' •• _ s ,· 1 .,·1_. util~zaç_ão . d_cpencle1~ ela a~1tori- ü ·. > T !, ,. 

A Sra. Lucia Magalhaes, _d1- Tereis notado que o nome ele: c:om a ConsLituü;ão, é ma1;i8- i_cro1 _1'.ia do_ .~!H~1ste1 i~- da :l\.':11- zatao Judicial. ~e. rao ob. ngato- j DA HESI AN H.~ 
,f<'t·t~ra da D'ivisâ.o de Ensmo nossa organiza(sào foi n10difi- traturn e ao JJessoa! ela Secre- cultui a a ci iaçao desse 01 gc1rn riamente rceull11daR ao Baneo. Acaba dê falleeer A ,.;t, 
i:;,,cundario do Ministerio ela: caclo ele "Associated Cot'fee taria dos Tribunacs. _que está subordinado ao C!.'n· do Brasil. · · · ' XII!. ex-rei ria Hespanl!a. 
Kluca<;.âo. enviou dia 22 p. _P· Industrie of America" para Artigo 2.º - Os serviços pu- tro :!\:acional de Ensino e I'es- O referido decreto c<insta O anUgu sobelano lH:>p;i.-
fl.() jaspec:to.r ele ensino uma cir- "l\ational Coffee Association blicos serão executados por quizas Ag.ronomicas. ainda de mai,; 5 arlig:is. nhol coutanJ. 51 · a11uos (1€ 

c\llar telegraphica, reco_mmen- of U. S. A.". Esta modificação funccionarios e por pessoal ex- Actualmente, os planos Ex- idade. 
dando o rigoroso cumpnmen~o não repyesenta alteração algu- tranumcrario. perimentaes são estudado>< e O NOVO MINISTRO DO A extrema fraqueza dçi en, 
da lei no sentido ele que n~o I ma da sociedade ou da politka Vem depois o capitulo 11 que discutidos e ooncluzi~os por fcnno e ,u, clépressilcs ca1·-
srja permitti<lo ant~s elo dia por parte, da organização. trata cios funccionarios publi- todo o paiz atravcz de trinta PANAMÁ. JUNTO AO diaca8 do ex-rei vi11ham preul:· 

. lS de i\íar<~o 0 funccwnamento se em · qualquer tempo pu- cos. O referido capitulo define e seis estabelr,c-imentos expe-1 G(; \TERNO BRA~l- cu panelo seriamente os meeli· 
d';." Fls:~belccimentos sob sua dermos ser-vos uteis. não hesi-1 o que se c_ntcnde por funcc!o-' 1:im~ntaes .. Os resul~.fd::is,. de l LEIRO eos. ele modo qlle. o seu fallc-
01 ientaçao. teis em nos dar vossas or- nano publico. trata, outros1m seus expe11mcntos s<10 cstu- cimento era esperado a lodo ç 

clens". 1 dos vencimentos e dos eargos.1 dados e analyzados. /\ bordo do Argentina ... che-- momento. 
JNSTLLAÇÃO DE IN- ,-.------------, 1 O capitulo Ili trata do pes-1 O Instituto visa ainda a pra- gou dia 22 p. p. ao Rio. o O ex-rei Affonso recebeu ~ . 
.OUSTRIA DE PAPEL QUANTAS noites e dias de soai extranumerariu. O capitu- i tica de culturas de novas e~- s.r. Carlos Manuel ele la Ossa, liJxt.rcma lJnct;âo e todos: os 

NO BRASIL tormento? com dores de lo IV, das clh;posirõC's gc.racs.' pecics, variC>.dftdcs rcsi,,;tc11tcs quê vem exercer as funcções soccorros CSJJirituaes ministra 
, dentes, ouvidos, nevrtllgias, e precoces. aduba<;ões e pra- de ellviaelo extraordinario e cios péla Sant« Ig1·eja. 

0 ministro João Alberto fez que tiram por completo o O RECENSEAMENTO t.fear c:nlturaes. estudos r fi. ministro plc'nipotenciariú do 
!w pouco tempo, em compa- somno e a força para o tra- E.M S. PAULO brns. sua producção e m<·)lho- Panamá junto ao governo hra-
tJhia do sr. :Navarro de Anclra- balho. "VUG" Balsamo In. <los rlf> beuefieiamcntr , silciru. O s1·· Carlos :Vlamlel ele 
rk uma visita ao Paraná, onde diano acaba com esses en-

1 
• C~mmmlieado. do Serviço. , , _ ~,, , 1 hi os·rn cx~rccu dt1n1,!1lc oito 

(nl conhecer as necessidades commodos. ·Nas pharmac:ias : 1'ac:1011al rJp, l1eccnseamonto: · (\UNIS f ERIO DA AJ-,RO- anno, o cargo cln p:·r-,t'Pilo da, 
l' possibilidades elos nossos pi- e drogarias. 1 "Afim ele contrnlar a exc-1 NA lJTlCA I, c:idadr· tl<·' P,uiam;', '· 
nllciraes afün de escolher um 1'\b. "VUG". Caixa Pos-, , cuçào do 1·ecenscamcnto em to-
loc'"I para ~ installaçã

1
o 

1
d.a tal 2175 - S. PalilO. j rlo o tcnitorio nacional a. Di- 0 T'i·,,~1·clciill' d·i 1, 1111111 ;ca NGTlCfAS i\11LITARES 

primeil'a fabrirt-1 de ce lu ose ____ .;..._______ rccção Centra,! do S. l\. IL,, ,,, - _' ,t• · 
Jlo Brasil. durante o ultimo· trimestre do appro,'.ou ª r~l.'.'t;.'w elo lnrns-

0 1 · • , · • lhido no entan- Ü DESENv· OLVIMENTO anno pasi-;ado. dirigiu ,;olicita-' f?rencias ele o~llciaes dt'. Excr-
.ogai esco , - . t·11o e ela Mannha rlr• d1vers·1s 

* !'elo Pre~identc· ela Itc1,u-, 
blica foi a::;signado tlccrcto na 1 

])Hst;i. da Guc.1Ta nomeando o · 
C::irunel l'>:tci,am ele Su;na Li
ma chc~e do í!:slail;O· :\Ja·01· elo 
2:" nrupu cl0. ltegiüe,-; i\IilitarPi;, 

t0. ~erá a cidade paranaense, DOS NOSSOS SYSTE- / <;oes_ a m1!l\,él::cs ele chef_cs ele, ·, . . . ,·. · '· 
dP :\fonte-Alegre, que offerece 1 , NSPORTES se1·1·u;os publwos, auLornlacles pa_tci~tcs qu~. em : 11 tude da 

'n;,,;ore~ vantagens para a ins- MAS DE TRA ; judiciarias e directores de or-: ci_· 1ª\~~ d:'. f'-~_ 11'.,1 st0 r_H~. '~'.t .\r:~1·~-
hllaçào da primeira, fabrica . . ... 1 ganizaçõo,; pa.rtie.ulares nu n_auticH J,,lssai ª1'.1 a,.,oi 1:,, Jl,,i" 
.·, , 1 1 A r· t O Brasli realiza uma poht1ca sentido de ciiic eni c~da l'OP''I' , a nova ,,;r)cretar:a clP ,!,stado. no ce, u ose. 1rma que em _ - · - ·· · ,. · " ·: 

· e iniciativa dessa installação de co0rd011 açao da proclucçao ti~ão ou - empresa. fosse colhi-\ lDntre os referi cios ofl'iciae~ 
ír:ni emprestin10 do governo e transporte, obe'.Jecend0 ª um do o depoimento ele cada func- i foi classificarlo como h.r\gacki· 
dl' 10-0 mil contos ele .reis. progr_amma previamente cst a- cionario ou empregado sobre a! ro do a1·. o co11lra-alminrntc 

belec1do pelo nosso governo. operat:ão censitaria ele Setcm- Anmrndo Figueira- Trompows-

·*.: J1-,0J'é.lll1 àsB°L'~·t1tttloiS na pa~ .. 
lü rli~ Oucrra llcerctos exone
rando da~ funcr:õcs cic adcliclu 

Simultaneamente com a ins· bro ele 1940. o s. ·l\'. H. conti- k;1 ele Almeida. Na gracluil,:ií.o 

W 
talla~ão da ,gr_,1)-cle \lsi.p,.a sicle- liuá a receber. · diariamente: immediatamente inferior. lsto 
rurg1ca em \/oJta Redonda. o centenas -rle respostas ás re- é. na ele coronel, o. Ministro 

' 

presidente ela Re_1mbJ.i~a vem fer.iclas solicita<;ões. ria Aernnaulic.:a contará com t,s 
a~atelhando as fer1:ov1as na- Gracas a esses informes scguin tes: cápitàe::; c!C' _mar e 

.• ~ _ 1 <,10naes. para ca~ac1tal-_as ao leaes " numei'osos. objectívos guerra Fernando Victor do 
· ., ~- ~. ' t.ranspo1 te .ela pt ~clucçao d_os procedentes de. todos. o.s Es.·t. a- An\ara-1 Sa vaget e H eltu.r Va-

,-mi!Har junto ,'t J.•:mbaix·t la elo 
Bra,;il em Buenos Ayreti o te-: 
neu 18 COJ'OllCl Emi!ju Rucl ri
gues Jlihas .Ju11ior e no111cancfo 
p~.1·a suhbl.ituil-o o tencnt,: co
rond Tas:,;o de O,ive:1·~ 

&e 
r .,:,,. FUNDADA IM IH2 

11., 2• dt M.,i,~ 80 o 90-Coi•• PHtal, 20211 
SÃO PAULO 

f''""'"' 
~~ -•' nossos cent1os agr1eolas e 111 * Sob o comrnando do afo1i'. •. 

_ _ ()) ~ d t .. · dos., a Comiuissão Censititrfa racly; coroneis E(.iua1·do Go- r'ante Joà'O 1~. ele"· Az,evedo :.\li-" VfSf'I' A DE EDEN Á ., /2~~, .,· ~ us naes. Nacional te,ve. 'desde logo, e_le- m,es'. _Ànt, onio _<x,'uedeH i\Juniz, ' y{r , ., lancz. deJ}OÍlS' ele J G di:lS ele T. uRn_· UIA , 
- ~u ' ~-- O AN1'E-PROJECTO DO nientos insuspeitos. 11.a ... r. a c.·on- An. ge-lo i\·.lend. es . d_e i\1_ o·ra.e.s. ~,t " , .,· m:-.,fohras nas aguas do sul rlo , · , . . · . , 

, _ " · . trolar a ma~·cha dos trabalhos .·G~rvasJo I).un~an de Litlw.. P.,q- JJc.iz re~·.ressaram a Guánaba-1· A1it.~ny Rele;,:· m1mstro daé 
(~ ~ NOVO CODIGO DE CON- tanto em )Cidades .ilnportantes I elr1gues e Amncar PedornemtR. : . " . . . . . ;; .. ·. ,He-laçue8 Exten::ires da Gt'.au-
\: ~ TABILIDADE eómo em remotos sectores ru- ra. ª~ umaa(les da Esquadra,. Bretanha realiza mna se1·ie de 
· ' \ raes. · OBRIGATORIEDADE .CJ~e executaram .-O pl~no .tech- · Ylsitas aos · paizes d~ orÍ.eni~ 
~' 1. O Dasp encaminhou ao Pre- DOS· DEPOS.JTOS NO . uwo que o e:,;tuclo ma101· cl~ ar-1 euJ•opcu. co1n obje<:Üvo aipdo 
\\ NI sidente da Republica o antc-J 2.º CONGRESSO PA N- HA_ NCO. no BRASIL m:Lcl~- 1

,
1:~1:~u ))lll'U ,,,;1-w J)Ol'~clu nà9 l;CY°Cladq d{fief,aJ,fl\ellte. ,· 

~ 'Jfj projecto, do novo Codigo dó AMERICANO DE ENDO~ !lc cxucic.,io, · · A11tt):; :O ,1i1i11iMro in'g!ez hf;. 
'·1 Contabilidade Iabo · d · 1 · . . . . . , . 1 teve n-a Africi/. · onde ·se avís-"' . _ e· 1ª O por CRINOLOGIA O Presidente '1a llepublwB * O ~111u,;t1·0 dn Gucri"t -- . ' . · · 

uma commissao coinposta dos · as;,;ignou ·c1oêÍ·etb clispund:o ;;0-1· 1m.1,ndou ·prorru"al' até 1.0 cl~ · tou com as a'llt?r.itlados og~Ji: 
Srs Joa·o Fe1·1·e1·1 .. , J\Io1·aes Ju . · . · " · · elas ,e com· off1c1aes su1Jer10-. "' · · O Presidente ela Republica bre depositas judiciacs e ou- Abril proxrn10 a. abertw·a elas ·. , . . .. . . · •. . · .. 
nior e Ubaldo Lobo. . t 1 d C 11 . MTt ies elo o.xe.1CJto b11lanmco do 

0 an.te-p.rojecto trata ela a-ss1g11ou decretos nomeando ros. au as o o. eg10 • 1 1 ar. Oriente Proximo. 
os srs. Aloysio de Castro, ·Hei

ContabiHdaide industrial. que tor Anes Dia:,;, e Le.ão de ;\-Je. 
constitue materia nova, propo- nezes Povoa e Thales Cesar 
clonando ao administrador ele- Martins para. .representar 0 mentos de orientação. de' que Brasil no 2.° Congresso Pan-

TERNO 
sob medida á prova d'agua 

Antony ·Eiclen e Jobn Dill 
1 ehcg-a1·am qua1·ta:fei1·a pam;ad,r 
I em Anka1·-a. Pensa,;;e .que o 
· mlni,.tro inglez -proh1óva con-
1 ferenc;ia, entrn rcnrei:;entanl.ef' 
! ela Grcda o da Turquia· pa1·a 

actualmente não dispõe, e pos- Americano ele Endocrinologia. i 
sibilitan,do á industria do Es- a realizar-se em iWarço na .ci-, 

_ tado. condicções de producção da.ele ele Montevideu. 

E, t\ l A·Q M U D E sem desperdicios e clespezas 
·fl.SSCHÜll' .. Ul'l\i:l' aeciio CCHjúncta 

1 
·dcs ·cs paizM o da r,:,tilate1·1·a 

, <.:Olül'a qna'N1e.r tentativa a1, · , · 1 ?<l evita veis. 
COMMTSSAO DE ESTU
DOS DOS NEGOCIOS 

ES;I'ADUAES 
COMMERCIO DE CAFÉ 
ENTRE O BRASIL E OS 1 

EE. UU. 
, i 

O sr. W. S. Williamson, se-
cretario da "National Coffee 

· Asaociation", a maior orgêlni
taçio. caféeira dos Estados, 
Unidos e unia das mais impor
tantes do mundo, acaba de di
rigir, a seguinte comm unicação 
ao sr. .Jayme Guedes, presi
dente do D. N. C., pelo desen
volvimento que foi dado ao 
bommercio r!e . café brasileiro 
rlu.rante o anno ele 1940: 
· ··Por uma. resofução tomada 

mu. nm,sa. recente convenção. 
.fui !Í1c.umbido ele VOS transmit
.til'. o·s , nossos sentimentos ele 
~il~ce1;0 apreço pela valiosa co-

. O ESTATUTO D O S 
FUNCCIONARJOS ES
TADUAES E MUNI

CIPAES . 

l 1P1..Jii n::is Ba·!~a:-ns. · · · · . 
/\iJezú elo acco1.•do i·eeom =========;;:..;;=;.;;..=...;;= ___ ._ .. , ... ·- ------- r.fr,m;a,d0 entre a 1.'mquia. C a 

- Bulgaria. juil!'a-se ern Ankii.m 
Tomou posse hoje do ear- E X T E R o que não ~e ,tJ'a.-ta dum nacto. 

go de membro' ela C~mmissão . . ·· I .' ... _ ·,~R,. ·.·.· .. · que permittiria a invasão de 
ele Estudos dos Kegocios Es; _ ·qualquer ter-ritorio de. paizêS 

O Pi•esidente da Republica tacluaes. o. s1·. Cleveland Maciel. ---------------------------- balkanicos. por parte . da Alle-
assignou clecreto:Jei que cl1s- O novo ,nen'b ·o c1 · · h d ·c1 

. . . • i . esse impor- A. GUERRA· e -pelo menos 110 momento: éo1n man a, sem a . ev'1 a reacção 
põe sobre a situação elos. func- tante orgam. criado para auxi- turna 
cionarios elos Estados. Muiiici- 1· · · d mais mobilidade do que na Eu- · · iar o mm1stro a ,Justiçà nas roJ>a. . A situação nos Balkans aill• 
pios, ·Districto l~ederal e Ter- iiiformaçõés _que tenh.a q· ue Mais ulirn semana se ·findou 1 . ba ta"t . 1 f C , 

. • . c1· d . 'dad Os 1·11g'. ezes ava11"a·111 co111 i·a- e a e s " e .eo l usa. Ol rem ntor10 o Acre. p.restar ao Presiclénte ela Re- sem g.1·an es '11ov1 es na- • · ,.. 1. . el .·. .. 1 d 
O i O ))idez em certos ·iiontos ela So- no 1c1as um prox1mo go pe a art go 1.º diz o seguinte~ publica sobre assumiitos ela frente a!IJane-~a .. s gregos an- ., .. 11· ·1 ·. · ·a· r· h 

· · · · 111a1 1·a 1·tali'ana. onde a· penett·a- · ,.,, eman 1a. que seria es ec a-- Os Estados e os Munici- administração dos J<7stados fez nunciam uma offensiva cl1rig1- • d t B 1 . 
P ios aclopta1·a·o as 1101·111as cons- t 1 · b' t l · · da pelo ªene1·al Papagos com i;ão att. inge a mais ·c1e 400 ki- 0 con ra ª 11 ~ª1'1a, no cor-

par e < 0 ga me e e 0 mrnistro º lometros. rer destes 3 dias. Os rumoréfl 
tantes desta lei em relação ao Francisco Campos. o -ftto de estacionar certa-s • , 
P essoal a seu 0 e1·v1·ço. ' - it li na' como tam n1·a 26 cln. Feve1·e.1·ro a.· f .. sao _mesmo ele ('.ei·ta fMi~a. 

q reacçoes a ª · · 8 • · . '.' 8 · 01 · c·onf1rmados· pela. concentracào 
Paragrapho unico: - Estas O SALARTO MTNTJ\10 NA hem para_ ~e apoderar ~e algu- cas b.r1_ta1:mcas 1~enet1·a1·am em ele tropas allemãs cm num~ro 

disposições applicar-se-ão ao LAVOURA I má:'; posrçoes. est .. rate~1cas. A ~lc~acl1_smo. capital ?ª Soma-j clPvarlo na fl'Miteii·a bul~11.r·a. 
i\Jinisterio publico, ao Magis- lucta se reavivou ponsso em li_a italiana. A _conquista desta Porisso a vhit-a de Aiitonv 
terio. aos Tribunaes ele Contas 

O 
C tomo ele Vallona, Tel)elcni e cidade foi cons1·Icracla em Lon. l .,,.cl '. .. 

1 
. . · 

e ao· pessoal ela secretaria das . entro dos Lavra_do_res Mi- T<li'stii·a 111 as o:; resultados não d · · i ,', en ~ · All rnra e ªº que ria· 
llC Jt l . re>:<. dr ~l'Hll<le llllj)Ol'tlHlCia' r0<'C. ele l;l'«nde hnportaneia e 

assembléas legislativas dos Es- .n·os consu ou O mrnrn!ro e_ 0 foram ~rnito positivos. a não esl ralegica 1 
taclos 8 das comarcas munici- Trahalho sobre a appl1caça9 · . 1 ·t talvc.z elas confercnc-~s a sé 

ela lei elo salario lllillÍ!llO IIOS ser no llUllleIO C e lnOI OS que A cidade de :\[o,radfq•io _,} I realizar resnltc al~uma CÓUSà 

trabalhos ela lavoura. o · foi elevado tanto dum como um poi·to com a população ele · ele JJ0.e:iitin1 e eff\cie'tiU: r;ób1·~ 
si· d t , la<l Nessa frente a 

;OS MELHORES PREÇOS .,.~ . -

Waldemar Falcão mandou que ou .1o 0
· 

1 60.000 almas. Residem ahi 20·i a cólligação ariglo-tui·ca-hellê· 
se respondesse ao consulente maior actividacle é da aviação mil italianos. O porto é razo nica. . · . 
nos tc.rmos cio parecer ante- hritannica que continua a bom- e somente navios e barcos ele Fala-se ainda que s·ei•ã'o en• 
riormente, approvado. 0 qual barclear incessantemente as nequeno calado nelle têm ac- viaclas á Grecia val'ios corpo3 
es.clarece que na conformidade posições italianas na area de cesso e1:pedicionarios inglezes. para 
cio artigo 9.0 do decreto-lei n.º Skumbi e nas planici~s rle El , Alem disso numerosos ban- coacljuva1· os esfori;os l\ellent. 
2.1.62 de l de Maio de 1940 de- Basan, Lin e Po·grade<". Os ata- cos e recifes de coi-aes tornam cos. na lueta contra os ltalia, 
verá o salario minimo, no caso que_s f?ram tão efficie~ltes que . muito clifficil a navegação nes-, nos. no se(•to;· albanez. 

E A· MELHOR QUALIDADE 
Presunto e Frios - Vinhos Finos, 
Fnretas, Biseoutos e Bombons -

, Gener06 Alimenticios 

EMPORIO MONTENEGRO 
av• AUUUSTA, 1.559 (Es(J. Jt. l,uiz Coelho) - r.1J11ne 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
&\', 8JUG. f!UlZ ANT9NIO, 2.098 - (Em frente ã Igreja 

~çl,IJ~ Ço~ceiçáo) - ruom •z;i1453 

f;~erlJJtente a 
MANTEIGA "BANDEIRANTE" 

. . 4.il9 !t'l)ijO . t 

em apreço, ser accresciclo na os 1tallanos foram obrigados a . se pequeno porto africano. 
proporção cio excesso de horas reforçar suas posições. J Entretanto a importancia es- 2 1'J n t 1 cd <i q 
sobre a duração normal de Tambem a cidade de Dukaj trategica ele Mogadisclo existe · · 
oito. foi violentam. ente bori1barelea- em virtude da estrada de ferro cl~ 1\-f n 

O 
,l () 

da pela aviaçiio ingleza que at- que liga essa cidade a Abruzz!. 
INSTI'l'UTO DE EXPE- tingiu objectivos militares ele Em M:oga<liscio estava )ocali- G -r 
RIMENTACÃO AGRI- importancia. , zada un1a colonia expP-rimental 1 - A. 1 

AÇÃO· - Noticiai 
• . de fonte italiana dão .ne, 

COLA Os gregos prc~eudem. ao que, agr!cola. . . . ticia de certas agitações anti: 
1iarece com razao. torem cap- · Na Abyssm1a as torças do;; britanuicas qne relniim na 111• 

Cl Instituto de IJh:pe.rhncnta- tw·aclo lmpo'rtantes poi;ições etyopes nativos apoiadas por, clia. ' 
çâo Agrícola velu satisfazer nas montanhas que cercam tropas brltannicas augmeuta· 1 
uma neces::iidade fne.diavel da Q1;travitzn, f-11-zendo 1·ecua1· ne,;-1 ram com ex!to a sua a1•ea de 2 - CENSO - Segundo o ul• 
l!,grleultura bras!leli·a. o ,mi- se secto1· as patrulhas mais pene_trnção não só n~ região timo censo 1·e~liza~o na 
llh:itro Fe1•111!,ndo Co.sta, verifl- avançadas cjos pe11insulares. l de Gocljau como ta111bem no 

I 
Palestina, a populaçao do pai.a 

canelo l}i µ!)çei;§lclªcle qe collti- Na Afltlc~, ~ ~JJel'l'I!- se apre- , sul do palz, onde provocaram é de 1.690.062, dos quae• 
11uid1J..d.o de ru,dl.o uo11 trab~· , senta com """-IS im.Dort.R.noil!., o ,..ecuo das forca!! ftal!anaH, 501.45.2 iudeua. 



'so ~ :21fe,-~ ,ai lf.11 .t E G I O NA R·I O_ 
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Eucharistico Nacional Noticias ·do Interior 
. f CAFELANDI.1\ dre Roque Francisco Netto. uà. 

·------ . ment-0 das :\üs,;ões" seía no diocese de Campínas. 

IV Conqresso . ~ 

Co_ ll!fl,!l,nte o ed1t. ·'fl. Cu_r1a_ 1\,JJSSôES l'REPARATORIAS no CONGRESSO ' l de ln41. i o LEGIONARIO NA DIOCESE Na Cathedral e na Igreja: do 1

' - - dia 
7 

ele ~<>tem iro Rosario. realiz.aram-se airida ~etropolitana, . recentemente' O PROGRAMMA DO "ANNO MISSIONARIO" - quando todo o Brasil celeb.ra i DE CAFELANDIA retiros abertos. pal'a ós tieil'l 
-divulgado pela imprensa. no: MNIDADES DA ABERTURA E DO EN- a sua maior data nacional, com I_ , 

<lia 28 de f-e.Yereiro. 1ís 9 horas, AS_ SOLEi . -.. S solemrudade I i>xtraorclina'ria, Muito auspiciosamente. e em ge1·al, haV-efui,o .Y-eguiar con-
na ca.thédral provisoria. lgreja CERRAMENTO DAS MISSÕES - AS REUNlõE i·ealizando-se na Praca da Sé credor do apoio zeloso e intel- currenuiá ás pí·b.ticás de pie-
de Santa Ipb.igenia. re{l\izou-Re I DAS ('OMMTSSõ_ ES PAROCHIAES E DA grandiosa C'oncentraQão dos Jigente elo Clero Diocesano. a dade desses dias. 
com a maxima solemnid~<IE>: ª COM~!ISS.~O DE FINANÇAS fieis de toda:-; as parochias da campanha p1·õ LFJGTONARTO Paschoa das difü1ésticàs " 
ll.bertur-a das Santas é\lisRoes OapHal, rormando-He <'.ortejo ti>m surtido proinissores resul- enfermos; - Na ültiíhâ rêuiilffa 
pret)!l.t'lltót.las do IV Con~resso nando memoraveis os congres- nas orarões. no fen"or eucna- immenso que Ievan\ a imagi·Jn t.actos. que realizou, à Accão dâU101!·· 
l~ucbatist.ico Nacional que. no e I rlslico·~ ·de,.te seculo. ristico de tortos os fieis da ar- do Nossa Senhora da C'oncei- A falta de um jornal catho- ca deÍlbérou_ promover, d\iran. 
ter.reno espiNtual, .é ª obra . ~~~o,tl~oi:te~ vi~aá de, renova, e-bidiocese. pois que da ren~- eão Appare('ida. a padroeira li?o, l_ivre de peias pa.rtídarias. 1 b~ _o te~t>o âa quaresmii, __ os 
maxltna do Pt?gl'lltn~ia tr~cad? çôes esplrltuaes onde quer que vaQão de suas almas por so,:1- do Brasil, em triumpho pela nao vmculad~ a emprezas. cujo preparati_v'os para. as d_uas P_as
flélG Exruo. é Rev~o. Sni. A_t- hajam sido celebrndos, ;;endo da piedade e extrema adora<:ao ruas e pracas da e-idade. idealismo P tao alto que_ só en- choas ac\ma_ citadas. Ceme un
cmbls_P<) í\lettopohtan~ pal ª por tudo isto que O snr. Arce- a .J esns Sacramento. firma pro- Qualldo 

O 
venerando Arcebis- cara o serviço. ~xclus1vo: :.d~ 1ned,1ato _ trabalho. pata lls __ ef. 

(lll-1! 'Ó tl'llhtle cett~~e teli~IOA~ bispo l\letropolitano instituiu, pos!to de perseverar na cón: po de Siio Paulo tão claramen- Igreja em benef1c'.o da Paula, fecbvacao do_ p1'_11ne1ro _- mo,·1. 
<1ue Sã~ Pa\llo \'ae 

I 
ealizat .el., as Santas Missões prepar~to-: fissão destemer~sa da sua fe te falia e appi>lla para al'l ai- tem levantado ncas <llld!ca- mento. dar-se

0
1j, na 11\;reja, Ca-

1942, !lãó seja apenas. um g~~~-, rias que, com a maxima solem., ch.ristii e cathohca e que esse ·mas e os coracôefl de seus fi• ç<ies_ thedral, t-Odos os dorn1~gos, ás 
de aoolít.echri_ent_o soC1a_I e , . i uidade, s. F.xcia. em pessoa ini-, Congresso se ha de tomar fon-1 lho~ espil'ituaes para que se Entre o. Clero Diocesano: não· l? _ horas, un~a aula de, énte
co na a,tUl'ã: da no~sa. cul.tu_ ., cion no dia 28 de fevereiro na· te perenne <le gracas sqbre to- mostrem agradecidos á insig- só os Rev-mo~. Parochos s_e- cismo, exclusiv-amen-te· de,diea~ 
ta, tfü\'S sobretudo 

8:Jª ª m,\IJ. cathedral provisoria do arce- ! dos os habitantes elo Estado de nie honrn, que lh.es r,on<'edeu a c1~nr\am o rnovunento, ~otno se, da ao preparo das _do,tnestfoa~. 
solefntlé detnonstraçao da solt-. bispado. 1 São Paulo. Santa Igreja com a designac:ão I ufana a J?!ocese de sei a <l~e I Para o segundo escopo, !oram 
du fot'macão_ catlwllça <la mm- Nesse dia e naquella Igreja I No sen extremado zelo pela da Capital de São Paulo para conta ma10r numero de assig-1 designados div-ersos membros 
lia gente, trh:uupho_--~a Rlllt Pi::-' ,\s 9 hora;s, s. Exc!ª· _ Revma, l salvni;:ão das :~!ma~ do seu séde do IV Congresso. Encha• , nantes enti~e seus Pad1_1es. Os J da A. e .. afim ele faííet-éfu vi
dade ch.tistã em t<;nno do su ceie· bi·oti soleimie i\hssa do Es, :, rehanhQ, S. Excia. nao se. limi- Parochos sao, em q_uas1_ todas I sitas aos enfermo,; e pra·p_a1·a1. 

rlsti<'o Nacional, corresponden-
" do-a com vibrante manifes- _ 

e:rnlfiêhtó tiiaximo da ~na lgre- ., iii·1.1·to Santo com _a presen~a 1, toti ús mecl;1as acima cila- - as cidades,_ os primeiros a 

I 
os ú Santa Paschóá. __ _ 

:l.a, pois que 'é para a sua_ gl~- ''elos Revmos. -Padres Nlissiona-i das e mandoii mais: tação da sua tradicional fp ca- asslgnar. ' .. Campanha de Acção. Catho-
rificação que pelo mu~iclo· mtei-: i'ios, do ColeiJ_do Cu.bido Metro-i a) ~ Q_ne, durante O tempo tholica em torno do Divinissi- E"m Biriguy, onde, em tres, fica entre os, Vicenti;nos. - -
ro se celebram , cong1 essos eu- : )lolitano, clero secular e reg·u- das i\11ssoes, os Revmos. sa- mo Sacrame.nto da E!icharistia dias foram obtidas cel'ca de.: Ficou resolvido, na ré-unlfío (1,laf'isti-cos ihtel'hat>io1_1aes. re- !ai· •,issoc·ia<>.o-erl, e fi'ei~. ein .,"e· 1, cerdotes nas missas que ceie- 30 · t a 

O 
r EGTON'A / · 

" " " a Junta Executiva desse mes- _ as,c;igna ur s, '·" · ·. dos Homc>ns da A. C., aue se .giof1aês e loéaes. 'S~in ·que ·13or, •ra1'. prointnciniHlo exho.l'taçtw bí·nreriJ, sempre que. as rubJ·i-
1110 

Congresso não podetia faJ. RTO teve a ventura de contar!,_ inicie uma campanha de ln!'!• 
eAte _ a$pecto ~.s.ses cdngress?": fervf\nte pelo êxito das San· r-as o r:ier~nít_tarn, da1~a~ as Col. tar ao dever de div'ulg-ai· larga- com a dedicacão _do :romotor trucção, eoileernente aG Tll'O-
!lP alcandorem e aflsim se tn.,, tas i\llssões, fazenrlo a enti'ega lectns Pro Pace e l ro Remis· . 1 ,, . ,, S local, _Dr . .José Lmz Vicente ~e j ooi·an

1
ma ela A. e. nnº_ mni·ri~ t . · h J ntes , p t mente -o pie( oso ueseJo ue , . ,., , ~~ , _, 

çam sugges 1vos,, em,,o ga_ .: · clu Cni1. svmbolica aos Re\'. _s10ne ecr,n orum; Aievetlo Franceschini, ~ u e vicontinofi. A PJ'lme!ra eonre. 
e cómoventes, i}àfilafs pod_e!'ão i m issionario~. . b,) ~ Que, na ;;éde d~ Ado- Excla. para que ninguem o acompanhou o propagandista I rencia que terá suas aulas ~ a 
se torlJar obras. ·àgi'adaveis a·: s. J<Jx'Ciu_.· invocou _para 0-stas ra~ã0 -Perpetua do Santissimo ignone e pa,ra que toclos neS ta de rasa .em casa. ~ cor~·espon'_j da C'at_hPdral,_ encarreganuo-«d 
neüs_;_ t~étot~s.d0.:.l;~vantamet1- i missões O patrocinil'. de :S:ossa Sac_r.am~nto (Igreja de S~ntu ~::·~ebª

1
:;~=~~~1~~: ~;~

1
:~-o~:~~ dente escolhido, Dr. Luiz :\fel: das mPsmas 

O 

Di·. ,Tosé da Fol.l· 
to el!p{r1tual :e,'-ino.t;tl_ -das 

1111P·, Sf\nhora <la Concei,;;ao AtJpáre- Jph1J;enia) durante o Penodo lado, fez out1_·0 tanto. e mer_c_ê_ ""_w.a R-oº. a.s. 
· · -· 1 d m ··!tt ã 1 1 1 s t MI · • ã escutem a voz do seu ·muHire '"' ~ tidõéll; fl _ena e ~'1- .ra_q o lll · cirla cuja irnagen1 e:stat·{t ex-_ cas an as ssoes ser,.o ce- ele ~eu r,onre1~uad? nome.: 111- FRANCO DA ROCH'. 
bl1Ca ,te, Jlied~d~,,~ '.~-~ ri\c.hrJs, ! po,;la l'i vellel'h<!fiO dos fi<\iS nas j )~bradas Horas ~antas Collec- pastQr. e a~sin'.. nas sol!!rrinida- telhgente dedrnaçao, B1r1guy A 
tii., eêtiffin\W· ~~afttfü;,,J"-tihias_ e , igrejas onde forem ·as mis:lsuos !-.tivas das _ paroclnru,, -as quaes des p1 e pai ato1 ias do Congres- será uma das grandes colmeias Cotigregaçãeo Mariana. - Gom 
tnotiv-os. de iricendibs pam al- j pregadas,, 1 terão como finalidade J)rlmei- so de Setembro de 194_2 rompa. ÍJr'r\ Llliáro:-:AIÜD. . 1l0111PU('Õ.O do prjmeíl'o Vlga,•;o 

·n1aR fétví'fites que com seus · ra ·o bom r,,i:ito dessas Missões· , 1·eçam eom grande piedade e da Parochia. re'ina muita an !• 
cl:i.~õ~s- atttn.hiam :13 be1wãos i . Ma,n!lon S. J~xc,~:---<JU~, ent:· l e) - Coroanáo ·esses neto~ extrema l1111nilclade e, transfl- Em Araçatuba, dado O apoio mil.cão nos meios rathollcos lo. 

· . 1 . ·· .à 20 e 27 de AhrH nndou1 o. haJa , . . g .. t·a<lo, pei~" o·i·acas qiie nel francQ do Parocho Revmo. Pe_. . "'. -. - "-'· -doi'! éé\is para os ares, 1ia.r , , · _ . , d · p1·e11aratorim; para o mtenso 1 .. . s M .., . , - - -· \T' l\ . . caes, pois ulV~t'S'es ser=. u!,I 
t1idàdes e pai'zes por toda pa.r- i uma Semana dos Doentes,- .u-1 fe1,vor com que todos os seus' las ehconli·ar,,o, comparecam , ictor i'Lazzet, e se:1 coadJ_11• emprehendimeíitos ®nefleó~ ~ 

'.. · . - - , rante ·1· qual os padres m1ss10-. . · · 1 .•. _ tor Rev-mo Pe Joao r.,uc1!0 · -
te dl!sptttail_ 4-o entre governan- 1 , ,. ' · lj · ados r>elu c•ler·o I cbocesanos deverão célebrar o_ a excelsa glon_fica.cao de Jesus . . · · · -. · 

1 
·-. - · se concretizai·eth pto'tlfuM\'!i>n-

. na.1 ws, coa< uv, - - C F' 1 CI . t • 1 t t Leite, e tambem a comp1ehen- I t E. t·' 
11 

e· : .
1 

tlim-se·, g '-í>s e governados a Jnlima fra-; 1 . , ·g Ia. levem aos magno seu ongresso ,uc la· , 1r1s o trmmp ian e e e erno sa·o e alcance do d.d Juiz ele, e. .,n re e es .o, 1 _ • " 
, secu ai e ie u 

1
• · ·st' n 194? · · · J T)' · · · S t b II d f m d tetnitlade christã, que gera a, enfermos llospitalizados O con- l'!. .1co e 1 -, o que sera o v_1ven< o 110 1v1n1ss1_mo ~ acra- Direito Dr, Raphaet Sampaio. ra ª. 10s e re _?I' a a

1

, no\11 
paz ~ub_liea:. e in:te.rnac_t~nal }?e- i -forto esplritirnl, para qne elles seu max,lmo esplen~?r· m~h- _ mento _ do seu Amor mf\~ito pe. ainda á gentileza do Dr. José matnz, até entao cap~- ',9:. _, . ., 
la pacif1ca1eao dos -es-pmtos en• I tatnbem parti ripem das graças dou S .. Exç_la. que o EJncer1a- . los h{)_niens peccadores . Jóaquim de Almeida, que se Nossa Senh-ot~a da ?.º~ce_i~:,o, 
cont.rada no tetnor de· Deus e t Invocadas aos ci>ns para toda - fez abnegado llJJnc!o do pro-. e ~ _ c·onstrucçao -da _cas4, 

1
paro-

ãa justica e Que é aprendida a archidiocese. o . . r . . CA UTFTI,LAS DO MONTFJ DE SOCCORRO pagandista, e lembrando os no, chiai. 
na escóla da piedade eucharis- As i'vflssõeR . tiveram ln'ido u o ~ JOTAS USADAS E BRTLHANTES - mes do Dr. José Ribeiro :'Vfaz- Mas. dan~o j~à um ~ass~ --pa-
tica. no dia 1,0 de :\tlarQo corrente, Compro pagando os melhores preços zei Irmã Irene e 

O 
trabalho- ra a orgamzaçao do·-fuov1men-

Se os congressos eucharlstl-_ nas Parochias da Penha, Santo de 'clarice Bedráu sem omittir to religioso, o no,Co Vigai-io 
. Rtia Alvares Pentea- o· I M - . b d f - ª '"'O"' ... e· º , ê0~ niio torem. solida columna An.él.ré. São Caetano, Santo ·e o n a· .. e· o os bons officios do incansavel aca a e un ar a·-'--' ue,r ,;: •• 

-de_ o-rações subindo da. terra Amaro e Santo Antonio ~lo Pa, do, 203 . 8.º a_n_dar llli ; · Dr. O lega.rio Fenaz, contando, 119ão Maria~a Wc,al, ~e;1~?-./$ido 
pal[il, es céos com a.lÍcerces em ry, nas matrí~es desses _decn- ============================= outrossim. com a solidariedade ,o·facto muilo -bem ,acee1to }e!~ 

. alffl.às àf'deíltés de amor divino, natos de ambos os orgãos locaes -'- juv-entude maseúliílà. 

• {:~r1ii~1:s e p:~~~c1:i:::ª:~:.iut~~ d1~:sgu!~s:~~e:~;~ed~~is paro- f e ri e r a ca ..... o M ~ r ·1 a· n· !l f e m1. " ·1 n a ~li~~:n~I~ \::l~m~~~a:ca;~;:~: pa~!:h~!~-=- ~es;j:id1:tra/: 
tacNfiêar antes que traltir a Ao mesmo tempo prosseg•ui- U U U fl gÚ.nda do LF.GTONARIO. - 50 ltatiba uma assistenda. êsp1T'i-

: fé chtistã., · de nada valeriam rão os Congressos Eucha1:!Rti.'~ , assigna_turas em uma s~rnan_ 11,,,1 tua!_ á alturit, de sua1_ úec_e·,fl_,_Ri• 
._ pnril. à salvação e santiflcaQão cos d!oceslinoR'. _ já inicia-dos j Ê' _ o lf-lllPO d.a Quaresma a fü-1.z quu.sl sentir. enrerrando E' a generosidade e cültura da- dueles, acaba de -ag'rae1ar :Jt j)a• 
·-do lttuudo .. El tem sld-o éssas com os , das dioceses de Rio prepà,raçao pa-ra os mysterios para nós mais do que -tudo um quelle povo permitte-me afiai:J.. rochiá. com um V!ga~io_ Cp~;p_a
~àil!fêR~()Õês de grahde Plé.~il- Préto, R_ ,ibélrã_o Préto, Br_ ugan-1 da Paix'ã-0 e as g~orias da Res- rhetlto de obeniencià, qar que 100 assigna.turas é a, .rador o Exmo. Snr. ;EllSP'! ._ t1& 
"e hs titünldães étúe vem tpt. !:ª· é Sorpcaba, sendo que ne~- surreicão de Chnsto ! Fl é P~l'a O deRapPgo do ·qoota natural de til.o genei•osa l Era_gança. !1l' eile o_)_Jéê.:ííj~-.er, 

ta ult!mn _>"à liistallaçãn e!!t.á A' imitação daquella p1·epara- Inundo dirn vaidades dos pra. c·.idade. dó'te, Pe. Antonio Faggiano, ,:.m 
Xarope "CRUZEIRO DO breve; nae,, pctnjchias desse. ai'- ç1'w feita por Nosso Senhor. zei·es j3àsAagPiros de~ta Lerru. 500 assignaturas é a parcella quem o ·povo itatibehs1$ d-ep.i-;;f. 

ERASit," ind!rado no ira_ cebfspa-clo tam-hem se realiza .. que no deserto, durante _ 40' zetJdo soar aos nossos 011 vi.dos eom que este a.uno, . ajudando ! ta tnuitas esperanças._ 
tamentó da.~ tracheo-bron- r!lo S_e1i1áua8 Eucharist.lcaR dias esteve em oraQâo e jejum ' que rt TgreJu nos introduz no DfH1s, a Diocese de Cnfelan-1 ~ 
chltese, suas manlfestaçóe,q, consoante cletermhmc;iíes rlos são es;;es, os dois distinctivos ! santo teinpo tia Quareslna fu. dia, l.erú confrihuiào u apres, __ _ 
tosses rebelàes e a.bundun- t·espectivos diocesanog. desse ten11:;o especialmente O "Memento homo quia pulvis sar o appareciment.o do diarlo - . RIO PRETO 
tes, tosses convul'slvas, e_tc. J:>e,,.tudo -Isto se. infere que S. 1 destinado á pu.rificação de, est et iu pnlverem reve.rl.eris ''. catltolico do povo paulista, j:Jio-, 
I.

n ... "VUO", caixa postá! E_ ,xc!à. Revmu.. u 81w Arcehís-j nossas almas ,ém preparaQão, N 1 . d 
6 

nPiro. por 1radic-('.í'io llistorica i, D. f.,.
1 

20 c·.om a p1·rsc'lí0a ~" · · - õ t ~ · · · . . d t -- llC a mais somos o que p e p. P., 
, 2q 5 • s. Paulo. Em phar- po -.,.pt e oc,af! lHl ~uas esperan- · ás proxunas alei?;nas o ·empo . _ 1 . , P 

11 
<le lorlos_ os grandes movimen, i do J<jxmo. e Re.vm

0
_ ~r. D. \ .a. 

l'ca'Í' para ó g·rnnde exlto cio 1 ' l 'ao po votai emos a e o < a em t l 
· lnàélas e drogarias. . ·.:1t • . ,·- . pascà, , que soar a trombeta que dPs- o;, nac10naes. 1 fayete Libanio e :111!'.ioriLla, r

0
H 

_ C~~~~yso ~-1?· Set.ernbio d_e _
194!) . Oraçã_o - Penitencia -. Ora-: pertnl·á toda a carne para O (Do Correspondente! locaes, a cldad-e d·e Ri0 PrP10 

1:::::::m============================== ç~o mais fervoro~a e _m_ais as, 1 dia da Justiça ... E quem tnaif, na Diocese) 'presenciou a inauguração ,,~ 
~ _ s1dua, para obtei ma10i es au- , se tiver unido ao espil'ito da quatro casas da Vil la VieeJJ• 

reder··ar~o da· s C-onnron!Jro ~, es Mar·,an·as· i'';i:~~·e ~Ja~;la ('~])~~::e ~~:~!~~'. i ~~~~{~ne~/~'.'ª1~!~ti1~ : 10~-~:d~~:~~:::~ BRAGANÇA tini, Exmo. e Revmo. Sr. Bi"PO 
iJ \JU U \J lJyUy _ f sa e infalllvel que nos abre I no Reino Eterno da biocese procedeu a. Ben-

# / 
0 

ceu! 
1
1 p · I•"ll·· d '·Ta,. Retiros do carnaval. - Est·t I cão da nov-a Villa. , . ,, .. · , . Penitencia, sobretudo inte- ensemos. 1 i<1s e .v ' 1 ia. . . ~- ' Comparer-eram ao acto o nr. 

A director!n da Fedei ac,;ao I tuar t1 ansações, mo1 mente as 1 . 1 ,. na necessicl·idp da P<'nitPncia clda<le v111, co1n alegria, eres- Cenobelino de Barios Sel-r:1,, 
ila:1 Cóngi'egações Marianas que dizem respeito á u\liena-

1 
tlor, que nos desapegue <? 1 1 ,10 J'PC,

0
·
111
-

111
'e,id-ada JJe-la f"t'P· cerem nest a1 11 1 t 

· r - · - . · h d . · . , mundo e do peccado e nos am- 1 ·' · , · · · - ' "' ·" , . · e 1 o, 1 s __ urmaR p.refeito Munlrit>à.1. 
ped" ts turmas do nterior. que com, de ens e .1a1z sem as- . . I J-.1 C'Omo meio ;ndispi>nsavel <le_ rP11ranleR, pol' or-C'asiao dos Dr. Bi·eiino Cai·aiiiui·,_i' T,_.

1
. · R ! t I t' nt · t •'n e r i>n I me sempre mais na. conqmsta '· · • · - · • 

flzeràtn _o ei ro. Pn 1~m a sen 1me o, nss1s enu ; 
1
~ · 1 . ·t d ,1 ,. F . . . . üe nos8 a salva<:ão. TnnocenC'ia fesl

1

ejos carnavalescos. xeira, J°ldz Cle di\'eito adjm-.io bondade de participar a ·Fi>-1 "ª da autoridade Pcclesiastica, < as v1_1 .u e_s eu 18 as, P0 _1s que 1 . . . . _ . ~, C' 
11 1 

s e d J 
" t 10" é mpoc 011 pe111tencia e1" a~ dtl""' ''º _ 0 eg O •. · · e · esus,_ ela 1 .. ª vara. D1·. Carlos dP. (_·ai·-• deti!<:ão O t.tl\tileto e:racto dos sob pena de: Incorrerem em !'PS· a Peni .encia que_ 1 . " · 1 ,.. ,

1 

· ·- · ·' " ,,., -
tet!l'antes. ponsabllldadê de orclein cano, ta ))ela Igreja no jPJnm quares· estrada_s capaze8 e ceriai, de ª Acqao Callioltea contou _com valho Filho, segun-do promou,r 

• nica, suspílnRão e· Jnterdici.o, mal é tão sunve que não se concluz1r ao Céu. . ~- um bom nnmero de mo_ças e, publico. Dr. Jacyntho Anie1 a-
senhoras fazenâ_o seu retwo fe. í mi. Di·_ Valdomiro Nalf.ib. Li!'; 

A REUNIÃO MENSAL NA conforme o ea.M, chado. Houve a.mda nunHil'osas • Alberto Ismael ag·ente do i~. 
ti: CURIA, Este aviso é clado parn que A ca· u·s·. a· da can_. on· ,"z·açao d·o· Be·,..to. pessoas que o fizeram aberto. ; de Sã.o Paulo, 'rnmo. Sr. Pt·o~. 
' ehegue t\u conhecimento de - ho !nesmo loeal. Pregou essa Calixto de souza Aranha, _(!rl-

A: .dtrect-orla da Fedemção tereeil'OS que ))OI' \'e!ltura ve-1 Nunes Alvares serie d_e exercieios espirituaes: legado do -ensino. Major Jo.',o 
<ià.R Cong-regações Marianas nham a .ter relaçõeR de nego- o Rev-1110. Padre -Luiz Gonzaga! Baptista França. presidenie ,!o 
de 9!,o Pti.Ulo avi!ia a todos os r,ios com as allnd!das entida- A Dh·ecQao Nacional da .Ju. Demais se sente ella obriga. Peluso. Asisistente DH1cesano ; asilo São Vicente de' Paulo. Rr. 
Cong:regados d~ .. Capital q~e 

1
\
0

• des · , 'l'entude Ca1.holica Portugueza da a iRso desdP que o Episco- da Acr.;ão Catholica. , ·Manoel Machado,· secretario, 
je haverá re-uniao na Cu.ria. ,LS I Este sera publlcado no or- communlcou que foi a11prnva- pado Portuguez declarou Reu No Collegio DioceRano São lllmo. Sr. Luiz Jacob, Rel·mo, 

, lfl horas, !'lendo convidados to- 7tw official da_ Archidio_ce~P, n~ da. por acclamaQão do ultimo Patrono a figura hcroiea do Luiz, dlrigido pelos Revmos.-, Frei Gil Maria. vigarlo do san
: \'.los os Cong.regados da Cap!tal. ' imprensa dlaria P no Dia.no Or-: Conselho Nacional realizado ha Monge Santo. Padres Agos-tin-ianos. os con- _, tuario. Pe. J. Brasil de Carva. 

AVISO ficial do Estado. semana.s - a proposta de· pro- .Já Vão iniciados os traba- gregados marianos da cld:ade ' lho v-iga.rio da Gathedral. T~s-
De Ol'.dem de Sua Flxcla. mover a Canonlzacão do Rea- lhos no sentido de o mais hre- promoveram seu 2. 0 retiro fe- ,j tev~ .presente o Illtno. Sr. Aní. 

Revmn, ···· to Nunes Alvares ve posslvel ser dada a Por- chado da diocese. Tam_bem ahi · bal Macha-Oo, representante do 
.,. As AssociaQões f re.HgloR~-s. 1 São Paulo 26 dP FPverPiro A ,T. C. tomou p'ara RI. no se- tuga.l a alegria de ver enrique- foi cpnsolador o numero dos' estado de Sã.o Paulo. . 
lrmau

d
~des. e ~on_ tarins, ª

11
~· de 1941. ' · gu!mento de uma tradiccã.o que cido o catalogo dos seus san- qu~ participaram dos exerci- i O Dr. Waldomiro Nail'ah, eh, mesmo const1t111das em !)01· I ' ' t I t . e n-,l 1 • b li ffl. 

scrc;alidad_e jurídica, ele confot.

1 
{a) Mons. J.Jt·. 1--,"!éolnu Co-1 lhe vem d~ longe, estd.a ~mp_1e- os com mas es e nome que I Cios. 0111 muito agra.'l.,o dos, pronunciou um e o/ulS<'lll'·HJ, 

mi~acle. com a leglslaQão ec- sentlho - Provedor O-era! da I za a que , ae agora . ed1r-a1 o tão refulgentemente sobredoi- piedosos jovens e de outras. salientando o alcance da obra 
,cJE',iaRtica não podem effec- l\Iltra Arcllidlocesnna. melhor do seUc enthus!asruo. ~a a historia patria.. pessoas, pregou o Revmo. Pa·' então emprehendida. ~- -o<=-:::~~-----------...._ ___ .., ____________________ .__ _____ -, 
! --~~ 

. ':""---~ ...... 

;: . ' Brins, Linhos e· Avianientos? '\ ~ 
~ 
< 
~ 

as1rn I ra,s 

Só na CASA· ALBERTO 
1 

w .. ·• 

,_ t 
Largo St-.o St;;t"ito, 4,0 ... '(St Paulo) ~ Rua Frei Gaspar, 39 "" (Santos> f 

\ '• "='-"· =E~_N __ º_-~ ....... ,.,.,. ... -;Í6:K 

5 
.. ---..... -,..-·1c,1c,.·c::~~1 ... ·4.,;-~;,;c··'""· --_i;··..,·p .. -.--...... -.... -~ ...... , .•• -.~~-;"'*'"'' ... !,;:..-,.;.t' .. -.~~'l~,,~~~;~íiiqijii,i"~liÓ~~~.,~-••. i.:,<fi;ifA~· -,ioil'"lilo;' .~,-~~~~-~~ .. -~;409's"l_t-.,_ .• ~~ ... 8!'-'. ;õ;'llii•~•-•'ioili1Óo'·,;;;a·7-.-,i;,j'";p,'• N--~-= ~;-~';~Hj~jl':"!1.J:!"!··-~-~~-""-'-~.i!!!.~!!!i-~--l!Í· -.-Eat•"ii~ii-•iÍÍi,--•. Ílill!i'A'iÍIIIR!!iLÍ!liÍÍÍilF!IÍ!·.-.--~-AIÍlii&ÍriiliÍ!iii!'Íôi!SS!iA!ol_ ... _ 'Ílli..Z!!'~~-· ;~· E~-... !"'_ ~ .. - :t~=~--~~;J:--~-, ~·~;. ;~ . 



Nota f nternuciona.r 

Deney 
r:r. G a. __ A viagl'.'m do :!W::tjor Anlony Eden a ·Africa. Turquia r 

Grer·ia vein trazrr no,·as PxJwr·t,nivas soh.re os fut1~rus sut"
cessm; na Africa e nos Ballrnns. 
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Estes principalmente est.fw Pm forn. como co!ll,eq~wnc!a 
:1o. recente accordo turco-bulgaro. que rcpre,;ent.n nma v1ctor)a 
da diplomacia allcrnií. facilitando a in vnsüo ela Bulga ria. 

Perante essn virroria. (]li<' o;; allemfres proclnnuiram hrm 
allo, parece ter He verificado nn propria Turqnin úma forte 
rl,ttcçflo. r~ como os tPrmos do pac-to nrw siío explici1os ,w 1 
1wrmi1tir a invasão allemü sem reacçüo turca. ainda é 110,;si
vcl uma. in1 erpreta:iio diverna daquclle acconlo. drsfa voravei 1 
aos nazistas. Poss1veJ, mas nada pt·ovnvel". 

1 

Os 11 Padres brancos na Af Íli ~· rica 
Enirrtanto, reconhecrndo .emhorn o fracas8o da rtrfesa da 

Dulgaria.. a .reacçüo tu1·ca qner no menos prrcaYer-se·~ !'Onlra 
fuwras concPssões: npssr srniiclo ,, que se pode com mais 
r-nüo interp1eta1· n no,·n apJ)roximar;ão ela lnglairrra. 

Sr es1a concentrar for<:n.R na Turquia e na. Crecia. serú 
nos Balknm; o primriro encontro serio entre sufü; ,fo.rças e as 
:lo Reirh. já que o choque nn Belgica, preparado (l moda do: 
;ov0rno C'bambrrlain, nüo se conta. 

Como ;;pmp,re. porPrn, a Rlls8ia ei;i.;í metida na qnPstiio 
elos Danlaur-lkrn. e rlPvPrú sPr tambPm ouvida. sPgunclo annun
C"iam o,; telegrammas: o· q110 {, uma garnntia elo fracaR~o rle 
tlldo qtw sr- wtentar com sua parlicdpac;ão, on c!Pfr-nclnnclo tle 
sua mrnr-nc·ia. 

Continua pois n PXiWelntiv,i clP Rnccrs,;o,; dcwisivos da 
?;uer.ra, nas duas frentPs: a ingle,a - com a a1nea.qa (l'a 
invasfLo, e a halkanica. com a infiltrac:üo nazista na Bulgaría, 
em marcha parn n CrPC'ia P a "tnrquia . 

. :r\'ovam0ni0 a iniciativa na escolha do campo rle lucta 
c,1b0rú no Reich. F, essa cleclsüo .niío clevr demorar, po.rquanto 
os succPssos inglezes nn AFrir,a_ rnminha.m para um tlesenlace 
final. e com jsso a Inglaterra poderia dispor -de multo mais 
forc:as para a luda. · 

Ha finalmente oull'a hypothes0 a que os telegramma/l 
r,ouro 8P referem: P a <ln p;;colha da Lybia para se inflingfr 
11 ma seria derrota. ama inglezes. Após 08 successo,; alli obti· 
elos ma-i·cham 0-llf's ntrnvf'z do clesPrto para Tripoli., onde es
pc,r;m dominar os remanescentes cio exercito italiano. A mar
cha é longa e perigosa. Se os nazistas conseguirém Lransí:ior-
1ar. suas f01·çns COllJ_'.enf.rarl}\lk,.i!½/'., sul d.i-tA~~~·:r~mtr-· t::"< 
para Tripoli, não sc'i'rí'fa<:il ·a-·,:iC'toria ao8 iuglozes, distantes j · · 
tle suas haRE\S r clifficilmentP abastechlos. 11of!·endo' mesmo 1 
a alaqur transformar-sP· numa terrível rlorrot:a no dPse1·to, sem 
pon1os ele npoio. e e mr,nnclic<:i'l0s que tomarão quasi impossl-
V'el até n n,ti.rada. Os allemües porlcrn preferir este !'llminho l 
p:,ra depois. rom nnimo a-levantado, Li,nLar o gol)}<' clPcisivo. 
Tuclo depetitle ela i\'larinha inRl<>za dar-lhes nassagem até 
Tripoli. 

EV . J TE 

AHORRlCIMf NJOS !H 
Confie seus pi-edios á nossa organ;. 

zacão que au~mentaremos seus 
' ., rendin1entos. 

"A Zela-dora Predial'' 
ADMINISTRAÇ,\Q PREDIAL, COMMISS'ÃO 3% OU 

5%, 1- ADEANTAMENTO SOBRE ALUGUEIS, JUROS 1%, 
COBRA~ÇAS DE ALUGUEIS ATRAZADOS. - COMPRA 
DE IMMOVEIS POR CONTA PROPRIA. - INFORMAÇÕES 
DE INQUILINOS E FIADORES. - SECÇÃO BANCARIA. 
DEPOSI'OOS, DESCONTOS, COMPRA DE TITULOS EM 

GERAL 

N. B.: - Sobre nossa idoneidade, quaesquer informações. 

Renato Alvim Maldonado & Filho 
RUA J-OSE' BONIF ACIO, 39 - 2.° andar --

S. PAULO PHONE: 2-2401 -o--

Bodas-de 
do Revmo. Pe. 

A p1·oposito· ,da auspiciosa j 
data em qu() r::; commemora .

1 uma. ephemerid:, especialmBn
te gratas aos Congregados 
Mariano,;, a Curía Metropolita· 
'!.?!l. baixou o seguinte 

Aviso n.0 162 

Bodas· pe prata sacerdotaes · 
do Revmo. Pe. lrineu Cursino 
:de Moura, S. J. - Aos 5 de 
:marc;o proximo cel-eb-ra suas 
bo.das de pr,ata d esacero.ocio o 
· Revmo. Pe. Irineu Cursino, 
:digno filho da Comt,anhia de 
:;Jesus e que in11umer-0s servi
t.ços tem prestado :ã Archid·io
je1lse· de São Paulo. 
i Nasceu o Pe. Irineu Cursino·. 
c.le Moura em Taubaté a l:3 
't1e agosto· rle 1893, tendo por 
)>aes o D,· Cursino de Moura.·} 
)'! D. Elisa de Abreu. Fez seus. 
primeiros estudos no Collegio Revmo: P'e. ttHNEU CUR$1NO 
)3ão Luiz de Itu' (1904) e no OE MôURA, S. J. d.d. Direc
SeminaÍ'io Menor de ,Pi.rapo- tor da Federação das Congre-

' :ra {1905-1910), os estudos de gações Marianas do Estado 
:Philosophia e Theologia no de São Paulo 

Seminario Maior de São Pau-
lo. Foi ordenado sacerdote por 
S. Excia. Revma. D. Duarte a 

!& de março de 191-6. Concluído 
l~sse mesmo anno o curso de 
}.tb.eologin,, entrou na Compa
ffubia ~ Jesus a 7 ele dezembro 

8 fez seu noviciado na Villa 
..;J. J.tAAtka, nua .Mariana, Sã~ 

Paulo. Após dois annos ele ma
gisterio no Externato S. ·igna
ci0 cio Rio ele .Janeiro, foi re
passar durante igual espaço de 
tempo, em Vais {p.rés Le Puy 
Haute Loire, França) E\ em En
ghien (Belglc'1.). os estu!lo11 ~ ··- . __ ; ,.··, .. · . 

O nosso c·liché aprésenta um ·grupo de "Padre\ Brancos", 
que, envol:to.s em .seus albornozes; desàfiam o calor do deserto 
e a ferocidade dos nativos na Africa, em sua obra missionaría. 

Neste- numer, publicamos uma descripção da tragica fuga 
dos "Padres Bra11cos" que. se P.nco·ntravam ha àelgica, ante a 

' l. 

invasão de sua patria pelos novos barbarog, 
Jràq elles para o continente negro, collaborar com seus 

irmãos na f{)rmação _de uma nova christandade, emquantó a 
_machina de guerra· nazista lucta · para destruir na Europa a 
clvillza_ção _Catholica, 

Deposito de moveis 
Moveis novos, ultrmos estyios, quasl de graça! 

Dorn'litorios para casal com 7, 8, 9 e 10 peças, massiços, 
entalhados e compensado5c, desmontaveis, desde 550$000,· 
600$, 650$, 750$, 800S, 850$, etc. Luxuosas salas de jan-. 
tar- com 10-12 peças ·desde 500S, 65CS, 700$, 750~, ~00$ 
850$, 900$, etc. Sa'las de visitas, ternos estofa.dos es• 
criyàninhas e grande qua11tidade de peças avulsas .'para 

q_uarto e sal,a. Aproveitem esta rara opportunidade! 
. I , 

R. HF;:NRIQUE SCHAUMAN, 729, Pinheiros 
Travess,il da Rua: The.odoro Sampaio, 1150, 

i 
f 
1 -----:---:-------------------''·· 
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:Noticiamos, em e01çao anter\or, 
~ue o Partido Communist.a bul
garo, obediente á III" Interna
C'ional como costumam sel-o to
dos os partido.s da esq Uf'rda, dis
tribuiu na Bulgaria num~rosos 
boletins em que procurava des
animar o povo em relação a 
qualquer reacção violenta contra 
a investida nazista .. 

Dias clepol:;, o te1egrapho nos 
tra~. entretu.nto. a rnriosu l.nfor

mação de> que o Kremlin protes
tou officialment<' rontra à occu
pll,ÇÕ.O ela Bulgari.'l por tropas al

lemã&. 

Assim, ·ao quC' parece, a 1;tus-
. t'l~ ·procura novament<> a.flwllur 

!\ ,mascara do rrntl-na?.Jsmo, aln~ 
da lm . poucos dias considemda 
antiquada e inutil pelos dirigen
:-.es· soviéticos. .E' possível que a 
farQa vá longe, e que chegue .até 
·algum simulacro ele guerra. Mas 
depoL~ . do qui> aconteC'eU lle>sde 

o pacto Ribtwntrop-Moloioff, só 1 
os ingenuos poderão acreditar na 
"repriso" do duello nazi-sovie
~lc\\,, 

A XIV 
.. r . . . t>lrector: 

nno_, .:.~~Nl~ __ CORRtA DE OLIVEIRA 
SÃO PAULO, 9 DE MARÇO DE 1941 

DJ rector-Gerente: 
FRANCISCO MONTEIRO MACHADO Num. 443 

Um fó-co da aUenção mundial A lg·reja allemã 
de . Londres des
trulda pelas bom-

bas nazistas 
Foi recentemente destruída pe .. 

las bombas nazistas a Igreja cte 
São Bonifacio, em Londres. 

Fôra construida ha cerca. de 
65 annos, com donativos de une
mães exilados na Inghlterra. São 
Bonifacio, seu padroeiro, é o San
to evange'lizador da Allemnnlrn. 
que partiu da Inglaterra para 
sua missão. Ha um sanct.m,rio 
com sua invocação em Puld:.i .. 

Um dos ultimas reitores d,:-:;sa 
Igrej'1 fói-a o Pc. Maxinüli;;no 
Von Wittin irmão do ultimo rei 
de Saxe. 

A Igreja era subordin:ida tam
bem pelo Imperador l<ºrancisco 
José da Austrfa. 

Na ultima guerra mundial mn 
raid allemão ai.tingiu a lgrejn. 
Reconstruida.. foi consagrada por 
S. Ef1,. o Cardeal Schulte, actu:ll 
Arceoi<;po de Colonia. em 1925. 

Pos..<;-ttla uma Via Sacra em ma
deira de Oterammergau, hoje re
duzida a cinza;;. 

·cu!tiva ... mse hor
tas onde um dia 
existiu a fillaginot 

Trancreve01os do "L'Actton 
Carholique" rl0 1'iontrea.1, esta 
noticia, oriunda de Berlim: · 

Merece regL~tro sympatMco n. 
noticia elo que a Santa Sé aca
ba de distinguir a "Universidade 

(Conclue r.:t 2.• pag.) O Capitolio vêm sendo um dos centros de attracção da.s para quem a ter.ceifa investidura .presidencial constltuia mo• 
vist;1s de todo o mundo, durante a discussão da lei de plenos. tivo de grande escandalo - por contraria-r uma simples praxe 
poderes ao pres!dente Roosevelt, - e _foi o "leit-motiv" da campanha eleitoral, náo ~e confor. 

"Berlim, 19 (B. U. P.) -
Declarou-se hoje. em .cil'cnlos 
políticos allemiies, que a Unlia 
Maginot, cuja co11sl1·ncção cus
tou nada menos 'rh qtie ., •...• 
;y.,OO. 000. 000. foi comp\etameu-Visita do Revmo. Nelle tamben1 tem-se revelado de maneira patente O q11e mam por nenhum modo ·com Ô primeiro ·principio: que dizem 

-••ons. Mel/o Lula adoptar; que 'é º ·governo da maioria· e 1ancam. mão do ultimo 
W.• são muitos dos que escondiam sob habef.s disfarces. E o p~vo recurso a obstruccão, para· que não · se fa;a . a vontade dessa 
ao. LEG J O NA R/O. · il.mericano está vendo ·que os famosos pacifistas e ·cíemo-cratas, maioria contr_aria. ao nazismC>,' · 

te destruida. · 
' Div.em ds allemües .que os 
clesj.roços do va,;to systhenm . 
de .fortificaçõefl jú. fórnln em 
parte re..irados, sendo o ter.re
na empregado para. eluwa1·as, 
sóhretnclo na Alsacia e Lorf'na . 

======:================ 

:::. :,:::P.:-: :::'°:;::,::=:iQuarto Co11resso Eucbaristico · Nacional 
Revmo. i\Ions. Mello Lulu, <la · . 

. ú terreno é suh<llvidido, e 
distribuido pelas familias de 
C'amponezes, s<:>~11ndo o metho
do usado _por Hitle1·, na Alle, 
manha. 

Diocese de Nictheroy. 
Nome sobejamente conheci

do e admirado no clero brasi
leiro, o Revmo. :\Ions. ?.lello 

Abertura de concurso para c;t musica do Hymno Official 
do_Quarto Congresso Eucharistico Naclonal.de 1942 Affirma-se que o trnballrn de 

demoli~)iio da granclB f-ortale
zu, elas trincheiras de cimento 
armado, das armadilhas para 
e:arros rlr assalto r os milha
res de dispositivoR defl'nsivos, 
e.<itá relativamente adiantado. 

Lula é autor de diversas ohras A Junta Executiva do IV cón- ! l) -· Quant<l ú let.raf 
asceticas de grande 'lalor, · en- g-resso E~charis~ico Nacional; que A letra que se deverá musicar, 
lre as quaes se destaca o livro se de_vera realizar neSta c_idade j sem interpelações ou repetições 
~o prohlema da dôr", de Sao .Paulo em Setemb10 de I desca.bidas é a seg·uinte: 

1942, depois de dar por encerra-

3) - Quanto á harmonisação: j e serão reentregues com 08 res
ós traba'lhos deverão trazer a pectivos enveloppes indevassados. 

n:ie.lodia acompan:hadtl.- do respec~ l A: criter1o _da Commissão po
ttvo acompanhamento. E!stc .sem derao ser dolS os hymno.5 pre
ma,rcac1amente em estylo ligado' miado!. Desfaz-se, assi,rn, em poucos 

mezes o que os franceips le
varam a-nno,; para c·orrntr-uir. 

Percor.reu S. Renna. ai\ di- lia n competição para a letra do 
verR::i.s dependencias- da redac,, hymno official do Congresso, 
ç;;o, admlnistra0ã.o e offieinas ,, competição de que resu1ton a. es
desta folha, declarando-se ex, colha da poesia a\)resentada pelo 
cellentemente impressionado' Revmo. Pe. J?r. ,José de Castro 

Brasileiros! Lev.aütcmos embora ensejando fa.cil adapta-
Noss-o curit.iro j(){;Ulldo: ção a outros instrumentos e acom- (a) 

Christo vive. Christo reina I panhamen~c. - para ~xecução 
·1'-1ons. Ernesto de Paula. 
Vigario Gera.\ do Arce
bispa.do e Presidente d.a Christo impera em todo O mundo. t-ambem toro. das IgreJas. por 

etc. ) grandes mass11s coraes, preferivel
rr!ente seja tal a melodia que se Nery, vem hoJe por em concursp 

com ·O que era dado conhecer, a musica para a letra officialmen- 2) - Quanto á melodia: 
Teve ainda o Revmo. ~1ons. te declarada vencedora. São con-1 . A composição musical deverá 

!1-iello Lulu a gentile.ztt de of- vxidados os compositores de todo iniciar-se com o estribilho. A me
fertar, ao LEGIONAR!O um o Brasil. a prestar, a .sua home- lodia da l.ª estrofe será a mes
exemplar dos ,. Dia logos sobr

8 
nagem a J'esus Hostia, concorreu- mr, para .as demais estrofes e 
do no certame que hoje se abre, possibilitará a retomada do· estri

a Missa", de sua a.uforia, re- e que orientará dentro das nor-1 bilho, para terminar. O hymno 
centemente publicados, m'.:.1 __ seguinte_s: -· de~e:~ ser para côro unisono. 

É real o 
aereo 

perigo de 
nazista ao 

um ataque 
Canadá 

possa cantar tambem sem acom
panhamentõ .. . 

4) - Quanto á for1n11.: 
A compGSição, evidentemente. 

se ievestlár de cunho artístico de 
dignidade, apresentando todavía 
os caracteres de hymno popular 
e vibrante. Dentro de liberdade 
de phrase, tomdldade, rythmo, 
contraponto, etc., requer-se. com
tudo, que a composição se adapte 
perfeitamente ás palavras, não 
seja demasia.do di·fficil nem 
contenha el'feitos rebusca.dos. 

5) - Qtmnto ao espirito: 

A ''British Uuited Pl'làS8" hir a A1l1ül'i<'a Roffl'<;r,i os ata- "0 ·canadá. dizem Plles. po- Pois que_ s: trata ~e um Hym-
i;ubmeueu um questionurio a I qnes inimigos... · l derú ser inVtHlido. si a Grã I no, Euch~nst1cc. destmado a can-
109 o{ficiaes. da Armada Cana. Lindberg, seguindo as pega. )3retanba fracassar", tai :se nl\O só nas ruas e praças, 
dense relati'vo á posii;ão do dus de seu 11ae isolacionif;ta d't . mau. tambem dentro das Igre-
Canadá na presente guena. Inglate;·ra acl~u· que os· Est;- I . A primeira _questão ª que fo- 1 jaJ, a. composi.cão deverá pene-

E' o seguinte: dos Unid~s não estão amea- .Ia~. "Subn~ett1dos _89 dos 1091 tra.r-se de uncção de piedade, -
Como poderia Hitler atacar cados. officiaes, e ª segumte: condiGáO indispe~avel á sailti-

ao Canadá e aos J<'Jstados Uni- · Os dirigentes do governo ca. "Haverá probabilidade de da.de da mu.5ica sacra. 
dos? que lugar occupa o Cana. nadense · consideram O perigo um ataqt\e aereo ou terrest.ri:i 6) - DeterminaGões finaes: 
dá. na lista negra daR victimas que ameaça ao Canadá Hi o. ª° Ca~adt4 apezar cl~ protecc;ão Os trabalhos se apresentarão. 
passiveis de Adolpho Hitler? auxiliQ á Grã Bretanha chegar i d:ts J<~squa?rfüi Britannica e assignados com pseudonimo, jun
Ou si Hitler levará avante mn demasiado tarde. l\iorte,-Americana, ou, ° Cana- ta.mente com um enveloppe re
ataque ao Cal).adá '? A maioria doR canadenses .dá não corre ,risco de um chado que traga por fóra o pseu-

Alguns aspectos destas qnes- disC'l!te111 a po_ssibllidade ele ataque"? donimo e dentro o nome verda-
tões são discutidas em '\Va- invasão por parte do "eixo" Respondendo, 21 officiaes deiro do autor e seu endereça e 
shington, onde o p,rojecto de ao Canadá. acharam que o Canadá pode- serão entregues ú · Cu ria Metro-
auxilio aos alliados do presi- Nas provincias cent.raes de rít ser invadido pelo "eixo''. politàna de São Paulo, onde se 
dente Roosevelt soffre a pres- Ontario, de . l\Ianitoba de Sas- Outros. 69 não creem em· um dará um recibo para eventual de-
são dos isolacionistas. katchwane de Alberta, os caná- ataque ao dominio, mas acham vo1ução, 

O presidente Roosevelt res- denses pa.recem viver possui- .possível uma invasão ás bases o prazo de concurso se esten
pondeu R _ ttlgmrn a~pect~s ~les- j rios de um sentimento de falsa da G,roelandia. Tres ou quatro de até O dia 15 de Abril ,data 
t.~s questoes. O 1solac1omsta I segurança, devid-o ao seu isola- fallaram. da possibilidade ela em oue serão as composições sub
Lrndberg tumbem respondeu. mento geographico. AllemaJ1ha nazista intensificar mettidas ao julgamento da Com-

Prop'.mdo a ajuda material . ~i8 o que pensam os 109 of- setís ataques sub-marinos ao missão Examinadora que C'6ta 
, lm.m~diata a Grn Bretanha. o fwiaes da armada. canadense I la.rgo da costa. como o fez nll Junta noinearã em tempo ppor-

pres1dente dem~nstrou ~ recf'~io sobre as questiies que lhe>R fo. J Grande Guerra. 1· tune,. 
de uma tentativa rle 111vasao ram propostas. 1 Vê-se portanto pelos parece- ·A , - -
por parte do "eixo.. ao ,, hem· T d • . · · s compos1coes nao escolhidas 

1 
. 

0 
· . 

1 
·
1 

, 1s- o os sao unammes C"nV af-1 res dos canarlenRes, a pos,;ibili-1 poderão ser ·procuradas depols 
P 1.;~1.º ~e1u ''. fi.rmar o perigo de invasão- ll.or dade de urna invasão ao Cana- de publicados os result~dos do· 

1 a re~ 2-\\Clim· . parte \lo l;Q!miiIQ. . IU.. P9J' parte 4'!o "etx~).'', !l@ft&me, na Cl,l,l'ia MekQJlQU~ 
·<:•, " 

Junta Executiva do IV ·. . . . 
Congresso Eucharistlco, l S 8 ffl. J 11 8 T Í'O 

. coMM1ssÃo DE Prepa,ratorio 
No dia· 3 de mar(;O reahrir

Realiza-se amanhã d' 10 á. 1 se-ão as aulas- elo SPn,inario 
20 horas no Salão· d~a ·e' :. s P.reparatorio, ú rua Albuqner-

' -- · una que L'ns 10~2 O Li J Metropolitana, mais uma reu- . 1 1 
• s canç ( atos_, 

•PROPAGANDA 

nião da Comn:üssão de Pro a- alem de serem apresentnctos 
P por um Sacndote (levem tra. 

gtnd:a ,do I':·º ,Congresso ;Eu- zer -os attesta.1os · de·: Bapf.is. 
e rnnst1co Nac1o~al, para o mo, Chrfsma. Casan)('nto reli· 
qual foram conv1-dad?s todos giooo dos paPs e saude. 
os. n:ernbros da. a.Hudi-d.a Com- As matriculas jú se acham 
mrnsao, abertas, das 12 :is 17 ho1':1s. 

Jubileu sacerdo-tal do· Revmo. 
Pe. Irineu Cursino de Moura 

comn.:!.norou no dia 5 p. p. , , 
seu jubileu sacerdotal o Revmo. 1 
Pe. Irineu Cursino de Moura, Dl-
rector da Federação Mariana. 1 

A . solemnidade teve larga re~ 
percussão uo· meio oatholico -ele i , 
São Paulo e principalmente nas i 
C?ngregações Ma1ianas ás quaes 1 
o. Revmo. Pe. Irineu Cu.rsino de 

1 
Moura tem se dedica.do da ma- 1 

neit'a que todos conhecem, tendo 
numerosos elementos catholicos 1 
comparecido á Santa Missa em 
acção de graças, .celeb-rada na: 
Igreja de 'São Gonça.lo, ás 7 hs. ; 

Como _prova de especial def- i 
ferencie. S. Excia. Revma. o Sr. i 
L'. José Gaspar de Afonseca. e i 
Silva, Arcebispo Mertopolitano de 
São Paulo, visitou o Revmo. Pe. 
Cursinc, felicitando-o; tambem 
felicitaram-no o Exmo .e Revmo. 
Si". Vigario Geral. o Revmo. sr. 1 · · · - ;e 

Assistente da A. e. o Presidente l GJONARIO além d-e 1.nnumr,ros 
d~ Junta f'I'Chidiocesana da Ac- outros membrns ·do l~to c:atno-
çao Catholica e '1.1.ec~ "º LE- • llc111 · 



DCGiOMARl"ô 
e: e 

~ t'~i.i.l~; 9 . d* lffia'r""</4} d-e l ~4 j 
... -:;..-_ -·- t 1 _;; •• 1.:;;;:z:_-;;,e=si .,!s!~-· -iiiiee'üt""iT:·"4. 

( ti li a: 

~a~A ,''ª ~~._., A emba i:<ada r.ia RepúbliQa .ir.1 
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~v~s q~lt:, c:rn · ta-e?:: "c.ortiijul_r~ic;~,'- i;~n~-

~.,t,;l\lANARIO CATHOLU.'O COM
I 

urn.i nol.i ener9i<.:.1 pela irnpren~.i, ,, . . ,, • t,tL1ern ;. matrimonio'· ~ão p,essoi:,s 

qL1e n;io .:tlimenbm .i me·nor dLi°vida 
quanto á nullidade radical do cas.i
rn,mto qlle contrahem. Sàbem ello1s 
bem que esse "ca.samento" não exis
te, e dahi a facilidade com que o 
desfazem para voar a outr.i a11ent1.1· 
r.a, desde que a isto as impilla o· 
vento caprichoso de suas paixões, 
Por isto, não f.1ltam pessoas que, 

dizenr.io que vão casar-se no· extr-an
geiro, realmente não faz.etri casa• 

APPROVAÇAO ECCLESl.'l.STlCA ern que procura res.1lvar .1 reputaçõo Com muita raz.'io, o Episccpado 

RedacQiio e Admintstra.;ão: 

litili Immaculada Concel<1âo, " 
'l'elephone, 5-1536 
na,1x.a Postal, 2iHB 
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Nun.er·o avu,so . 
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ítogamos aos nossos ass1gnan
te& communicarem a muda'1ça de 
,;tus cmlereços para a Ca.1.xa Pos
t:;.i, :.134(;, 

!!~ iabelfa. sem compromhso 

NIio publleamos collaboraçlo 
de ~sõas extrt11nhas ao nosso 
qu,.dro de redactorl!L 

o LEGK>NARIO tem o ma• 
'.t:Wlo prazer em receber visitas 
ás :útstal.laçõcs de eua redacção 
e dfficina, mas pede que não 
ilejam ::flB- mesmas feitas nas 
2as., 3ml. e 4as, feiras, poz, exi

gellclas do serviço. ----
CIIIIANOO ... 

AL'.J.'0 E BAIXO 

Em um commentario sobre 
o espiritismo, aifirmou a "Fo
lha da Manhã·· na semana 
passada: "Es~m·ad-0s ' forte 
ment.e ua credulidade da mas
~ª anouyma, os espertalhões 
fazem da :;ciencia e do nome 
de .AJan Ka.rllec mero pretex
to para lullibriar o proli'.imo, 
desmoralisando-se, desmorali
sando os partidarios sh,eeros 
do €spiritualismo e iólesmorali
saooo a ci<lade". 

âhi s·e vê mais uma vez a 
sediça distincção entre o alto 
e baix-o esp.iritismo, attribuin
do·:se áqueUe füros de seiencia 
e até m.esmo o monopolio do 
espirituafismo, como fez o re
(iactor-,da •~F-olha"; e, li este, 
todos·-·os males e .c}'.es'V'~rios da 
nauir-eza b:umiana. Or-a, nada 
ba tã.o falso. 

Em::}ll'l'meiro lugar, o "baixo 
espi$h:mio" não é 1>ra.ticauo 
11.penas por es-pertalhões. Ha 
muitos "macum beires" since-
ramente compenetrados de , 
euas funcções, tanto que che
gam· até o crime, 110 fanatis
mo:,qu=e .,os agita. E quem ne
gam. qll'e não haja burla e 
chlj.Xla:ta:ni:ce mesmo oo "alto" 
espMtisn;w? 

do paiz q~1e representa, á 11ista, ela 

multiplicação d·os "casamentos no 

Uruguay" feitos por .pessoas nascidas 
no Brasil. 

A triste ,uti'ildnde de taes '' Cll&il• 

mentos" ni.nguem a ignora. Nossa lei 
prohibe o divorcio a vinculo, ou seja 
11 separação dos conjuges. implicando 
na dissoiução dó vinculo conjugal o 

na consequente liberdade, conferida 
a ambos, de .contrahir novas nupclas 
quando entenderem. Assim, os lares 
mal unidos que queiram dissolver-se 
afim de que "cada conjuge recom

ponha sua feUcidade" - se1iJundo a' 

banalissima e rom.,1ntica expressão 

que já se' tornou de uso corrente -
não tem remedlo senão,procMrar uma 
annulla~o. frauch1len\a em al.Quma. 
pequena comarca fundo ·de nosso aer
tão, ou de procurar fazer um "casa

mento" em palz extrangeiro onde se 
admltta o . dtvorolo a vlnoulo. 

Infelizmente, u · ann"llaç6ea 
fraudulentas de casamentei· não tem 
sido entre nós tão raras quanto seria 
de i.iesejar, e,· a e1.te propositQ, ha 
annos atraz, o Ministro Os.w.aldo Ara
nha lançou um protesto vehemen.te 
cM}a actua.lidade ainda nio ces11ou 
de existir. Entretanto, seja dito para. 
honra de muitos e, muitos de ,nossos 

magistrados que essas annulla9õ.o, 
graças a Deus, ainda não te.m sido 
sU'ff,itH-elfte§ l i,ara'' r,só'rreaponóer '.é),í. 
desejos ·dos numerosos·· c:,sae.s "lnfe- · 

lizes" q,ue "proew-am _-re~m.po~. ~ua 
fellci.dade". Assim·,· elevado ~. o 11\1• · 

. mero d~~ll que proeurà ·of)ter "~a
sarnen-to" ·em certas republicas 1"11-, 
tino-americanas,. De faoto,, nea$as .Re-
,xiblioas actmítte•se o divórcio a vin. 
cult,, e tal divorcio_ é éc>ncedido -'mes-
mo ás pessoas naturaes ·;de, palzes 
onde este nefasto. instituto .. não seja· 
permi:ttido, 

Assim., tudo quanto E casal "mo-
oerno''., deséjoso de liquidar "moder
name,:i,te" sua: .. situação para· lnaugu-
rar autr.a sltuaçio ai-nda mais "mo
derna" nio tem senão um arti-fÍclo, 
muito simples a seguir: faz uma . 
rapida vl~em ao extrangeiro. "dis• 

paulista, em 'sua mag1,;tr:.1l C:.irta 

de Novembro p, p., -condemna viva
m.ente taes "casnmentos". Começam 

'eiles por. não ser casamentos, De ac
él)rdo· com a legislação cunonica, os 
fieis só estão casados aos olhos de 
Deus q.uancJo receb.em o S:rnto Sacra-

-
PHoio CORRI! DE 'OLIVEIRA 

"OS CASAMfNfOS 
NO URUGttA·Y" 

mento do Matrimonio na p~esença de 
um Sac.erdote. Não havendo a pre
sonça do Sacerdote, 01,1-- existindo em 
algum d<>s fieis um impedimento 
como O c·asamento anterior, pode ter 
havl'!o uma apparencla de cerimo
nia.· nu~ciai, ma·s, na realidade, aos 
ol-hos de -Deus, da Santa Igreja, e de 
to~s .os fieis catholicos, não houve 
casamento. Não im.porta q~1e esta ou 
a~ella lei civil extrangeira reco

nheça os effeltos de tal cerimonia. A 

lei c:l.vll . neste caso se .ins4ir,9e con
tra a lei divina, ê radicalmente nuHa,, 
e por Isto mesmo não pode pr'oQuilr 
effeltos como. o de constituir vinculo 
conjvgal, , Asslm, os "conjuges''. q~1e 

cohaoltall'). em consequenciá de um 
"e.asamento" destes estão, o·bj.éctiva
me.nte, ·em· estado de peccado mortal, 
e só podem obter perdão renuncian
do de vez a esta criminosa cohabi-
taç:ão. Criminosa, 'd-issemos. A ex-
pressã-o não pode ser outra, pois que, 
.ilém' de implicar em uma vida sum-
mament'e lmmoral, implica em ne

.. gar a 'doutrina da dissolubilidade do 
vinculo conjugal, que ·é condemnada 
pela Igreja. 

* Mas htt, ,em casamentos taes, 
urna nota ,n,e .merece especial re-

C A T H o L 1 

mento algum. Limitam-se a uma via
gem, da q.ual voltam dizendo que. se 

"casaram". E estã tudo acabado, Ou
tras, r.ea.lm.ente procuram fazer uma 
cerimonia qualquer. Por, isto, sei do 

caso de um cnsal ·que' se dirigiu um 
corit.ulad.o latino,americano estabele
cido. em· São Pa,ulo, pedindo ·passa• 
portu: o c:onsula~·o, q.ue representa 
aqui 1,1ma. republica olldé váó pou, 
q.ulsslinos brasHetros, pergunfo.u ao 

casal o qµe pretendia faze~ na via
gem, E e.orno dissessem que Iriam· 
ca.sar-se,' Q fun.cc:lonarío. sorriu e lhes· 
dla,se·: '•tn:i.as não prec-isam · 1r tio 

lonae. 1'19s aqui tarribem fazemos 
"ca,rnme·ntos·'.', Os· "noivo:s" enrube, 
ceram, miis exigi1•am urna viagem. · 
Pa1·ecia-lhes muito pouco, eer· 1:a1Hi" 

çli.i; por um _consul .. .., 

O que. ê facto -é que este habito 
ameaça · 11sguelr'ar"-se e/' introcluxir-se
de modo e.ida vez _mais firme pc;lo 
Br,aeil. inteiro, ímpllé;inclo no estape
leçiniento virtual de um d.ivorcio a 
vinculo. Já temos a palávr-11. official 
do Ur'ugL1ay, de que suas au.toridades 
co~sulare.s ~ãÓ se ;pr:,$tam ~ isto •. Se
ria conveniente qL1e todas ,as embai
xadas apóntadas pelos paizes lnte-

ress,ados. fizessem o mesmo,. As:i.im 
se poderiam desmentir os que affir-
massem ter:se ca.sado no extrangei· . 
ro, ou verificar se'· tio meio d~ tão . 
augustas affirmações. diploinaticas 
alguma· ha, menQs .conf.orme á .ver
dade, Mas não· nos, fiem,os apenás. 
neste remido. Do que precisamos é 

de oração, energia e -apostolado. Sem 
estas armas, esta praga ~ertamente, 

continuará a fazer mal ao Brllsll. 

e o . s 
Comprem ex e/ u â l v a me ti te suas joias -t seus presentes na ,onhe<ida J.oalharl• 
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Unicos corrcessionatlos · dos afamados 
·elogios ."ELECTRA" 

Federação Mariana F··emi11.ina 
Jaculaiorlas ou aspirações 
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fj' •>. e:i.c:l1Hil"é1· 
4'i-N ,,;ui.é femini

i.:, ,o :VJe,·cf de 
9 ~ r,' u 8 hormor nlos espeeiaee, 

Tanagi-au te. 
juvenesce a mulher. Tana
graa <é o · rernedio indicado 
em· tor.los os casos de al.Ja 
1.imeuto. rugas precoces, en
velhec!m.ento prematuro. ca. ' 
bellos Jjrnncos ante~- dG> 
tempo. li:ni totla.s a~ <.11>u
e-arias. 
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Javerla.n<1" .de Bogotá com o tt• 
t.ulo de 1Jnlvers!da.de· PonUt!ci11,,' 

A Universidade J11verll!ll11,, cen• 
tro .M 11,lti\ cu:ltur,11. catbollca que 
hOnl'a todo;; 0# lbero,11,meriC(l.llOS, 

. vem preij~ant;lo ·i,. c11,1,1,iil da. R~li· 
g!l'\o ~ .maL~ assign11,la.d.os si,rvi• 

.. ÇO.!; e fol ·exactll.meri~ em ri/CO• 

nlleclmJ!nto çjes~~q. m~f'.l.tQ$. g\te .;i 

S~nt;o Pad.t:e a iilWtl.n&Yl\l cÔm tã~ 
alt, titiilo. 

A. e,qJ;e praposlt,o, · ~ · in~erésll{I nt~ . 

·1nt'orrni1.r qur a Vnlvet·sl~"-de Ju-. ,·· . . 
veriamk 111$.~liu!u ,l'ecentem~me 
um cl,trso de jornal~Q. o que 
despertou a mais grata impre.~
são nos circ\1los r.le ilnprensu ele 
Bogoi,á, 

· Muito $ç tem fa)Act'o --ulilma-

mi;nt-t --, IÓ l)Qm. guan~" ra>1i\o.! 
~. a res'petw ela propagan,lla 8.~· 

i,lrltA e 'protestante en~re nós, 
EnU;eta.ntc, cumpre não esque
cH ·o melhor .~ra.JnU10 contra eR

t.e11 • dois flagellos c-0nsisl.e ,. na to .. 

nlfi~ç4o cdf!, vi<lll. espll'it~al dOA 
µroµrios ca.tholicos. 

A$lm, devem os leitores ctc> 
LEGIONARIO G.PQiar C,Qm to,~ 
o ardor ue sua pledai!e, 4fl seu 

' en:th~ e. <.it · seu. zelçi, QlJas 
gra.ndes intel&tivl}S ,11.~!cu 

lam~adas pelq Exmo. Revmo. Sr, 
Arceblspq Mei.ropo~o. lstg é, 

~ $Mitas W/Jsões, e a Ca,tr,pa~ 

nha de PMchoa.. 

SQbre as Si,>ntll.~ Missões, o 
I.,EOIONARIO já informou sewi 
leit.ore,!, e coma CQniln1,1a.r a. :fa• 
zel-c, Trai.a-se ué Unporta.nti.~-
,'limo en'ipreheiàtlimento, 'confl11Uo 
á glor!QS11, Congregação d,oa fa• 
dre& Redemptoristu,. do. qual a 
Archidiocese ml,lltQ ~. 

Ta.rnbem a Catnpanha (le Pa.<J• 
choa. é ll!lUl. iniclMiva graw;llo
sa, q\1e se destina a chainar " 
totalld~é aos ha.bltn.ntes .da Ar, 
chtdioceae á Mesa E1.1char.lstic~ 
cturànte a Semana se.nt11,. 

Vma e outra inicip;ttva, afel'• 
v.ora,ndo os pledc:isos p estim\llau-· 

cto os tlblos, corre~polldem \lOS 
lnll,~~ fundamentaes ÍnteT4$!8S da 

ATé'.m-:-c!fsso, tudo é igual no 
"alto'!'.· como no "baixo" espi
rffism·o. Atnbos são rlfriculos, 
em:,·am1ios se 1.>rocuram com
lnun:f(:a-ções com o além, em 
ambos=i'!!"é"'que;r -desvendar o fu
turo;-.ém ambos se pretende a 
cura ,d:e · en'f€rm;rdades, em am
bos: se-·corre ao eooa.lço da fe
licifüi~-,1lor · m:eio de poderes 
mysi--er.iosos, e ambos levam 
igualm€n.te ao hospic1o. Será· 
que, 0: facto ·de n.wn .impe1·ar o 
"mac.umbeiro", e de noutro do
ll:l:!n:ar Oi: ".medium" altera a 
e:,selicia . da coisa? E se um 
é :maís5,grósseíro, e onLro mais Jacul. at.orlas ou a(lptrações I ta.Pte e l:U1?J:1mo . no descanso, linguagem mulla 11 nos ralar I pode_ 11.bal.lt'l'. A tudo r(;lr•. te lín- glc,tll"I de Oeus e d.a exa)tijção ela 
refin.ido;,: se num se J'ecebem sií.. p orações l;>reves e a.ff~ct\lO· ij8I):) 1,11fficu){l~cle v;i.gueia pe-1 r.le Deus. passivei e calma, ~~i;upre lou- Santa Igreja· entre nós. 
communfoações idiotas do j sas que nos eleva!ll até L.:1,ll;l, las colii!ªS dlv'inail. Conta-s_e que São Gregorio, vando ao Senhor, mesmo nos ~-----... 
"Pae Jacob", e no outro se ou• j Elias estão liiJadas In1.iu:2a, 1 As obras d11, nMureza bem .lllspo de· Nazianzo, passeando I momentos lllfficeis Q\1a~do o 
vem poes!a-s al~jadas de Olavo mente ao recolhimento ospiri· 1 oomo º .. lil !(c.ont~cim~ntos lhe um. i:lia p<!la praia, olhavn- com I soe-corro. divino parece çle to· 
Dllac, se1"ií isto sufficiente para tual, de modo que não pode- f!ll{l,m ele l;l~us e lhe sugerem attenção par;t o.s conchas que, do imposslvel. 
levantar 1ima barreira entre mos f;i.lar em j(l.c.ulatorias sem 

1

, san.tçis pens. ament.·qs. . eram atiradas 1\ o.reia e leva-1 E o coraç~o r.lo sim!·º bispo, 
ambos? suppor bons· pei;i.sament9s, A aliµa assim, goz~rá de uma das novarnen te ele voltl;l pelo a.rctendo de arnçir se elevava 

A1n-da ha pouc0R dias nos A proprla pal\lVra jacµlato- gra~~la pa:j:, pois aa occaaiões furor das outras ondas, e ao , até Deus dizendo-lhe corno o 
encontram-os casualmente com ria lembra qu,e ta~s asiiir~ções todas ·que se lhe apresentam mesmo tem,po elle e:ctaslav,1-1 propheta-rei: "Salva-me Se, 
\tma pessoa que havia de9c>ido â maneira de setns lnflamma- são como os mias de sol a se na admiração dQs rochedos n·hor, porque as aguail teem 
mnito no lodaçal dos vicies, e elas síío arremess~·das ao . .,cé. u tran.11qorq~l-a de uma santa I v'lslnhos, r.uja solidez era co- entrado até a minha alma; 1.1-, 
soubemos que, por ultimá in- para nos aquer.eJ· e nos torta- 1_1-legri.a. f .mo que um d(,safio ao furor vra-me Senhor, deste abysmo; 
fellcidadc, se havia tornado es- lecer no amor divino. Ào olhar o céu conslclcra a indomito das vagas. porque cheguei ao alto mar ª I 
pirita. Esta pessoa, após nos Elias nos 'tornam o caminho sua. gra~i:Jeza e1n comparação I A' visla 1less·e espectaculo a Lempestade me submergiu". 
baver dito que era "espirítua- <.la villa espiritual mais suave com os be1;1s da ter.ra, todos I mnravilhoso e tragico que a .l<Jstas palavr:is lhe vin11am :.í' 
lista•·, pois que era preciso e mais efflcaz. elles P.~recivels, dahi os esfor-

1 
nature1.a. lhe offe.recia o sau- t>roposito. da, situação em que 1 

confia: no espirito e não na São Fra~cisco d€ ~Jles _acha ç~ q\te tem feito para n~o ·, ~o h.omem meditav::i: '.'corno. é se encontrava., s.offren<lo.. e 1 
mate.ria. perec-edoura e cad\JC'a, que sllbstituern todas afl ou- J?erdel-o. mconstante o ,cara.çtl')r d:).$ ai- supportando com grande ma.n-1 
l$ahiu-se-nos com uma lioguà. tras orações, ao passo gu~. Açi l:10}?re de um sino no clil) ,

1 

mas fracas e superficiaes que sl~ãQ .ª períla de seu bisp!ido 
gem immunda e constrange- estas jam11,ls subsU:tuirão em que deve deix:u este se deixam l1war facilmente pe- pla.nejiu1a por ,Ma:cimo. 1 
dora, que demonstrava, um de- aguellae. u;i1:1µdo. 1 las controverHias d.a vid.a, não ! 
ploravel 1esta<lo mor;il. Logo O trato com 'Deus ti;irna-s~ As arvores que crescem pa- possuindo firmeza necessarla As orações jac1,1latorlas po- ;' 
QUq nos J)Utlemos desv~_nci]haf, fac!J, intftn(), J?()lfl. apr(l7Wfi!l1)Ç)S TQ, O CéU lembram qs affectos cedem prornpt~mente aos re• dem ser feitas em q'1,1a]q~el' lu-' 

\ 
CONTRA ueELCos BRANCOS' 
E OUEDA DOS CABELLOS 

.. 
uma pergunta accorreu-nos: meJhor a peµs.ar, aJir e Tiver_ q~1~ ~ Eillll{l,. fl;l-Z nesse sentido. ve.zes com que De.1,11-1 11rova. ~ gar a durante qualquer occ1,1pa. • t" 

Q'ae espec-ie de espiritualismo no alll()r diV1~. ·' · A' vls~g. ~e 01,1tras, vei;iti(j.is alma. qão. · · •· "· F. PROP.-H.H tl 0 

ié este? · A alma q'1e vive d€ jacula- i;le var-liw.as flores a. aI:ma CC>l;I· Por outro lado a rJrmeza Po~emo~ comparal-ivi !\ .~E\la , --, _ , , 
Mas é vre~iso. nã-o esquecer torias n~o pr~çi~a a~9,p~r o\l·. 1<t'd.er~' ':omo aodàm su.a,s vir- fnaltliravel, inip~sivel e wa- 1111e o vlançlante: fatigado· ü;ima 1 • LLG 1 ()NA R J {J ., 

qin.' o ~momo 'tffe. t\1.1J.lbiJm, U:Ql tro m,ethwo ~~ tew,Q<? Qff• t~~. s1 POl.lCf/-9. QlJ m,uita.$. 1 &"estosa do rochedo levava-o a , para re~resc~r a oocc11 _e ~! 
@iiplr.i.to, puro f?Wi.nto an~eli- t~rr;nln!!,~ pa.rii or~, eu" Ti· Q \lrilhQ J;®inlfic,;, ~ç f,!Ql,. j cçuil}~~r qqm9 iiignal ca.r.i,c-1 fSli>rJ.a.nw al:iii:t d@ t9m~r no;-9 E' uEVER DE TlHlüj 
ao, eniwz,a ~~. Ç!>9l!l> d1t Jt-i 1,l~I\ 01'\ÇfQ ~~t.l~~~, (t :pçtt;i;icii w~r.i.vlll;tosa dQ t,ristlco Q.aa al~s ~,1;1eros~1!" . , ... ,. ::. _ . i 
.-~ •• ~, i,411,a~~~•~.a- .w.~tr.r;t,.a-P.~•..-..1a <iOMt.a.t\t1" A,."~ 1'Qtí\l\ l~~n•!•i ni 1 -~ ·pag,1 • ns CA.1'lit1i,.1e:.;,j 
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1 , •. ,. ,,, -,i,·t'•·:"; ,\:1·,i;';i:·,-,, pa- dr nN:tc bc1ll> 1JHJl'i:11011to. roa- i11:'a11th l'Ó1110 a Cruzada 1:'.u-
1-~ ,.,-;,:1 ,·:·,ui.··~~,:·:1 d,, 1;1·;•ndt~.; Jii';antlo c!ti;t{.:- 11\rnlo :..1 ,·ttntaUa clu:u·islicn ·<~ a:~ Congrc;;i.n.:õ_c::; 
pi•lJp·:r::,,,..: c1n prol -:i,J l'.om-· dó ·Exmo. r He\'tilQ. Sr. An:o- :\1ariaHa.s de nw1io:·0s. r-te. L•,m, 
r:"ll'''~"' r·,1, , .. ,, 11·1 ti•:n11<' ,Je l;i:•JJu :\l•ill'nii,1lita,;c qualquyr h::poiitesc as às,;o<:it; 
::.-,:-u) 1~a:,:-1 rc 1111iu-·· 0 1!:,1 :.~. se- ~:ões de jo\'ells 8e.r:\~l aH nut1s: 
glliíi:Jü-fê':·:'1. i'r-1tl pi-i1tfri·n. ,•cz, CIRCULAR Á'OS RÉVMÓS/ efieazes. 1 

Governo .. -., ... -... ,:. 
! ' e !.. 

Archidiocesano 
n Cd·1cr'l1<: ,Li ,\<>,·it> t\1tholi- - PÁÀÓCl-:IOS · II -- A ci1lrer.;u dn laes con-

d,· ,·'.lli :, tiir'" "'1-J -dn .t-:i:lrmii.' tlaiJUrr tnifld' t't 1fri1üelra· jjlt:t, vil_cs dC"via l'a½et·-,;C'_ ·. não_ '='~- f DIA 2 - Dómin!)lt 
I 

cul:_1dâ Cont\eiçiio, no Ypirn11ga.1 Sacristão rla Pa_ro_cl_1ia_dt· V_il· 
( 'ü:1ó,:1J· 1)•'. ;\Jit ;,,) in· -th '.'U"l.i'b l t·· . . l 11 l \" )Jf\t'tl ~-- sé rlá t:ah1tla1iliti --jJast,nl, J,;to n_ic 1 e. 11 ,1~_8 _ resnc e\'". . . · J- o bJxlpo. Sr. At·cchispo orde- ln D. Ped1·0. à favor d_o Sr. Eg-,,_;~;-,.,; ... i,,, ,\·:,sHoU"l<'- ('li"nl1 

0· .,, ",'. P·'t:liu:·1-· _ ll''·l'",.,l1'1·ae·-,e, ~-- c·.11!·,\t'(',P, 111,·1~ :1incla, h,l,; ___ 111b1_ i- A' 10 } "' ..,, ,., , .,. d ('I 1 T · 1~ · · ·· '·· · ... • ·" · · · ·· ·· · - • «·- " - ·" v" ,, ;:, ,, - · ·. s . 10.r~.s. o ,!,,XnJO. ;:,I'. nou -,.2 utaconos o , ero so-

1 

H~r·to , unq1101ra • errr1ra. -
rfa 1\'.;;·rib h1t!i,.1ii<::i ili\. ;\i·t,lil·- 1,i,.-·c't,!. llc·,··111". ·,\·.lo· 11.,. ·r_·;1·11ns't_'' ,1 c·_,,1·.~- cu·"ªº ti,•, __ c·üinrheri.:\il, ().S· A' I'! • • ,·, · . j (! 'd 8 ' . • __ , • · ~ . ·. v v • ., ., ~ ,., rce 1 8JJ.o eompar·eccu. a vU· cu lar e J"egu ar, t.0u. o. s1 o em:er uma imagem. ;, , a-
·(l'ili;f·"·'· de Paula Vi~ariu t1crál da Ar: cL-lao, ele. l\'cSle caSu., ;1 tlis- thod1·a1 i'lfetropolitana onde as- osta talvez a maior µas ordc- vor tio RC"vmo, I'arnd10 els 

,\ c:!.1 1·e11itiii.o; qtic hi mtíi' chidioce:,/e. itc:!lrn de dixigit· a tJiH1ll0àd db,•bhi. sm·_ fei~a ,-;e sfstill, pbntinealfüentc a i\Jisi;a; naç;ões feitas _cm São Paülo. l Santa Rita. · 
tl:.i triticuhliJ:·. i>,;Lá1·,iri1 jir,é~ch-' sé·•uinle circnial' aos ltcvmos. poss!l<el. llc\lll"tl tlcl 1Jropi·io e,:;- dó pi'Ílll'ciro àomiiJgo rla qua-: :\' tarde concedeu ainda al-
tc_B ô Hl:ii't1H>. P'rEl Btiai'éntlirá. Pa~·oci1l,,;: ttlliblêc:ihteHlà; C; cás? tal tlàü resü\a c;antàtla por uti1 Revmo. gumas audicnciás em Paiacio. ORDÉNAÇÃO bi:: d;: t1TAt:'1, 
Cli;i:n·;/W!iiH. _ l:.iia ít Jlii:Hà .H-1 Laudctur .fosu~ tlfristtis, ~-bjit tfüs,;fVel. :l salmla tlcnc, êoneg-o Cüpitular, A'& 13 Me Nos, PELO EXMO, SR. 
cbidiocc,aüa. tlá Aeçfüj C,}lllb-. iJe ordetú do i•Jxmó. ê ttei'h1b .. S~m_1~.1·e Ci.~~ º.8 e1\~~rregados dn ras, s. ]i]xefa: 1iajóu para Jun- CURIA METRÔPOLITÀNA ÀRCE8ISPO METRO-
tka, 111cinb1'ds tla lJ!t'octut·!a tla Si'. ·. Afoéüisili:i Mcti':ljfül!tá11b, 1 di,;ll'ilJui<;au 11 1:llareiil ª J!resel\- rliahy, 011de ás lli horas ben- POLITANO 
Confederação Calbolica, l_'resi- Yénho ])edil' todo o -ielo ·e soli- ça, dentro do e,;Jabe!ec_imento zeú e inaugul·ou si.:lleti11ié111c11s Vigario economo de São 

Áviso n. 0 1611 dente~ tÍà~. F'edd~_l:~~s _i\fat'la- cHacie de v. t[9vrna, no_ dcseil-1 de. _J~M~óá _cath~~-!t:a miliÚ\11.~c t'0 "A easa das Cria11ças•·; ten-
1 

Miguel; .a favor do Revmo. Po. 
l'a~ i\fascul1na e t<t;imrniHa, l1s- ,o'l'imento a.e· um extenso pia-· <111cmln o tl,l . Áu,,io oath_oln:,t, do falado ao 110"0 dándo seti I Al~ixo Mo11teiro Mafra. 
~ocià,:ão dos Jornalista,; Catho- no ele cámpanh;i pascal. 1 Conrr_1'C'g-udo. l<'ill~a de_ :\lari,'.; do ailel a lréijar e l'isilando de- 1 Parocho de Louvcira, a ta- !),. u,·d<'m do Exmo_ r R~-r. 
lieos e CLrculdR Ope-1·ai%H Cu, Têm 1:L. JExda, Itcnua. o I Aposto'atlo d~ Ol'a_,/ªº: \riccn- poiR varias . !llsta.iÍ,Wõcs reli= j vo1· do ,Itevmo. Pe. bumingos; Sr. A1·1·.ehispo Met.rop'.1!i'ano, 
lholico€,, ni;tior ciii11c11htl erti que creH- i li 11 0, ele., etc.) __ rlé"v,,rR • pedir g-ioaas. À' noite. concedeu ai: 1 Herculano Casa1·in, i faço publieo quo, no proxímo 

c·a quanto possivel o numero' seu c:oncurso. :\ao dcv?1\'º 8<'r gumas audlenc:J.at1: l · __ Vi[Jado Cooperador - de i dia 8, sabbado tlas Tcmporas 
COMO SE:ílA' tH!GANIZAtiO ;ic pessoas qü,i cu111ti1·an1 o I U1ilfllHlás da clJSlribmc;rw os . . . . Villa Arens, a favol' doR nn.. l da-quaresma, ás S horafl da 

O MOVIMENTO. gra,·is.simo dev,er_ que lhes é,! prec)lo.5,~~111 _ _ct!l(' ,,runcclon~m DIA 3 ;:,_ Segunda-feira ,.pp_ Theobald-o Kollner e Gc-1 manhil. na CapC'!la do 8mnl-
J·1111,•o_,"to 1·Jcia Saiit_a lir_·1'cJ'a,_ da l ltwti_lulçt_ios_·_c .. r.illtol_lcas_ de qual- o j raldo de Ancl.racle. nario CC'ntnd 'fl,1 lmmacnlá.da Esto grandlo!:io l)lanc,. das " l b a 

communJiões J>ascacs, · coufor- desolil'iga 1ias~'iii. Pará .. és_~e ~ü~,1' .1~~1. ll·.~_z\. H_c-11~' com · 8
" A's 

1
6,BQ. S. I!Jxcià. eelcbri:lu, Pleno uso de ordens: :-:- por Conceição do YJJil'anga, Sua 

~ié foi.:oXpbstu nes\la l'CUlílào, effeito. de:;eJa. S. J~xcrn. 1 Süc,açor.s tellgtosu,. a. Sa.nta Missa na Cap~llà .da 1

1 

uffl állho; a fàvor dos RR, PP, Excia .. ,hcvma.. conferirá. a sa• 
con8 ta1:i1, de tlú~.s phasés: _ Rav-nia. q\1e,, àtloptando-:ic pro- . fit -- Nas énsas eiilmrtêr, ··Ca8â,· dás_ C1·iançàs"; 1miga11- Luiz Mií1;,on, G!()v'~n,~i S,eve- grada _ordem do Diacom~to aos 
úuia-.parochial, outra 'arclti<iio- cessos iapidos e. cff!cázês dei· cldês'. espdt:hllnlenté do liialbr do ~s J"eliglo,;;.is,. Visito. u ?m 

I 
rl·n. º. Fe·.y, Isidoro_ Bizzott?. ~~iz 

I 

segui_1.1tes urdin_ª. n_doti: 
- césanã, As Pascoas·· tiaróéhiaci; aposr-oladb. aS i'oÍli"Oéações ao. rnoviménlb oli ql!c\ e::;tiv1fré1h seguida a Elscola AJ)ostoltca Salam01'0,. A11n1bal GrnY'ma, 

sêrão, -réalizadàfi. ém eao.a Pa- étil\t1ií·lh1cntb (lo fovcr pastial 1 ,;JU~a~a? cth'j)i)Jillis a0 '~l-~iitl? do becâ1lato de Jundlalty qÍ1e J'oii.o Ctll'UZZÍ, Elr[o Rolé.í·s, Semi na rio Central: Anti,. 
:fochia da- üÓs'sa Arcliiciiocese, althljám u maior numhro POH· 1 !rl'l~Stth, d:v-e1·ã?.ºt d1Sh1b~1- eonta 29 pequ<'nos scmina1·is- -. ~Jvaristo Poélman, Jésüaldo nlo dC' Parlua Fcnaz. RlÍhe1i.1i 
~ob a dire1":1:ão do i·e:specUvo s!Yel éle tliocêsarlds e. qulciá,, ilores pbd1" j1e.1·m1ssão para tas,. reg1·essa11do depois para budiµk ;- por sei~ n~ezés, a fri. Azevedo dos Santo~. 1\Ianuel 
-.rai·óêlio. êic'-::i'>nYtilvendo-se ~ua a toláHdadc dekt 'rara eJte i ãflia.t' ôs ca1·tàzhs de 1H'orJa- a Capital. . vor do Rcv'mo. Pe. Vidifr Raii- tJé.i·élfa de Ahnétda. João :Sar-

;;,, r.i'l-opai-::úitla durante toda a efft;jlfo, · tl(l_têhnlno~t S. Jilx.cla, :· gauda. O . niéshlo poderá ser A's H l1oras, S. Excia. eón- ciera; át~ o dia 15 ele março, reto de Alencar, Isaac José do11 
i;.)uar~miia e i·ealiz·a1iclo-se a , Titívlirn. (1Uc fos~c atltiptatlo o I foltti 11á:s e~laçôes. ou outrns cedeu audicncias publicas na a favor db n~-vmn. Pe. Eciuàr- Saiitos. Romeu Bdgbefitl, An• 

.,_,,,..(;-t\lÚllWnhf~µ. U,cràl lÜ\, Séúrni.rn ! Húgtlliltci JilRno_ tlc atção: 1 lo<"ac. s adçeq·uados._ .
1 

_ CUl·la i\lotropolit.t1Hl, do Rebouças. ·tonio Borges. José Coelh0 dê 
.. Sai.lla. .._ . . , 1. -- T~111 (·acl'a. Ptlrut:hl~ O. _J\',\~. ai,o; CJUf!l'.-1,111 1~,-~1:ao ' . Fabriqueiro: ....:.. de Santo Alcllêàr,, Sebàstiiio Hugo San• 

üxiilicou O henno. ccinego Rcvino. Pa;'ocho clete 11H1.1;ca1': os Ttev1ho. _.Part;,c\1.0,r; 01·g~nizar DIÀ .4 - l'orça-fei°r;i -Ándré, -a favor. do,-,Revmo.,. fe .. tanna,. José Carvalho de An, 
·'l'IJaye.r _que nas f>aroch!as ém clêstlr- jâ tlltt dia tm1·a a Cbm, · à sahlcla das fáll_ricas du em José 11'-ósêttllo; dé Sfio José elo drade, José Cantinho de i\:tott• 
rjiJ-e osliv:tii·eiii seiHló prê·.,,adàs lilll_n_híld Geral· de· todn a Pa- -snlOes, conferencias para ho- -A's 8 horas; na _lgréJa cta \le- )3exlga, 'a fá vor clb R.evmo. Pe, ra, Tarcislo de. Ca.stro l\loura, 
Mis~õés .íiltô Ji.ày'faâ c~ta "'·ciün- roch:a e rêtuHr colll a .'1'flaiô1' meus, allocuçOe,; do pro]iaga1F tieràvel Ordem· Têrcêfra dó l\1ar!ó Ghiglione. Benjamim .de Souza Gomes, 
pâiJiia pà;;;éàl, pai·a évita:r dis-, tir;enda as dircet'éfrl_a;; das as- ela, _para d que lhes senrn for, Canuo, S.: Exci;t. ceiebrou á Binação: -: a fav:or dos _RR .. ,Servulo <le !vladl1reira, F'ran
per~ão de ésfor,:ps. A 1;hà:sé s_t<r_laçõ~FJ r~Tiilosa~,. 1_2~m-cnn10 ! 11ee1do~ ~:. dra,lor_e~. c1_~:t1e ,?1~~1- llllssa de. Acção dê grà<jaii pc- PP. Geraldo de Andrade, Tbeo- cisco Varani Calvo. Tito Mon• 
archidioce:;ana será -realizada _ dds 11\lcl~ó~ tlá Acy,to. ·.,atho- , 11ão tn et n am 11tili:rn1 ~e 1,àl_ a la.s boàá.s ci'6 pt':Üa do éásar 6.Wio í,elÍJ1er .. Manuet N éves, te iro Vitta. Theocloro Bibiano 
detítlls dil. · Sei:naM Sarlla. e'ln liea qnB fünccicinéíti' 1rn Pát·o, ! tal fim tle elementos da 11ro- Vitié'iité AI i•ifrerigà. Nô JieFiodô João Caruzi Cárlos óctavfa.nci da Silva, Jai•1i1e Luiz Coelho, 
toda a Arquldióc~se. nélla pl'e- éliia: . Jllétifu1)i1ic1o'.a.'. tl\1 distrl-. prla Puroêhia. da tarei e $. Êxciti. · eÜei·a i.t1.k Giele, Giov~nni Severino Fe?, José Joaquim Gonçalves, Na-
nlecendo O critei:10 profisslo- hulçíi.o de cr,uvitcs .para Com: MATERIAL OE PROPÁ- _sente. ilé s'ão Paulo, . Isidoro Bizzotto. thanael de Veras Alcantara e 
tiil.l. P.)slé cl'ilol'ib prôfis~iôrlal mtl~_~ã:,:, P~r;éal, CIÍi _cR:la cása , G.A NbA o·· IA 5' Trinação: à favor elos RR. João' Maria Cone ia Machado. 
lõfá','ühYêaràtlf6.1' muito fi.füplõ. Ida Pa1·ocfl1a, Pa1·a l~to, f;et·!a Quartà-féirá PP. Líiii' __ iiili~tín. _Aicxfüitlré Salesiahos: - Alfredo Bol'• 
/lê rltéifló 11 qüh • séj1Hh ·àlliiígl; 1 co'rive·11ió11te . c1uc à Paroch'ia V - O material de propa- Armiúits·, · El'iU'lidh T'éiclin:t11 e tolini, Anacleto Girardi. AntB-
cfá.,i Wtlas · a,s t:iásse,- soêiit6s foss·~·.divldiila Mi ,zmtas, cnca1·, sanda, como. C(füvitcs. - cartà- A' tà,rde,_ ~úi .Í1a.lado, Í3. Jesualdç Dtidiúk. . nlo éolussi, Bernardo Bieker 
por estC' graiidi&qd plaM de I fogàndo-sé. cll;Uil a.<isoelação dê zes, etc, será fornecido \aos lt'xcla, coricedéti.. íriíi.uriiêfas P,rocissãó a. f.ai•{1r clâ Pn.ro- Jfü:iuarclo Lagorio Esteva~ 
CohihiU1ilião 11asc.t.L . oma 7:ona ná quaJ a. di_stribui- Rcv·mos. pqrochofí 11 . prcçô audiêilciàs pai'tictiial'ês. . chia de Aràçarlgiifiihi-c kohaut, Geraldo l\:fartinelli dé 

. · çãó .. dos cdi1,,ites 'fôssê- fêita . füuitlssifüo i'etlUZldo, podendo .. . . Confessor_ ~rdinario rlas ·n e- Souza, Hermano Sehilp Hugo 
Ai'>!1Hló. Ns_ AssdélAç· õES prlos asi'soe!ãr.101.<. Cofuo · sc- ti-a<, süa ·acquislção sei· êilstê:Hla ])e' DIA 6 - Qu1nta-féfrá 1}.11,'J'ôsás. tlo' ·Ex··· te_·rnald s. r:·. ,Je Greco, Jloão - Colom'.bo.' Julió 

'ia·~ a·<,··poc·1.~,;_5e·s ·1;aro·c11!aes. n~, J .. ,. · f' · o· d 1•1· ·1, ,.,., CÃ,THOLICAS .,..;.., -,..,, ........ ·• ••'"'"" ~ ....... - "· '°" ,,._,, . ~. . . esus, a· ::tv r o '•rn ·'· ,, Se~min, Luiz Fràz, Satler Ka.-
l • p · C téi;iiJlnou ó lDxmo. e hevmo. Á's H hm'as, I;,, Exc-iâ. ifü:ii-1 Sébàst!ãô Tfosso. . . t.al de Lugan. Natal Griglió 

Na reunião do Co11sellto da { , Ili', Dtírval rado r Sr. Mcólii1;1jó Mêtrop-:llltaüo, éé_déu t!lld!ência_ /f 1fübl_,lcás rl_à _ Cápellãtl do l\tosle!rb tlà Vi- Os"•al-do Ve"'tu1·uzzo 'D"'tn"u' 
..\.t:ç·ãó Cii.thoilca, foi feito. tim ! Octillsta r q' ue a vc·· n· c'·a de' s:t,:, lU',it.c'r"1'-a· 1· ~. e· •t " 11 

' rw ç .1 e ., Curl~ .. i~ êti•óp~lltà:ha.:· ~ófü:o. ~-ê ~itaçil.o, _a f~vor elo Revmo. Pe. Pedruzzi, Thadeu Bagínskf, 
appcllo 'não s6füêfitd ás Asso- R,Íta S11n_.a_t1or r, J~gydt~,, . J3 I, effectua,sse 1fa sóde da Junta. costume, A' nóitê estevê pre: · Xavlér Sclimaderer, Terclllo Ghiarelli, Thomaz Ghi• 
da!;Õ:es 'ru!i.damenta.es da t-.<:.> ~ Salas 5i~~f4 -·. J4 _!s_ 17 hà, Archid!ocicsana da Acçãó .Ca. sénte á: adó1·ãçâo dó Cle1'ô, Capéll-a, por um anno, a fa. rarclelli e zanor Pedro Rosa. 
,:itó. C'álhô'Wa. Ji.iá9 tail1bctll áR ~ Télcrifüo'n<; 2-7'313 ' t'liolic.0. á nla Qui1itino. Bcieà· Vól' das CâJ)êllas de Santa 
Auiitlà~·és iá ·1'êpf.csti11ü11:1à.s 1w -':~~.,.;. ,•~r."'-"_._·:r_,.. ;,;. ~- yuva.. -176, g_õ anda.r, sal,>t ~iú, DIA 7 _ Séxta-fe·r~• ét•uz é dó Óólléglo, em Ái'a- De conformidade com o d~ 
-,~e,, ,··...:.:..: das H ás 16 boi·as, ('t'elotóttê çarlguanta, . ereto 260 do Concilio Plênarii, 

O. . . -·. . . . .. ... +.. . 1 . 3-627'tíl thfldiai1te pêtpléhti tà· nocebéu . S. f>lxc:la, ~ tÍ!rde - . 'Pel'n"laneoer f6ra . da Archl- Brasileiro os Re~os. PaTo• · .:n_•r•1· o• de' ·u. -a: ·Do li ca -:Í:V CôltlplelÍ\enfat·. àccelta,1'-Bc·, em Palaeio,'Val'las f)éS·eóM eU1 dl&cese, f)ól' mais un\ anno, ª chos e Pregadores, principal. 
1!11' V 1J 111'1 ·· · 1 1- h · , mente por occasião das Qua-

cl ·b' • u R S S à.o ct1comll1énclas pe o te ep ó- audiencias. t faval' do !tevmo, Pe. Roque . li •• c-om a . ·. li ,.· .. .. , nb erfo!')tua'irdo',se a entrega na Pitifo de Bat'l'OS, tro TelllJlO!'aS elo anno ecc!e, 
:í'ardchlà i,01• ·portaclot• pago Jlê· DIA 8 - Sabbadi,. Erocc;ão Cano nica da Con- siastico, devem instruir M 

tllt1.1 artJ~ô 'de fundo tl!lró. cM• hêlidc ele facto ctuc os aÚlados · 0 di fieis sobre a excelsa d!gnlda-
. :J/.l) e lógico dlz_ "0U1'_ SÍi'ndaY -1 y1ctol'iooos Jibert.asG<!n1 a Fôlonill, !tos ~~

1
~~1~f~~!11~f:t~-s /' of:c10: /. A's' 8 hôras, l1Q <';a1'élla do ~~ég;;~ici:, ~t·r~~a J~:tsl~~ de do Sacerclocio e exhort.al-os 

Vdtor", o semanal'lo ea.tJiolicc c1ue rotá so6 o domtnio ela Mie• rés dévérá ser feito 110 mesmo 1.semfnarló CenfraJ da hnrila, Béxlga. · · a se m1.irem em fervorosas 
m;ils ·popul!u·, ttué se disti'igue ás 111anha. e rlelxassém, nas mão,5 mtilerec;o. ~---· ----------~~---~---- p,reees Parn éxorar do Senhor 
á:nténas de milhar, cm todas as da ltussia, a parte, que não Ili.e Vr _ Afüu dé facilitar 8 é:te- r--'-----------'------------------. da seara q'ue suscite numero-
i~réj8.8 caLholicas da Anicrica do pertence.. .. ~· d t n• á . sas vocações sacerdotaes para 
N'·or'"·. \ '~*-* cuç.,,ô es e -r,rogra ,ma, ser PAR"· MOC. __ ,.,..º.! _·J>A. R'A l\,fOÇA_S_.. . 

"" Iniciada shnultaneamente unia 4 . vi.:, n ! a sua Igreja. 
"Tbdos sabem ·muito bem q11e . . Todas as naçõés ,da terra têm caritpánha peló Radid e· pela PARA TODOS t · São Paulo, 5 de Março d~ 

i Russia não ·morre dé amo1•es tido ràzõcs de .sobra para decla· Intprensa. 1941. 
pela. ,.AÍ!emanha, mas. não nos raí' guerra.à Russla,.·que, nos _ul- C't:11tSôS 1'1l.A'1'JCOS JlÍ'.'.aAI-'lDOS DE PACTYLOQ'ttA· · (-a) Conego Paulo Roim 
r~t,a; a menor- duvida 4e que o. tJmos 22 a.1111os, se tc1n esforça-. CONCLUSÃO •. PHIA, 'fACHYGR.ÁP_ 1-IIÀ., CÓRR:tSPONDENCIA E,. Loureiro - Chancellér do A~ 

· governo· dé · Moscou nã.o teria·. e.s- ' do, por meio· dé seus agentes e' b" d 
. 1 . VIT Na·o i"nor" o ""xm.o " CONTA"'ILIDADE - NrA ce ispa o. c1·upulós em unir-se aetivamente . pró'pagtl.Í:idistas, . pâ.ra dest1'ulr os - • 19 "' n, ' º' "' 

Escola 
Moils. Ernesto de Paula, "1· 

gario Geral, despachou: 

com o· Eixo para dàr uma coça governos ·e revolucionar oi; povôs. Rev.mo. S,r. Arcebispo iiué ar; 
tremenda na- 111glatérra é nos Es· l A Ingláte1:ia e. ós E.stados Uni• muitas occupações dos. Révmos. 
tados U'rtldos, se· Stá'.lln visse nis- i dos nunca 'se, <fit.éi·irtinaram, po• Pai"ôchos S·érão accl'éSe!dàs pe. 
80 i)"l,!Ulª" van• 0 ge1\s ""'ra o seu réin,_ a decnt.r __ a_l'_,,;u_ e_rra á_R_ us.sia' la· exécttçã.o desta campanha·, 

" ..., _.,. .,.. " 1lJ t· ·t to J l b " f Parocho de San,.to Ed.uardõ, "ºit, , · . 1 por_· essa cà_ús~_-,·. n,.el1Y_ sequer a .. n re an ' os é gos -· êut or- RUA ,JÕSE_ ·, -BONl·FACIO, 14Í_ · 
.,.. · . ·· · , · mados pode1;ão aliviar até 'cer- a favor do Revmo, Pe, Angelo DiZ•se a.té q~e- Stalin: Já 8e en- protcstàr contrà osses attcntados. Gloiel}i. 
t,endeu C"'m Hitler .""r" _pcrmit- A Allcmanha merece todas as to ponto este trabalho, e os Aulí.18 diurnas e noéturnas, Matricula sempre aberta, 9IÍ 

v ""' "' ·b d t f t · " J Vi rio Economo de N. i.:;, · t,ir a passa.,.e_ "' de: tro"llil allemãs 11 rep1•iít_1endáB que lhe temos ad· a un an es Tu os ·que s"o e e 
" .,.. ., ",. d" t h' dô Bom Conselh-0, a fa,V'ôr do 1.lravcá da BUl""'ria, com a con- minLstrad:·. mas ·a Russia mere- esp.,ra!' vS a campan a re-

.. - " n a.~ ,. hub" • nt".; Revn-10, Pe. Victorio N_ ar.:i...n. d\,;ão tle "ue o chefe nazí llle ce-as ignalmc·nte. co1n.,e s l,ao · ,,x · ,,ta duen- .,. "'" , 
' '

1 
t· ·n". " S "' "'· · J,,, p· a S S .- 0 n ~ . r I a Viga rio Cooperador: de San, cpnccda mai~ um pcdaç:> na Ro- : Temos trMadi. C'lesde a primei• d~ osa 1·•;"t1'"igº8: rts. b1

"
1
ªh1·~,cu.,Eo~ .PI. · · , !IL:.a · to Agostinho, a favor dtt 

mct\ili 01•icnt3,, · 1·2,' 1101·.a, · o . naifomo ·e o commu• · "' su s ,a- a~ ~ · t·a a vd, ·' 

O.:; communi-'Jtas na Amcríca ~ismo d:1, ·rJ1es1na, maneira. em• <'érto <iué o· Í'!lôdito desta cam- ReYrtlo, Pe. Rodrigo 'Bay.on; 
º"1.vcJU-6;; téllic\_.,, .. c11c-: " . <lv""" bota. ném !i'éJ11;•1-e_·: nos con_11Jre- P_ anlrn. 1,_éd&1•á talv-ez causar Le1Ttbri111-1.;e sein duvida, os nunca mais ouvlnto.s fala!' no~ , de Pinhéiros. a favor do Rev, 

,., 1 "' - 110..ssós léltorés da celebre "Pa.s•. traços physiónónücos da "sylit- 1 Pe. Eugenio do Rosario. 
entJ•a,d.:.i, · na gúc1·1•a, 1fo1t1ue tem -1 hendam A.(jttollos cujos prccon• api·ehénsocs, entreg1.1em-Sl', IH\• sionarie, ", de triste memória., que, pathica criatur __ a", que, no dizer / Bína,,ão: _ a favor dos R.R. 
m~clo de nos vi:1" uo Ja:dó da. In- 1 ceitos lhes obscurecem a. visa-o t1·etanto, a e•fa os nev111cs. · .,. 
,,.latcn•i.. co1ttrr. p. · nussla. d!lõ coisa.~. Ha. dois Anti-chris• St'/J. r111•ochos co1_11 toda-.ª, con- . l 

,., clurante B guerra civil dA Hes• dos seus admiradores, er_a a ex- PP. Pedro Prade, Vírginio Fis-
., ,. fi panha, provocou as maiores des• pressão mais pura ela democracia 

1
- taro!, Domingos GoddiJ·n. Sal-. . ~'*':, to~. um clRl'amenlli ,·iolento e o I ança_ ô o~ mais ausp1c1osos 

1 - f ordens e crimes? hespa,nhola. V'aclor A_n tonio Santamaria, N_ão é na.d!\ agradavcl ter á 11 outro mais quieto e manso, no fru~os coro~rao seus cs orços. 1 .,.., 

1 

.,_. ante 't"''<lh pers11ac-~o cl" Essl\ mulher tinha um oora. eãO A imprensa sovietica volta a 

I 
Aleixo Monteiro .Mafra, Luiz 

e Yiliii'ál:l\·o. deixemos cnt:1anar por nenhum (Jue V. Revma. d1l!geneiará dé fêra,' dê instintos SfLngulna.- falar della. Priuli, Santo Bernardi. 
li.0:;~2, 1:.o_r_t~ tU11 vlzinho pJdél'OSO I caminho d;t Victo1·iô. Não nos . "ª · e,,;,; ". , ,., . '° . 

. se á tns-latctt·a:, a Aliemanha dcllc~. . 

1 

Côl11 o maior ardo1• na execução rios, capaz dê assaltar a ,honra A Pas.sionaria está no- auge da T,rin11ção: a favor doi:; Rlt 
e os l'l:!t!l.dos Unidos -tên1 féito I'Jclcmos c.~tar certos duma dest0 11Iano, altendendo assim e a dignldáde alheias e dê man- gloria, percorre a estas horas a ! PP. Bertuino Goekc.r e SilvP-5· 
naü\oi'õ ctt<ecài'aélo ~ RUssla. por I coisa: a nu~sla não se exporá, ao appe_Ho d::i Autoridade, rc- dar para a ntértê os cidtl.(Jãos in· 1 ttussia, como urna, _hilroina, li.pré- i t.rc Murari. 
eau.sa cios stús j)l'o'p1•1os lnttres- l como a Uali~ .. Rs -incertezas dU· comménélo-me ás suai; 01?ções nocentes e lnoffenslvos. 1 goa.da, · em toda a parte, pelas I Kermesse a favól' da Pa., 
&é~ •. J'J·Jr qul" não ha de a Russia ma guort·a, se não estiver certa é suhsc:.rei·o-me com st1nt1nien- Tinha sêde de sangtie humano. : trombetas da fáma. 1°ôchia dé São ,Toàn Baptista. 
proe'urar manter e Rugmcntar a da vlctol'ia. tbs de muila estima e <:ô11s!- Foi clla que predisse; no pal'• j Está na sua patl'la adoptiva, 
A1rizado da Allemanl!a, tratan• A 1;11/t • tstratéi!la, que não so· ele 1•a,:il.o, lamento, o assassinato cj.c Calvo 1 deve consld<irar-se por 'iSôO mui-
do-se ele ma.is a mail; ele 11111 paii.: l'á ctt't.amcnte c11i11(\ ele imitação o Rcn'o 0111 .l<'RUR Cl11'1sto. Sotclo, ulttma faisca i,rovocàdo1•a : to fêllt.. 

MISSA CAPITULAR 

·1-i?inho. 11odcrCJso' e 80b úm ·c1iC'- 1 /:lélfJS l!lstadós tJ11ldo~ •. 6 _colher : do grande_ lncendio, cn1 t'fllé ar-1 Os seus alltigos _admiradores , .. ~ô1~lngo p1:oxlm?, ;js 1_?_ l1ft-< 
fador inimigo t:a rcligii\o. per- r tocbs os J'H'úVEHtos da_ vlct.oria. Mons. l!:rnesto de Paula deu a Hcspanha Inteira. , d<'vent tatnbem ficar muito satls- , 1 as, com ~ p1 e~ença do Ex1no. 
~eguidor da. Ig-tT}a. com niuitos , J!'.lgo oue t/tn duR · bêlligc1'antes · Vigar!o Gé't'al , · Após o. gue1're. ela, Héspanha, , feitos, ao sabérerii que. rios ban- : S1•. Arceb1sp~ Metropolil_ané e 
frB.~ós ig·u8~1' ;, ~':tli1Jº - 1 estej2. 1:Phldo pot• tN't'a e ,·e11cl• ---:-----------------· -~---,-_---,_--- . . . · · Côléndo Cabido, h!l.vern 1Hl. 
· A Ffo~'-iP. 1.Ttth t2Mh!'ll1 que ! do. Ha muitos inglcze~ que cs• C!Ué~es vermelhos da Rusaia 60• Jgr,ija. Matl'iz rle Santa Jr,higs, 

li- fo<::!2.t.'1T:'. r (''_; r::i:2rl;,, Uni- 1 tào falando alt:i a.o seu governo, M ~ r'm O. ra. r 1 ª· . V 1· d. a· -1· ~iét1ca, é_tll que'' -P~$101'1Al'ia é nia, Cathedta], Provisoria, li, 

(Jc·., ? obriguem .-. 1:::.ti.tuir parle I affin1111.11clo que a Rttb.Sia não ...._ testcjada; ella nunca. se. e1iquece h'.adieional .Missa Capit11Ja.r. -
rfa Pó!onb. C<Jn-:iuit,tad8 \'leias }W'déJ'â a Cllt'lada t:Olll Uing.ucm. Especlalista em tu1111,1los de n,_armóre e gr~rilto. - ela levai1ta1• a, "sua. _taça. e cone Sél'á celébl'alité O RéV!'llO. ~T.. 
tre_óu con1murtl5ta~. . Esta à ésJ')éra do momento pro• Pre1,oa ti,ódféos •. · - A, V_ll!IAL NE'f.T()._ -:-- ALAMEDA C0Mgó Bê!iéd1ctô Pél'êit'â dól! 

Tétldó à mvásã.ó dá Polonla prto para oo it(KJdei-ai• d.óa déll• BARAO OE LIMEIRA N,O 108, Telephot'le 4:l3U!. ;..: vldà.r· 05 ~;,u; __ lun~;os a. 15audar Sait.t.QS" Ja.z_endo 8, H.OmiHIJ, 0 
sMió a fawea, que f<,;=> reb=ntar a 1~cjcs d!!,,,: n?-,ç~ .,•enc!o.~s, Jr,., ,UÃO PAULO. . AdOl!C>. &ttlér;· "o hero!··(la 'ú;vo,- R-eittno. M0.1H;. :Oi•. Jóàó &n, 

.l?,J?.~~ éU.l'ôpé!i,,_ fiãô ili ~!'é• ~ i·e-~iôtt,,d,!il,~- • -----... ~-'-'!'-..... ,....,.~'!""!l-----'!'!!'1"!!1-------'!'LJ:~ All'~ijU"~·~... ~::~t~. 4.\..4é1f~. -
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LEGIONA RIO· São Pauto, 9 de Mar~'O de 194!' 

LITURGIA di} :.-d
1
t moral auemã peiora [ A reconstrucção do Monumento do 

4 - Os fl'ancezes estão pres- Cerro de ,los Angeles, no coração 

ULTIMO 'EVANGELHO tes ª todos os sacr!flcios, e se I de Hespanha 
resignam á eventualidade da· des- • 
truição do seu paiz, si se pro- lJma exTiortaçao pastoral do. de. peregrinos de todair a,s n.a.• 

'-- ceder a retirada dos allemães. B' d , 1 d !d ·1 , Tc-,rmlnada a hençam o Pa-. Sào Joào, dissera que elle d'~- 'I São João, mas o da i\'Iissa su- ispo e .," a r , no passa.do ções. 
dre volta para o lado do I<:van- l'eria ser escripto em letras ele primida. 5 - Demonstram que estão dia da festa de Christo-Rei, Assim os caU10liéos hespa.,. 
ge!ho, diz Dominus vobiscum, ouro e collocado em todas as I Na terceira i.\'iissa do )Jatal, -dispoHtos a combater pela vic- annunciava á Hespanha que nhoes poderão repetir às pa. 
f' lê o pro!-Ogo do Evangelho igrejas num Jogar de desta- 1 lê-se o Evangelho ela Epipha- toria fina1, iam começar os trabalhos de lavras do Evangelho: 
1le São João. ·Ao começar, faz que." ! nia por já ter sido o prologo 6 - Parecem desejar ardente- reconstrucção do monumento "A pedra que vos derrubas-
11m signal ela cruz sobre o ai- Na ultima revisão de :\Iissal I o de São João, mente que a propaganda ingleza, ao Sagrado Coração de Jesus, tes voltou a ser o fundamento 
tare tres sobre si mesmo: na feita sob Pio V é que se in- apazigue definitivamente as ln- no Cerro de los Angeles, des- do meu edificio". 
testa, nos labios e no peito co-. troduziu a oração deste Evan- ·, • 

1 

quietações dos ultimos francezes truido pelos marxistas na pri'. 
nio fizera para o primeiro gelho. Comquanto não seja hesitante~ e crêm que a vi<:to- meira sexta-feira de Agosto de ; 
Evangelho. i muito antigo o uso dessa -0ra- Depois do ultimo Evangelho ria lngleza não deixará na ln-6. depois de profa.nado vil-' 

A terceira addição feita em ! ção, devemos reconh~_Cel· que responde-se Deo gratias - De-/ França a legião ·aaqÜelles, que mente. A Imagem que o coroa-1 
razão da piedade do Padre uni-! por excellentes razões elle se,, mos graças a Deus. por sua acção politica nefasta va foi ··fuzilada'' por equipas 
da á dos fieis, consiste no re- i justifica. Como rememoramos Não se póde imaginar uma são moralmente responsa,'eis dé milicianos, a toque de ela-
citar dos primeiros versículos. a vida de .Jesus Christo em resposta mais conveniente, diz de suas miserias. rim. 
do Evangelho segundo São I seus mysterios nas differentes j Santo Agostinho, pois o que 7 _ E!m definitivo. a grande Mais de 1.500 operarios es-
João. Foi sómente no seculo: parteg do Santo Sacrificio. a I poderíamos nós dizer ou es- maioria _dos francezes são ainda I tão já trabalhando nà obra, e 
XTTI que alguns padres come-' [g.reja. accrescentando-lhe este I crever de melhor que essas pa- , 
('.aram a rezai-o, uns ao despir-; C•,vangelho, quiz nos apresen- 1 lavras ~ Deo gratías?! :Kâo. nossos alliados de coração, 0 que I no arranjo de uma gra11de es-

1 ,., haverá de provru·, um dia, com · planada circunjacente onde po- 1 se dos sagrados paramen_ tos, -
1 

tart á meditação, em um só' dada se poderia dize.r mais facto6." <lerão caber muitos milhares ' ouh·os ao voltar do altar ã. sa-' golpe de vista, toda a econo-1 breve e mais agradavel, nada 

'f' • PARA SERVl(OS • s 
. IYPOGRAPHICO 
·• Taes como: Theses, Livros 
Folhetos. Revistas, Jorna<,s 
e quaesquer impressos em gera, 

Prefiram as ollicinas graphicas do 

,. LEGIO.NARIO" 
Rua lmmaculada Conceicão, 59 
Teleí,hone 5-1536 • São Paulo 

cristia. Alguns o recitavam I mia do mysterlo de nossa re-1 se poderia conceber de maior, 
no altar mesmo, mas em voz ' conciliação. 1 de mais util e capaz de melho
baix_a outros em alta voz para Ao pronunciar as palavras 

1

, l'es fructos que essa oração: 
que·~ elle se unissem os fieis, - O Ver-bo se fez car-ne, o Pa- Deo gratias! ••• 
que sempre tiv'eram grande ve- dre faz genufle2,:ão para llon-, O que significa' a expressão 
neração po.r essas palavras sa- rar a humildade de um Deus . Oeo gratias, continua o Santo 
gradas. Essa venerac;ão era que se aniquilou até tomar a! Doutor, senão reconhecer .e 
pal'tilhada pelos proprios pa- [ forma de escravo'. (Phil. II, 7). confessar que nada ha de bom 

Cotinuan, na 
nobras da 

Inglaterra as ITla
quint~ colun,na 

gãos que tambem se encanta- que não venha de Deus e que 
v'am com a sublimidade desse! **• Elle o principio e a plenitude 
Evangelho. . de todOll os bens, em reconhe-

Sto. Agostinho contava que Quando uma Missa de do- cimento dos quaes d~vemos 
varias vezes ouvira de São mingo é SIJ.bstituida pela :llis-, crer e louvar a Deus, fazendo-o 
Simpltclano, successol' de Sto. sa de alguma festa ou a de tanto por nossas acções como 
Ambrosio, que · um philosopho uma festa. por outra ele maior pela bocca.'i' 
platonlco referindo-se ao co- importancia, o Padre reza co
meço do Evangelho segundo 1110 Evangelho final não o de FINAL DA MISS~ 

;ocialistas e conservadores trabalhando p:1.::~1 a derrota ing-lcza 

Os elementos da quinta co- affinnando que não era occa
l11111na incumbidos por Hitle.r sião de .. exper\encias soda
de preparar .a derrota da ln- listas''• 

.. · 
a I1_1gla_t,e_na em ponto t:'.o "tt• 
tal como, esse, 

glaterra continuam. se esfor- INGEN'UIDADE OU MÁ' F_ E'Z. 
çando para quebrar a reais- TAMBEM OS SOCIALÍSTA,S 

Nesse intuito organizam ma: · . . ,: . . . 1 va1' a iúg'ei1uidad-e s'fnão · fosse 

REUMATISMO QUE 
DEFORMA! 

tencia iugleza. ao Reich. 

1 

E COMMUNISTAS Aléri'i 'desses é de se ohse.v• 

uobras subversiv-as e algumas Po1 -put1 o- lado os soc_ia!1stas . r· .<' ·d" b. • .· •. , ·,,,·. 
· . · e communistas atacaram O I ma "' _ a o servaçao dos lide· 

"Transportado em extasis o ~iesm? ºstftslv~s. ,~omo uma i projecto, affirmanclo, com o j res esquel'<listas dé qúé' a lei 
propheta contemplava um dia a;~~:s ela u,n1;::: ... c egam;.n~:t! William Galagher, deputado 1• so~re traballio obrigatorio -só 
os povos da terra subindo a " . . . . :! 1 ª ~ 11? wi communista, que Berin pr.eten- 1 -~ttmg~· os fl'aball\a.dorcs. A 

: montanha ele Sion para ahi da agitadas sessoes na Cama- d . .· . . ·l . . t . b I rntençao' evidente é., -'além do ra dos Communs. . e supp1 rnu1 a c asse ,1 a a-
1 

nt. _ . _ .· _ , . 
festejar a nova alliança, Elle Jhadora eu1quanto os monopo-., e I ave. que _se ci-ea ,l lei, crear 
ouvia seus olamores de trium- lios a explo\·am; e o trabalbis· i uma ammosidade.,entre os• tra-
1>h'o na.s alturas, emquanto el. NOVA OFFENSIVA DA ta James Grifflths, como Ellis 1 balliadores e as classes abas• ~ ) . '\L) " --: ,!, 

As impurezas do sangue 1irovocam dôres ciatkas, 
dôres na-s costas e nos quadris, reumatismo doloroso 
nas juntas, sobretudo elos dedos dos pés e das mãos. 
(]Ue se deformam. se imobilizam e chegam até a per
der definitivamente o movimento. Combata estas dôres 
torturantes· que fazem da vida um vale de Jag_rimas com 

QUINTA-COLUMNA I tad s 

l 
les affluiam, diz 6 texto sa- Smith, tambem trabalhistas, 1 a.· 
grado, em dir-ecção dos bens Quando o ministro do Tra- a(f.ii'ma·m que ei,;sa med,ida'··sp, . Pr~gand°. a· lucla de cla"sse.s, 
do Senhor: o trigo, o vinho balho, __ lord Heril~. alll1~111eiou att_inge· c~s t:rabalhadore~:,f e. , ;I possibili_t_i:iil -mà~ que à f9rça 
novo... que sei 1a necessano clesnar ho- ! F~m pru)le1ro lugar, é 111tC'l·es- -, do exc1 cito nazista a quod .. 

_Suas almas, como Ull\ jardim mens e mulheres de empregos; saute observar ,a já cost1imói- das flhas. 
regado, não definhav.am mais. não vitaes parit a situação a_c- ! ra a,!Jia~1i;a nazi-commu1\ist,a ou .· " · 
Seu lucto era mudado em ale- tua! ~ara empregal.-os na ln-1 sodalista.' · ·.,. .",' TAMB.EM OS c.bNSER-
gJ·ia. Deus os consolava. e a, dust1·1a de guerra, foi vivamen-·1 Já se têm notabilizado,os . VA.DORE~ 
sua dôr Elle a substituía poi· t~ atacado por elementos ra-· communistás, socialistas, .tra- · . . .. 
immensa alegria. E O E'enhor d1caes e conservadores. . ; balhista,s e (lemais radica.es d<i ! Qua,nto ao couse,nado1· con
repetia: Eu cumular-eí de gra• Os _conservadores, com lord l esquerda., péló::t esfo1·ç~s , para· de de- Winterton observa-se 
ças, embriagarei a alma dos do, Wuite.rt_on á frente, .ardilna- r>rejudica1· a machina ihdns- que não só entre os commu. 
meus padr~, 0 meu povo se ram de so.cialista o projecto, triai ingle;1a, attingindo -assim- · nistas existem clemeutp_s_ 'quln. 
fartar-á de ·meus -bens, diz o ============================= ta columnistas. · · · 

Grând~ au.xilia-r · no tratamento da Sífilis,- que purifi
cando o sangue elimina as dôres e evita a deformação 
dos ossos. Usai-o com confia.uça, pois não· ataca o esto
mago nem os intesti,nos. É indica.do por grande nu
mero de mecl!co~ 

Senhor, . L t d. · d f d ··, AI~m dis.f;o bastaria ~o lidei." 
Cumpl'itt-se • prophécia: .E!- ançam~n O a pe ra Un ª"" conser'vador· dbser-var a. grit2 

1a. se cumpre todos os dias m· ental do Semi·nari·o Mai· or dos socialistas para. não éha. 
quando tendo o Homem Deus . . . mar d-e socialista o pi'ojecto. 

subido •outróra o Calv:irio, os. do$ Revm·os·.. Pes. Pallo·t1'"nos' . . 
padres e os povos da Nov'à Lei ! QUE E' FEITO DO· BE'M 

N.0 2 Ec. fazem a ascenção do altar de _ . . ·· COMMUM? ,. _____________________ __,;. Deus, desse altar onde eHes Realizou-se no dia 1.0 de Paraná (desde 1930). a Con-
vêm renovar sua mocidade. Março: p.p. a cerimonia do I g_J·egação mantem_ um Semina- E finalmente (Juando 0 bem. ;::========:::=========:::;:=======:::::;,================ Jant.:amento da pedra. fundas rio Menor em Lond!'ina, Para- c?mmum da Inglaterra exige- 0 

mental -do SeminariG .Maior dos niÍ.; um gynrnailio em Jacazé- sacrificio dos soldados ingfo. 

Fran·ça· des.e1ia a v1·ctor•1a· H.evmos. Pes. Pallotinos. zinho e eru São Paulo tem a zes, ciuando desde ha múítojá. 
:J A cerimonia foi presidida &e1! cargo _as ·pai:ocl~ias de _São existe serviço militar obriga. 

d I t 
poi· s; Excia. Revma.. 0 Sr. Joao Bap~1sta do'>V1lla ll:al1for- torio, po,rque reclama; I<ird 

A 
a ngta ·erra D. Jos_é Gaspa.r de Afo11:,;eca e nta, de Sao. Pedro de Gua.ia.una Winterto11 cou.t.ra o· trabalho 

· · Silva, Arcebispo Metropolitauo ·é Rainha dos A1>0stolos, · dé obrigatorío em que o indi'V'ióiló 

trm: cidàdáo canàdense recebeu 
i:artas da, França occupada. Cer
tas passagens merecem vlr a pu
mico. 

tle São Pauio, tendo compare- Vi_lla Monun~rmto, além do ~e-1 põe ª_º serviço do ben-i · com~ 
alegria perdura l}Ol' varios dias 

I 
da deseja a victorla da Inglater- cido varios sacerdotes.- mem- mmarlo Ma101: ehl formaçao muril já não ma_is a. vida mag 

estes ·factos_ constituem objecto ra,_ ajuda11do mesmo; em tempo· bros do laicatlo catholico O no alto do Yp1ranga. 0 seu traba.lli.9? · 
d{' converS™,~. , , opporf;uno esta Victoria. . . fiei:;. 

Em Paris, 98 por cento dos ' Os a1len,ães 1·ecêbera.m _ordens 
habitantes a.sp!ram a victoria das do tudo di.>struir, si foren~ obri
a.rmas ingfozas. gados a uma retirada. brusca,' in-· 

Quanto á vida, ella torna-se formação esta agora que obtive 
impoosivel. Tudo é systhematica- de fonte segura. Sua moral está 
mento destruído pelos a-llemães: enfraquecida, e sua coragem me-

l•'oi oranor o 1Jr. Jo:,;é Pedro 
Galvão de Souzll., secretario 
geral da, Confederação Catho
lica. e representante da Junta 
Archidiocesana da Acção ca, 
tholica. 

'"Em Paris a vida é trib-tc. O 
abastecimento é difficil e par isso 
a vida torna-se cara. A unica 
p;legria, a. unica esperança, é a 
.Radio de Londres que derrama· o 
ba-!satno cm nossos corações. 

Quando se tem conhecimento de 
wn sucesso das armas lnglezas, 
um bombardeio sobre Berlilll, a 

commerc,io, industria,._ .ab!l.steci~ diocre. " 
mentog, etc ...• A bolsa não po- A. disciplina tambem é uiá e O Seminarlo ';\laior, CuJa po
dendo funcciona-r, permanece fc- declina de maneira notavel. :N; dra fundamental foi lan<,;ada. 
chada. Os commercfantes, .rou- tropas que devem erhbarcar pa:rà de:,;tínH.-se ã p,repa.rai;ão rio cle
bados pelos ·auemães, não lllem a. Iniili,:t;erra revoltam-se muitas ro nacional pa.ru, a -Congrega-
ad · i · eão dos Padres Pa.Jlotinos ou QUANTAS noites e dias de _ qutt r ·novas provisões, e os .ln..- vezell, e'&:- recusam em proseguir. · 

tormento? 80111 dores de dustriaes não d!l;11õem de 1118• 0 que acarreta· repressões ele uma Pia Sociedade elas Missões, co• 
dentes, ouvidos, nevlralgla:s, terias primas, salvo os ·q.ue fol'- selvageria incrlvel. mo ora é officialmente conhe-
!lll8 tuam por completo o necem a.os allemães, que ob- Av!~ da_ if.'A.F. tênt sobre- cida. 
rom110 e a força, para i:f'-tra- tem o nccessa.rio p;i,ra a.l-1 su11s Yoa.do Paris. Seria preciso ver-se O FUNDADOR DA ORDEM 
ballio. "VUG" ·Ba-11,a.mo ln. fabricações. A miseria ora rei. a alegria dos Parisienses e seu 
dia.no acaba com esses e.n- nante tende a a.ugnfolltar, até enthusiasmo. Não se encobrem 
commodos. Nas pharmacias que ª revolu•;ão .-"venha, per'arite os allemães, nossas de-
e drogarias. A radio de Londres parece e~- monstrações de alegria, ficando 

I,fl,b. "VUG", Caixa Pos- J c_Jarecer muitas verdades. Mas seus inimigos palliàôs de rai,•a. 
tal 21'15 · _ s. Pa.ulo. o que ella parece ignorar, é que Como fomos derrotados po1• estes 

-'-------------..: grande ·parte da França occupa- homens! Não ha outra explica-

c,otle.gio São Luiz 
ção, senão a trahição generali
zada como todos os observadores 
pensam e dizem, e como todos 
os factos amplamente o demons
tram. 

Em outra carta, oriunda da rc

O t;CU fundador, o Ven-erave1 
\ricente Pallotti falleccu em 
Jlõma, em 1850; foi proclama
do veneravel por decreto da 
Santa Sé, de 24 de Janeiro de 
193·2. 

,lá. se tem produzido. por sua 
intercessão, v'ario.'-l milagres. 

A ordem que fundou conta. 
act.ualmentc, com cerca de 
2. 000 membrmt. 

gi?-O não occupacla, pode-se ler AC,,IVIDADE 00S PALLOTI• 
o seguinte: NOS NO BRASIL 

Cultura. Religiosa 
.A'br!ram0se no dia 3, p. P,, cioiogia Chrh;tã e Acção Ca- "Na zona livre, 80 a '90 por 

as aulas do Instituto Superior tholica, e c) Historia da Re- cento dos habitantes querem a 
de Cultura Religiosa, fundado Jigião Revela.da estarão a. ca.r- victoria da Inglatena, malgrado 
em 1939 pelo:,; padres da Com- go dos RR. P~. Pa_ ulo,_ Ilan~-

1
- a propaganda contraria. Encon

panhia de Jesus no Collegio warth, S, J. reitor do Colleg10 trel aqui amigos que bem co
São Luiz, á. Avenida Paulista e do 'Instituto; José Danti, S. nhecem a, situação na zona livre. 
n.º 2324, para a formação re- J. superio.r da. lgreja de Sào Todos são concordes. 
lfgiosa e apostolado do laicato GOIJÇalo, e 'Helio Viotti, S. J ., Ainda desta corrcspondencia, 
cathoHcu. e approv:ado pelo professor do Collégio. aprescntamps algumas hnportan-

No Brasil a Congregação 
conta com 80 sacerdotes distri
buídos em duas província:,;: a 

· do Rio Grande do Sul e a de 
Sfw Paulo-Paraná. 

Na rio Ilio Grande. mais an
tig~t (desde 1886), a Congrega
ção nwntem um Seminario 

UltJma Palav·ra 
da Técnica Mo.derna 

Enceradeira "EPEL" 

' 

la mais moderna .e per; 
feita enceradeirâ;eléti"i
cà, pois apresenta os 
disposifivos conheci'ifos e 
jâ antrgos, rigorosamen- . 
te ap-erfciçoados, além 
de possuir, exelusiva
meni:é, outros melhora· _ 
mentos técnicoi."a · · 

ê de fatQ uma enceradei-
ra e não um escovão
elétrico de· lustrar; em 
vir-tucf.e de um dispositi
vo automático só apre
sentado pela EPEL, es
pal_ha a cera. liq.uida ou 
em pasta em · camadas 
finas e uniformes,. ae 
q.uaii, secam imediata
mente, permitindo,. sem 
pel'da de tempo . e sem 
espe1·a, um· lustro incom
paravel e duradoUi'o, 

• 
Exmo. Sr .. Viga.rio Capitular A aula inaugural rla l:!egun- te~ confirmações: 
em data de 2 de F'evcreiro ele -da-feira P. P,,_: ás 20 horas c I - Os franceu:s, pcrtenceri
.1939, Sagrada. Congregação dos :rn minutol:!, coube ao IC P. · tcs quer · à wna livre, quer á 
Semina.rios e Universidades em .. José''tiaiifC °l3, 'J," . -··· . . zona. occupaàa; d~seja.n1 a Victo-
26 de Agosto de 1939., e Exnio. Aos alumnos· matriculados, rm ingleza. 
Sr. Arcebispo em 12 de I<'eve· se poderão juntar, como sim- 2 - Quaiquer ameaca de re-
1'81ro de 1940. pies ouvintes, outros senhores, presálias não os intimidi, em ma-

Menor, em Valle Venelo; um ~ J. l 
Scminarlo l\Iaior cm São Leo- . -C:~4·_ ---~-A. __ •_ em,1_

1

_

8

'°1
52

_ poldo; úm patronato agric'ola .:!llbMl,-i a, liii' 
com·. cs<.mlas profissionacs em 

· Santa. Maria,_ ohnde é editada a R. 24 Dfi MAIO, 8()/90 
revista "Ram a dos Aposto, 
1os·', ·orgão c1a sociedade no Tel. 4-3587 :~: São Pau•o l. 

.As mateiiâs d.Q- ili Anilo: 'a-) congregados mariano;; e não nifcstarem publicamente, .suii. l'e-
__,, !,1,_t.ií.la b· S8· ~º!i!•_il~ j : pul.sa .®ltill JnV!\®.l'~.:lt • 

Brasil. _ 
~~ .»)~~ilt..de___ Sã~ __ ,Maulo.~ .;i.' ...,....~---~---~---~--!!"-~--~-~--'!'!' .•. !'!". ~---"'!'--.~---~--~=---~-·-~---~---""---1!';-_-,_.~ ___ o.;;.-~-'.!!:!z"~. ~~~~:=!~~-!-.., 



~1lo Patll<>, 9 de Março de 1941 LEGIONAKIC' 

~ritica Cinematographica da A.J.C.!E v A N G EL1-1 o 

A Transfig uracão Orientação Moral dos Esf)ectaculos 
1 Ac-

.. 
A FLAMMA DA LIBEROA- lidaes. X:lo só a1< s(·e1rns rlc pnJ,;s1onavci>'. Cotu,:fío: 

DE (Oa Columbia, com Gary assassinatos, eomo -as aetJ,·i- ceitavel para adultos. Em Cesar<'·.a cl<3 SEGUNDO DOMINGO DA QUARESMA dava te:-;temunho d< 
sen 'Divino Filho:, 
· 1-:.,;tl' é o meu Fi, 
lho bem-amado". 

Grant e Mar-tha Scott) - l!Lü dados de um rapazola dl'IYcti- l'hilip11c. por uma 
São Matheus, XVII,. 1-tl. agriculto!' de classe humilde 

I 
ve podem exercer 111ú inflnen- RONDA DE SANGUE (Da re\'ela1;,w {'S]JC('ial 

caaa-se com uma jovem de im- · da na linaginaçào das {0 1·ian- Republic, com John Wayne) 
portante familia .ela Virginia. 1 ças. 1\"o mais, é um film cor· - J;;, um film ti(' .. far-west" do .Pae, Pedro, en.1 
Ao lado desta historia o film recto sem maiores c·onscquen- apresentando a <'.aça que vo- nome tios Apostolo~, 
apresenta aspectos do epi,;o- cias. Cotação: Acceitavel me- luntarios fazem a ladrões de professára fé na di· 
dfo historico da independenci.t: nos para crianças. gado. li;' chocante uma secna vindade lk .J " 8 u s 

Naquele tempo, tomou Jesus a Pedro, Thia
go e João. seu irmão, e conduziu-os de parte a 
um monte elevado, e transfigurou-se deante dei· 
lcs. Sua face tornou-se refulgente como o sol, 
e seus vestidos alvos como a neve. E eis que 
lhes appareceram Moysls e Elias, faltindo com 
~esus. Tomando a palavra Pedro disse a Jesus: 

gra bom que aos 
apostoles, de,;tina,. 
dos a testemunhar a 

a~1&1icaua. Uma scen,t pouco j cm qiw o galã prende um ho- Chrislo: Tu (•, 0 
d1sereta e algumas outras de· BANDEIRANTES DO NOR- 1 1ne111 numa geladeira. para oiJ-

agonia de Gethse-

embriaguei e odio não chegam TE (Da Metro, com Spencer ler eonfideneiaÍI. Tal sepna. ('!nisto, f i Ih o de 
-comtudo a Pl'ejudica,l' o film. Tracy) _ Pllm sobre uma ex- eomo foi apre,;enlada, só pode D<>us vi·,o·•. - .SPi~ 
Cotação: Acceitavel, í pedição puniti,·a de milkianos exercer unrn malcfiea inflt1c11- Jias depois, toma-o 

j "Yankee_s" eontra os índios. na <:ia Cota,;liü: Acceitavel me. 

Senhor, é bom estarmos aqui, si queres façamos 
aqui trcs tabernaculos, um _para ti, ou para Moy
sé0 e outro para Elias. Falava ainda elle, quan· 
do uma nuvem deslumbrante os envolveu. E sa
hiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu 
Filho bem-amado, em quem puz as minhas com
placencias; ouviu-o. Ouvindo esta voz os disci• 
pulos cahiram de bruços e tiveram grande medo. 
Porém, Jesus se aproximou, tocou-os e lhes dis• 
se: LeVantae-vos e não temaes. Elles alcando 
os olhos a ninguem mais viram sínão a J·esus. 
Descendo da montanha lhes ordenou que não dis
sessem a ninguem o que viram sinão depois que 
o Filho do Homem resuscitasse dentre ~s mortos. 

m u n i, J)fferecosse 
Jesus para confor-
tal-os anteriormen. 

_ ., .Jnsus a pane c·om 
ANNA 'KARENINA (Da Me-' 0poca da coloniza,:üo rios l:; 8 . nos para crianças. 

te o e,;pcctacu1o 
magnifico da su~ Thiago e .J '.>:io, ,;óhr· 

.,·o, com Greta Garbo) - Apre- tados Unidos_ O alrnndono tio~ 
-sent·a ~ h1'sto1·1'a _d,·t CS\JO",",l tle ·1· , 1 REPORTA_GEM NOCTURNA ia 11111 lllllnte (' dú-lht, 

a ., llll 1ciano:; ( ocnlcs l' rorido:0 • O 
tim· alto memb-1;0 do :'lfinistcrio ( Da Rep~~I ic, ~om J ~ne Tra- J 1.,e111 como aos com'. 

lninsfiguraçiio, bem 
como, a homens tão 

da Ru ·s· T d . . . ma;:;sacl'e do1< índio,,. o. dos vis) - !•, a nda agitada dt' . 
. s_1a. o o o ,u;su_1,1pto milicianos .. e:;tas :;u:•·..-cridB.s. ., ·t··: ·t· .·._., 1 · panhe1ro,; ma\,; uma 

gira éru torno da infidelidade - . . . . . . ' . ~"' . • 1 um .J' po1 u ,t c,t ,1, 1111<.1,1 mcn-
tardios no recouhe
cimC'nto ela paixão 
dolorosa qu~ segun
do fü-; E'serl'pturas, 

j 1 
. . 

1 
1 efleclindo sent1111ento" rlt., te d<' scns·v:ões e th<iiois cm !)l'O\':.J. e,;tupc1H]a ir-

con uga do pr111c1!)al 11e1·so11a-. d' , ,· ,.. " .. . . . , 1 • • • ' '.• • • • • . . . , 0 10 e 'mga11ç<1 .. e outl .n; HU.· · busca do as:;as::;1110 de um allli- 1·cfraga 1·cl d a s na 
/.()Jn. Um i;u1c1dto, o ambiente: nas emocionantes. tornam o j 
de algumas sccnas. bem como film improprio para crianc;a~. 1 TEM cálos'?' Quer tirai-os ou 
certas _ a_ttitud~~ e . situaçõe:;, · :\!01·ecelil repulsa o:; t11(\toclo:;' continuar co111 clles? Se os 
restringem O f!lm a,; pessoas barbaros dos colonizat101·C's - qulzer iil'ar. só pode ser com 
de crite.rio form,tdo. Cotação: q1Íe eausaram · o cxte.rminio a appl\caçil:i do Callicida 
Rest ricto, ! cpw!li total doa lndig-enas - CRUZEIRO. · Nas phanüa-

0 ,oppostos aos :da colo11i1:a~;fio· 1ü1 , , -cbs e Drogal'ias. Lab. 

o ri g e m d i v -l na. 
Transt'ign1·ou-,;(> aos 
,;cus olhos, manifcs-
ton-lhes toda a gloria qnP <·.ra <l<\\"idt1. ;'i sua 11a-
tureza humana. grn<:as :'! uni,10 substancial 
com Dous. Para corroborar e,;te facto. :\!oysc\s 

devia soffrcr o _Sal. 
vaclor <léssc a mise-

ri<;ordia (le Deus para assegurar-lhes a fé um 
argu!llcnto i11sophisJ11a1·ct da diYi11<1ade dQ 

niesmc>' Sail·ador. PEQUENO ORWIE, (Da Amei·ica J.-Ic:;panhola, pl'l'o:;: "VUG", caixa postal 2175 -
.R.K-.O,-, com J, Sheffield) mi,;:;.ionarios cathblicos. que O!<: Sfio Pai.no. r, !Dlias, a Lei ,, os prophetas. º" homens mais 
Flis lqria da~ travessuras ,te <;onverleram e ada1>Ut1':11n :1. --------------' , cmiuenlm; do VelhwT,,,;1ame.1110. os mais a,·rp-

A nós. a transfigura~ão de .Trsus Chr!sto 

uma criari<;a Yohrntariosa. Os civiliza•·ilo. Cotar·i"to: Acceíta-: go. Pelo geuero e ainda 11or " , rlitados 1·eprescntante., de Deus na terra. alli 
l<'n1bra·1J(•s 11111a gra1Úle e capital maxima do 

Christianhmo. Aq11r:la gloria que Jesus ma-exemplo$ desse pequeno per· vel menos para crianç~s. 1 uma rapida secn,1 onde appa-
sonagcm não reeommendam 

O 1 re('e O mau procedimento de -appare.ceram para rcnrlc1' hcnit'nagem ao· :\TeR- nifeston aos .f'cus __ apostolos, conquistou-a Elle 
film a·o publico infantil. Cota- A INC,ENólARIA (Da Art,./ um gangster··: o t?m não se tre. Por fim._ para que não resta,;se a menor 
çii.o: Acceitavel menos para com Ferandez e Mona Gaya),} 1·9e<;1111111enda_ as cnanças. Co- cluvida ,;obre a natureza divina de _Jesus 
crianças. : --- Oescl'_e,·c-noi:\ a vida de uma: taçao: Acceitavel menos para 

1

. Christo. º_ signal !)roprio rlas theo1ihanias·, a 

rlefini(ivamenlc por scns muito so[frimentos: 

.. Foi necessario que Jesus muito 1rnd-ecesse 

e assim entrasse em sua gloria·•. Tambem · !Job_r~ n~àe. \'lctlma de un~ eno I crianças, nuvem ln<·ida sob cujo veu Deus .sc manlfes-
QUEM MATOU O CA_M- JUdHJJal'IO.. Um assas:;mato, I 1 . •. ~--· . . . , . . , .. 

P'EÃO?' (Da Paramount, c_om seguido de rcubo, e um suiei-l TRES_ ALMAS SOLITARl':'Sj ta,a ao -<ll po,o. ,ew clla t,tmbe111 el1\01'C'1 
JJ,ffa nós nossa gloria se condiciona á parti• 

cipai;ão nos soffrimentos do nosso Divino 

:\fostrE'. y 
Lynne O~e·rman e Virginía Da- clio. acarretam a p.rohibi<;ão,do · (Da R,K.O, ,com Ghar\es W1n-1 o Salvador. 1~ emq'iianto os Apost.olo,; aterra

··.•·'.' le-) ,,.... ,,Fllm. de aveJ1tu)'.a,; J)'.l· film aos n1e1101•e;; e adultos lm- n ~n_ger) ·- l<,xpon_d? uma th ?80 j (lo~ prosta v;, m-sc em ado radio, o P,1c Celeste 
---:-------------------·-----~.:.:.:.·.......:·_.:......;;.·.:....._ n1t1damente es1nnta. o f1lm . ·. - - . j apreseutit' urna visão falsa do,===:::::::=================================--=========== 
.,.. ......... ...,.•··•··•·•e••• .. •··• .. •··• .. •··•··• .. • .. •··•··•··•··•··• .. •··•··•·•• .. •··• .. • ...................................... .. i - t I sob1 enalural, que cm certos ' 1 Q 
t ca·sa s~nto Anto~ªo } 1l1JOll~OS _C'hcga ao_riclil'ulo. Ha . 2 DE MARÇ 
+ ~ ~ 1111 ! aluda 111e01·.rcer;oes na JJa i te . · - , • 
t - T)E - i l'OU1anlica cm rehu;ão ª uni 1' 5 a O G' r e g O r i O M a g n O • ..r ... 
J _ H EN R T q UE H E I N S , j 1iersouagen) _ sec_undúio. Só, IJ l 604 
• . l póde ser ass1st1do por pessoa:-; j · · . + L IV R AR IA e A T H·O LI e A + sufffoientemente . premunid' ~ Grego no era f1lh,J 5Je um Se-: na sua eonversão. Já perto na defesa da fé e dos boM 
• t - · - . ª nu.dor romano de grande re- ' d·as costas do Atla.nt1·co fo1· ' O , f 

l
-- Grande· sortimento de artigoo ·religioSOs em i;-e I contra o -erro espirita e- capa- • _ . 1 · • eo

3
rumcs. ppoz - se ef icaz. 

· - l",1, - I · . . presentaçao Sua mae Sylvia chamado de volta pelo Papa mente · ·m · - d p 
Fabrica de imagens - Officina de paramentos e esta_· ndartesf _ zcs d_o d1stlngmr ~ verdadeira era muito 1;iadosa.. As.sim 111_0' 1 ·p 1-. . TI . 11 _ . - . . _ as 

1 
posiço~s 

O 
a• . Q . -• B . 

76 
, p da falsa coneepçao de vida . .. . .. _ _ 1 . e a~w e P?' e e mc01 ~o triarcha_ de Constantinopla;, 

Rua mnhno oca_ yuva,.. -A - C. ostal 2906 f eterna. Cotaç;ão: Restricto. Gt ego1 '.-º p~u?_e vivei !i_oi s1. 1 rado ao Co1Jc?10 dos sete d1~- cons~~IJm do Imperador a re• 
· . S ÃO p A U L O ! · sua ma.e_ 1 etn ou-se. pai a um I cono1:1 da, JgreJa. Pouco depOls vog~-çao t[e um decreto que d'if• 

1, 
1

,,; ................ - •• 
0 1 0 0

,, ,.,,..,_,_, ___ ..................... .J PREV-fSOl;S bA "LEGIÃO DA lugar e:mo, pa~a _cmdar da al- pàrtia_ eb~ n:iissão especial 1ia- 1 ficultaya a entrada de milita,, 
· DEC~NCIA'; ma, gesto logo nmtad? por seu ra Constantinopla. sendo cha-1res--em Ordens religiosas: eom• 

A 1
·1· i ·n a,z 1·. ~ S O -v· 1•·e t 1" c:··.-_a· pae, futuro Cardeal-d1-acono. mado pela_ segunda· vez, esta bateu o _scisma nascente de 

· . QftÇ'a "A mulher-. e 
O 

dinheiro" A ,educação de Gt'egorio foi para ser eieva<lo _á dignidade .N'estorio e Euclydes; os _p-ri• 
1 _Restricto; ,, A ilha · da maldi'. 01:;merada, e sOÍidamente catho- de Abbàde. moiros mú;siona.rios da lngla-

·O -c;omnrnnisnw auxiliá o 11;1.,_· muito, realízou-s11 em-. Londres ção", "-Capitão cauteloso" e lica. Elle ·1ogo ·se·· distinguiu De1..1s rcserva:o llara luga.r. terra, parth·am1 por sua oi·d·em:;. 
<tfom:5> ~lOr, to~as ~as 1~n-ei-r:1s Ia assombléa_ operaria pr&-paz extranho caso do Dr. KHdare", pelo s;i.bcr e virtude. Com. 34 mais alto. Morto O Papa Pe- a Hespanha · viu-se li:berta do. 
<pos1n-v-e1s. A hga1,= naz1-sov1e: 

0 
·ra · Acceitaveis par a adultos; annos, foi nomoado pelo im- lagio II, a voz uüa;nimc do de- arianismo visigothico; a. lgre• 

tica é -p{(ofttnda porque na.ace- P PU: r. . _ . . . "Soldados da fortuna" e .. lllu- porado,r Justino II, pretor da ro e do povo indicou Grego- ja da Africa dos donatis-tas, e 
d·a id~ntidadc- de _ideologia .da !)ean(o ua 1mposs1b1hdade sões de mulher" Acceitavei cidade ele Roma. Nesta ele- rio pa;ra fapa. A princitlio a da F1:ança, de um grande 
fil,laHda_de. commuiri, e do odio de manto_r Ilór lúai'S tempo seu 1 ' s. vadissima posição, d1litl i;obejas IH'ocurou fugir de tão grande mal: a semonia; museu deli• 

. ex'tl:'énta.do â' Igreja de Nosso suspeito, liberalismo, o governo! NOTA IM PORTANTE: ...,.. A mostras de sua capacidàde. responsabilidade mas a accei- cado, imprimiu a sua· per:;ona•. 
Se:n,bor J-esus Christo, ·b.ritannico reaol1'~u. agora, re- Asso1:ia9ão dos · Jornalistas . Pr>r occasião da morte de· tou á visita da i~sistencia, una- li<lade na musica liiurgiea da.. 

Desi:;a ligação O nazismo se cor?iel· ·iá m~td-as -punitivas C'atholicos com O intuito de ·seu pae, renunciou- ao cargo e nime. Igreja chamada até hoje mu--
.. contra as "r"vc· s· t d d fe· ·· B d. t· -.., ' sica Gregoriana. · ap;provdta, mesmo porque é "' " · serv r e mo o mais rapido z..se ene 1c mo. r undou O seu pontificado caraeteri-

elle· _ que está, actualmente, . Eng_uanto :-.cssà decisão 11ão possivel ao publico catholi- logo .em seguida 7 conventos zou-se pela ca,ridade. Não se Apesar de sua w·odtg1osn·-ae•: 
niais :em condicçõci; de se pro- foi tómada. ás greves succede, co, ·desenvolveu seu trabalho de sua. Ordem, um cm Roma e sabe -de alguero que teriha re- tividade, a :m~ _t;iied-a-d-e -era ex•-
-Pm' ·ã atttngir á meta. Assim ram-se, atÜngindo, cm um só de cr-ltica cinematographica seis' na Sicília. 

1 

corrido a elle inutilmente . .Mas trema, e nu~01"0Sissimas eram 

.
rnez, a 48.000 d1'a_s·· de ti·aba- rio sentido de informar as Como a Inglaterra era a_ in- esta caricia.de seni pai· na·o' ex- as horas por elle dedicadas tí,: 

a Rui!Sia abastece a Allemauba. - s 
lh d

'd suas cotações, pelo telepho- -ela pagã., partiu para tr1tbalhar cluia uma fil'meza cathegoi·i·ca Ol'açao. egundo ell-e, era es-< 
e a 5.ª columna sov'ietiea· p·re- _ o per I os, em 88 differcn- ed d t ·t=~ fabr·i·cas, affeclando ?.Q.lOO ne, no dia seguinte ás es- --'----:-----------,-------------::.._- se o seg1'. o e se er tempo. 
pa.r&i caminho ás victorias na- v~ - No d · t · 

t IJ trelas. Assim sendo, os =:::::=========::=:~:::::==:::==E=~::::============ ec1mo erce1ro armo rl.o 
~istas. ra. all!ádores, t'f' d films ex,hibidos 5.ª e 6.ª-feira Ouro CAU'l'E'LLAS DO MONTE DE SOCCORRO seu pon 

1 
1.ca o, rnoneu elle mi 

Na .Inglaterra, sob a condes- N.tu,ralm-ente os que mais já. poderã_o ser conhecidos 

1 

_ JOIAS USADAS 1JJ BltlLHANTES paz, do Senhor. Depois de sua. 
-cendencia govern;i.ruental, os se aproveitaram dessas inter- pelo publico, quanto â sua Compro morte, o diacono Pedro, seu 

. commullistas trabalham a fa· rrupções não foram os com- parte moral,. sexta-feir-a e pagando os melhores pre;os collaborador mais intimo affir-
vor da Atlemanha. As greves munistas ingle¼es, mas as f-0.r- sabbado, respectiva.me n t e,

1

1 Rua Alvares Pentea- D I mou e ;lurnu ter visto muitas. 
se succeden1, · pa;ralyzando a çàs naz~s. Afinal · de COU· das 13 ás 18 horas, peJo' tele- do. 208 • 3.º andar · e• • M. o n· ·a e o vezes o Espírito Santo pairar 
i-ndu~rla. de guerra. Não lla tas, a causa_ é cómmum... phone 4-1718, _ . - . - sobre .a cabeça do grande pa,.. 

pa, na forma de umai pomba. 

ADVOGADOS 

Dr~: Vicente Meli1lo 
~- d& Sé N.0 3 - 'li.~ anda.r 

Bala 13 

rir. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

Sua Quinfulo Boca.yuva N.0 M 
_ a, - S&Ja 323 - Tel 2•72.76 

Joviano 1~cllcs 

J. N. Cesar . Lessa 
Advogado:! 

largo da. Miserlcordia N.0 28 
- Sa.3,a 904 

Dr. Francisco P. Reimão 
Bellmeister Dr. Miltoo. de Souza 

Meh-elles . Rua Sá.o Bento, :.¼24° - 1}> andar 
• Sala 3 • •reL 2-15'13 • s. PAULO 

!hi· D cki Novembro, 150 - '1.º 
8Ddir - sala, '14: - Tel. 2-0l!Bfi 

Dr. Carlos Mo:raes de 
Andrade 

J1ua Benjam!n Coni;tant, 23 -
i,• andar - Sala. 38 - Tel, 2·H86 

tímz ·~ :-. . ..- . ~~a Parahyba 
Campos 

- üvoga.do 
_ '~ete Santa. Helena) 
~a da. Sé, 247 • 1.0 andar • "1~ -;1-@3.,~ -~J!Ç ~j.l 

P,.., ~edrosa Tambellini 
Advog~do 

R. Weuceslau Braz; 14, 3.0 and. 
'relephoho 2,6326 - São Paulo 

ENGENHEIROS 

' Amador. Cintra do Prado 
E~eiro Arçhitecto 

Al'chit.eettµ"a. religiosa., . colleglos, 
residencias collectivas _ - Ruà 
Libero Badaró N.0 641 

--ª· ~~~-

CONS'fRU CTORES_ 

Affonso Butti 
Perito Const.ructor 

Estudos - Projectos - Orça
mentos - C-Onstrucções 

Alameda, Glette, 359 - Telephone 
5-6719 

MEDICOS 
Dr. João Baptista Parolari 

Clinica Medico-Cirurgica 
Cons. R. Barão de It.apetinin
ga, 120 • 9.0 andar • Tel. 4-0343 
Rés. R. Santa Cruz, 103 ...,.. 

Telephonc 7-4825 

Dr. Camargo Andrade 
Doenças de senhoras - Partos 

Operações 
Da Benef!cencla l'ortugueza e da 
Maternidade de São Paulo -
Cons.: R. Senador Fe!Jó, 205, 
Te!.: 2-2741 - Das 16 ás 18 
horas . ...,.. Res.: Trav. Brig. Luiz 

Antonio, 8 - Tcl. 2-,6035 

Dr. G. Christoffel 
ESTOMAGO 

F'IGADO, INTESTINOS, 
PULMÕES (Asthlllij,) 

Praça da Republica, 8 
pas O ás 1,1~ da.s ! }~i._A -~· 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

Cll.itlca. geral e molestfas de 
senhor~ ' 

Cons .. Rua Libero Badaró, 137 -
4.0 andar - Telephonc 2-2270. 
Res.: Rua Thomé de Souza, 55 • 

Telephone 5·0565 

Dr. Celestino Bourroul 
Residencla:· Largo São Paulo 
N.0 8 - Tel. 2-2622 - Cons.: 
RUB, 7 de 1Abril, 235 - Das 3 

âs 5 horas 

1 Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - Molcstias de senho
ras. - Cons.: Rua Senador Feijó 
N.0 205 - 2.0 - Predio Itaque
rô - Tcl. 2-2741, - Res.: Tele
phone 7-1268 - Consultas das 
10 _ás 11 e das 14 ás 17 - Sab· 

bados, das 10 ás 11 horas. 

nal 
RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Radio - Diagnostico Exames 
Radiologicos â, , domicilio 

.tons.: Rua.. Marconi, 94 (Edlficlo 
Pasteur) - 2.0 and. - Tel. 4-0655. 
Rcs.: Rua Tupy, 593 - Tele
phone 5-4941 - SÃO PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGAN'fA 

Dr. José E. de Paula Assis 

--'--

I-IOMEOPATHIA 

Dr. Rezende Filho 
Cons.: Rua Senado1· P'eljó N.ei 
:l05 - 7.0 andar - 'l'e1. 2·0838.: 
Das 16 ás 18 horas - Re:;,: Ru;,; 
Castro Alves, 597 • TeJ, 7-8167 · 

'DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomeu 

Cirurgião-Dentista. - Radiologis"' 
ta ...,.. Pela Escola de Pharmacla · 
o Odontologia de São Paulo -, 
Clinica Dentaria em Gilral -
Raios X ...,.. Diathermia ...,.. Infra
Vermelho '- Coagulação • Trans
illuminação - Vitalidade pul-; 
par, etc. - Trabalhos por car .. 
tão, · hora ou orçamentos. 
Rua Martim Francisr-~, 97 - Tel, 

5-5476 - s. PAULO . -
Adjunto da Santa Casa - Ope-
rações e tratamento das moles- Dr. Carlino de Castro 
tias do ouvido, nariz e garganta. Pelo eurw de doutorado 'da Fa
Cons.: Rua 7 de Abril, 235 - culdade de Pharmacia e Odon-_ 

Dr. Vicente de Paulo 1'
0 ªnd ' - AP,to. 110 (das 14 ás tologia de São Paulo - Cirurgião 

MeHIIO l 7 horas) - Te!. 4-755~ ...,.. Res.: Dentista diplomado em 1914 -
Tel.' 8-2432 

Prof. do ·HygielJo do Collogio Ex-deptista do Lyceu Cor~ de 
Universitarlo Jesus - Especialidades: Pivots, 

Director do Sanatorio ,"Villa MEDICOS NO INTERIOR Corôas, Pon t-es, Dcntadura,1 
Mascotte anatomicas e sem abobôlda. pl!Ja. 

CONS. R. l\!Iarconi, 34 - 6.º tina. - Consultas: Das 8 ·á.s 12 
andar - Appa.rt. 63 - RES. Dr. J;üiz Mélhado Cam. pos e das 14 ás 19 horas - Cona.: 

. . Rua Direita., 64 - 2.0 andar -
Avenida Agu,a :!3,ra.n_ca, 95 Medico Oculista Sala 7-7A ~ Rw.; AI. Barão cte 

~'e!eP~<!_,ll~ g-~~~!!. ,_~I_(.WJ!,...:::_~o'r_'..~ ....:~'A:IJW _ l'iraci.caba, -~:.e..~- ij\, ,,_~~l!JQ \ 



FR1ACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 
VINHO 

CREOSOTA0O 
de João dà SilTa 

Silveira 
GRANDE TONIC:::0 

a =•• 
que o i\·Jinist<"rio da Edu('ac;ii.o 
e SaudP- processe. nos I c·rrnos 
da legislação viglmle ate> o fim 

LtGIONAHIO 

BRA.SIL AS P;LEJ('ôES i'-:0 
CIIILg 

. 5yphíl'is 
Rheumat1srno 
Ferida~ em geral ? 

DE 
NOGUEIRA~ 

do anno corrente o registro . flC'alir.aranFsc cm todo o Chile 
DECRETO SOURE O RE- provisorio de p.rofesso1:cs. ª"!· Ridentc> da Hrpnblica o anl<"· as q11ar>i; nwviment.:1111 nm ra- i ar. ,1r1,·ó··1; parn J)r(tiJCi1in\rnlJ 

FUGA DO tX-REI 
CAROL 

1 

t d I prnjecto rle uma lei dt' Rync!i-: pilai sup<"riíir a 11m milll~o e' dn sc1,'aclo e ela camar:i nacio-
_ . çoe,; tneram despaC'.lio .. Agnar· ealizac:iio. · r;la1Y1r:1do Jwlo Srr- 1 meio ri<) col1tos rle reis. i nan. 1 o ex-rei Carol da Ruman.ill, qui, 

GÍS-TO DE PROFES· s~ aos. iu eressa os c1tJa.s pr \· 

SORES dem as novas instrncc:õ0s" que vi,;o rl<" l<)C'.onomin ltnhil. . 1 A pari Ir riP rn:.s. t,:,vp o <·o-l Como .iá Rcontcceu nas clci 0 · l .oc encontráta 'preso 11a Hêr;pá.• 
.requeiram andaJ118nto do pro- O I'r8~i'rl811le dn Repuhlica.: nJH'l'ati,·is111n extn1ordi11a.r i o: ,ões antcriorc.5_, os extremistas al-1 nha.. desde ha. ·algum tefopo; con-

Dlspondo sobre o reg;1stro de cesso primitivo, juntando C'lll rlepois dr an1rat!o c~turlo <ln· dc~011vólvi111<)11tn. S oh r r tal' cHnçaram unm pequena. u1ai0ria, ,,~guhi utrsYesstlr a f!'Ont,cira l1i,;. 
"'1'0íessores. o Presidente da ca:;o de ainda não o terem fci· problema. approvou a,; ·dinw·: rlcso1nul1·.i111cutD o Scn-i,:o de rontinur.nclo o partido socialista pa11ic,1, homisiando-se C'JÍ1 Por• 
Republiea assignou o seguinte to, os. seguintes documentos trizes fixada~. aulorizanrlo :1; ~:eonomia nurnl acaba rlP or- con~ a clir<'rçào das c.i.sas 1iarla- t.ugal. de ónúc certamente ·diri• 
drc,rétó-lC'i: (art. 69 do clecrd.o 17 .SflOl: c·onstit.nic:i\o de 111na comis,ão \ g-ani;,;ar 11111 min11c·in,o r<'la- n1u"~"''· ·· gir-sc-á. úara uma das A,meriea:;. 

Arl. JÓ - o '.\Iinisetrió da ll) prova dé identidade; h) intc·rminbtr'rial (!p,;tinad_a. a: t·oric ·1· o ))R.rtido Radical. elo !)l'Cbidcn- e, ex-suo~·ram r~rncno q11c !j(-' 

Ecl11eáção e Sande, até que se-. prova. de idoneicl_ade mofai; c) elaborar o projccto ckf1111t.1vo. j . te Apmre. 8!')0IJU os communl/5~ ! oncontral'a. em Sev1lla sob. a cus-
já estabeleci-00 o prócesso do certidão de idàdc; d) certidão SerfLo csl'olhi<los dcle~arlos.: SEQtTI~.S1'RO DE BENS L8:'. O partido communisla o_bteve-1 toclia do gov::rno hcs1:ia11hó~. fugiu 
r<"/dstro défin.ffivo. procede.rã de approvação em instituto OÍ· da lavourn. ela peeuaria e "ª~ i DA ,, BRASlL quatro cadcir!ls 110 Senado. qllan-1 do .. automo~el. COll?eguin_· ào illu-
ào fêgistró J)fovisorio dos pro- ficial de ensiJlO secunda rio ou industrias ruraes. 

1
. J:> AI] ,,1 A Y" _____________ . cl:r ~s autondacles ?.lll1ulando uma 

fe1;sore~ de ensino superiór, superior do paiz do 0xtra11gei- '- , viagem para Ba.claJoz;-,. Mudou dc-
.110cunda.rio e pr?fisHional. in-1 ro nas cliscipliirn 8 Pm qnP. pr<'-1 SERVJCdS MEJ)JCOS ...., . '•i<;hi repei.1ti11amcnte âe rufou, 
elusiYP commen·ial, na _forma: t.ondaiii. inserípçüo·, <') riuacs- · [ A superi11l·e11rlcncia da "11ra- ~ _aha_vcs.~ando .. depois. a_ • __ rro.iit_·efra 

1 • Nros.~ INS~'l'I'l'U. '1'0S E' ' 11 1·, ·1 ria legislaçã.o. eni vigol', bal- quer fltulos ou diplomas scien- . l ·S ,a1 way" e <;Jnprpsas que, , l.uzltaM, ao nJrte· dé Htielva, e1n 
xando o lllllll~tro de Estado tiflcos que l}Ossuam, bem como CAIXAS DE ijENSõ~~s ! ]l\(' e~Uio filiaria,.,. fez clistri Rasai de lá Frontérà, <'Oln ·aüxl-
P<'ll'a os easos omissos as ne- exemplares de trabalhos pu- , huir [1 lª Yara ela Fazl'ncln f'u- LAR l!o de pa;;sapol'tc:S falsos. ;,,o 
cessal'ia-s itistrncções. hlicados. f) prova do cxercic-io O Conselho A<'luarial do :\J i- ; hlica o 1H'(!Uesüo de valorc's · tcrritorio· po1'tugucz um· autómo-

Art 2. 0 - O 1:egistr? d~s regular ;10 niagisterio 11 010 me- nisl.Prin <lo'-...Trabalho n11r('se11-, que lhe 1wrlc1H:0 m " que '"' :~1' 'lel polonez do cor)YJ consular 
professores de ensino 11nmano nos clurnntn dois anno 8 .•• ton ao 1 Hui ar da pa,ta um p.ro.: ac·ham depusialdus no City, ~ '' j conduzl:1 _ o antigo ·sóbcra:110 para. 
~erà féitO riela8 Recretarias on- · .icrto para a rpalir.n,:iío d<:'. in- 1 Ha11k <'. Lo11rlo11 Banli. 11f'st,t i , o mtcrwr de Portugal, pondo o 

·carrêgada.s da respectiva ad- N·oT·· ICIAS l\'lILÍ'fARES q1writo <'111 toclo O paiz com O : Capitül, num nio11rnn1e r!P va-: 1 ex-rei Cai-ó!- foré. das· 111ãos ela 
miniBtrac:ão nos E.;tados, no 

I 
fim r!e ser estudada a rxt<'n·: rios milha.res ele ('Onto:s ele 1 ! polici11 hés!Jàilhôià. 

t:ii,ll'icto Federal e no Terri- são dos seni(:os merlicos ou', réis. A ent.roga de;c;_sc,;; l•en~ 1 o govcrnó ~ó Madrid mandou. 
Estatuto dos Militares niac:iín rlo $Ognro-rlocnça parn foi Roli<'itildn aos r,:,fcrido81 iüstaurar in!'llcérlto para· apurar 

Xarope "CRUZEIRO DO· 
BF\',ASIL" inclicado no tra_ 
t.aménto das tracheo-bron
chlt~sé. stiás manÍféstações. 
tosses rebeldes e abundan
tes. tosses convulsivas, c!,c. 
Lab. "VUG". caixa postal 
:l 175 _ S. Paulo. Em phar
ii'làêiàs e drogarias. 

cs a 8 sociados rk lodrn, ·os jn,;. han('os. os quacs se n,,garam l'<'\~J30hsabili:dAdés envolvidas· co1n 
O sr. P1·csir!<'ntr <ia Rc1m

blica assigtitm rlecrcto-!ei J)ro-. 
·mulgando o Estatuto elos i.'11 ili
tares e regulamentando, assim, 
o art. 160 ela Constituição ele 
10 de Novembro. 

ti,11:os 0 eaix;i~ r!P ap,1senta-' a fa7.r:l-o. nu:fto por 'I"" :, i'11· tà(? cxpectacular fuga elo cx-
rloria e pe118ÔC'f<. Essp inquc-. pc,rint:,nrJenein lnnr;on mJn rl0 

Os Ülul08 1. 0 e 2." rln l~~ta
tuto trata da finalidade riaE 
forças armadas. O Capil uln 
2/!.,, :--tratu,. ela obrigatoriedac!'é 
do Serviço :'vlilitar. 

tw·ü>" do -Acre".': na conformida-, 
:le da legislação local ou elos 
régnlaiueritos (JU instrucções 
~ur jja.l'a isso forem baixadas. * Foi commcmorado clia 2· 

Paragrapl10 unico - As rc- do eorrenie o a11niv01'8ario na
riartfções referidas neste arti- talieio do general I•'ra.ncisco 
~o ~erâo (',brigadas a mandar José Pinto. r:hefe, dó Gihiuete 
ao, S~rviço de Iflentificação MiÚtàr eia Presidencia ela Re
Prô.fiilsitJfral do DepartãmBnto publica e secretario do Cónse
N:icional db Tràbàlho no Dis- lho de, Segurança Nacional. 
l.l'iétõ Féde-ral, ou ás delega-
rias regionaes do Ministerio * Prosseguiu ém 'i·i~gem o 
do 'trabalho, Inrlu5tl'ia e Com- navio •· Perl.ro l ", <1110 colirltu1 
meJ'éiô, nos Esta.dos e Terri· 241 a.lumnos ela FJscola ;-.;aval 
to1·ro do Acre, relação dbs pro- em cruzeiro de i1ü;trucção. 
frii;sôi'es priitiario~ registt·ados 1 , . 
f! rndfoaçã.o- ctós estahélecimen-. * Tomou po;;sr .rio cari\'-0 rJ<:, 
to~ -particulares em rrúe tra- cmnsultor .inrir11co rlo -:\Tini~te
bRlfién\. rio ria Aeronautlca o ~r. '\Vnl

· A1•t. 3. 0 - O proçésao de ré· dema1' da Si!Ya .\torcirn. 

jlstl'ô dê prófessores no MI· .. ;, . . 
alstér'lô dó 'Trabalho Industrial* O ge_n~i,1I Luilco Gaspar 
! Úôfi\l'l'lerdo pa1•n ~à fins do! nutra, 11lllllRt1·0 <ln Gue_r_ra. de-,, 
U l)Ol!t<l llô déerêto-léi rt. 2.028 1 clarou que 11~ vagas <'X1'.,t.e11t,:s 
~ê

8 
2Z.. dê Feverêlro d<i 1010, 1 ~1º._ c_O.~'l'élH<' .:1111 °, _na l!;scula 

obedecerá ás lllstrucrões que M1llta1 deve1_ao sei pre()nchi· 

rito t<:>m por fim ctinheeer os· rnrdida <'Xlr<'ma 
l'E'Cll l'SO~ ri ('.SSeS SCJ'\' iços cm 
lodo o pai:& 

DIVISÃO DE ORCA
MENTO 1)0 MJNT8'i'E· 

ÜIO DO TÚABALIIO 

CA:tff> A NH A C0N'l'H A A 
1 I)EV ASTACÃO 11E :NOS-
i SAS FLORtS'i'A ":i 
1 

u r:;ovcrno 01c·t0u !Jr::-n.r-r1c.-1~· 
111erllda,; r·orn o l'im rl~, pr,r ui; 

Tomou posse rlo cargo ele. tcr:-no ,i dcst.rui,;ào ~le nouâa. 
DirPr:lor da ·nh;isiio ele Orea-·: floresl,rn. e, q\lr\ H'lll S<'lldo 

· · , po~la.:, <'m p:·a11ca p,)lo flnrv1r·.o 
nwnlo rio lkpaslnm<"nto de ,\<l- '. 1.-1 . ·t 1 1 ~'l' ·.:t, ., ' d· 
111inh,trat;iio do :\linist0rio elo, 01 .;,~ /

1 
.. < '

1 . · ,'._
1~_L'.,º.'º , . .'! 

Trahulho. o sr. Alvaro Fi2;.11c·i-: A;rr1,n,b1.1,1: O c.i.10<.,?1 cl~:,sc 
rerlo. para o· qual ac;iba ()('., S('J'' J)eparta_HHlUtO, _sr. l• ra~C:lf;CO 
reccnt0fncntp llOITJ<"tHlo 1wlo • ,1., ~,;ris fg-lnzia:s. prc,· .. C' tl'll 

P.rP-sirlPlll<' rli1 nepnhlic,u.. , ,,_,,1·1·1,--i ele, .rr>florrc8tarnenf.f\. 
· 1 r·t•nt.nildo Ú1h1 o i11íxi 1 i,., das 

u~inas sirlf\l'P1·gic·il~. Conf:itle-
NO rn, il,inrlrt. o n'lo fn11ceio1H•rio 

1 
dn \-Íin(i:(Nin da :\;.:rir·11l11J·a a 

! c·nllabonH;:in rla}-: êUlt'n·id·H]()s 

Elr>YH·S<' a 1.()~r, n ntt111t,ro, do P>-:1.a•lo J':lr:t n pr:;f"tcJw 
rJe eotip('rHlirHs (•111 n~·!Ít·id:v:P. 1 da-0 l'lor(·~;t;.1&/ 

CCOPti{ATlVJSi\10 
IJHASJL 

, .. - ..... . ---·------·-··--·-----

TEllNO 
~ob medida á prova <l'ttgud 138$ 

I)·. 1. , ,Jionare1~:i. 

.. _ «il ~e· ll(_, w . . :;.:1&e.1-o N t1t i cd i:1 q 

çJo. J\.{ t! J1fl ;~ 

d·,, •ui,uiOA tM ''" 1 IJ.ES1':MBÀ.RQUE 
Roo 7,i ,Je M<nc soo ~o. (t11Ao rc~'ª'· 2021 

_1 h o r" u_t 9 .ia,1:;Jn~zan descn\bareàl"l!..m no 
'!',.~ •. -., ... ,----------------. 1JU\ da, Chi.na 1iàcio11A.I.Lstà, óêi:u-

~------------ [ 13li.1Uo Pt>.!<oi. . 
r]() 1w. /c:;is1aturn antC'rb1· era ; 
rrpre:,cnt~clo por um s~naclor. Na , 2 CÔNFESENÓlA .,,_ Os dele• 
Crmar;:,, p,S$R1ca;,1 a oecunP.:· 15, . gadJG. d~--- Ind6chinà, e ila 
iu~ar~~ ·cohlfo ô~ to Cjir' já ôc- i Thailim'dia discútem,..';ob Êi- êgiclé 
c-UJJ~ .-~ m ! do J1tpão um Jllauo · pi!.ra .pô1· fini 

o nt'~Fi:l~1itc. A:n1!ht 1cst!i a;r,:,1·a j ás hostilidadea, 
ih ·'r·,·~j Nri SHR JJOlilica. Dt'YC . ., . . ., . 
rt-~',·c-r r. arJbr o l)?rtido :;'J- . J i~U::-id. -~ ó _?iié:dêo e o.i 
:'\oli··tn .. :~ c(uiwr ~- ~w.ioi'ia- ao : . r:.,ti>.B_90 ,y1~.'..~l,'?~ es\âo cclc· 
·;in. 13.tii:, 0 n clh<c c!Únmcllt~ 1 brP.ndo confercpcias çom o fin1 
~clr,•,:ai· ., c0 n,m 11:iisn,-" eomo i ele c~lt.1,clar um pl.!no d:c tlêfe~a 
!~'::1'111~ (1(", •:0yr•t1n ~·e r,111.7.f\l' cdi.i.:- . CJ11Ul1ltfrt 

, i11 ,; 0 :· r :,·t'i> 11,10 o J~b.t't i"'o ri,,, - :,. /f. c;tn;tittCt:JitAt;,iô .... e, gü~ 

:ii(·::'. y°crno :Jort:J,ruez rCJolvcn·con-
1 +,t,.i)'R;- t•_i:f.: ~,, b/dêfü é1ê êfü'Ji;t,G 

A (llfüif}l-\ f'ON1'JN1,;,\ ,,i c,1j1i i\ thlc•':i. >.'~ Sâhthiagó, 

1

, '·-'" 0!: õ~ út J=!tr,r,' titit · &:inêtfri·e-
A g·ucn·--, C)':)' inl.l?,. cih lo~\;·:; . :·~,ü'. ~~?.!°E\ ~- h:·aH.zt.~ãó êÍi\ ÉxlJd· 

· irn · fréli!t::. 881" qn~ 1'º}a'i' ,:_,_ ' 3 ,,;;i> . d,., 1/c;!J:J .:>01'li.tgUez cl1 
1 :i. cllRB ?l''lnc,1\; r··:,n,;.fü:~. tk' .. i:ló jgA~ 
' i:,·h, clt!\ ·, .í~ n.h·_, h'.cN1lé:; rtc<Jii- : ' 
; t.ccimrn'.o.', nn. :!-~11lp11'ia. · t;:; f>lst:trs·:,'I.J.:t - o~ J;avt~,; 

l
i Nrt A r:•irr, r :;,tilll1m11, os· lJl'O• ._, Jl'~lllí(l'~J E ,·;~l'l!r!Íos ainda 

-rrr.,:-·')·: ::1"',...::~--; Pn ~?:nB:T)fl. Erl.. d\.~('l1!_,:,n't._ (?hi. TI::~n".l:J Ayrcs. ô r1aOO 
t thrc·. ,.. ::::.,·,y·!i'. /':; for\?3 elo cil t'rc.sitl.~~1~., t,r~~_.. 

, ftWenf ,expedidas pélo JUinistro d1Th üe accordo com a iicgufn. 
•Je' E~taêlo: . te poi•centagem nas diversas 
: A1·t. 1.º - Fica JJrorogado armas: engenharia. 10%;. ca· 
itté ;n de nczemb1·0 a0 1941 0 valia.ria, 1:i%; arlilhRri'I. 2ri%; 
p1•azô fixado p(lJO art. 16 do infantarfa, 25%; e avia~ào, 
decreto.-lei n. 2.-ozg dC:1 22 rle 

1 
25%. 

·! zrnr1·R1. Www<"ll ::c;nmclo noticias . r 
---------------------------·-- dr) fcin•:c in~)cza :·n 'lnod:l'il.3'8111. l' (:f:]'N"llJ.!t.\ O gowi:uu 

dn novt> cidade~ 11 n:lfana.5 :;!Lua- · · frat1CC"i; c!r· ,~ic11~· c,,Lud;•. um~. 

P'evereh•q de 1040 pa.ra que os 
1 

. 

professores A auxiliares da ad: 1 CRIAÇÃO DO .SERVIÇO 
EXTERIOR 

ministração b ªfcº!ªr em servi- D E ~EGISTO D 1~ A I N V AS.ÃO DA 1'(lis qesk paiz ter .5ido a.tt'lWC!l.!· 
i,o_ nos esta e ~cunentos parti- ESTRANGEIROS ºULGARIA j sact_ º· pelas . tro,.,,~s geÍ'mani"as. 
culart-s de cn1,mo éffe:ct~m a "' o ,..., " 

O embaixador. · britannico em 
sua inscrlpção no M-inisterio O Presi·ct-cnte ·d-~ Repujilica j· 8 f' G Rc •A 
do 'Ti·abalho, Industria e Coln- TI As Incertezas que reina.vam na , 0 1ª· Sl'i C0!'ge l1ct<lll eswve 
inercio. assi~nou decreto-lei criando o semana anterior sobre a sorte i dla 4 n? palac10 presi,de~clal, on-

Art. 5,,, -. Este rlecreto-lei Seniço de Registro de Extran- do,~ P!'li7.es balkanicos t~rmiria- 1. d: pecl~u .ª .devolução de. s~.ª~ 
entrará em ~Jgoi•.-na data de geiros na Pr;>!ieia Civil. Ainda ram com a· invasão da Bulgaria c1edenc1acs e leu um memo1ta.l 
sua· p'ublica-ção ficando .1·evoga- po.r outi;o d~creto. 0 , ch:fe do pelas forças elo Rrich. Dia 28 d.e do governo ele Londres em que 
d-as as - dlsposicões em con- Governo, abl'lu um crnrlito es- Feverefro: em Vienria, o pa.iz do era. communicaclo O ro1npimento. 
trario~" s I peclal de 220 !)Ontos para -~t- . rei Boris deu sua aclhcsâô ao pac- A noticia niio causou estr~nhc-

0 sr. Luclo de Magalllães. tender á;8 dcsiiesas d-e m~terial to tt'lplice·, ingressando ·na· orbita- za cm Londres e nas outras càs. 
director ?ª Divisão de Ei1sino . tlo Serviço de Extrangeiros. d'o "eixo" tot11Htario. Estiveram , Pi~acs europeias. Os interesses 
Secundam do Departamento, N ~ . ~ , prcsenks ao aeto ela adhcsiio eia \ brita.nnicos na Bulg-aria foram 
rle Educação expediu o seguin-r SY1 DJCALIZAÇAO DAS Bulg·aria: pela Ualia, () cmbai- 1 co1,1f1.ados ao .. emba1xad1Jr n?rte-
te aviso: CLASSES RURAES xaclor D1110 Alf1cn. pclR Allrma- : an ei !cano n<'sse pa\7, dos Ralkans, 

"Em face do decreto ásslg- nha o ministro ,,011 Rilibentrop e ' ~.-. Gcôrgo Ealr~. O sr. Rendei( 
nado pelo exmo. ~!'. Presiden-1 O ministro Femaii{]o Costa o sr. Ivan Popoff m!nlslro do r>x- i ex-ministro Higic:,: aiJ1éfa ptrma-
tEl da i:lepublica, determinando levou ao conhecimento do Prn- lerior hulgaro. i ntcru varlos clia6 na Bulg_aria, cle-

1\. re1"h11onia foi rapklR, 1.<'nclo ' pois ela. ruptu1·a 11nglô-bulga1'a. 

., 

Sêc~o. es~ial•zada em artig~ para. Noivas 
Linhas - Cambraia Baptista - Creton~s 
Cobêrtores - Lençóes - Fronhas - Sedas 

Filós - Grinaldas· - ('.,olchas - ete. 

falado na ocr.asião. os sis. Po- ! Como é de sna politics. t-raclf~io
poff t? J'Hhbe11L1·op. Com 1 colk<'- i nal. a Rw,sia Sovictica lança. 
quencia ela aclhesão bulgarn ao : agcmi. g confusão nos Balkans 
pacto tripartite. · as forças alie- [ para tirai- bcncfkios para si e 
mãs atravessaram suas fronteiras, 1 para süa ~l!iaclR totalitariR. A 

occupando tortos os pontos csva- ' A 11emanha. E'' evidente que a 
tegicos rlo paiz. mormente os vi- ; occupação ela Bulgarla pelas for
?.inhos da. Grecia e da Turquia. ! cas ~p1•111at11<':-u; fr:I 1w~~,,-,.\ · -·,, 

1 Apesat desta atWude ameaça- 1 o consentimento ou qulcá pelo 
dora das tropas de penet.rnção, 1 constrang!mr'nl.o moscovita. A 
o chefe do IIOl'crno bulgaro, sr. i Bulgarla vtve, como nté ha sema
Filofl. no dia scg·utn:!,. !." d~\ nas toda a hnpt'ensa noticiava na 
M.a.r()C, discursando na Ca)nara situação dum "protcctora(l~" 
ele seu paiz, affinnou que a. de- russo. Depois que a Bulgaria con
cisiío da ,BUÍgaria visava garan- sentiu na passagem ilas forças 
tfr a paz nos Balkans <' n,:o ,~o Rllemãs. o governo de Moscou, 
outras, senão estas. as intenções estranhou o facto. niio partlcl
d<' seu governo. pando da opinião !migara segw1-

niancirr. d: a.l?'Jl'i!:. ti" ceiisúi'B ;i cla.s -11<1 SomaHa. A mais iJ1itJO)'- · . 
t?.,11_!·~ occup~.çiio cntl'elant;i,. fol ill:])l'CJHB, · iwpô!'lcab-illl!arttio or; 
CXCl'llladll pC!Or, corpo~ CX])lldf~ jOrtlallatas. J')t!lôs. cFfeiUJS 'dtÚ11!1ó• 
cionarlo:; do~: "francezcs Ih-rés" uos aó ·rC!,!lntt. que sc1t, 1qt1:',01. 
do general De Gaulle que toma- ! pos::an·: jJJ'Odu•L·. 

ram Knfru• aos-_ italianos, fa- 7 YJSJ'fA :- _ o auo~s\'~rctario 
wndo cntrC'. ,, os . 1tallano.s, mais I italiano das Obras PublicM 
de· 1.000 prlsioriciro~·. As forças s.'. C.allettl,. visitou Óenova . paÍ'~ 
tra11ccza,5 crr.m co111111andad~s pe- a vcrlguar a extensão réal, do:i 
lo coronel De Larminat. Commü- dam110$ causados- p~la , 1nvestld1 
nicando efficlalmcntc essa' perda naval brita.nnlo.a, contra. aqucll~ 
o cc111111anclo !lCninsu1ar adverte cidad~ 
rntrota.11t:i que desde a queda de . 
)V{ogacliscfo. a posse de Kofru'.era 8 CO~T•Ri\ - Qs,E~dorUrti• 
hisustcntavcl. Ademais, Kofru' . tló.~ <!Sti\O ·adq'UIJ:mdo grandes 
nào offcrecla grande vantagem Qu3Jntidade.s do nitratos no Chile, 

cstrategtcr. ao1 i~giezc~. . 9 SA'rlSJ<'AOTO~'Io .. ~:. o sr. 
O gq1Cra.1 Wa\\cll e O cmo11el ,_ A:nthony Eden oonsid!ta ~a· 

Donovàh foram agràciados pe~o tisfa{)forlo (1 resultado élc sua. 
g-oYern_o cl? Londrc~. pel.'l.s ulti- 111issão na Turquia e na. ,Grccir-.. 
mas v1ctonas que tem obtido. ·.,. 

Na Albania, npooar da ~proxl- , 1 O PRESSÃO .- Aff!rtt1a--i:e 
mação elo exercito g<'nnanico, os j cm ch'culos ligados ·a va.ü•a;:: 
g·regos co11tiJ111am 0 11t~n(lo v~.1,- ·. cil~11ccl!ál'iaB europo1as qúe o 
tag·cns e a rrpellr os italie.nos cm R-0irh r:,tá e.,-erce11do eonsidera
cc1·los pontos é111 que cst-<-s _ h,a- i vcl pres,·ão 110 Sô!lticto de traz~r 
viam org·anizaclo rnn rcsi.~tcncia. a YugJslav!e, li. orbita do "eixo". 

~ f\1ELlIORES. ,PR EÇúS 
J E A IvlELlIOR QlJA:LIDADE 

)

' Presnnto e Frfos - V1n!ios f'inofi, 
T<rudaR. 8iseoutos e Bombons 

Generos Alimenticio!'I 

Ei\1P()Hl0 MO NT EN EG R O 

;~ ~ : ' 

Na ·sua grande secçao de 
RENDAS e 

,,,_ra raquete, alva e para toalhas de altar 

.j RUA AUGt,JS:rA, l-559 !Esq. 8. Lufa Coel11ol .... Phlll11' 7•003& Doutro lado, porem, Bm·lim por elo a qual, a. occupa<;úo reaffirnrn.
su8 imprensa. controlai!!~'. já .. ini... rifv n. paz. :E!ssa ad,~e-rtenCia. eô- --. 
ria uma carripanila contra a Gre- mo é facll de se pêl'cel,c1· .sct'ia 
ela,, não &10 facto aeste p;ii3 mais cfflcicntc se fbssc feita an-

l\1ER C){A R I'A .. ·· Á V E.NI .. D A 
AV. IÍltlÓ. LUl~f 'ANTdNJO. :2.0íl8 - c~,n fre_n.tE' â fpceja 

lli11111tc11lacla C611cefoãnJ - FHÔNE 7-5453 
tem u mais lindas, féitas a mão ~ a mátjtdna ., :- ;: . .. 

vir obtendo sensive!S vantagens t,,:s ci(l, invasão. Mas pl!i·a o que 
cõntra o éxorcito italiano, .mas , foi feita·. tcvt 1huita cfficiencia ... 
por se ter collocadô em situação I A imprensa lonclrinn 11ovamentC' 
qtlé favorece r,. Gra,n.Eiretanh;i. !, faz cieclarações as. mais· optii11is-

Niio ae.redlt,al'ldo nos proposltos I tas sobr!l ~ lnten~6es d~. 8.uf;Sia, 
• pà.r!ifioo6 e. llll,-,i.noci.lidàde:.·ao 1·ec I éJrtq\.ntuto ô governo já, 6i;Luda. o 

·rente e.eeot~, 8- 1-t!~latMra rom- 1 rer!ônhM!!l,P.-l'ltõ dá, abs01'}'.)Çáõ d.tia 
'--ll!J!!!l'lll!~ti,,.--,w,i;E:::l!=:;::;:::::::::!:!!!:=5:S=ii!!9i:=a1~B=i!:ie:=:~-J-Ul!!!.Y-_Ç.Ç!!t_A _:.J~ J. ~ !is; J, ea~dg., beJtíooB lJflC.a _ _§Qv.let!!,,. 

Experimente à 

1'1AIVTRIGA . U!JA!VDEI l~>1A1TE" 
tu~. tl\OU-O 



-'* 
c:::a,f,4 

• . *2S:k . 5. Ui, :, -~:z;;;;.;:J 

N 
JUNDIAln· 

íã I iil'E 8,~ar,lo Çar,~p:_ f':a1..c;1.-0~1 :Hana1.1a íl<> Sã,,o 1;lento, dê d~-

r l·o· r 'j ui: ?i)l;i., ,; R~1~li;lo Qapret,:., ççiw· l>-i 1,1aw11,;1.e:rw~s d~ par, 
- - . fs-tii>o:cdvami:nte_ -~ Direct.or·: te inferi9r do p'redlç da Ar;çãç 

· \'1c1:- Dire<:-tor·. l-'resl(teur.~. l."' üatbolica e de ajudai' o En$ili0 
Í :%.cr.,u,r\u _ ,e; C<i!.l,<;elheír~o ,1a uu Catlj!ci;imo i,>~roc)li(l.l ,J;.J. ~,:-. 
1 Cougretat.;ao J() :--ussa :csenhl.1-- 08 ,·ougreg;i.Jo,; rnµ.ri~119s irão 

Os \faritt-Hos 1.a111h•·lll fiz<'· (,luar,,:;n1,t. 11 ª~ qu;.1i·ta~.- sextas·! ra da,; Gl'a,;;.:-;.· oferecer i8 famiÚas cat.holi-
ra111 seu rl:'liro alJerLO. t'1;ud11 t' du1;iin;~u,;_ ÜLJrante ª lt-:z,t O · .-\ L!Jl'll.Ja ·de S;i,i Ju,i,(.I, com- cu,; de SorocabtL, um bouit.o 

AL prPgado. 0 illu:;tre ()rador s,1- c:x,;rt.:kiu úa \'\a-S~at.:ri\. pu:;La dus Cougr1;:1;:aLh.m: Ary ,. caprichoso t'eslival ar-ti:lLitO 
REl'IR~ECEHSÁ~~ITU cro Hen!w. l't!_ P:.iulo Krem,·.1·. · ' 1Ji1.<,;, Uarciliu Dia,;, Valdorni- ,-.ow a par1ic:ipa1;üo tios rno(:o.s 

send_o todos u:-; :.ti·LO:; co11corri-1 ro LUií'. J-os0 l•', Castel;,1J1Q, Hlly de São Bento e da Cntliedr:,d, 
Confonue (ôrn. arnph,n1eut.. d 1ss1rnos. Dias e Arliudo Corn'a Leite, 1iirigldo'-' e ensstiauos pe\p sr. 

notici.-llo realizou-se nos dias Fallecimento -- l)evois di;:. RIO CLARO fieou ,·at!IPÇà iuvicLa. l)Qrar:y Aruur;tl. :la 1." pfü'tc 
~3. 24 e 2õ de- revereiro p. pas- ter rec1;bi<lo o~ ~:i,itos San:i-1 () 1:ougregado Moacyr Uug·it- ,,~r-ú leYlj.da µ st·ellll um 1Jrama 
sado, 0 aoounciado ReLiro. pa- mentos, talleeeu t.u di;i 2:i dt•; CARNAVAL. - O carnaval relti receh,:'u Lambem pm pn,- ,,m l.res aetos intit.ulade "8u-_ 
Lrocinado pehi- Associac:iio liU fevereiro uliimo. o estimado da <'ionile, ne~te anno. rf'<'Pbeu ·, mio. por ter ubtit.i<J. durnute o, hlime flPdicaçüo··: e ll;t scgu11 . 

da Si_l v~. A;;;x,liaré~ o;,,,. ,;erí'~ 
ti.ia., :Pl'QÍl'!l.~. l~çljt.11 C,J!Jl)Í! 1-~ 

r~il"!l r; Th14li Çi.rit/1<>. 9911~1,o. 
t~c;!Qres: :\.rí,nl;lf'~ 1fo.Üi;il'l'Oi & 
:,h;tmir Salgcic;l<,i. A reunliio 
d,.u.-í¼e na quint-;L-f<':i1·9_ ,lia :•o, 
,·,s 11) ho1·::ts ,-om a ore<<E'nn!I ,1o 
l~x:uw Sr. l'ro(. V'll 1ur:miro P,-~. 
1,, SiÍ vejrü_ dPle~aLlo flegk>1-fll 
do t:n,;ino. Pror,s, Jói'fo l<JY-:.111"~. 
list,l .\Jarq11P,. pior. .\rm:w''<J 
H i1.w. prof'. T•'roi1tlno · 1;11·:,,- li, 
Ma io1--í A hilio Sr>are'<, l'f<iJl'?.s2n. 
tan'te,i· de t.ocla:s ns · a~non1,-,·,.,-,,.,. 
r,iliE-;ioB~,: dít parochi,1 \: I.\~ d, 
d ade. 

O LEOIO:-:.\RlO t' ·,. ·1: r• . L''ia Unia-o ,,.,s I•'_llbas d-e Ma- Congregaclo .\lariallo Sr. Uen<:· ttrTt ·'u,·o e fe1·rin,l golpe. um campeonato, o maior nuuiero 1 
1 , "~ u ria parte. "F'uner::ies e )a.nçu.·s", 

·r 1·,0 da_ .ma1rl'i cidade, dicto f'prrrira Ro,;a_ g·olpe mon:.i.l. <,'<tic•m o desf?- d:: ponto~. I_ prO$(rnW pelo se11 r,'rsnq. 
n <• I - " eugrâÇHdi~SÍlllll l!Qllledi;, €111 · · 
TOll.iaram parle nesse \lellis- A Congrega~üo far:.'l "" e- <'hou foram os Filhos 1le !llu- Sporti. -- Domingo ultimo Retiro dos Congreg~dos -~·a, 

flimo acto de piedade cerca do hrar miRsa !J~lo s('H eui,·no I riu, J)rnlegidos 11a t.riueheira ·chegou ú nos~a cidade umu "º· um U<'to. Üti r,ouviles eSlÜO /•!anos ---- !\'os dià~ rJr, f';n·11-:.-
7n moças que desprendidas ct,rn descan<;o. . elo ni::wto ;.11.ul li,t Virg·e1.n 1111-_ miliv,1 de vJ ,llari..1nos u.e seullo liis Lribuitlm; pelas C'on- vu.1 rPalizaram-sP os retiro~ r.~-
couRas futeiR e pus.,ageir:ls da A' J;;xtiia. B:s110Sa. l•'ilhos,: maculadi!, Adeus, o carna \'lll ! Araras. _!\Té'g-al'iiPs :~I ,lriana>i, p<,lus C':.i- (shados P ,\lWrl.os 11as di r@r,-::1• 
terra •. Qntrega.ram-se ao 1i1·0- Paes e. demais memlJroi, tia: Rio Claro ;11;i..ria119 lo: lrn de J<'on-1w dbpulud,ts dua:-; ÍHU'· L<!ehi~tas, pela .JOC'._ 1wla Tr- ! Co;1grega~r,es da ci(lacle. Ail-
fundo ·silendo a mediwr nas 1.f~mi-\ia do est.incto,_ nossos st'll-, e~t.inguir. tida:-; ele piug-poug .:ntre O .Ju- nrnndad,, Sôo .To.,f\, Pia Uniüo sim ,, que na f'urla -Dii,f'~t\''l\, 
cousas eternas. · tidos pesames. 1 Com grand(t euthu~iasmo .e. venrnde, C'ungreg·à:Jo~ d1: Sania JEC., Irmandade :--. S. ,las Do- onde houYP n!cl11so. <H1.ivi.r:1nt 

(t~nti)mente oft'el'ecido pelas 1 
_ Festa Regulamentar - Re·a- fervor, a Cougr1:ga1;ão illal'iuuu; Ci:uz, " os Ararer_ises. Jilm um- res, A po,,tolado (Íu 01·;1.q;io, ~:i <·on~-reg:,,lus: em $tinia ! '(). 

rellglos.a.s - -Vlceritlni:l:s" o- r~- liz-ou:s'" no dlii 2 do corrl;'ntt!, de Nossa Senhora das Gt'tH'a:;,, btt~ as IJ!l,rtid11.,; ~abiu Ye-Llcedol' <:ommunhiio Reparadora. Liga salia, ~O; em SaHla Hi1a. ~O-: 
tiro foi feito no amplo predio a. Pl'Jmeira f_i,Ma re1pilameruar com sede uu Igreja \le Santa' 0 .Junmtuúe, por lOO a 7í (• C'al.holica .Jesus .\la, ia Jcs~·. 1 em Horn .Jesus_ 20.; em Ve 10 

da Eicola. Paroclllar Frnnc!sco Yirentlmt, tendo havido gr,in- Cruz realizou 110 doml1igo de: 200 a 183. i\lerecidament.e, pois, de homens, pela sra. :\la.ria rnntlm. 20; t,lll Riio llt>nto. ::11. 

óJ.'elles de aflúencia d-e Vi1:entlnos tan.: cai'n~val u1n dia de reti.ro espi-: fica.r:un de llOS::ll;l çle duai:, es- Nardi e srtn. Divu Garcia. Toial: 17fí eongr0,g;i,cJrir, r,,t.l; 
Fo.i 

0

preg-ado.i· de_si;e retiro o to das conf<"i'e_ncias ruraes co- ,'ritual para os mi;>ços e homens. tatuetas: Tnici~ram logo de- SÃO JOSE' - No;; di,t8 8 ru11tes. Neste m1mer9 aindçi no-
vi.rtuO'!JP d~n-o Pe. Dr. Ar- mo d;:is urêanas. _ : 'ro1naram parte 150 Congreta- poi.;;;, ul)rn i>arpda d., rutehol,, a 16 do corrente rner-, em Yilla de-se sommn1· algun~ reureq;,11. 
t.hur Rl-ccl, Qtte durante as 17 A,vós a S;cint_p. ;\'l_issa ~ Cçim- dóR dei:;t.a cidade. Na t.erça-fei- l;m que novamente vcfü·t:Li 0 Sant'A11na. realizar-se-ão grau-, tant.es dm1 mosm:1° con~re···a· 
mooltacões -le-v~da11 a effeito, munhi\.o. G~~·iiJr fJ)t,~e'.:vi<.lo ·110 1:a foi o dia. cios me-uores; par-, .Juventude por 2 a 1, eorrn1'iis- d;,s festividades em louvor ai Qões que foram a Sii.o P;i;,;o, 
soube. COll'!Uistar os coraQões _"Pateo !:)anJ-0.Aritor1w um ca• - ticiparam do santo reti!:o 70- 1 tanllO ainda uruo. rica e bel la Si\o Josf'>. -1 no retiro ela Federa.pão· E'>'ltla 
der.sas pied_osns_ jo\·e.ns pM·a ,· fé. ~ !Je$ulr piroce(l~u;se ª ,~s· [ meninos: iisPi"flJltes, noviQol:! : taça, · N'os dias 8 a l 6. ás 19 Jto. doai. . Foram pretnHlore;;: nt. 
(]tH;! fizessem um renro com-1 sem})lé'ai t_~,Mo. 0 · JJ:x.no. I l<?· 1- e algmrn Congregados. .j N' ., l . , ,.. , 1.t,., 11-. 1·as. hav~r:.í' solemne noveI)a Cu_ ·ria_. J.'rei r_,'írn __ ,a_\o __ Úibe'.n, 

· ,1 Jl f sidente, flO''"Jnn,ell10 l'arLicu ú mez ,,e t ezcu..,io " ' 
plet9 e Ura.11d9 _.e e seus ruc-1 · · · -_-. á';i~'] s. 

1 01 _ .' • 1 1~m arnll.01>- Oil diafl, _ahr!u-se_ zou-ge a 1 u pal'lida L!u seri~ coll~tando de Rerm:'ío. oruc·iíes \ O.F.~r.- em Sà:) Bento. padre 
ros ·necess~rros;_' _ ! I::w,:·_ s.,\ •. ;Jt,lJ.ef},:Pi>-"' e,<:. · .l l',>j!'U , O ,l'üLil'() <'O!Tl Communhão ge- .. ,IÍ,;·Lhol' d~ l.re:; ·•. l'Btre O ,J LI- P l'll !11.il'OS. Dia 9., Santas MiK• .Toii.o Ba.pt.ist,, Ribell'o: 110 Hi>'.ll 

4, iiota )rra(jpwt ... do san10 f Gq_1t1.e13,-.li<[f\"9, /1>.lalO!.)O _ rio nn- ! -ral de todo.-; os ;\la.ria11os. A' Vf·III.U(]t• e O ('ruzc:iru Con- [\(\f; á~ 7 ,, 9 ho.rnR. Dia 11 --- i .Jesus. Prei [1]ugeriiQ Bf.l.!?r, o. 
l ·e 1·1·ro f9i notada, na ter<:;a !'ei-' no an(f.l)'[oT.JJ.;.íHJàl darnos .il.,li-' l"l'(lr· '<)''· tl'es u.hs de cal'ua- · · · , · · ·. · · - Su··r1-l'.1 .\íi.,;.s_·,1 ',.,s.· ~,.·.•o P_ Jog·c, 0 111 ,' "'. ,'·1. SlJLJe.1·1·or d," R",tli'._1 "'/11··is, ' ' · . , ·. .. ! , ,. · .·d.·-.,, - ·-,, 1 -~ ~ u ., _.. ' • . ·- g)'el!,!(dDs L1u Ml!ll'IZ t: vanax . - _ ' e· ,. " - · ., ,; "'"' -
1-;i.. qu1,1.Q.Õ.() ;:im1ellas JOYPns .1m- j xo iesirmi !\l)lf..llt.1.J• 1 vul. todus JLllltos .as::il:il1ra1~1 1 ;;(,t·1.;hei, · ria cidade. _ Yt>n<'eu. SPVt11da \Jencao de S::i,nto All· \ Fr:rnc-iscuua local i em $ci1,t.1i 
pul~lonadas ~elo san~p apego,__ .• _ , .. · ,... .. , . , ú. Hor;t Samu. Qlle espect.a-, 0 .fuve1.1LuLle por i il 1. l'irti re-: tnnio .. \ tanle, :'.,:s :l h-oras. ben-

1 

RiÍa, froi. Baltazn.r. o: F. M.: 
a ~ao-ritda f~µcbarisua, _ todas·_ Visit_n,; - ;ro S:,;. Sal!· .... D· :i()S culo r·ommovente I l1lnqua.11lo · · __ .· : · 1 

1 , .. ,º t1,,. S·rnto -\ ni-on io em p:11·- en1 V o tora_ ntím. · fri:i ·Flore.µ_ ~i" 9 
· · · ' · • , y· ·t ,,.-., · 11 · ·t- 1 · ·109 , · · · · · ,. . n11·.P1ro, .1-:n<XJntn1ram-se , e no- ·" · - ·- • · · - • ... 

i_rnin!l-; só vo:z. em repar;1çi\o cios 1 
1
.~-'. ~s ,,~O , :,O~PI ·• · · · · - qnf.l l_á fora ,º munclo se en- !_ \'D os dois (Juadro.s. 1 i.'11 lar ,, d<'pois ela nov.,na j Hu.meoaun. Q.. J,'. :\J _ 

nl~rll-H'R e bl11splJemiM gpe vo-: Y 11,nt;.,.$ .,ws (-n,•ari•;;r· .. · 170 lreo-ay_a a.os foliões do (•ai·n::l- J . 1 r-m "nmmum. Dia 10 írn , ho-1 Oirect!)ri!l do Ci!teçj~mo .Pi• 
___ ,.,m.iW,(l]Tl_._,,rJ;ig\,l.f!les_qllP dnl1um: \omm~nh~ii! ,, ··,;-'. · · · · · · l.!!86 vp.t o~ i\-Jariu.11.os. ~lO:l pés de-' P~lti- -~egu)lda ~':z. ''. . .Juven-. rrts, Santa \Jissa. A,'s 9 hor~s j ro, ,.h·ia_ l _ füi_n l'i_l_'L_t_t4r. '.'" ,,,~ • 

. ~ede d~ prazeres llumanos -e .. ,Buar<la.-..-s1'--:oNIH'llas- ·,., .. · ·'-"4 • liS Jes11~· 1·,,z·av·:im · "Percl:io JlPl'·. lll((!c d_errotou O LlUZt:-JlO. 1 ·111·.,.,., co!P111r1·' ·t('ompanl1°rla 1 " . ""' 
· · ·' - ·• ' · · · · D · t · • · r 1 ... 1 · "--" · · • ' u ' cresc 1110 ll · i rnl.íalhos .o 

,,e entreiavl1,m con: corpo ;e -'I'~_rças re:a~li:s.: · · • · · · .:l4 .:J07: diio para elies. oh l)ivino Cu-; , · ,,s .e n_w':º· ~ .. 1.'.Y~1JL,1_i(/ 1_1.:. 'pr,!o roro ele 8anu1:·,füta.- A'>$;11i,ríl''\') .. · ....• ~ .Joã_-·
0 

·_;B_-,)p'ti,1t,i1 
a lmR. ein proph;rn~c;,H-\ nos clt-. l'Y!_w;qas u.s,;br~cl.t~ : ..... ~. 04G : ração, ! 1 ~oll d,e pos;;_e_ ~a, l~t;-ª., __ I ad te , 1 t) hora;; gr:inde procis'liio. A, i ~\ m~. _P~d1-e_ . • 
vert.imento ___ go_ d1abol1c:o c;:ir-. \1s1t.J.fl aos I0 o_b'.e" ._ .. , 2.046

1 
Após n l-Jora Santa. ll!l _sede .\nton10 ,\larun_:___e ;-:,il,.t_ -., _: l?ntl'uda da proci:ssão sermão Ri?:ho 1esolv,~u.no1_r,;~M \llDlft 

n~vir_r. passara1~1 11. no1_le ~.01 1 (Do cori espondenlt•J dú. Santa Cruz. renliz.irnm:~e: _ M(_,º.n~mento f. !'-;,1 p,r,1r.'-:'L. d,'.:,. twnc;ào do Santíssimo. , do1:; membro.. au.ul1arel! e!;, 
vi_giha em protµnda at1.ora, . .10 ! fi,:;$tivues pelo grupo d.!'(LLOlll wo Ll)l -1 d«cle. em J enle ;i .a, Lu l Todas as nniles grand1:, Ker-

1 
ConRelho üirect.or, fjrani,lo as'. 

a S. FJueha.r_istiu. . l da C'ongregaeii.o' u.e Noss,1 S!é· da du lg-reia Ma.t.nz. erg_uu-se' messe b1;11etit<lente: ; ;;_im consLit11ida !l Wrectn:·ia: 
_ . · ,. . · · ·; . . ' uni 1,10numeuLo onde ::;era eol-: · 1 IJ" 'LO J' s·ct "' uc l~sl,it de· pa.rabens a l 1u uhora das G1 aças. 1 

1 1 1 
· , 8end1, todo O evQntual reu- ! irec._ r - re.:i e ... ~i:. · _.., ,n::1, . .. ' ' . e. 'fANDUVA ' .. s ·l . . ú('Ü( a )l'f'V(•mente Ulllu e::;ta-' '· . 1·· (' e A t . ,.. nar \11 

U-ma9, assl~ como a sua t.e1- 1 ,J'\ i F,nd1eu-se tanto a , e, e. ll<"S·. tua de :\Jon:c<. Fr:.inei:;co l:lotti,' lli1)1ento das f.est.ívidarJes em ·' ran :ts .o Jt .olllo ,.,,t- .-,,. o, l• 

vorosa prl:\s1dente dona ,lose- .
1
. te~. t.res_ <lias, que rn11it.~~ fa-' fallec-ido aos 10 de. ,iliri! ,:": ht•nPt'il-io tias obras lia no..-a g-n.rio; assiRtente., lfoy.mo, .J'1'-

rlna Bosolli_ a quem devo-se Retiro l::spirltu:il Fot, m1J,a;: nao puderam [)ar1.,c,1pur. q . 
1 

· 1 . :.i_ c_·omm_is~iiu_ e,'l!Jera ilre _.João Bapti,it.à Ril;leiro; ,,e, 
o l:'.'rmÍd~~ontecimeuto e fa·'t' r-ealmente magnifieo e pro-'1 J,; il de sP nor.11.r o fino gesto: 1. 4o. E' llllla Juf·Lal 1

1
1: 11w~,a-: 

1
7 rt'-'J'

1
'· c:re1.urjo, p1·qf. r.1,iz A,lmi-i:l:'l 

· ··· ·· '· · · · R · l" , 1 l - - - - : gem (JUE• o povo cut rn H'tl ut' l e o, os (1s Soroeaha.nos o ;;emO$ votos para que o 11nno. ve11.oi10, o el1ro .,~p1r lua I d.e ~Pntileza dos ,~1ar1a11os qne' 
1
,. ,_ 1 · · ,·_ 

11 
. ,,pn' . 

1
. . 

1 1 
;\!ari1Js; tllesourei.ro si·. Jlel• 

·,. ~ - • 
1 

•• • • r l d . ·a l , , 1 , . , 1 ..., ... -. . .. : 1.10 (, u.ro prestu a .. 1ue 1:.1 qtu..~. :., ,.,10 llH 1spens:1ve. >e1n enn10 · · 
110,louro-u:µgmente o numP.r0. ecia o. p1omov1 o rurant1 o ,P1er.1u1 s.ns u_.,.ue,; pe1ma li , 

1 
. 1 •1. , 

1
. toi· -\iitttiies· Att"t'li·tr ,,,. t' = ·· ·• · · · : · 1 , • . ' , u1·a.11le :1~ :.i.r1110:;; l<Olll parer- 1ma J)J en( ;.1 011 aux1 10 em, , 1- · · .. , - ., , .,,,. -"~ 

tias reti.ràntes_ num protesto: Car1'.ava ·p<,la C.ongrep'aç;w _ JW<'Ando tora da Si:,llf'. _. , nal · 'ari . , . ,•!, ·, dediea,,C,o. nbúiro JJt>lo que desde jú :-;<>; ;;ou.rari.i e Aln,o.i:arií'e. sl'. 
:slncerp e fifüt.l contr~ o car- i Manuna. J-ocnl. sendo preg·aclo,r 1 8m 110.,s_a Ig1·ej:1 lfa1r1z. s,111 ! r . l . · ... ~- ". ,·J e 1:or fe ·su ugl''l'il · 'd · ! ,\f "'_ Tra· .

0 
, · Á 111 , .. cl<i 

na-v;i.l l!' pelo amor i1 causn d.e i o Revmo. Padre 'I'hiago Klin- a dil'Pc·çi\o do muito digno Vi-, -01 0 ;.ei.i_ ig,u 10, · 
1 "'· ' P.Cl a. 1 8 º

1:·º .·. ve:,-'ii'-
1 
u~ . f1 

N'. S .. ,f.. C:- · · 1 ger tendo tomado pan., no gario l'adre A11tonio :\fartin8 I ' 
0

. t . 
0

. d E , i • oei_etat 1ª e 1 wt iecar _(), ~l', 
· · . · -2 - : , i · •. ·. , - . ºO( . . • . -~ ,re or,a 1ocesana o nsi-: Dorary Amaral. l)irigr.-nte~ .ie 

(Do Correi1pondent.i>), m_esmo ce,c_a lle 9 1111.e,no:-; _e e S1lv.1. rn.u;; (le ,J l pesso,ts, 110 Relic ioso _ Solemn lllf' t- I ... .. .. · ·. _ · , 
· uns 20 externos. 1 enlre ella.s as Filhas ele :\la- r · g / n "

1 
lli,;t.J ict.os. C:J,thet)ral. SJ 1.a. 

1 Carnav:.i1 - :oraN1s n Df'us ! riu e AcQào C::ttltolicu Fc•mi-1 .., ORO CABA e com ª 1?resel'.<lª do ~,xmo. e -
1 

:l!aria App~tr()(~idu :\_ladm·e.h'a t 

1 

Soi muilo pronunciâda ::t deca- _! nina. fizeram O ,;;unto l'eLiro Hcvi_~º- Sr. ~IS])~ Dio_ce,:ano Beuerlif'tu Floria; Cerr;_tdQ_. ;.r_ 
ll en"1'·a cio ('_,ºl'n,aval e11t1·e no's ·. espl1·1·111a·1 cl11rante os trei:: dias • 1 11

~ Salal 11 ª Congreg;içao :\la-1 Arisl.içle,; dt• E/.tn_·o_ s;. S::i:i 1-'él, 
· ~ , u · I .; - · 1 ANGATUSA -- Do eSl.,m~, 0 nana e e MPnores da Cuthe-, . . - .. ('.ACHOElRA 

como ja Sf' vem not.a.nuo nes- tle carnaYal. 1 ,, clistinro Pttroc-ho ria lo<':;tltda- d :ai no pred' 
1 

~-, _ _. · ,.. i l1ppe, srt.;\. ~I;:i.n.i l;Wu,to, 
. Le IL' 1 ' E t . d Pr . N'o' l l l . li J' , lO ta .. C!'ao , .a-! -.·· - =--. ~ETI.RO DO CARNAVAL 'l "1 

-11 · rn os ann?s. 1 " reg~ e er~ios - : . : e~, re,e )(•mos u_ am,,_ve -HI( i·a· lholi.ca foi emnossacla ·a ,nova --· - --
Cinzas -- Foi euorme, gru-: ultimo d1::i elo Ca1uavaL 1111- · 1;:1-0 elo sr. Avelmo ),1sbo::i para, l'r.-cto'ri' lo E ,. R r,,.· 

ºªª a Deus a aff.luefle-i:i elo J)O·' dou-se o terf'.eiro festival eom a agencin du Ll!XlIO~AJUO, 1 '. 
1 

: 
1 

.t \.
1 

:~"mo -(;. 1·, 1~80 

Instituto Mo~erno D1,1.raule O tridu_o · ea.r_ua.rn- · vo á Igreja no dii:t de Cinzas.· a cerimonia da ent.rei>·a d,is como sendo o elemento que· assln. <'on~ 1 \11( ª: .- · ire~ or 
,.. f1 · ~ t R t· J ·. j · Revmo PadrP Toao Bapt1sta esco. zet>am O :San ° .. e iro · Março --- .h;8te mez cousa- prf.'mios aos veueedores do .. rr,nne os vre~li.r.ado,; pu.1·a um .- . · . . : ' · •· · · · 
rer·llallo no ARylo Nossa Se-! . , ·. 1 • • · - - R1be1.ro V1gano eoopel'l!-dor d-a 
· · - , • : M'· - • - · - g-1·::Hlo pela IgTeJa a Sao Josi:I, 1 campe,rnato mt(.',rno ele prni- bem e alivo agentp do LE- ~ ;'. ,: .1 · · 6 11 

R ·· 
nho:ra Qe FaJ11:na. ,u jovens fl- uegta. ri'.ÍadP ha,·en\ rm rom-, pong. em 1940. A f'rri,nonia 010:'JARIO ·,<, p::i.or .1!1s <', nsu orP.s. t>V. 
l h 0

• "e ~faria iuclusive· ]'O·' · - . .. 1 C onego .Toao S:indoval Parhe-
.... .. • .. , ' . · - . memorac:no íl este grarHlP San- 1'01 ern homena.gem ao Hevmo. Ao novo 1·,-11rrs0111J11t,- dP;;e e. a·' 

1 
" t . u 

d ...,, · h ld d d Cua · · · 1 ·u e Jl' urP , r- "n 01110 ,,nt a . YL'31Il a- n ª e e ·, ra- t.o, Communl1üo Clf!ral de Locla.s .Pe. Augusro C-asagraud,·-'. au jaúrnR-lhe feliz desempeullo das .. ,t· . t· · · _ . -
t!nguetá que vieram procu"ar 1 • · . - • ,, , -, 1 1 llc-. 1 1esp.-c 1vamPnt.e paio-

. . , " ar, ARSO(' aruPS ('!Pr1go hnLOnio "· 1i1,s :Sau es in<·umbPn<'ifüs. , _1 ·d R .
1 

11. ,'-
1 

. · . 
em eªº iw,nt41. m __ anifestdil~º de I l·la.vel'á outrosim, tlu1·anLP a B.aldini., Esligmal.ino.s, e ;10;; ao1-ru_ VA --- n,_, Hevu10. ·d-''.;º .,,:r. 01 u~ª

1
. e 

0
.ªPH mng~

1
· 

ft, ~Utollca, .a .gran- e2.a de, ' · .,. _. , . . , __ ,_ _ , s er ..• , 10. ])to. 1og0n,-s ·" . 

PRAC'A OA St:. ldll 
S. PAULO 

Flsra1Jzad9 pelo Gov.Hil!l 

) d P· t. i 1 ============================= ..,allo ( unego .1.,,w S.lll<luv,tl 1neitla :\íurins; lhe,0~1refro, sr 
L e;:e;ou a es:/ ~agniiic·o He-1· : l 'ac.J.ieeo n·_c:Pb,-,rnos um <'hnún '. Terenl'io · d,1 Cost.a Dias; repl'c: . , O i.trt.U1or f:w;b)o .P"lll .M~nor 
~lrQ o-ReTillo, Frei Epipba.nio, s : (l (j\lal TllUllO ugradc<:_,-,mos.. 

1 
Sún(ante do pro_ff'ssorado C',t-11 -- Pr!!l:-8 

O F H d e t 1 Sn". t' A ca·o--ªza"_a-o do . a,--to I IT_APEVA - Um.i bonita tholic:o, JJ-l'Of. Clauclio Ribeiro 

D A C'TYJ .OG RA P'H IA 
TACHYGHAPHIA 

, . i,,,, o onven ° e e ""' ~ 1 lil llll 'V fl\\ mls~1Ya no;; escreveu o Revmo. 

ta Clo.ra. de Taubaté, deJxando I Conde••. avel pallr Antonio Simon Sé,la es_·- ============:::::=========::::;:;::_ ::;;;;:= em tocla.s uma indelevel e com- ~-li ..... e ... : __ . · 
d . t.ldã t,11,,td1s.,.mo P,uodw de Ita-lf ~ - M • f • • 

move ora. gra. - º· .. ,; · · 1 , - ó-· e e r a Ç a O a f i a fl a e fH J 11 1· 11 a Q t f'• d ('' Ó 1 })l,<1, []UL l<1U1Hlll 1,>llllJ lJ S; , • ' · ~ 
ua~ a.- e!'ª e 1nzas. ap_ fi ! .Ao te_rmina.r o anno aureo das Bf.alo Nutw. putrono ctn J. C. b1·1a iwla i1n1m,nsu ,·at.hollca: _ , ___ l • _, _ • _ •i 

as cerimomas proprlaR do <lia,' commemorações centenarias, fol Porem a not-icia positiva e con- ec!!t_ando o Slclllllllario .. O Me- ·1 • 

as retirantes _manifestaram grato ao coração de todos os 11oladora vem dá-no-la agora as •'d· . 1 ·• 
tld • ,. R I • . l l tona . (C 1 ... d 2 a ) 11 si~a. _g_r~ ao •1 ~vrna. rmu.; iervorosos .c,mclestallri:::nos verifl- · "Novidade::" de LisbOl\, nos se- Agradi-'c-enws JlPllhorndo onc tL~ao a •· pag·, 1or ser(1 uma p:1 ra ,r:Hl-;i .-·!I• 

Dmlz, Superiora d. aquella ca- car que em todo ~ Porttt!Iªl se gulnt~s termos: aH suas .. palµv/as. 1 . , . .. _ . _._ ,. .. _. 0
1
11 . uma _ 1n1r,\ t:_;vht occ1;t· ,.ll.l. 

sa de ,caridade. Usoµ_ da pala- n:acendeu O enthusmsmo t O ln-! "Sabemos que O Emmo. car- EM SOROCABA '.'/ovas, ,1Icn1.o p.11 .• 1 sll,l \J.lgPlll. assim 1-01. t'xem_plo _JJ(l1,1 .º mOl,l),·nto 
vr:.i, em nome das .retirantes a •ei·esºª ""la ·f1·g 111·e ele D Nttiio _ ,·1eu1 f> 1-,r~1·1,· 11,_, :_.,_--r,t,.·1-.-. c,,n- · . t ll : _Lambem u alma devota buseu 1_ ele 1mpa('1enern 1!1n""n1os-: "J&-

. . . • V = ,-- ~ . . ' ' "· .. ' . . " - •r • ass,g_na. llr'.:IS, - ('l'altl-JIOH o. " .. · . ' . . -. ' ' ' . . .. ; ·_ ---, . 
P_ro!ra. ,Toa.nua Ronetl1, te?~lo, Alv,i.res Pereira.. . gregaçao ctos Ritos a.presentará. apoio com urna as~Í!{ll:.tura . 1_1e:sse exe1uc10 bte,e. uova:s t sw\ mans~ e h11w.1h!e --~e cóo 
sido grandemente applaud1\,la.: :No Ponc. ao encerrar a ses- na prlmelrn reunião a peU~;ão anual O u.istin·o sr l\-Ja'<·mo Al- i iorç;as lJlt:., a lev.em u pr_o~se-

1 
raç·ao. fazei o nw,1. cor_a,ç;,_,., ;,{t, 

Agrad~.endo a Rev.mu. Ir-' sª·, p1·01Y•ovlda pela J e ;vr o! dos Prªlados JJortug·uezes afim ., _ 1 s· . • I'IJ. ·
1

' _ 1 g.u11· na escala da perfo1<.;a.o. me'!rnnte ao vos.'o". 
. • , · ' • ! • "'-· ,,.. • • • ; " . • · Lre<; o llll~llJ, , . ~ll l·Ugcnte "• · . , , ~· . . ma lihmerwra, Jal~u o mu1t9 Revmo. Assistente Diocesano da· de se fazer o processamento da 1 s· , .. (' 1 o·r s, -, Ji' Santo Agostrnho nn sua cai-/ St a pronunc1arh1es t:olll 

1 " t· lend'd ' · - · 1 eª ·- rnge. ' 0 e,, 0 ·- ,lllL,t ,s-' t • Snra I'roba conta 1ue 1 ·, 1 • 1· 1 ·11,w .:i. a e~rav,.. ~o esp . 1 o' qu.-Ua organização ela Acção ca- causa da canonização do BeatJ colus.tic"t cl-:i:-; i·evmu,;.; lrrn'!s i u a ,_ . · , . :. , _ _ · t ; 1 rn1 ., uncrao e 11!1;'-l nan .. ::i tu, 
espee~i:ii1l9, esperlin<:lo parn 9 ~holica e Ab!Jade· cte San.Lo Il- Nuno de S;i.nt,a, Maria. No dia Ben~<lir-'tin.i: · " 

0 
:~..,vln ;

1
~, os antigos n_10Hges pelo:: _iunu-' brt, .i profundez;1 q11;, lê!"""· ~;a. 

!lll/;lQ maior numero. lctefonso formulou votos por que seguinte áquelle em que o il!U8· .\I ,,._. 1 1 ,- \''_ ·
1 1 

_ 1111,ros tr:1ha'ltns _q,1ll11iliano~ l:i·.l':1,; en<'Prrt,n, ·r-·11.i1·p·,nrs 
· · · · · · ·· · · · -

1 
- - · • · m1 u.w1c ar e ~ao H·c-n " e e .. 1. ,I ilJll.'_.·.:,: 'f 

... -~;;:;:;:;:: o. Juvenlu?~ s: devotasse á. causa' t,re emba,iitador de, Port-ug-al jun- Paulo pelo seu presidente ~Ia-· nuo roe 1am enliegar _,. º .. º· .eI ei~o 8alu:-::,'·_ (]!:e f·lla1 

Emporio, Padaria e 
Oonfeit1,4ria P~raná 

Ç--1nwr11s .l,liJµentlci~, P.ã:s e 
b~p~ws de t~ ~s qliali• 
qa~~ · - A9ro'!tlnt.l·se en~l)m· 
menwi:s par;1, c~entos, bap-

tl!!adoa, "solrées ", ete. 

AYENTDA :PRTGADJURO 
urfa 4~TQNIO N.• )19: 

- P.HONE: 7-0!>;> 

dr,:canomza.çao elo Santo Beroe,;to á._Santp, Sé, apresentou essa Jor A;itonlo Cambeta de .\-[es- oraçôes. .u!:·,1mem a no1s.0 :1:,·,. _ 
No mesmo dia. a. Liga dos Ho- i petlçao do Eplscopad.i Portug·uez,: quHa, Que faziam euf.ão-? .-' .-; me~hore8 o.r:11;,;;-ec J'.lr-c!~ 
mens dA> 'At'-Qâo ··CQ.thollca da ; o Revmo. Antonino Franco, pro- 1 As Joclstils em Retiro no Usavam frequenteu1enl<' ,:,- ·,· ~.-': sa(,l aque1l1;1.s Qt!-, 1:n• 
Guiu-de. upprovava uma moi::ão em: c-urador da Ordem Carmelita .fez Collegio _ :\o CniJ,-,.,.·i ~a lia ja,·nlatot·ias e• est;;~ s\11_.q;i.rie1.,1 L ,!;:111 1,•xp_1"Jnüt'.tf:,mv•,1.- do 

' que era peclid;i uo governo por- ! petição .semellrnnle em nome da -'·' . ,.. 
0 

.,.. ·,: , .. " 
0 

·- .i . a folla de outl;ii; ora('ües. ·,:o d it,1<,lits Pdu amor ,ti. 
1

, ~ugue2 que promoveBse as dill· . su:, Ordem. 
1 

.. ,eº/· '. 1 d c,;tiYei '1t 70 1'.1~- . . Dada sua grande utilidl\fü•, 1 ii:q_ 
gen_cias 1iara a ranoniza.c;ão. Em ' Unam os c!l,tholicos as suas t:afl ocistas em retro espin- 1 compõz,se grande numero clE.'l-1 ~f::.:;uo que 0 -,_ hth_Jns 11 ,1 -. n_e 

tua! J)!'Pgado pelo Revmo Frei ·· ·· · 
; iguaes seri1imento e propositos oraçõe~ por (]ue Deus .aprrsse · · · , . _ · · · lal'\ e tod,1s ri·l:.::11:1 de iu<lulgen· j pro11111H;-Jem t1,,su:i vhe1·:nol aá 
i commungou o Conselho Nacional a horn em que seja reconlleciclo Anselmo, earmellla. de Itu'. elas, - intc-riol'me1iu, r, ,1~·,:.lm :,n,, !'Jll• 
; d8. J. C'. pouco depois reunido em para a IgTeja universal o culto Festa dos Congrt:gados. - l•J' aconsdlrnvel o uso ele ai-' <:o~ i,1·,0 1)1os nos f,illl,l·i,if! ::, -,lo 
i, r.HJOa. ao_ c.01,!?'.ta.tnlar-s" pelo', do_ Sttnto Donato carmeJlt.a cuja Cn:n a· fi1>'.,lidade d~ nuxilia.r g 1 - J) , · -

~ ,_ _ .' unas, n:w:s o e~agge_ro em 
I 

com __ ,·u~ ,au_. (J\1e _1,1:11 .:1:, : :Ht• 
; !'f,:·'ü .do Ve!1eran_do Episcopado I g·loria excede a propria llisLoria · a r:aixn 110~- Pobres ria S<'<'-<:iio qu1:1rer clecorar e u:c;ur m_uít.a~, · semo;,; a l'i n+.Q L-,,_t;<L.;e;,tc: :!Q 

, let declm·ad<> offieialment,e o portugueza." 1 de Cnr:darle cht Congregfü;iío poderá trazer O úansaço. Me- e ·u. · .-



,' 
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• 

A posição do go .. _ ..IIU~,.-..,. l:OJlíAl 
. - verno francez lc-.&m!!!«~m 

Deney Sales 

Esse a<:ont<'dm,•nto fui c,de!Jrado C'OU10 uma derrota- de 

LuYal. 4uc era eomdderado o mais germanophilo dos f1:ancezes. 

Ent n,tanto. dadas as longas conversaGões que prpced\,l'Ulll 

essa solu~ão ,las crisP-con V<'t'sa,ões realizada,; por Darluu 

em numProsas via;;ens !'Pilas a Pa1·iz. n~o se sahP quP C'nnc·0s

sõcs ou eom promi;.;sos 01las importaram, por nada ter si,lo 

divulgado a rns1wito. 

Apetrns os aC'ontecimentos futuros eluridariío o assumpto. 

F.ssi>s acontecimentos. até agora, ,t/\m sido os mai~ des-

ravorav"is 11ossiveiH ao guv0rno Darlan, 
Bmqüa1110 v\'Pygand volta a Vichy para .-,ntrar em con

facto com o novn gov01·110, P J'uz<>r o ,rplatoriu ,l<' su:\8 :wtil'i

uades 11a At'ricn do "ortr, norieia-se q1w mai,; dP 1 ,,O offiC'iaes 
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Retiro de 

e a th 0·11· e a· l ~1a:etis;~:~~ ú: :m::'\iu~anu: 
1 

ouviram o~ohamado a.mori>so. 

- , ~=:~~?E:e~l(~~:~:r:f~~E-
c . a I 

lhos ;l)I'Ofissionaes. . arn vai' O ltevmó. Conego Antonio 
Siqueira. 1>rof\:ssor do Semin.a· 
riu Ct,ntt·al ela Immaculada 
CoÚcci<.:ão do Ypiranga, com 
sua. palal'ra convincente de 
mestre piedoso deixou trans; 
bO!'dan téR de fé OS coraÇÕeS 
da.s r1.,tirantes- <lo Assumpção. 

no nwsmo modo. o Revmo .• · 
Pn. l•'a1rnto, RalP,,,iano. cheio 
da KllUVirtaíÍo do grande SântÓ 
d:l mansid::ío, soube dizer as 

allemües Phega.1'alll no imprric c•olon ial frn1w,,z, por t'.asà • 

1·Prdadí'R nternas do nossa 
f<anta rPlig-iàÓ. ú juveptudo -ope. 
raria rep.1·f"sPt1tada por 192 tno
(?as quo s0 recoiheratn ao COI• 
leglo Snn'IAnna. 

FlranC'a, para agirem em nolne da CommiRsüo de Armisticio, 

todos munidos dP j)assaportrs af'signados por Dai'lan. 

Po1· outro lado, a imprrnRa francoza lan('.a um nppello aos 

opernrios frnncezcs, ronritando-o;; a ac•cPitarem (.l'(lhalho em 

minas. granjas, e at{> Jll(\RlllO fabric·as dü materiaes 4ªell.iroR-, 

ua. Allemanha. sob o pi'etexto de diminulr a dcsocrupa('.üo em 

FranGa. Esse apJYello para uma rollahorac:ilo acU\·a m,s pro

prias art ividades .\lc guerra do inimigo é ext remanwnt.c grave, 

pelo signif!cado que tr-m. 

:Vfais qur ess0s fac-los clP 1rnquf-lrn renrrc·11ssfw na im· 
pn,usa - por,"m wl\·cz mais ,;igni!'icalivos - tem chamado a 

iit.reUl:ÜO geral a aec-t•itnr:ií.o .. J)c.Ja F'r.JtÍH;a das rondiC'('.iies Im
postas pelo ,Japiío para o armislicio cntr·e a l11dorhi11a e o 

Thailanel, 

Essas condicções im po1·Lr11n, p.ra tirá mente. na eessão r1a 

soberania sobre aquella colonia ao ,Japão, que fica autorizado 

a. ditar-lhe as attiludf's tioliticas que deve assumir. 

Assim, o novo governo franrez, ao rontrario do es11eraclo 
por muitos, vem recuando t'm todos os terrenos,, coni.prom

mettendo cada vez mai!i sua patria, que em breve estarà 1ws 

condiGõ<>s dos demais paize:;; eurnpeus :;;oh o jugo totalita.rio, 
e com seu imperio colonial em gra.nrle p~rigo <le dcRaJiparecer. 

EV TE 

Confie seus predios á nossa or~ani
zação que augmentaremos seus 

rendimentos. 

"A Zela-dora Predial" 
AOMINI:STRAÇÃQ PREDIAL, COl\'IMISSAO 3% OU 

5%, - ADEANTAMENTO SOBRE ALUGUEIS, JUROS 1 %
COBRAN{,AS DE ALUGUEIS ATRAZADOS. - COiHPRA 
DE IMMOVEIS POR CONTA PROPRIA. - INFORMAÇÕES 
DE INQUILINOS E FIADORES. - SECÇAO BANCARIA. 
DEPOSITOS, DESCONTOS, COMPRA DE TITULOS EM 

GERAI. 
N. B.: - Sobre nossa idoneidade, qu~esquer informações, 

Renato Alvim Maldonado & Filho · ' ; 

RUA JOSE' BONIF ACIO, 39 -
PHONE: 2-2401 -0-

2.º andar -
S. PAULO 

TamMm fü\ :religiosas delf-
sas duas Cohgt·~gações so11be-

l 
·rnm J1rop:11·nr um · ambiente 
r,almo. - r,011fottavel, carinho!!ó 
para. aquellas jov·ens quP 'pel-ü 
1;rn0a, ele Deus trocafam o_Éi 
praieres eph(;ltneros d(\ um 
Cn.rnaval pagã.o pela alegria 
cl11rado11ra cl0 um Santo, Retiro. 

O nn: Assistente Geral da 
A<,çào (!atholica. <>ln ·visita a 

A Juy·entmfo Femhiina C'atho- Colleg·ios 8a.11L:Anl\a e Assum- nhora chainon ao aposfolndo, · m 11H,s Colle.gios rom Rll:1 pene, 
lica, promovendo esrP nnno. pçilo, reaJizou nquillo que t.ão ;:-.:osso Senhor, no amhieute t.ranf:P visão daR alma.s poude 
clurante o Carnaval, retiros re- necessa.rio ê para aR ulrilas em silencioso e recolhM'ó claque!- vcrifi<;ar O quanto de paz e de 
dusos para a .TOC e clemai8 geral e elr um moelo. fiarticnlnr les Collegios hapl'.izados com fl31iciclacle reina:'ª na~uellas 
sectores, respectivamente nos pai·a aqnellas q110 .N-ossa Se- os nomes sagrados da Virgem casas onrfo se fizera silencio 

=======;:::===========================··=·===·="-=====·=· 'para ouvir a pa.lavra ele Nosso Senhor. 

f e~eração ~os Circulas O~erarios ~o [staoo ~e São Paulo 
Na Quarta-feira ele Clnz.M, 

após 'o Pncerramento do Santo 
ReJiro foi o Revrno. Conego 
Dr. Antonio· de Castro· Maye.r 

REUNIÃO DA DlRECTORIA I A·s 15. horas - conrenr.ra-

1
: Os visitantes foram re_ceol-; alvo de enthusiastica manlfe!i• 

. çüo trabálhisla. na Prnca ela elos por varlos elementos ela j tacão de a.t>reGo e sympàthfa 
No dia 20 ele Fevereiro, íus-

1 
Sé, rommemoranclo a eneycli- clírertoria e recl-acGão que ,;is por pn.rfo ela Juventude Qpe, 

t.ificada a ausencia cl? sr. ca· "'Rerum .Nov~rum'", _que é, ª?º.mpanhàrum _en'. demor~daj rat'ia, a quem s. Revma. cll• 
Amaro de . Abr~u. reafor.ou-s~ j a h~se da cloni.t 111u social cu-1 ns1ta _:\_s nosMs mstalln.GoeR, 1 rig. iu palavras pat.orriaes, lnci• 
sDb a pres1denr1a cio sr . .IOf,é · t.hohca, no decorrer da qual puzeram- tando aquella -piedosa rnocldu-
J,'erreira Ara.ntes a reunião or- . . ; se a.na_r das rqallz\lcões e re- ,.de a. conse_rva.r os fructos do 
dinarin da Directoria, cons-

0
D1a 15 de Maio -- Tnaugura- 1 curs·os technicos deste jornal. 1 s l · R t" - d . 

tando do expediente: çao do retrato do Santo Pa~. · ,. . ., i. • an ° ·~ iro converten ° º" 
1 

) ( ' . . 1 .. troe la clre 1 e~o XIII 11 a s·'de da F'õ., 0:;; , rn1tuntes, soh a 01 tenta-, em _obras de zelo e apostolado, 
a ,onesponcencrn .ac .., ,, " , , ' ,. - d' - d R p I r d l 'd 

i no mez entre a Federação e t cleraqão dos CC. 00.. r\,:io_ -e! ir:?Gªº º1· _evlm~. e.' ª1 ime,nt~ aR sem?fr,e_ pe a v1 a 

1 
,. 

1 0 
. l." .·t d 1 · , , 1101·te l'ºlllliao 'Pst·iv~ -11a , e.1 m n. \ em rca 1:mnc o unpor- , e e otaçao e sucri_ 1c.10. _ 

C.1rc11 os perarws e,_ o o O 0
~ · • · ,- ' • ·• " t t 1 · l · , · d 1 

Brasil. . 'sécle do C, O. y. . an .e~ >t.a e<~ ree1gu11nento. o Msta manifeRtação -commo, 
b) Communicaçüo .. do .dr. 1 ;; l O[)PJ'arrnclo segun_clo os sah1os veu, profundamente o Revmo. 

Dalmo Belfort de :\fattos. s-0- COM ME MORAÇõES NOS pJ. principio:., rutl,10licos., sendo -~ 

1 

ARs1.sl,'.'nte Ge.ral da ~cção Ca' 
l i·e os oroxlores convidados a VERSOS C I RCU LOS . sua visita po1 todos os mot.t thohc ... de modo particular pe-
lala.r nas com~emoraçõe:;; da vos gra.ta. ao Ll<JQlOXARTO. _ la sua expont.ane}dade. , 
Encvclíca Rerum NoYarurn ... Os CC. 00. da Capital fa. · 

c). Communicação do Presi- rào reali~ar sessões festivas.' 
dente sobi·e as solemnidacle:;; e I na;;. segurnets, datas. 
que representou a. Federação e 

I 
D'.a 16 = ~ucleo ~a Penha:, 

suggestão do mesmo pa,ra que _Dia 17 C. O. Sw. Anto 
se faça. propuganda pelo rndio 

1

1 ruo _do Parr. _ _ 
elas já referidas com memora- D~~- 18 - ? · O. yaulislan_o. _ 
,- s . Ut.1 19 - e .o. Sto. And1é_., 
qoe ·, ,

1 

Dia 20 - e. o ele Villa' 

COMMEMORAÇóES DO ClN- Prudente. 
j COENTENARIO DA "RERUM [ Dia 21 - e. O, de Sãq Cae<. 

1 
NOVARUM" j tano. 

Dia 22 Nucleo de Sant'-·I 
Dia 1.0 de Maio - A's 6.301 Anna. 

! horas -- Romaria operaria á Dia 23 
' Penha. devendo comparecer os Verde. 

C\"ucleo da Casa 

A's 8 horas - Missa campal Dia 25 Cit·culo Opera.rio : 
na Penha, offici::tcla por S. do Moinho_ Velho, 

Deposito de moveis 
Moveis novos, ultimos estylos, (quasi de graçaL 

Dormitorios para.casal com 7, ~ •. 9 e 10-pe_ças, massiço~, 
entalhados e compensado·s. desmontaveis, ·desde 5.50$000, 
600$> 650S, 750$, 800$, 850$, etc. Luxuosas salas de jan,·., 
tar com 10.1~ peçàs desdi 500S, 650S, 700&, 750$, 8QO$ 
850S, 900$, etc. Salas de visitas, ternos estofado.a, es
crivanfnhas. e grande quanti·dade de peças avulsás pará 

quarto e sala. Aproveitem esta rara opportunidadel 

R. HENRIQUE SCHAUMAN, 729, Pinheiros 

Travessa da Rua Theodoro Sampaio, 1150, 

1 

circulislas e o povo em geraL Dia 24 Xucl-eo ela Lap:.i. ' 

Excia, Revma .. Mons. Viga rio Dia 26 - Encerramento dos, p Q B REZÁ 
. Geral. . · festejos, com uma reuniúo elo , · 

O retiro 
gados-

espiritual dos 
A Federação designar:\ um NA . · · · 

1 
Nucleo do Bom Reqro. · 

Congre-. orador para cada sessào. 

E MISERIIA 
~RGENTINA 

Os Bii,pos c:a. Argentina pu- ducção exces..~tva <;!e todas o.s ne• 
blicaram, em fins ele dezembro cessidades da vida, mas ta,mw Marianos de S - _ to COMM·EMORAÇõES COM, an . s PLEMENTARES 

1 
ultimo, uma pastoral collectiva, , bem com um. numero enorme 
em que, ele accordo com as En- clé desempregados. com sa.Jnrlo& 

DuMirite ·os ·tres dias de car
Mval, tambem -os,'Congregados 
Marian-os d-e Santos tiveram o 

- ae«i Mi-ro esplrfü,al. A pho
togMlphia acima, tirada no lns
r~- Dona E_SQQJ~~ga ,Bciaa, 

onáe foi realizado. esse reHro, 
mostra o Exmo. e Revmo. Sr. 
D. Paulo de Tarso Campos, Bis
po da Diocese de Santos, la. 
deado pelo Revmo. Padre ·San
t~ <!-".~}m, Pf'ei~I'. ~g re;i· 

( 

No_ cli 1G ele :\-[aio. o jol'llal i cyclicas Soc!aes e os desejos tan- improprios para os trabalhá.dores 
··O Operario"' fará eircular um; t,as vezes expressos da Santa Sé, o com a maioria das· suns fami• 
11umer~ C'Omm<'morativu· du .

1 

charn;,.m a a:L~enção. dos poderes·-, lias sem casas e sem_ probab.Uj~ 
efemer1dr, publico~. elos patrõe~ P r' - t-onr,-- ; dades de melhorar a s'= sorte. 

O cirrulo qnP durante o nrnz aquelles que exercem influencia ' economica. A pobreza e a mi.; 
de l\Jaio adquirir o m:iior nu- i politicn, social e economica, pa.rn. seria reina.m por toda a parte:'' 
mero de soci?s, serú premiudo; as tristes condições de vida, em I A pastoral refere-se particular .. 
_pela F'ederaGao, j ~ue se encqn~ram. os trabalha- n::ente ao.~ trabalhadores que e& .. 

ctore1,. tao emprega-dos longe dos cen• 
VISITA AO LEGIONARIO I A pastoral collectiva do epls- tros de populaçãc- e denm1cia.Ori 

copado argentino é um br.ado de abuso inqualificavel que os obrr .. · 
Q11a1·ta-feira ultima, üia 5 do J justiça e de caridade em favor ga a pagar preços excessivos pon 

coITente mez, estiveram em do povo, que labuta e soffre cons- t-udo._ o que lhes é necesaa.:-lo .:'4 
visita ao LEGION-ARIO os di· \ tantemente pela vida, sem rece- vkfa. . 
rige-ntes dos Circulas Opera- ber recompensa justtt do seu tra~ LembrA que Jesus Christo ma .. 
rios ela Capital, a saber: o balho. nifestou, neste mundo, uma pi:e• 

·nevmo. Pe. ,Jeronymo Ver- Esse docuinento importantlssi· dilecção especml pelos operarlos, 
min, Assistente E'ccle$ia.stico mo é. ass!gna.do pelo cardeal Luiz escolhendo para sua bàbjtaçâ9 
da Federação dos Cwculos Copell<1, Prhnaz da Argent,lna, terreste a casa..dum_ pobre é Im-.. 
Ope-rar.ios do Estado de São seis Ar-cebispos e quatorze Bis- miltie operario. 
Paulo; sr. Amaro ele Abreu, poi,. A pastoral aponta como "sala• 
Presidente; ili·. Da:1-mo Belfort Os illustres Prelados passam . rio justo" aquelle que compre• 
de ~ttos, se-cretario de estu- . em revista os males que actual- hende todas necessidades do ope .. 
dos e acção social, da. mesma 1 mente affligem os trabalhadores rario e de sua familia e que in .. 

1 Fede1·ação; sr. Po:rpb')'l'io. Pra- l da Argentina, c'ttam varias pas- clue a previsão de seguro contra. 
elo, Presiâ:en-te do C, O. P. ; sagens das Encycllcas de Leão , a.ccidentes, doenças e velhice. 

ro, Irmãos Maristas, Sr. Jay. elementm; estes aeorupa11hados i XIII e de P!Ó XII, confiam á ! "E' necessario - affirma o 
me H. de Moura, Presidente da pelos cirrulistas srs. Vicente Acção Catholica um papel im- 1 Eposcopaclo Argentino - que _esLe 
Federação Mariana santista e Melloni,' Americo Yetto e Jofto portante, nas reformas sociaes 

1

. systema de sal'ario seja estabe• 
dos varios moços marianos que Ab.rail-o, rste ultimo re<'ordista de necessidade urgente . lecldo immecliatamente ~m es•. 
participaram desses piedosos de vencla.s Q.Vulsas do LE;GIO· ··Encontr~mo-nn~ - diz a pas- peral' mesmo até .pela ai:çiio- '1Q 
exer1,;~cilo1 .NPll'.!1:Mad, N.A.1:UQ, _ ,, . t,oi-~ - com iima ln'lae '1e PN• JilstaQQ.'• · · 
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Não desarma, entre nós, a 
propaganda protestante. Ainda 
Tecentemente, a "Associação 
Christã de academicos", moda
lidade universitaria da anti-ca-

Transcorreu no dia 12 p.p. o 2.º anniversario 
do Sumo Pontifice gloriosamente reinante· 

tholicissima "Associaqão Chris- • • · d d }·9 ·o· . 

tã de Moços", organis-;ou um ·ÃS activ1da es o Papa em : 4: . ~ serao pu.t>li·cadas em um· 11Livro de Ouro'' 
"retiro espiritual". 140 elemen- ' 
tos pertencentes a nossa. juven
tude estudantina... a menos 
a se dar credito á noticia nes
te se~tido distribuida aos jor
naPs. 

Mas, graça sa Deus, a Acção 
Catholica dispõe de elementos 
sufficientementA olmodados 

n~ universidadf\, para desmas. 
carar esse supposto movimento 
christão e assim lhe tirar a 
possibilidade de expansão que 
pretendia ter se conRervasse 
,velado 5e•J genuíno caracter. 

• 
O Sr. ~ss-Inquart, gover- I 

nadar aMemão da Hollanda, 1 

pronunciou pelo radio um di~- f 
curso em que ameaça Reus des- 1 

ditosos subditos de asperas re- ! 
presalias .. _caso continuem a se 1 

verificar, nas terras a ell,:, Pou
fiadas, as manifeRia<,:ões popu. 
lares contrarias ao rtominio .na
zista: 

de prodigiosa. A inda agora 
,teve.rá ser publicado o .. livro 
de ouro·• das actividades do 

. Papa em 1940, do mesmo ,mo
i do <1ue ~e ft'i em 1939, No 

1

, ultimo anno o Santo Padre 
fez nada menos dae 36 appellos 

; pela paz.~ verdadeira. ·· uma paz 
f baseada na justi!,;a e na cari-
l rlade", 1 

O livro dará. ainda, as re
lações d-O·, Snmmo Pontlfice 
:iou:i os chefes de Estado, cor
po diplomatico, Collegio dos 
Car<liaes: Publ!cará tambem, o 
.~erviço de informações durun-

te· a guerra, as funcções apos
tolicas e .cio pessoal da Santa 
Sé. 

S. Santidade Pio XII foi !n
cansavel em prol da propaga
ção do reinado de Christo. Por 
isso, quando os pobres de Ro
ma recebiam no Belvedere do 
Palaci-o do Vaticano. as esmo
las, tradicionaes nos aniliver~ 
sarios da. coroação, os cat.ho• 
licos do mundo todo, cheios de 
alegria, intensificavam suas 
orações por S. Santidade, e, 
obedientemente, nas intenções,, 
do Summo Pontifice. 

YisHa do Exmo. Sr. Arccllis!ID Metr1111olitillln 
á Casa da Divina Providencia 

A Directoria da Casa da Dl- A's 9 horas - Bem~ão da 
vina Providencia. co:p,i sede area coberta e enthronização 
nesta Capital, á rua cÍâ Moóca da imagem do Sagrado Coração 
!l.0 113, organizou o seguinté, de .Jesus no pateo do recreio 
programma para solemnlzar a das meninas. Acto continuo s. 
visita do Exmo. Sr. A.rcebis-po Excia. Revma. ser-á recebido 
de Silo Paulo a esse Estabe- e homenagearto pela Commun-i
lecimento de ea.ridade, mar-. dade das Irmãs, com a presen
;,a<la para o. dia 20 do corrente: ça das Superioras dos AsyJos 

A's 6 horas - na. C°ipella ct·e Itaquera e Villa Cerqueira 
do Asylo Kerá cclebràda, pelo Cesar e <lo Sanatorlo da Divi
:{cvmo. Conego Director uma na Providencia de Campos do 
nissa pela intenc:.ão de· todos Jordão. institu:içõBs entregues 
JS hf'mfeil.ori>s f' em suffragío aos cu:idaoos d-a. Congrega<;ão 
'la alma ctmr já fallecltlos. daR Irmãs da Divina Providi>U· 

Evidentemente, dado o tele
gramma enviado pE>lo Santo 
Padre ú. Rainha Guilhe.rmina, 
por occa,slão da entrada das 
tropas na7,istas na Hollanda. 
ninguem pode dnvirtm· dp (]lle 
n occupação desse pa1z· ? ille· 
gitima, e que; portanto. o poyo· 

1 hollan-dez está no seu mais plP-, 
· d' ,. 1 1· · I' 

j}l.§. 8. -Hora~. :- · ~ec~pção do I ela. No salã-o de actos da casa 
"":lx1~0 .. Si•. Ãr;eli!spÕ"' e. mi~sa o Exmo. Sr: Aréebii,po recebs• 

estiva de S. l•.xcm. Rev·ma. - rá carinhosa horn-ena-gem ü~ 
· , f>rimt>ira Communhão de 60 1;od-as as orphãs e asyladas. 
j ··rianças enl re intp,rnas _ e ex- Para assistir a -essas solem. no e 1n 1scu<-1ve r ll'Pllo, ao , 

procurar sacudir o jugo do Sr. 
Sey.ss-Inquart, 

Entretanto, o que 'O tel,:,gram
rna ófferece 'de curioso é que 
delle se deprehende, se hem 
que sua. redac<;ão não seja ah- j 
solutamente élara.. que o S.r. / 
Seyss-Inquart se lamenta d,:, 

(Conclue ta 2.• pai.) 

Em. 12 de marqo de 1939, 
era col'oado na Basilica de São 
Pedro, S. Santidade o Papa 
Pio XII successor de São Pe
dro no 'governo da Igreja. 

Tódo o mundo, com a atten
ção voltada para. o Vaticano, 
achava-se com o coração cheio 
de -aleg,l'.ia. E, emquanto os 

morteiros da guarda suissa do., 'Após dois annos, em mar~r 
Vaticano atiravam, e os ca. de 1941, o Santo Pad.re Pie 
nhões, do Castello de Santo XII conduz seguramente, -sol 
Angelo disparavam. era collo- a aspiração· de São Pe-dro atra 
cada a Sagrada Thiara sobre vez da tempest-ade aetual. E OP 

a fronte do novo Papa, pelo catholieOR continuam com a at 
Cardeal primeiro rliacono, pro- tenção voHa<la para a Santa 
mmciando as palavras ··accipe Sé, pol'que ;;abem qup é o uni· 
tiara.m tri-bus coron-is, etc... • • co 1io.nto d-e apoio fl-rm.e, imu-

tav'el verdad:eiro, que os orien· 
-- ta1:á na confusão mooei:na. 

lrn,ão lsi d-oro Dumont Com aq·ueHe são espirito ck 
ob-ed:JBncia. que (1 o caracteris· 
tico do verdadeiro ea-tholico,os 

~m a- lllOi'te .do Irmão Isi- tas uma de suas mais <'Onheci- hoje Arc.hidiocesano, se man- .. fieis d-0 mando todo ficam .na 
iltoro;)°-µ:IJ:l~. oooocrida n-a Ca- das e vene1:aclas figuras. t-ev.e a alturn e com o mereci- espectatí:va da Pl;llavra de or. 
"SI!. ~~ial- ;ue··_Mendes, no Contava 6!7 an.nos, tendo de-. do tenome quA sempre gozou, dem do Snmmo Pontifice. 
.,Ilia :t '.ºº- ·eor.r.en~,_, P:~l:~'8 . ª' "tlfoado quasi to·da sua vida-- d-e •qµ~do unido ao Seminario E S, San-tid.ad:e, não <lescan-
~ ~-a~o ·dos::I-r-maos Ma.Tis-: -aposto-Iad:o á.:· .causa da. édtl:C$-· '=í'ihtim-~ -sou, continuando ,.srui:: activi:da-

.·. ção eatiho'fi'Ca;=ila:imocid:rrd~i°'·bra-' 'ü cJi:mão:,Isidoro Dumont oc- ·-.======. ======= 
4:.• ·CE~EN.ARIO DA sHei-ra. CUJl?IL:~is>u.m:a':~ez,,_até 1~31··:REA-BERTURA DAS 

Algum tempo depois que.·ch.e- :a d1r~o· do Gymnasrn Nossa· · 
COM~A~HIA DE·. JESUS .gou de Fra:n-ça, em 190:2, ró1.:. s:n-hoca:·~ ?&rm~ .. ~oi supe- AULAS DO INSTITUTO 

lhe confiada por Morrsenhor nor p.po.vmctal, di:r-xgm-do de-· SUPERIOR "SEDES 
Camilfo Passa:lacqua a direc-· ':pois ·:t:· Escol-a Normal e ·a Fa:-. 

CONf.:E:R:E:~t,A D:O SR. DR. · ção do Gynmasio d-a Vener-a-.. cu·ld-ade de São José de M-en- SAPJEN-TIAE ,. 
~-0-·NOG.~f::tR:A OE SA' vel -0-rd;em T.er.ceil'a· do··-<Jar.mp. ,d-es. 

· A t" " st b ·t ·Da directoria do Instituto A Associ~ção il.,os Ain.Ugos Nesse tr.adic:ional esta.beleci': "mor "'·--ue e enemer1 o 
mento d:e eni,ino, o Irmão IS:is ''e~ad:or-cmisou geral conster. Superior de Philosophta, 

Aluumosl dos·Riev-ereud;j_ssim-os doio Dumont foi Pl'<>fessor e ··:nação,-entre seus antigos afum- Scienctas e Letras "Sedes Sa-
Pes .• J-esuitas, f.ará realizar no - I'ei·tor dect··· d · d nos 1ca o, g1:an-gean o a · • ·-pie1ttiae" vem-nos o aviso <le 
proximo cJ:il:i: 19, ás 21 horas, admi·ração e a confianca de Em suf.fragio da ahn;a do Jr-
ua Sala ".AJ;varo · Guião'' da seus aÍumnos.. · · mã-o Isi:dOl'O o Coliegio Archi-
"Escola Caetano de Campos", Em 1908, S. Excia. Revma. diocesano mandou celebrar 
a quarta confe.ren<iia co.mme- D. Duarte Leopoldo e Silva missa de -setimo dia, (l-1.larta
mórativa do 4.° Centenario da entrega ao incansavel irmão feira., 12. · 
Fundação da Com.panhia de marista, a reitoria do Collegio Dia 13 na Igreja da Venera
'=esus. Episcopal, pouco antes sepa-lvel Ordem Terceira de NosHa 

Far-se-á ouvir o Exmo. Sr. rado do Sem-:i:nario :Maior; O es- Senhora do Carmo foi cele
Dr. João Nogueira de Sá, que forço do Irmão Isidoro Dumont brada outra missa, assistida 
dissertará. sobre o thema: "0 foi recompensado pel~ Pr-ovi- por grande numero de amig-os 

. ~ ~.,Will~&''.~ :e11.c~:8 Q,Colle~ E.P,i$c;:g,Pal., ~-~~ ma,r.ii._~ 

·q.ue suas aulas foram reaber
taR no dia 14 do corrente 

com a celebração da Missa do 
J<Jspirito Santo. seguida de uma 
sessão inaugural, presidida. 
por Sua Ex<'ia: Revma. o Sr. 
Arcebispo Metropolitano e a 
que compareceu o corpo docen. 

te• . 

i ernas -- Commuuhão das re- nid:ad-es f'S-tão. convicJ:u<los todos 
!ll'Psentantes <la Pia. União das os hemfei-tores, amig-0s e anti. 
~'ilhas de Maria e da Cruzada gas altimnas e C>.rphãs desta 
!<Jucharistica Infantil. Casa de caridadB. 

União Catholit:a dos Militares . . . 

Paschpa dos militàres· 
.. A '!)roposito da 'Paschoa dos 
Militares, que promove todos 
os annos. e cada vez com ·maior 
successo. a União Catbolica 
dos Militares fo7, distribuir aoR 

1 
• ·1·t 1 seus consoc1os e aos .m1 1 .a-

r·es em geral a Reguinte cir
c·ulal': 

·~Pn~saclo e rlistincto Carna
t·ada. 

"Tenho desejado ar
dfmtemen-te comer com
Yosco esta Paschoa". 
(Pala.vras de .Jesus, na 
ultima ceia). 

A nossa tradicional Paschoa 
dos MBitares celebrar-se-á no 
correu-te anno. em todas as 
guarniGões brasileiras: 

No domingo, cfia 4 de Maio, 
ás 8 horas 

Nesse dia, 1Íessa hora, os 
nossos camaradas catholicos. de 
lodos os q u~-l'an-i'es · e · dé to
das ai; cond'fcções unidos em 
Christo, env.iarifo aos ceus esta 
,fe-rv-orosa 111~e: pela paz;_ pelo 
'bem do Br·as:H.,/.,,.-,,,.-,_/,,_ .. ·.··=:::· 

Enviamos al'1'°~tuoso appello 
· aos nossos il'nt·ãos de armas,. do 
Exerc:it-o, Miacrinha, das . Ptli.' 
cias Mfü tares, COl'pos. d:e Bom
·beil'os Tiros de G-iter!'a e P ' 
O. R.' e outras formações · m·i: 
litares, no sentido de, em cada 
guarn.i-ção, deviuamen-te orga. 
niza:dos, compartHharem do 
,Banquete Eucharístico nacio. 
nal dos homens de farda. 

Outrosim, ser-nos-á muito 
agra<lavel termos, lado a lado. 
nesse dia, em todas as guar
nições, os nossos irmãos vete
ranos, reformados e da reserva 
(mesmo á pah;ana), unidos 
comnoRco, nesta grandiosa fes-

TODO CATHOLICO 
deve ler o 

"l,.E.glQNARlQ" 

tividade de fé e de sadta ca• 
maradagem, 

A Paschoa dos :.\Hlitares, 
nesta Capital, realizar-se-á eom 
o ·rnaximo hrHhantismo, na Mü
triz de Sant'Auna, sob a presi
dencia de S. K o Cardeal D. 
Sebastião Leme. 
Gen. Oív. Francisco J-0sé Pinto 
Chefe do Gabinete :\'Iilitilr tla 

PresidPncia da Republica 
Presidente da U. Ç. M. 

Commíssão de· Honrai 

Vi1:e•Almirante Gítahy. cle 
Alencastro 

Ministro do Supr.,Trib l\Lilltl,,. 
Gen. Div. Cristova,ií·' d~ Castro 

Barcellos. 
Cmt. da 4.:, R. :vr. 

Gen. Dív. José Maria Franco 
Ferreira, 

Gen. Bda. lsauro Reguera 
Gen. Bda. Marío José Pint<> 

· Guedes. 
Cmt. da 9.ª R. M, 

M E IAS · S O J, AS 
NAZISTAS 

Segundo n.otlclou .-um jornaT 
francez do Canadá, "L' Acticni 
Catholiqu-e" novas · med.idas 
restriclti.vas ao uso dei courm 

"foram ·ira.postas- aos franC'e7.e~ 
da ZOlll! ·0-CC\l'f)ada. 

N"ão ~e~·ü permit.tido mals 
o uso de Rolas duplas na rPs
tauração e confecção dA. sapa
tos; particularmente nec•e,;sá
.rias no rigoroso inverno pai·i
siense. 

Sapatos de fantasia, sapatos 
orthopedicos e botinas sfto ter
minantemente prohibidos. 

Finàlíne11te· serão reduzidas 
as quantidades de rouro desti
nadas ás bolsas de senhora. á,g 
yall.ses .e malas, · · · ' · · 
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Semestre . . . ásoóó 
" exterior J 3$1JOC 

.Num.ero avulso . , • $l!OO 
· ;; atr~ZIJ.4Q • • $4_QO 
Rogamos aos nossos aS-'!lgnan

tes comrnunlcarem a murla'1ça dE' 
!lt:t1s. e1'dereços pa,ra a Cll,.qtl! P®, 
t .. i, 284ÍJ, , -

ANNUNCJ09 

r~m iabella se~ compro~ -
Não 141,11Jllcamos ççlla~çri!l,,lQ 

~e pessõas extranhas ao R4i!~, 

~i./ii_.lro de redactorea.. 

q LE<?IQNAFUQ t~m G ma• 
~tw.~ Pta~er elII. rec~l,!~r vl.~1~~ 
Is ~stallaçqes de eua i:iaja_ççAo 
-~ officina, mas pe(Je q\le n~o 

· ~~jam as mesmas te~ ~a~ 
2ae;, 3as. e 4as. feiras, pai- exl
&tµ!Clial:! (l,Q ~~rttçQ, 

os nãQ qyE;r 

A "NOVA ORO.EM~ 

.r4 .tiv~iµ_q.s, QCCll,IJÍ~ 4e S!,l
lf.e~i;ll,l' q C'.ll-J:iJ;CtE!r ~c~:n- : 
te ~~li~ll,riQ 4ll- revq-lu~ llll,_· · 
z1,~, q1].e, I!- fiJill, cJ irectll,.~~ll tE! 
~ r~VQl~~,q lJ'lJ.IlC~ll, ~ e, :I!Qf 
ft~, ll, i;çr.n.ll, irllJ:jj. cJi:t r~~ç.Iuç~Q 
~Qvieti<:l!,l, ~ qi;t~l}Q' CQIDJ:llE!Il• 
tamqs CE!rto 4iscul"li!Q 4e Rq· 
~elllberg, e~ quE! E!~tE! prqqE)r 
hitlerisfa lJ.ffirmaYa que a guer
ra aetui:tl tier-~inll,ria c;çm !!- . 
r11:_ça gqs "gen:tl~m~z.i.". Esta c_le
claração só tem sido confirma, 
da e expl~!,l<lii. PE!lll-i;i gecl~r~
ções officiaes posterio.res, 
quando, por exemp·lÓ, ie disse 
que -o m~ R-eich mov.:ià guerra 
hnpJ.-áca:vel a-ó mu11.tio ·l.>u.Fguez 
~'ÇS"l'lÇQS, E!~ J;Jrt?Ve~tç di:i P.~Óle
~r~9, qu q:q~4q s~ rajv~c_li· 
cou ex:pres,samente pa,ra o na-
·elsillq . ~ JÍerll,llÇll, . 4ª . revo~~ç~ 
f~c~~. 

A~ó:ra, na Inglaterra, o snr. 
El'll'8St .B.ev.in, ôhefe socialista 

-~ ,,J:Utnis.tro . !lo traballió,'. a,ff!r.: 

~~t ~~;:;j:oi:v~, 
~::ltrn:ndíaJ", ire-caraqter pro
lefa'J:io e sem ch~mcção de 
~J:iiiges,..:deventh>, desâiiiiârecer 
1)'0!'.tilttt-o, a :fra-d~iô,na.l · orga'. 
'riizitç§l:fswi;al i.ngleza;· o qu:e 
-~--á:: ,l?fesm-6:.nsá:'qne. a1-1IDUar 
1i~~~~1:em~·.-. ·vhe. 
,;Pt>~-~. a if~tidade 

Ji[it~r. ~ P.~g~ d~ iijreJa ~ra,nt~ ~ .. te. q1-1e O aanto Padre é O guara;ao ir,ieotogica d;~ar"a cta cta ignija, ~.t .. 
actual trageriía europea, não p1;1t1.e. ç~ · re~e.li,iç~o, n~o apenas em tempos ueverá consicterar o mai maior a 
mcs deixar de transcrever n,a inte

~ra, Qiz ~quellll agençia.: 
Cic/iide gq Vatiça.no, 12 (H,) -

O "Osservatore RomanC?", a prqptisi

tç da cerimonio! reaii;i.ada hontem na 

ÇªP.ellª Sixlin<3,, em l:\11nra (!Q s11'11:, 
ri_l_R~ P.QRtifice,_ CQA5ª~1'a l;!m l:!St~qg 
ao trabalho apostolico do Papa, es-. 

_ cla.recentjq çti~tqs sr-i1_t<::i8içs gª \\Cti.

v i,c!ac/e P.Qntifiç<3I~ 
"O Papa não é neutrg" - ge~!ª· 

ra o editorial. "O Santq Pac;!re não 

P.Qde dei~ar qe t<?mar ea~qg. ~· 
tambem na luct~ que desempenha 

as funcççes ç/e g1,1iirgi~o qq patrim,Q

nici t,111 revelaç~Q e QI! rege~~. q_Q 
qual tç!:!os nó!\. fa~em.~ e~r-w ~ ql..!e 

. lhe foi confiadq. Quanio :maj{! fQ1''!ffl 

entrelaça.ça.s a jl.J~t!ça., a ç~l!~~; ij_ 

fraternilclade e"º va lçr ça vi~a. ~~ql!i
riga q1,1 creaga, \lJA'Q ~1:11 ~l'i.Q 

:pmQrçmettidas_ a 1~ e ª çr~.nt~iQ 
:las ççnsçiençías e, em ljefi11itlvç, ~ 

ixistencia Q,L.l nãQ e~is~nçla ~a ~1'9· 
prla consçiençia humana, e 9. fl\lP.iÍ 
estar-~ na lúcta. l;lle Co,.!'fl,~~C! ççm 

coraQ"em pelo bqm, pelo jl.Jl}tQ e 9eta 
verçJaçJe, · qµanto m,ais e'il~n.tts. fg. 
rem as infr<\'Çções ççmme\t{litfç, &:is 

~ senwnça q1.1e elle prq{çr~ çç{Jl.Q 

µ_ma çqn(!emm~~o". ~~~ «!"li 
sentença perman~çe ~m ~~W'ffli4~ 
de çgm a 9ricWJez, dQ Çt;tl'if~ni.,,.o": 

· O artigo do "Osser11a\91't R.çrrnk 
no" é ;is sim CQRQilJÍQQ: 'fli"tq.r . ;111, 

eelico, ~im, "'ª' n9 qv~.I II QÇil,!Nf 4 
sv~stit1,1Wa 9eI,. fçr..ç.i., q.1,1~~0 as 

ri:l.iqes tje Q~s o ~i!jem, l$ t l!t· 
test.gq pelo AnJo ~ G-V.Jfff, '6"19.\1: 

nhij1-1qo um,.i e~~ª- ""'}-~!t.,i.99.fti 
. liÍO i..i.lr,Ji.1,9 ~i;_{ij~ 

de paz, mais ainda em tempos de 

guerra, e que, quando a violen_cia a. 
me.,iça prejudicar a economia cia Re-

·dempção, a neutralidade do Papa 

coMiitye para eiie uma sit1.1ação in· 

sui{e11tªvei, Q'lm effelto, geR(ilsi\ari(? 

qQs t~~sc;n1r-~s esP.ií'itu~es g~ i(:lrej.i 

- - . , - . . -, -- -

Plinio CORRIA. DE OLIVEIRA 

"O Pa~a não 
neutro" 

<le Qhr!i.to, $1,tas prq.p.rlal! funcçõe11 ge 
(:IIHfl'~iio lhe .imP.õi!m q1:1e entre em 

ll~iil Qf9i! vez ÍI-ll«! Q geP.'osito a elle 
~oriflii!\t9 seJa RQ$tç em ri11ço Rel~ 

a..~1.l,lçi.; Q\i 9ela. .V·í91.wi.'iÍÃ 91H• i.l'1Vçt; 

1Ulf\19ii ~i.l . R~l_i{lt~9, 

v,ctoriii do gnIpo q,ie r.epresentar a 
icieol(?gia mais ciistante, e m«I menof 
o triumpho da icieolugia menos ciis
·rnnte, 

Effectivamenle, comb,rter peio 

/1'.\~!l. mengr g1,1af.lgg A,%9 lie te~ elipe
r.inç~ çle um tri1,1mP,hq cgmpleto e 

immetfiato do bem total, ainda é 

c9mbater. intj.ir-eC"t{lmen-te p~r. este. i;)e 

façto, descle que venç{I o mal menor, 
será mais facil chegar ao bem total, 

do que se vencer o mal maior. Isto 
~ tãQ evidente, q1,1e sç e·m urpa eP.oca 
de geral confusão de ideias éomo a 
n(?.ssa se pocle conceber a necessicl.atje 
de expor cçisas taes. 

Assim, mesmQ guanclç a S,{lnt{I 
Sé prefere Q m{II mer:içr., ÇQ.ntinua. nl! 
rel!liclªçjç ~ "cçmç{lter> ÇQm ÇC?l'.J~em 
P.CllQ bem, pelç Justç, P.el1:1 V(:!i'clli)cl~", 
e ç que ççt?retu~<? cymere nçtl!i' ~ 

que . "gyant<? mªis eviçlen_t.es ~rem 
li)s lnfrªcççies cçmr:ne~ic_!-11.", ~afltQ 

maiçr ser~ seu çtesasaçml?rç n{I iyç., 
ta,' E ç jQrnªI açérescent;,:1 seP és1>a a_ 
"sentençl!: que elle prçf11re oomç uina. 

cqngemria~ão", Sçmer-ite e,sª i;eRten• 
·çª p~rmªneçe e_m ççnfQPFlliclli)cle c;om 
ª· jr:i~~~, cio Q.hr-i!,t_i;,'lnh;mg_"<' 

•• 
CQmo expllç!lr q1,1e a Vlgªrio de 

J.e111,1s· Chr.ist9, gL!e é a enç;Jrnaçãç <Ja 
cJ9ç1,1rª; ça m!lnsl-gãg, . cJª QQngage, 

M.~l! hi 111'.1'1 ~qpfcQ ql,le, ~Q~reti,J, ªquelle V,igªriç, que c:9m tãq 1,1nªni, 
tJç, mf~ ªttenç~. Affüma Q. Qr- me ~nlevç \tª Çhristl1-RQ1;u.ie ·tçgqs 

QlQ Q{!° Santª Sé que, qyantg mlJis !!e ççm~razem em ªççlllmiilr Q "Pª13., 
e11.t.iv<tre!Tl ffteot.~dªi; pQr alg\lm ç9n. tQr lJngefiçrf', entre ª11s{m, cçm .,i 

fllç\9 1~1'1'1~1-Qn@I @ j~iat icxi, ª c;ari- energi.ª tji; 1,1m çqmqªt.ente viv{l;ç:, n9 

Wdt, 3· fr~terl'IW\li;ie e o vªlor tj~ grªnge l1,1çtª ççntempç_;r'iil:n~.i7 
Y-i~ .iwà·~,.~ Qy çr_eªcJlil, Q1.J<1ntQ ExJ~Hça-~ façHme11t1; q façtQ, Q 

mm ~'(i:~m QQmpet,m~t.t.lt;l3.S n;. ~rqpr.~ çr~Q i;IQ V~ti~no .OQ!! Qij 

if,Jirr-;1.1 ~ ·rv~-e i 9rl1t»tl!ç3ç tj~ CQl'lfl• ta.l eiq~(içª~Q, "R.istçr .Ang~iiçQ, sim, 

N!ng1,111'm 1-g-n~. q.ue Q "Olç1'N~· Qiewç,iii$, <t <tm ~mmª .,i. pr.qpr.ta e~ís, mfi!s no Q\iªi. ª tjç~\1ra é S\lfflit"1itj~ 
tore ~Qmjl.ltQ" é O lilFijáQ 9-ff.lçk,,-ag ~ t~-ni,l.il 9clil inç-;11letenç,lª i;la çQnç((i(!nçíª pelª fqr~, qv;.~Q ._is r{l~qes ,i(! ~1,18 

~t;:1 Sti, e q~, em Wt.W li!$ ~. h1;.,m$~, tantQ ml,tls Q Sfi!nto P;.rJre 9 exl~m.. l~tQ & (l't,t~t;IQQ p.11iq AnjQ 

çeii(lri;11:1 e )l;\lrl-.1t1 g~ m.~l,l9Ç, M\IS est{t~ emQenh(IQQ em i\!Çtar G9mf@ d{l (,h.1ii11'\11/l, em1tvnrn:i.n\to ilffiil ~f¾lç_lil 

prQJ)jWÇl~.me~91! ç.9at~ 84~. ~9n• tHI!. POl'.~iÇa. Q~ f9ij9. i !i(ll'\{I QQ 9@fl'Íl!O RQF'\titj9••, 
11h;l~r!).~QI! oç_mo .a llltl1f'~li'!iR ljq 5'41· Em q\lirçs t~rmq11, Qes<Se gu~ Al!l!im, 11 qm q\fe;rer eJ1:~gf/rl,jr 

s,~~te (Jo V1Jtiç!lnq. A.lflm, q \ti<• 1,1m, (tltw,m1nfdil IQeQ.IQgl., (lme,1Çe ti l~~t~çn file 1Jm 1tlm~lt1@ ~QftÍÇQ . 

• 
r · - ·1 d , que somente os l\()! ~n .~zeis 
; pertencentes á corr-ente totaJi. 
f ta.ria lücal prestam firw~ idh<¼, 
i são ao domlnio do III.\> Reich, 
[E:m O~\f<?il t~l'JE,q~, c9nfi"rIBa-se 

nossa afürmação de que o par
tido nazistisarite que e.~isÚa na 

' Hollanda outra ·coisa· :p.ão era 
senão uma for-~á. p.erigÓsa. .d@ 
()eIÍ.etracãà nà.#-~erm.ilnica.' 

) 

l'Fl_tilSOllUeU, fül, S8IT\ªIl{I pR_S• 
' s11da, m,ais um anniversario da 

ànne:-çaçã.o da . Áustria . ao . im-
perio nazista. . . . 

co'mo de costume, o LEGIO· 
NA)~:IO f~I'IfÚ!lª. i:iii~~ iJmª véz 
seu p,.r;otesto /contra l!-41.l~lla 
lniquª OCClJlJ~ção, que ti;v~ co• 
mo conclusã,o. ççner-et!). i;,1.1bm,et
ter ~o-domiI1io go ne(!•P.ª!iªn1s
Jill.9 um pai~ essençiª'l e tridi
cioní_\lmente catholico. 1 ..... ·-· __ ,. __ ' 

· 1 Os austlliaicos domicllla(!os 
· nest~ Ca~itªl fizer._i,m cé.lebrar, 

r19 dia. do ";\,nsçhluss ", · Mis.sa 
segun,d,q as intenções q1.1e a 
tr.i~~~ <l{lctq, ll~es suge.r,iª. Q I;E-

, , GIONARIQ- -µn~ su;is Pl'ecE!s ~s 
~ · da colonia !).ll~triaca, no senti
:! do de que Deus tenha pena da 

Austrii;i, a preserve d-:;> n~o-pa. 
ganismo, e dê "li neeessaría 

; pePSeVe.ranç!) ~o glanqe Schus
, chi;ii~~ e !/-.. tq.<:\QS 'g.~ qu~, · nOF 

~mtigs cJe cqr1ceª-trª'çª'ç, ti!!-c_le. 
cem. tior ter. luç\~gq Pel~ · ç@.U· 

. 1 a11, @·Jg.re1lb t . . .... 

f . Cmrw ~l?{fci:RlQ~ °4!). t1:mJ;lo, 
esteve IllJ. Hespanha durante 
muit-0 temtJç q Sr. Hi~ler, çhe: 
fe d!). ~t~.13(1 ªª~ist~. (!r~ão 

! pQr me!<;>, do q-gll,l ~ ~,tier:aq · do 

1 m.~ R~içl! mªr-,1J~ª1 · q Fefl~8 
. l3a .Alle~~m.iJI!, 

·J P,;>r çcçii.~i~? g~ fllJf,l. P.irtir;la, 
i:tUtc;>Pida~les hêsp.a.Bhoias oifê. 

; F<;<ç~ ·!:IQ ~r. ~í:miei> ~7ªi, ea.
PM!!- g,~ 4-0.-ªfª. 

ti _j_·ft 2 fj ! 

()~ CQ~1MlJNJ$'f A$ AJJ • 
Xlt,L\M A 5,'1 OOLUM~ 

NA NO ÇANÃJ)i-
to qµe Q tele~r1,1phq llÇII tJ'1j1nll'1'1ltU1,1 s~~pwr-.e !l tms ~8 RQV-QS Qil ter- tekrilt-@t,.lç9, Q\j@nt,lq l!Q O te?t.tQ ÇQ\TI• 

mertçe 1!1!-1' .,~1y1~ ~ ~ 4i! r(l1 çQ-hqvistal-QS, av.i~i,J-911, ;;1nnl• 91~,{ RQc#e exprimir cçm tç<Jil a fi. 1
1 Ji)rn ll!e~ados de feV'ereI:ro 

c1!iq€l'J.9. l;vi-q~t,~en~, + !Nff~el q1,1ll~, qvtn.to ~Is· ess.i l\l~fQfla rJellc.-!~e o g\le rJh!e Q "'Q~servl!!tore , .IFQ~igÍç. ,ri°qs~Mq- -ª i_mp~~!!li!l,l 
.., ., d ,... ,,_ "!."'".~ i:la r;la laPe_;t·-o, tan:t" mili-s RnmlflQ", n L.E·QIQNARIQ vi'!, nq filÇ· )' glê l.\-i9nV~l ~q~iqi~yª gfü.g:-E?n· qL_1e, "es.,iça Q cqmç nq.s YP~ O '""1 ", .. ,,. •. ,.... · 'I "" ., ... ..,. , elas da pQlicia em diversos 

conside1'~do em todo o ~~t9~ ~. i.rt ti-l;J ~~ mil~~r int.a-çi;o Q g,epQ• Qri1µ1~~~~. JJlUili~~a,, f:1.fll'~ear;le~g.ç -1/-Q~I!' 
teXtQ seJil m-\1,itq 111i\lla f~~ ~ ·'™° q ~í\Rtl .,~r, ql;Jrl~q-Q ~ I-i.lqtfr qçn, tç mais µm Vt1JIQSQ e11timuiQ ~ ~ª 1 centrÓs de. ·»r~p~ganci~ Cl?lll• 

.... : .• - "11..:f.i ,, , Jll--dãéélfüüJJOlL-,L.:>..:._.LLJhL.::.,.,J .. _ J .• ª_ b;;;g«!~ .. ,.,.L.'J.Li.. ____ ;_ .. ! .... 'L-=~~'!, 1:~~;;'te:~~~e~~ ~:~;:;ngda~ 

1 gi~tfl~iÇª'.Q g.~ lH~rat.ura rt 

[

. voluciQna11ia. 
':qjii}ié ... çÜtro~ ii:g~r~~~. r;. 

CATHO L 1 e.o 
. . s f\J:r~~ lJvrçs., folhetiµs, • çir

] o.lJ:l'l!r~s.. ~m"2!~~qs ~- gf?C~II!~· 
1_ ~~ e~~,mlst~s f:!S ~-g~~s ~~i-

. · - f · · · t h h 'A J · wh • ; _r~rg ass,i~-~ ~qg~r ga F\Qli-
(Qfftflfeffi ex e'". ... m-•4 ,. $U.i$ IQl_clS e se1.1s Presen e$. "ª ,\ln ~'"~ ... 9 a .. ' a f"'ll,I. ,. í ~i~ Cat,\!).gén11e, q~~ ~~~e t~r-i-

-· c·4·sA CA.STRO 
i {~~l!,r s~.l'~li!l ~!fl gpl!,nde :e{l-tte 
• c;}~stin~'!cl;i ~ _er-0Ji!~g:!l.ndl! ~\\()i: 
/ tis,tii., co.~sit~ndo qs ca_J1%~~n-

:c... : ~s ~ l;i~ r~v~lt~r~~ ()9,l!H'~ ~ 
C) f f. i _.. 1 f-1 ª' S ~.- r Q ~-- r i a S t '' g~~rrn íffi~Ii.@-Hsta" e s.e l'-e_; 

~ f'V i e~ª'_Pe:qi ª' ~~ry.i~ q~ - ''(:~f~~ 

. U . . J f d . Ji!tLra <!ªQM.~"-~qª 15 de Novembrq N. 26 'rL_ _íllCQS cgncesSl()O~.fl.Q.S. _o_s. ª,.cl(fli _QS ,\ J!rC?.P,~~~11g11 Ilfê1ª~g s\~tido, 

'T" r e. 1 o_ o í º· s. " E_-.... -. L. _ E_.-. e_.· "r R... "'· u te~ sigo f~i~tl~ ~l~s cBmajli~'is-(E,qUlna Qtl RiJa An(!lletJ) :;) .. . . . . ~ t~s P,f-Ü\Ci~~~~~.{lte el!~fe !J'. lt\º· 
__ ..... ,. •.•.. -·~ ____ . __ _..., , .·---~ ~ ···- .... • ----· - · 0.!~M-~.,J.~J!t.~ti9.~ l?U\:i;, inN~r.f.-

ção na Universidade. i\'Iac Gil! 

~e;t:w. · -- ~é.ttue:oos: socialis-
'ita~: . ~;,e,:,Q_,:~is_mo: arn· 
-0ogi~-::-i-m.p~·110 ID\l.ll
'.Ó9 -~:-:itno:và ordem··. que é 
'.1d-en:ticã, em :S~siaricl-a, . para 
inhs:~e~r,a,:eutro. · Os !)hinos·· do 
~- ~Ju. aj;l.mngem, mesmo, 
:Uma gramm. e-~tensão 'd-os po-
1~&.:~b::-.Esta-do. sobre as acti
~~ · j)ar.tici,11ares. ·FJ isto 
Í;-Y:~ P!!,,telltea.r, mais uma vez, 
ta- :inehtira dá opposição entre 
'as direitas. tótalttar:i:ii,s e çi es
: queci!Ismo, q1.1e é o pae do' tota-

102). Es~-;lr;~~~- ~-~i~;:~(?S~~~:l:id~g~ ·d;~~;d~~~s ~~~!\~~: ,. _ · . . ._. .. -~, ---~- . ·-· -· --, -- : · ..... ! ~t:·t1;~~~ ~ 1~i!WJ~f1~~Í~i~.,;ii 
por q-~ver g~ ·q~~-~i ~~s.{j~~- r+ -~Ol:I. __ M J)ro. __ vk.l_.ei:_çdff._ .·_ ... o·- O· CAUT.ELLA_S DO.l\IONTE J?E soe_ CORRI?,,· Geo,rg_e .'_Xilii(!~s" ~Qm ouir~ 
tributar honr:i,s aos bozp-ns ~ ç~~Ef-Jl~:9 d~ ~.\ltorlda· u r ·· "."e- JOIA,S USADAS El 12RH#ANTEJS =- sob O no_n;i.e de "Le triangle 
e.I~."~çi~ ~1~t'~~~i~a,i~." ·· q~é, d~. C(;llllO \lllla ~"ill~Çi~ ~e. ll9-J.!er 1 . . Com!Jro pagando os melh<>res preços I Rouge". · · · 

íitm>lsmo. . ' 
· Í>§ªnté dtste desregr~meuto 

•~ ·· ~pi,r.it-ci un.iversal, que' al
m~j~ · i;i~,;;truir toda a estructu
ri),ç~'Q viv.i;i, d:'!, soci~<le, para 
transformai-à . em massa homo'. 
g~ea ~ pla,~tlça, que ·po.ssa s~r 
®llocada; sem resisteil-cia, l;lú· 
füa -0rgánizaçã,o mechanfoa e 
Ítihumarià; governada, por um 
,~er frio, ln:ipiacá:v.el e di~i)ó: 
llcó - deanté deste d:es;varlo, 1 

(Nia@lllor~Íliqs alguns 'Í>tinci
·P1<i( dê s~bedoiil!, ·f;lter-11a · do 
tl_i-9~!1:-IAC!. , , i . , . . . .. , . .. -

Sãõ· 'l'lio.n:ià2- 1omiumer1r,'· ·en-
~-ià ... vij:tuçl~s a~nei;,J,~ ~ j;i~
-~ ~~~~!~- '.(lL,~_ l.I-*~-. Q. 

pode.m n&o ,ie,r, á,utori<lade,s pu- PJ!'.t~rno,, áife.re. pr9_fu~?-ª1I1"nte 1 · · . · . · . 1 A ·p.c;ilicla_ c11n~dt'11se pr.~ss~-
bliç~S,. íri:is 'im11iiti~~~t.i -J;)~S- ~a co,.11c_e.llÇ~.O. t~t~_ht!/-tl\_l:, _o,n~r:., ~-~-~ Al"\;fl_t:~~ :een,te.~., D .. e 1 - M º· n. ~-. C-'0· ' gue Ill!. lu,c~~ l:~J:I.. ~i:a. ~. irtipren_· 
soas . de ºgrM'cl~' (l. :iu·~_tifiçÍÍ,dQ o b,o~~m ~(;). d(;).fr..O,~~ ~~SI!-1~<? t do 203 - ª·º ~udar- .. - . . .. ·· . ,• ~ .. . ' 1 sa. communist;t C!{l,ndest.ina, 

~:f!!tJ;.,/ciJJ~1!/fc1eib,~t-;f~~ :~~t~Y\leii~~u~i~e~/\~~=: 1 , - . . .. · - . . . - -- . - . : ~~ ----- ~: :_-__ : __ , ______ .. _: ____ li qu~ 1ia a di~ . ll!-n,!i·l !io~i-e ·o 
fivàs. Sabem' 'porque·? 'Porque d. ' . . d .. ·11. 'lif' ã' . > .• t.' ' P~IZ a Slla J;lr.op~g~nç ~ .. e.rr~-

estàs p:eà&Ql\S, ·a:tnd~ m11:· não á~~Jlit~},/ ~n;!Íl_n iintfuit4:{e~ t Hora. Santa dos Ope~ ~ Liitee t~!;:;tl~_Etli!! ciis~~r, 
iirvestidàs , iiti âütçíriú.àde pu'. mas o anonymato i,mpe_s,ioal, · · seus "cama.t-adas'' que tão b~m 
blica, dêsem'penhàtil na socle· ÇJ~?S °%.~ e~i~te ~~ar ll_8Ill CO.m· t a e ·th . 1ª · !:!en:e\11 .ÇJS IZÍt~~~&e~. d(!S "Í~Í· 

ciade uma NQ~Ç~Q · anàlo~~- á P~P~~'~'; ru~m d..ehch.~~ezã.i: nemt·' r rara os ··, ,it, · ,() _100$ migas" n,i.zist~~? 
funcção pate~.i., ))ois e:ç~re~m. rewu~<1, ~?rque ~ 1 n _o es ~- Será que a f~mqs~ d!scipJt. 
~ra. êomnosco . em . C(?r~s ~~r- .Tes.us q~~.stçi. r ... , ··----··- .... ·- .. ·----·-· ·- --- ,... na. __ P.(!rti~!!-_Ç~~- -~.-~,s. "v._.~rmeU1.oli'' 

. i está e.nf~~'¼Y,~~i~, ~ a, ." In. 

"ºêitõ cunsiWi ·· a Ilha casa ? 1

' .~"~~,~:.~ir. ::!:: 1~~,2:.~i··., ! iKfi,i1-.~i%\~~r:~ 
4d!l~\ram o n91;9, ~:Ibu~, C'!J,l\(;l/cd<t lnp~n;ic~J:as fa,~hll,-. • • • .. removi a pela Federa~ãC> ~os- 00. 00, do Est.~do Ou n~o será mais certo ad. 

di:ts. ~- pll;mtas b.\l-i;l!,.fl de pr~iq~, ª~,iq,; !!- ca,&~ .. ~pe,ra,ria de S~o Ea!flp, terá inicio ~ 19 dC> cqrre.nt,1%, di~. de. ~~o \ mittir a ~~~rt,(í_fi~::t4e · e,rth·~ 
aos opul~nte>~ bun~ªl9,;y;~. conJ~cçigp.l',119. em _papl;!l couch~ .Tos~, a HORA DE ADORAÇÃO MENSAL DO.S OP.E'RA· ! nEtzisn;i.q e Ç<?)R~qnisIDC>; •. ~a 
e qu~ ~ v.éi;t9-iM 4"Ó iire.ç.o cl~--r9: ·~ç.09 o F;Xct1,iij;ilar~ ·· · ~ros A JESUS S,\ç;R4-li'l]i1N:'I'.Ar;>Q, C>ffiçw-µ~~ o~ ~ct~· q I tanto t~mi,o d~i;.µnq~~d~ r,~ie> 

$e pret~n~ construfr; riijo 9 fag~ ~ein iriii,i~fro ver ~evmo. f'adre J~()IlYr;tlO Y-erwin. LEQIQNA.Rfo,. -Q acé.éüar a 
O al"\rnm·· supra. tµiIÜp~Cià,do, f S~~ co,nhecer á,; vant~ge.ns camp~tnha d-Os -:V~~mr;iLhQs ~n;.i, 
qu~. offE:lre.cemçis; quer á v:is¼? qu,~i' ~ Iqn~q · pr~zo. · . · P.ar~. e.s,~~- qeI__I1,01i,~trM~q. :guqiica dé f~ ~,de pfod,ad('. ;ctense~ · eon;io· "tl;l:iido a · J;tllili1n~ 
. - . J!arª ê9ns{ri,fj,r ~ p'r~Z\l, l?~1!ta/Jll~~ ~(j!Í' Jtir,:~_no W.gQ; christ~ "$~O COÍlv)q!,ld().El tqdÔ.El ()S, Qil'JF,e~t~%· çir.çU!i%tas "Origem que, í1, d

0

6~ commun.{s:i;as 
l;SCR(RTO:~ÍQ 'T-liCH~IÇQ, D~ - ·éo)~_ij.T8UÇõi.:s' · e os o~erarios c_~tholic_os, em, !e:eràí, · f bul~i:t.l,'0-'l :p.u~~~~-~~Ç} ll- <1P,it1ião 

Rua · dQ··The89Úro; il.0 · 27, e\ib.ra.çto ' · s. RÃU LO ·P,UJ:/li~i:t. pá~. ,~ ·,ll.bmetteu ~<11 
º'· o.·· " .. , , ... , · · 7 - , / ~rQ~,~\~ · i\ i~t-\"'9. -a.ll~~:7 · 
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CART A~"-CIRCULARi Governo sobre o Congresso Eu·c·ha:ristica Diocesano/ 
de Santos ---·---1 -...,..,. .. , ,.,.,$!·e 1;9i: 1·1' 

A,) r-tél'lllô. Clero Secular e I ro de nossoB pobrcr; Tabe,rna-
R.eg;iiar, a tódas as Associa- culos. . 
c;,'Jes religioi;as é aos tlO$S0s :-:o p1•esépio as5~11ie nature
mu:to amados diocesanos, sau- za humana parn rn~er-se 110s
ciac;ão, paz e benção no Scmhor. so lrm ão; na cruz ergue-se en-

o ceu a babar compassivo em 1 
lorrentc,,; de graças scb.re a; 
Cidade e a Dioces" de Santos.1 

Santos, 5 de janeiro de 19-ll 
(aJ 'i' Paulo. B. Dioc. 

. ! ! i?j 

Archidíocesano 
Fàzémos saber que, de ac· tre o ceu .e a terra P_ara _ ser 

cotdo com a deliberação toma- o Mediado!' entre .a m1~encor- MANDAMENTO 

da nas êonfcrencia·s E1iisco- dia divina e os pec(;ado:; do:; l!Jss~ nossa Carla Ci·r- DIA 9 - Domingo l OIA 14 - Sexta-fc:ra I vestJ·e :llurari: de Sanl.0 A.;ns, 

,ee"'"'-~ ..,, ""ª"''"""-' "'""'"""'""'"'" ,.. ........ •-• ..,, .. ,..,,.,.,....,, ..,, ... ,,.., .... , .., • ..,, .. ,,_,, ..,, ... - ..... -~ 

Pae. · de"· 1~1-ovr·"'c1··· Ec,·lesias- homens. 1 - "' ' t' 1 r J D p~ 
s s,a u ". ~ "'a "'u,·ha1·l•tla p~rém Yae cular i;erti lid~ e explkada aos rn 10. a ·a.vor e O ,,e,·1110. "' 

t!ca e em JreplJal'~çtt v;t .0° at~' a ~U;lild;de 'do ~pâo _,para'. fieis em todas as Igrejas e Ca- A's 10 horas, na CatlÍMrát A's 8 horas. :'.lllsi,a rézacta htl Laurentino Gutierrc;:_ 
(\.olngdresss·,? ;:;c· 1ans ~o .1.,_ªbe: - ser O alimento de ooss~s ai- pe1l_as éJa Diocese e depois re- Provisol'ia, Igi·eja de Santa I Capella do Colleglo dê Santo Pleno uso de Ordens. Por 11m. 
1 a e , ao ,-au o, sera ee'" ia- . i . t d . hi d O ,·e Iphigenia, s. E:.'{c!a. $.smst!u Agostinho, das Co11égas 'Régu- anno, a favo!' rlos RR. PP. An
do em· nossa muito amada Séde mas, para transrund.r em ~os- gi_s ra a e aic v2

• ª e 11 
· pontiricalnrnnte a Missa solem- lares de Santo Agostinho, ~ foni.o Rào e .Jo,iquim · Antonio 

,.,. • 0 •· J O P. ri'"'eiro Cémgres _ sa vida a mesnla vida d!vma, mentemente. . . d f li . d. 
,~n1--:,~opha .,,,l. ""ct· a de para 1108 a$similar á sua pleni- 2 - A começar de!!ta data, ne do Cabi o l\ etropo tano. em seguida sessão solemn.e de o Canlo. 
,o ,, uc ano 1co 10ces no · Duraule o dia concedeu algu. abe!'tura da:; aulas do' annà Capellüo das Hr>lí:;io~a,, Con-;, .~,,- · · 1-1 d 1911 ' Lude, como o i;oJ que um dia no final de todas as i\Iissas e . ,. . . ,·. .. , 
~

0 ª ~, de JU 
10 e · descesse a colher no fundo dos Ben,:àos do SSmo. Sacramen- urn° ,rnd1e 11 c1a." particulares. lecllvo do Curso Academlco cP-pcionisras do l;:n,.in0. ;i fa, 

Preparado com a neooi,saria espaços um pdUco de ~sombra to, os sacei·dotes i·ezariío eom , em Pulado, · "Sede Sa pie11tiae ". vnr rio Frd .J ,:-:·,uymo Hinthou 
antecedencia, pela Ol'ação as·- para convertél-a em raio Jtt- o povo a seguinte 1 . . A 's 1::; horas S. Excia, vtsl: O. Car111. 
sidua e fervorosa, pelo traba- llllnoso. DIA 10 - Scgu1,da-fe1ra tou a pai·oehia do Gua.rulhos e Binação a favor (lo~ Rn PP. 
!ho e pêlo sacrifício generoso A Eucharistia - sacrifício e OR/1.ÇÃO PELO CONGRESSO . outras capollas 1101·as recen- Constantino n. (:c,J;ir;,j_ 71 ;om,1. 
de todos OB quê têm fé, o pro- sacramel\lo _ eis em syilthose EUCMARIS'l'ICO~ A's lO ·horas, S. Excla. prNii- temente criadas. Abel ilfencles Tclle~. Antonio 
ximo Congresso dioces11.11ó de, grandiosa toda a économia do . . ~iu .. no Semin_ario _lllal~r, a A's 20 horas, S. Excia. fez ~ªº·. A1:thur d-~- '_igili.. -~~ã? 
verá assigl)ala)'. nos (actos de Christian ismo. Tudo mais: ma- CO!'açao Eucharistico de Je- 1 :uma?_ .fºs Si s: .. ~;sp~~· da , uma pequena pratica a'JS Se, . Con~_olai .º· , ~ot« en~,J Co11 er. 
nossa histor.i;i religiosa não so- gisterio doutl"inal, codigos mo. sus. que i::staes .realmente pre- ~on1;nrn;~ao. de .. i ig1lanc1t ·d?· m inal'!stas i\Ialoros na Capella I Alc~a.nel1 ~ G1 lgol_li.. i " 

. mente unia hora de oxcepcio- l'àes formas litu.rgicas, ins- i;eiltê no Santisslmo Sacra-1 sEcm,mar10 2ent! ai. _Al!~loçou S. do Seminarlo Central. 1 P Tt l\ltI1laçaol ªAra, 1º1 rB.o ne. mo. 
naJ vibração, mas ainda um tituíçõés ecclesiaslicas, organi- múnto de uosi;os altares. dig- xc1a. no oem111a:·10 '"m com- e. , gue nge o astos. 
nõ,·o surto dé vida espiritual zaçãô tê1'l1poral da lgrnja, tudo ''.àé-VôS a.b€in,:oar. o Congresso par'.hia ~os sc1lh~res .,Bi.spos e D !A 15 - Sabbado Co1}fos~õ1• Ordí11~rio -·· d~ 

. intensa e duradou1•a. ·: gravita em torno do eixo eu- Euchar!sttco ck Salll(rn. dos Rei mos. Pr ofcsoOI es do . . Pensao. Santa ;\f on1ca, 3 fa,:or 
A fé nos eüs!na quê a E'u, charistico. lnspil'ae-lhe os trabalhos, as Sen:inario. . . . A's 8 horas 'ililssa r!.>:tatta em I elo Re.1•1110. Conego "\ta1111el 

charistia 1'lão é como os ou- Desejamos, l)Ortanto, com resoluções e Oti 'rotos. .':'- 8 14 horas, preuidw. a reu-1 São Bento, 1)0r · ooca.sião da I Correi.a de Mac-edo; do lnr.ti• 
tros sacl'amentos. igual entrê todo O nosso ardor, que o Con- Esclarecei os que vos igno- 1; 1ao do Clero no ssJao _ela abei·tiirà dàB aulas das Unlver- tuto Dino Bueno_ a ra, or do 

-. Jguaes; é o mais augusto dell· gresso Eucharistico de Santos ram, afen-ul'ae os tíbios e mui- ?uria ~-. ~onced~u 8 :11 s~g~id,~ t s.idadés de. São Paulo. No fim Revmo. Pe. Domingos Glovan.. 
tre elles, p0rque é· o Sacrifi- contribua para a maior exalta- tiplicae entre nós as almas eu- audiencia., a vanus sacerdoteo. ·da Saiita ·l\iissa s. E'xcia. fez nini. 
cio permanente da Nova Lei. ção de Nosso Senhor sacra- charisticas. úma. breve allocuc:il.o ao:; uro- Coi,fot~or das Religiosas d8 
em que ostá 1•ea1 e ,•erdadéil'a- menta.do, esclarecendo os es- Acceitae, desde já. as hóme- DIA 11 - Terça-feira selités. .. -Arquiói~ese: - ---a .fa:vo,•. doo 
ment€i p1·esênte- Noi(so --Senhor pi1·itos, afíeJ'Yoranelo os cora- nagens de fé publicas e solem- Est0 ,,6 s Excia. avMn'Üe 1é A' tarde colicedeu s. Excla. Revmos. Sacerdotes Redem•pto-, 
Jsus ·cJtristo ~ ô próprio -Auc- ções, restaurando sempre mais nes que vos s_crão tributadas. São Paufo. · . varias audlenciau em Palaclo. ris las: João Baptista. M:igl.le.! 

... tor da graça e dos sacramen- 0 senso ·da vida chrlstã. aben- Aben(:oae as nossas Familias I Poce e Conrado Kohlmann. 
to,;. çoando a tod·%· os lares e san,. a nossa Cidade, ª Diocese de I DIA 12 -- Quarta-folr.: Cl'TU.·\ j\fETÍ10POi.ITANA . Exame Canc11ico a favoi· dat! 

Kast~r-,,-o·-num estahu!o e mor- tificando todo o nosso povo. Santos e todo o pol'o brasílei-' R 
1
. · . 

1 u ' A' tardé. S . .Excia. coi'iéédéu . e igms:?,s: lrmas l!~ranc SC'$o 
to nunia cruz. afim de resga- E, pa!'a que nossos YOtos ;;e 

1 
°:r~of;sa S"nhora da A•'par~ci- in nume.ras audieii.clas em Pa- G-rir...:-rn1J - íi,Ú ela lúi'ííiâ'éúladá Cônê&itào 

tar os nossos poccados, Jesus 1•cal!zem, preparemos com fé "' .., ., de Bonlanden. Irmãs F'rancls-
Christo prolonga na Eucharis- é a11101' o Congresso Eucharis- da. Pa:üocil'a elo Brasil, rogae lacl(). l\fons. Drncsto de Pauta, VI-: canás de lllaria e Oblatas d<t 
tia os ineffaveis' myster!os da tico diocesano; e, preparemo!- por nós. ,gal'lo Gel'u!. tléspacholl: .SSmõ. Redemptor. 

· t ::1 l sa··o Pa•· · J1oal BavJ~ao Pa- DIA 13 Qu111ta-felt•1 d 
1 

· Incarnação e da Rédempção: o. primeiro que u· o, pc a pre- "e , · Gapellii.o - o Sen1lna1· o Sacristão de c\J.og;· das C.ru, 
sobre a ara de nossos altares, co fervorosa e co!lectiva. droeiro uos Con~ressos Eucha- A's 14 horas, S. Excia. p1·e- das Ed.uca11da.s, a favor do zes. a favor do sr. Joné Bene, 
frnrge Elle todas as manhãs Clel'o e Colllmuilidades.; rel!- rl~-ticos, rogae por nós. sidiu a reunião das religiosas rte,•mo., Pe .. Luiz Prlull; tla dieta Lopes. 
mais humilhado que nas palhas giosas. Associações de pieda- (50 dias de indulgencia) na Curfa e concedeu audien- 'Casa das P-ilhas de '1\fai-Ja Tm- Celebrar un,a Missa no( 
de Belem, tão sacrificá.do, em- de e Organizações de Ac<;ào (a) i- Paulo, B. Dioc. cias publkas na. mesma. ,macuíacla, a favor do Rév1110. Orá to rios das Familias: A. 
bora. !'ilysticamente,' como no Catholica, CoJlég-ios, Institutos ============================ Pé. ·Anhlbal tlra\lna, Lixá e Francisco Camacho. 
petibulo do Calvário. de Assistência Social, F'amilias l'lél'ió uso ·t1ê Ortiths - por 1.'rahsmlttlr pleno uuo de º"' 

Conhecendó bêl'll às nossas catholicas. de Santos. unamo- f e ~- e r ª' e·~ a- o· M a r ·1 a n 8 ; f·,· e··1111· H I! r1 a tl.m anÍJ!:J, 3. favo•· dor; HR, PP. de11s, por cito dias, a favo, fraquezas, 11ão se ]imitou a nor; todos em 01·11.çõés incessan- :!llt·11êsto Cohs•"· i. f',Jm !ngos dos H R. FP. H;mil lo Beeker, 
'ié!xaf-nos a suà. palavra. e o tM. afim âe attráh!r111os as Góddljf1. Catl; h ;\! 1.1 1cle"trtatl, J~ustachio yan Li>cshout, 
He!úplo fugaz de· sua, vida ter- bénç'âoa divinas sobre O ll0S60 ~Hguél Pill~r. fo .0 L'ndo' J>) rlé 
•ena. Congresso_ · ---- l\Ioura. Avéllno r·;1,·,.azzá, Ar-

Artifice indéfírtidàll'lêrtté llé- Nem nos falte a oração das Nossa Senhora e êJ filá,.. Sacra el'la.tlj0 Spézzia, o,:1a_u•h1 r'tià-
::essario na reconstrucção das creanç(!.s, dos ei1fer1110s é dos 'ves, Francisco Slaz:li1c\\'i::ki, V'l,:Jú,o Economo c,e Satrta1· 
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: alma.s. estabelece-se no ·meio pobrezinhos, quer.o dizer a sup- .Seguindo a.s pegadas. sa,1tasl. f?,zer. peJa primeira ve_z., a ·via. i:N'_ el)o_ · 'i:'1·.·ísqUo .. '.Lc•···/ ····o. __ Ta- Thérezinha. de Santo Andr~. a, 
de nós, de maneira saci'àmen- j plica irresistível da i1111ocencia da Victilna Il1nocénté que de Saci·a. 1 cuzzi. Jôão ttezénde_ Co Li os- farnt· do Re\'Juo. Pe. Dario de 
tal é perénne, como ifrisiónei- 1 e do soffrimeuto, vfolentàndo manda vá O Calvarió, sob 6 pé- Eis poi·que à Vlà Sâcra é _\\·ãl?ô . Vléii'~ de. Ai\'i:l :'r•+·. An- .;1Joura. 

SO' OS f ORJf S Vf NCf M NA VIDA 1 
Todos que trabalham hrnitó estão sujêitós á fra

queza. e ao esgotamento. 
Quando o sangue éstá iiupuro o estado dé il'aquêza 

é mais grave porque a 8yphilis. além de sei· debilitante, 
coüíso111e énergias· e não pêhilite ao oi·gab.ismo meios de 
·t'.õhrti·ensar as fo!·ças J')Pi:<lldàs. · · .. 

::"\"n-tes c2--~os· i impel"Ím;o e urgellte um tratamento 
sangue 

"§afengg__a~ 
Valióso à\J:!i:1na.r i1ó cómbáte à Syphílis, dêpura o 

sattgue, faz dêsappa.rêcer. o cansáço, ó esgotamento e 
a fraqueza. Ha p·o:rtanto, toda vai:ltàgêín êm usai-o. 

N. 0 l Ec. 

Continua. o mar1yrio 
da Poloniâ 

Dedaraçõê's de um an li~o 1n·otéssor em Varsovia 

Um ant-igb professor de Phy-

1 
t.rufr a Polónia todas as variP;

!;ica e de Mathéniatica em Var- ijades culturaes, museus. 11111-
sovia o Di·. Josef P. Junosw., versidades foram fechadas. en
ora refugiado nos Est_ados u:n_i- j q~an!o_ que te1~1 ti~o á'.npla di8-
dos co11cedeu êi1trev1sta á 1111- tí•1bu1çao à htte1 atu1 a pomo
pre~sa sobre as conàicções gi·aphiéa, foram abertos casi
actuaes dê vida na Polonia oc- nos e pagan~se campo11ezes 
cupada 1)elos nazistas. com licoi·es. 

Segundo O p.roféssor polonez . E' inte~·essante observar, 
será difficil O tr.abalho de ré- 1~es~e part1cl)lar, a acção ~l, 

t . · ~0 a·a· p' olonia pois a lema na França e na Polo111a.. cons l l;lCÇa s· · ·.· ·' • .. t ,· , • 
AHemà.nhà "visa destruir, sis- . . ~ na P! nuen a m e1 e_ssa_ aos 
t· t' - füêhté :ma civ'lização·• 1 na-ustas e seus sympathizan· 
,ema ic~ . _ , ' . j tes as~uinir a, posição de cam-

Assiín _"ce!·ca._ de 2_0o.ooo 111· peões elo i·êêrguiinento moral 
te~lectuaes estao P1 e_sos em ! na segunda i;lrocurain, corrom
campos ~e ~ouc_entraç_ao - c4o0n01l l pei· as _POP~là.ções. 
uma mo1tahdade media de Donde a conclusão de· que sé 
por ÉÍ1à!'. por accaso a A!Iem.ànha ;eu-

" Um ijj.H•hã.o e meio de ca.m- cer ?- guerra, terminarão as 
panezês ~ ~ru ~il opi:,~eri<* .é2.~!)"~Íi.~ êct~~~ ~ {f!.ic~r
fora?tl ~ipÓ?"t~êf; · tia.ri t_i'$.Í>a- ~t, e. ~ .e~hiJJ~~ ijirt~ij~'- :p;.

. lhos n~s ·êe-tri~ ê- '!).~ !ün- -~-- -~ -~-, __ a __ hü.~,. ·e.b_-_·. -~_b __ -*~. j!; 
.. .,à~ lià ~U~~' $l1 t\: e~ à ·:,;~;e?!.¾i, ~eja at-

i.H-1.àâ ·~~ ,'1-tt ae~a eJ.~- M~i'Jàt i»"éfú~t~g.füt nê. tié
Pâw ~-tiéa para éles- ?á,lj.AA,ae __ ~.é_.~~~ pó!~.--,.,.._ 

so da dor que lhe opprimia o u111a devoção mariana. Pôl'lssb, tonto Marél_pglia, _,José Ca1.1ta- Càpellão - do Col!eg!o sàn• 
coração, c~iniúha.va a Virgem' o l\Ianual da"s Filhas dé Má.i'!â guo, Antonio Pazzml. . . ta Ignez. a favo.:· do nenuo. 
Maria, pelas estt·adas abruptas pede-11os que acoinpaiihemos a· . Confe-ssor ord inarloe -:- do Pe. Eduardo Roberto; da Cása. 
dê Jerusalem, por entre o ela, Jesus no seu doloroso sciffrei·, _rn stitutó n. ;\f. V., ª favo.r do ele Nossa Senhora das a:rac;as, 
rnol' dà pormiação... . ao rtienos ás sextas-feiras. Mas füwrtíô .. I'e. ~ranclsco Bier- a favo!· cio Rl"vmo. t>e. ·Esta. 

Quê dolorosa ei·a a expreB-' durante esta. quaresma perco1'- _niann; dar.i Trmas I•'l·a.n.ciscanos nislàu Tlcuer; cio Asi·lo Nossa 
são dé seu virginal seml)lan- ra.11101, às ii.lla.tot·zé êstilflõ~s dô da ~mbi~culada Conceição. em Senhora Auxiliadora . ..g favor 
té, em toda éssa. "via ci·ucls" ! cà1llfnhó da Ci'uz, si i)osi,ivel,_ r.tape\~.1·1ea .. a fa·101: do Révmo. , do RevmQ, Pe, Fa11sto Sa_nta,. 
Houve. pol'em, um momento de dia1·iamente, considerandó a ~e. h,d~neio ~ufteiiberg; da, eaterina. 
8Upromo mat·tyrio: foi aquelle nossa lüh,er!a diante dà iilfi- Càsa, Mao da Ijivina _Pl·ovl)bll· i Co11fecsor Ordina,•lo: .:_ da 
doló1·osõ eilcotltro. na curvá de nlta bondade de jesus Nosso c!::t_. ª favni· do héiiln,. Jrrcl Casa i'\ossa Senhora das dra
um cahlinho. Bila. éle,rramou so- Senhor. E'' um meio de nos Luiz \Vàll'.l. . . . ; ças. a. fa 1·or do fi0vnio. Po. 
bre o Filho Adol'adó a suaYi·: afastarmos do peceado, pro- Cohfessor Extr_aor~rnari_o - Domingos CPn·:;to: do ('olle
daele de seu olhar m2terno e gredirmos na virtude e enthe- db Tntstit.uto B. li'!. '\· ·: a :avor gio Santa Jg1107,, Asylo Í'siossa. 
estéildêu-lhe os l)raços >como- sourarmos meritos para a vida d;> Revmo_._, Pe ..• Jose Diefen- Senhora Auxiliaclora e f'~xte.r
se quizessê aconchegal-o ao · etei·úa. Tão felizes com.o os q1fo bach: da _c~s~ lllaternal P~ª.1:ª nato l\'pssa Senhor~. Auxilia.-

peito... efu Jerusalet'n visitam péssóàl- Debeis. a fa' OI do Revmo. F ~ el dora. a favor do Revmo ... P.e. 
Elle, soerguendo a cabec;a mente os lugares pisaiios poi· Amadeu~ O._ F. -~1·; dq MoSleiro Estailislau Ticner_ _ 

banhãda en1 sangue, fitou-a por Jesus sã.o aquelles ·q1,ré pra.ti- de 8ant~ . T,he.réza de._ Mogy Exame Cano11ico a faYQl" elas 
uni n)ómentb. Foi o grande si- cam o Santo exerçicio.da Yia ?~S Cr~~:es.-a f~VOl" _do Revn~o, Religiosas "de l'AssdmJJ\i_on'';_ 
lêhcio do mutuo sbÍ'frimento: Sa.cra, pois, innufüêras iníitil- Pe. Frei Boaventma Chasse-
iléilbumà palavra, rtenhuina geneias i'êcébein. -ria~_- . . . . ll~III-1941_,,__ . _ 

· · Mesmo que phy· slca óu mo- ·"ermesse a fa_ vor da Paro-
ql)êixa. A dor a deixara. esta- . lm . t· . .. ·h· . .. 1. chia de vma. Maria Vlh .

1
. . d A . ~ 

1
,,;-··.c . 

tica presa ao solo que pisava. ra en e _nos . ae emoe Iftpe- , . .. · . . . !Jar o - e PP~J.'$C ult, it· 
A' piêdadê christã pei'petuôu didos ae ir aos l~ga.rês onde .~!tus Pa_1~vuleirum, ~ fa~'oi· d_e · favor do · Rêvh'!!o. "Pe.;.··oscar-

éssé qúàél.ro pungente da Via! está_ êrél.ltã a Via Saicrá., ~'óíiê- Frei Egyd10 de Assis, O.F.M. Chàgas; de Villa. AnastaciQ, a 
Saci·a, collocando, numa ci·ipta, ! í·êmos_ fazei-a êfü. e~s~,. ô~tê_~a~ Capella ~ por um anho, a. fa- favoí· do Revfuo. Pe. Ar.úà-1.d-!/ 
no lugâr onde, provavelmente aa meStnas vaftta.gens. esp1h- Vói· tia lgrêja í;Íe Nõssá Sênhô- Szelcs. , .. , 
se· deu tal encontro um Jaái"i- tua.és destlê qüê eateJatnõa em ra õa Cofiééi'ç~ó do Retifo, em Vigé!r-lo ~pera.d4>r :_ d~ S. 
lho antigo que mõ'stra sóbi'e estado dê gi'a~- é. têfthã.füóà J·uírdfahy. Francisco de ViHa Cle~nt/.-ilo.,: ., 
um h1fido escui'o, a iínàgei:n tlail inãôs um ,"e.i"úêifixô beftto a favordo Reymo. F1;ei 1!i&nt:b: ., 
clai·a dês pifa da Virgêfu Do- iJ~ló fülilistró Gêtàl dos F'rài1- "i=l!fc-'--i9Ü i·io Nacke; de Sãó ,.&;a~ , 
lõrósa. 1 ciscanos. . Xavier, a fÍclvor do Rê.v:mo. Fr~ 

E. , . . 1.. d' . . . . .'. .. Meditando 11a Pãixãó ae Nos- P,âi'•ôet,õ: ~ d'e l'.o's"• eoé, Ludovico wand. . : como a. a ma o peregrmo, . , . h. . - . , -· t· , ""' "' · · · · · · 
.. t· i·n -1 d. . "· 1 .. . so Se11 or Jesus .Chns o, esta- nhoi·à "<> Cai·nio·. 'ehi -5,.,.n.to· Plêno uso de Orde.ns, por, con e p •an. o esse -.uca 1 e- · . ti . ·a· . . b~ . . . · u ª , · f . d · - ·. ........,-

. . . - i'· .1 . t . ,·· re 10s uni os tam em aos sof. And-rê, a fa'l'oi· do R'evmó.·Pê. um ann-0. a avor os RR. r~' 
cto·mtpoe ª?i11~e~ ed ª ~c1ena frimentos da Santissiinà. Vir- SIIVesfre Mufai·i: de Villà Güi- Luclo Xaviet· de Castro, Joãi, 
ris e que a I se ese111 o ou. . A , · - d , · - · G b' · J - · D l .· · · ,,· 

n~ uefla ·ho · d pr rua d ,, i gem. · ssim nao · eixaremos lhei'n1e, à -favo-r dó Revmo. Pe. ru er. · oao re sewe.ru. 
,,_q · . ia· e su _e 

01 
· i sozinha nossa amargurada Luiz GóM:aga Bia.½zi. 13iíiáção - a favor. dos RR. 

_Aquelle olha.r suppltca1_1te do : l\Iãe. . . . . Vigi!i'io _ de São Ga:et~nó. a PP. Lucio Xavier de..· Ca;stro, 
Filho Amado que cammlaava i Ouvirett1os a voz queixoi;a âê favor do Revino. Pe. Ai~xah- Amerlco Ceppi, Gastão Mett-: 
P_ara. a mo_rte fo_ i .ª. fon_te __ ond_e 1111.aria San_ tissima,_ n_ ê. i,isa J·o.r- d des, OswaJdo Andrad·e. ot· t."' _·'. Ell l . re -G1·igolli; de Banto Agos- , "' 
_' a _ 1au1·rn ~nergi~s P:1-ra se- · úãéla de soluços t dÔrês, ifup}ó- tinhô, a favor dó Revm.o. Pe. Popp. 
g~f-Lo a.té o Calva~io, vel-0_ ex,-1 i·a.nijo nossa compàitão: "Oh Laurét)tino Gutiei·rez. Pia· Baptismal à !il,v-t,r da 
pirar n_ a. cruz, recebei-O morto I vós q· ué p· a.ss"es p· elo can1. 1'nho' v· · Igreja do R. osa.rio da _-fu..;,.h_a. -. · 1gar10 Cooperador: - dê .,....,..,. 
em seus braços fl, por seus da vida pai·ae e v'êdé se. ha Villa Arens, a favor do Revmo. Provii;ão de Capella, ·..,:::. 'tiót, 
braços, entregai-O á sepultura. uma dor seinelhante a inillhà''. Pê. Bertuino Goeker; de São cinco annos. a favor das ca-· 

ê Minha irn1ã êm Maria, fo.rain Caetano, a favor do Revmo. pellas de Santa. Quiteria e d-e 
Éis a Virgem Santissima a os no_s's,os peccãilbs a causa dôs Í'e: Constiui.tino l\f._ Ga~a·sài. Santo Antonio, na Parochia ii!l 

gi·an'des s?ffrirnêntos ~é- !ê- Fal,,riquelro: _ De Sailt'An- !tá.quera. 

Instituto Mo~erno 
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,ms e da Virgem Doloros*sima. na a favor dô Révfu.o. Pê An
Em. repar~~~Ó c~r~~~U~Íllos ~o-: dré bu_guêt; de Nossa s~nho
ravante. co~ _pasc1en?}ª• -~s pe- ' i·a do Câ.i'ino (lê Sãilto Ail<iré, 
quenas cruzes das .nossas at-j ã favor ào Revíno. Pe. Sil-
ti'lbulações füai'if!.s. LuctênJ:os 1 • 

com enêi•giij. ééntrâ !J.5 nossàs ; . Ti'.!\! i;_alôs? Quei· tlJ.'al-oí, eu 
fa_ltas _vo!~:htàri~~ ,ê, p~fair._ê-!s _a'· dmtÍiJ.4B.:.i' · çô_m élle,s? /Sé o.s 
Da.is iP.tês a t/l,orte qij.t a te,- 1:n;1~i" tfr~i', ~õ ilê!ie &,i" i--t>m 

1 
i;~i~~ ~º peç~~~- !~pJefo" i _ m,ji~~~ ~ó ê~é!® 
l~ .~. ~f:f;~r,e,g~_ ~ ~~~~ ~- __ ~~u;?·~~, .. _ · ~is i>h~-, 
ren~f;'. . l'} ~~ô!' ~ ~~·~ Jv-~i, . ~ • :t,.t~õ~- ·;;,.. ti$,p. 

b i'aélllhr ~~º j>é:Jo -~~or .,, _li. m()ftirfoat~õ, lnsej~!'Js à· "'vô:ê-'' e~ ~! 21:fa .. 
-.... i%;,i, _. ví<ia ~6 ~oi" Jês~. t -. ~~i'tt j ~ ~\ll~. /. 

--------------------·--·· ... -· .. ·-·, sõ C<)ÍI), 'il._, ti
0

iíliilllitiiil_ ... ii!íiiil~.-----~ 

:MISSA C:APITULAtt 

Domíilgo . f)roxililo, ás 10 hl,.. 
ras, cofu ;i!. presénça. dó ~e. 
Sr. Arcebispo M{O.tropclitato. e 
do Coltid-o Oà-biaó,. hitv~~- il? 
Itriõja_ 'M~tfit at Sil,i,.~ ·r~1g~ 
'!ie,, ~tb.Mi'~ Pi"ioV!~~. ~ 
t:r~ijJeiéji-à-1 miss~ ~íifhf!~ . 

Si;~ ·êéJ.ebrail~ ~ REWinb. ~
t<>neg~ J.é.$t,.ll'4~.$ ~...a:!ld!!s. 
tuenao a H-o:iil!Il?I. o_ Re~. 

. U~J)t-_)Jiéttl•C""•""'-" • ..,_~ 

o 
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- JOR-QUE A NOSSA ALFAIATARIA 
· Os catboUcos em: face·· da guerra 

Neutralidade 

ADOTOU O CORTE ''KENWAY''1 Sob a, patrocínio do lm;tituto 
Superior da Cultura Catholica, 
de Bello Horizonte, realizou o 

* Para melhor servir nossa 
cliente/a, pondo em dia o 
moda masculina com a ele· 
gância da époc;:a ! 

, f . * Para o erecer motor con-
forto, consoante com o 
senso prático do século ! 

* Para proporcior1or a ele
gância, o conforto e a como
didade 100%, que o novo 
corte "Kenway" empresta. 

19 OE ·MAR·ço 

ÓMBROS ANATÓMIU)o 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA · 

- "KENWAY" 

~

VI.AMENTOS DE la, PRE-
. NCOLHIDOS; ENTREl'E-

AS0 DE LÃ; LINHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

. FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MiNIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TOOO O PESO INUTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 

PRE. ·ENCOLHIDOS , ~AS 1 
MELHORES PROCEDEN-
C IAS r DE PADRÕES 

. . t,\ODERNOS . 

' Revmo. Frei Sebastião Touzin, 
O P., sabbado P. findo, naquel
la cidade, uma opportuna con
ferencia sobre o thema: "Os 
catllolicos em face da guerra•·. 

Frei Sebastião Touzin, per
tence a essa serie admiravel de 
defensores da verdade que é a 

, Ordem Dominicana, ha seculos, 
l vem fornecendo á Igreja. 
1 Passamos a transcrever os 
1 princlpaes topicos de sua con

ferencia; 

OS CATH0LIC0S EM FACE 
DA GUERRA 

"Disse Aristotelcs que a 
Metaphysica e a Philosopllia 
tiveram n.ascimento .em tempo 
de paz e começaram na casta 
sacerdotal. Agora te,rembs paz 
para nossas considerações? E' 
düvidoso. Uma coisa parece 
certa: ninguem s,t eximiu da 
preoccupac;ão e. scieute ou in
·conscientcmen te se livra·. da 
angm;tia da hora que estamos 
1·ivendo. lD' um estado cle coi
sas· inintelligivel. Que ha? Não 
conhecemos documentos secre
tos. Não somos prophetas. Não 
sabemos qup,m vencerá. E'-nos 
vedado pela -lei da neutralidade 
far,er comm,entarios ou prog
nosUcos de naturiiza polltica 
e ·vedado a todos. principal
mente ·aos sacerdotes. Aliá.,; o. 
tempo é curto. Não valo a pena 
pe.rderlnos esse tempo com as 
cogitac;ões de natureza politi
ca. A um ministro rlo Senhor, 
a um catholico só interessa a 
politica espiritual do retino de 

,Christo .. Vamos olhar catholi
camente esta Lragedia, peditJ
do a Deus qu~1 .nos isente da 
paixão, olhár este cspectaculo 

· $Ub actione··Dei.-
·Mu-itos se '-deixam , offuscar 

'pe:to.'sentimentalismo e pelo af
fecto· partidarlo no exame des
tes· 'factos. Ponhamo-nos m\1 
guarda contnL semelhante pe
rigo, e saibamos manter 1iossa 
-neutralidade, 

l\Ias ,ha duas neutralidades: 
a quo nos impede de assumir 
posições po1iticas e a 11eut,;a
lidade moral, cm face dos cri

i rnes que so passam no mundo. 
Or.a. dizia o grande lluy que 
entre o eno e a verdade,. cn trc 
a harbarie e a civiliza<;ão, não 
existe neutralidade possivel. 

1 

Nós nos não 1iodemos calii.r ém 
face de tantos at.lentados, por
que, se uos ca.Jassemos, esta, 

' riani'os suffocando a conscien-
cia catholica, a q~al nos impõe. 
uma attitude definida entre o 
bem ,e o mal. 

NÃO EMUDECEU A VOZ DA 
_lGREJ,A 

. .1 . 
São· José's Pad-roelro da:, 

·rgreJa Universal Vamos pois considerar fixa,·· 
mente os factos que. se· desen
cadeiam no mundo, escutai1do

ed1"to de· um !111peratl01· ])agão, nos na palavra expressa do PaSão José, esposo de :Maria j Ségundo São-·Thoinàz, quan
Bantissirua, era principc da t-o maior é a d'ign-idade de::uma 
casa real de David, reruontan- pessoa, tanto mais gra-i)as rece-

que fez com que se realizas.- pa Pio XII, manifestada no do
sem as pro-phecias. cumento solemne a p.roposito 

do a sua genealogia até os Pa
triarchas do Antigo T:es-tamen
to lviais importante entretan
to' que a sua origem era:m. as 
suas virtudes, entre as quaes 

1se destaca a humildade. 
Muito pouco se sabe a seu 

respeito. Segu:ndo uns. SâlJ Jo
sé era naturaJ de Nazavetb, 
segundo outros, de Belem. 

A sua pobreza estrema. não 
~ de se estranhai:, v~to que 

de cert-o modo devia i,a1•ti!har 
do abandono a que se ;i,eduziu 

. o Filho de Deus. Ái:é os San-

be. Ora, que fügnidad-e pode Por um designio occulto da desta guerrn. Aquelles que rc
ser maior do qire a <te esposo Providencia, o culto de São criminam "o silencio da Tgre
da Santíssima Virgem, e a de José foi po1· muito tempo rele- ,ja'' não leram as palavras do 
Pae nutl'icio de Jesus·? gado ao ·esqúecimento; talvez Pontiflce. 

Parece fora de duvid-<i que o para que toda-s as tribus bar- A Igreja paira acima das 
casamento d-e Ma;ria Santissima haras da Europa bem compre- Iuctas e] dos partidos, para nos 
foi· todo cercado de cireuns- hendessem que Jesus não teve dar o sufficiente, afim de con
tanc.iàs sohr-enaturaes. A Lei Pae humano. O Brasil foi ain· demna1·mos os erros, 8e111 dei
.A.ntjg.i, desconhecia o m-erito da nisso uma terra privilegia- xarmos de praticar o manda
da vh'gindade, para só admit- da, porque nã,o havendo mais mento da caridade. O comodis
tir o do casamento. Diante do difficuldad:,es a esse respeito mo daquelles que dizem "não 
mundo precisava tambem Nos- quando foi colonisado, a devo- tenho rmda com isto", não po
sa Senhora d·e um ampa1•0, an- ção pelo Padroeiro da Ig1·eja de se.r üma attitude catbolica 
tes de todos conhec-ere:r;r:va obra Universal 1>0ude d·esde Jogo ser Ninguem · ;~ive isolado, nem 
do Espirito Santo. Essas fo- espalhada sem risco e com pro- mesmo nós, ueSte oasis -de .paz, 
:ram as razões porque esses veito. Não nos esqueçamos o cuja conservação p'edimos ª 
dois Santos un-fra:m os seus Deus todos os dias. 

que uma graça dessas signifi- se não ha paiz isolado no 

impossivel deante do mal 
No documento que estamos vado,1• do paiz e da humanida.

aeompanhando. o Pá.e da Chris-1 de. O patriotismo passou a _ser 
tandade ennumera as causas cileshumano. · 
desta hecatombe; uma onda A personalidade humaná se 
immensa de immoralidade csfacellou. 
avassalara o mundo; o gozo A força passou a inspirar o 
era a imica razão que impul- direito e o homem se tornou 
sionava a humanidade durante lobo para o homem, reaffza,ndo 
eosa crise do caracter. Na fa- a palavra de Hobbes. 
milia, na sociedade em tudo, Bergson reproduzia a mesma 
os homens buscavam, todos, o doutrina, e assim tambem ·· ou- · 
prazer, fugindo a todas as .res- tros envenenadores doo povos, 
p011oabilidades, como assigna-
Iara o nosso Tristão de Ata:·y- CHRIST0 E O PA,GANÍSMO 
de no seu livro "Problema da 
Burguezia ·•. Dessa desorgani
zação, nasceu uma completa 
inversão de todos os valores, O 
i'ndividuaÍismo pairava sobran
ceiro na vida ·do mundo, per
dendo-se até o legitimo ·senti
mento de patria. · Cada qual vi.
via só para si. Dahi prov·e o 
que muitas nações forarn inca
pazes de se reunir pará fazer 

· frente ao mal, quando :ooou a 
hora decisiva, tinham pe.rdido 
os icJeaes e o estimulo, Jiorque 

· só sabiatJ1 gozar. · 

O LAICIS~O 

Vamos agora comparar o 
Evangelho de Cb.risto com o 

• evi111gelho do paganisÍnô., . 
Cllristo ensiua ·que os ho. 

mens teem uma origem . com
mum. São· todos feitos á fma
gem de Deus. O evangelho pa, 
gão prega o racismo. 

Em face de Deus, todos os 
hollHlllS são iguaes, Para o pa• 
ganisnfo, as differenças phisio
logicas determinam que uns 
superem a.os outros. 

Christo ensina o respeito· aos 
fracos; ,o paganismo, pelít voz; 
dos ;",sç.us ; prego9iros, ,;,como 
Nictz::ichc .. Hegel <!;- Max· Tur-

.Alem da ' in11noralidade, o. ner defender o direito·.do mais 
mundo se laicizara. .ban\ndo forte. se um tigue pode suix:· 
'Deu:; das leis, da;; cotrntitui- ·J'ar· sua victima, é po1·que tem 
ções, do ensino, de tudo, e ili- força e isto está dii'eitó. 
ventando uma moral leig.a so- Jesus Christo ensina.'a' soli
bre a b_ase do !ira;,:er. da f?rça dariedade ., morrendo para fo. 
ou dos 1mpcrat1vos categorH'os d l.- e., • · , 1 · · · =· ·, os. , a a terra para cO\ os. v.; 

O homem passou a. obedecer, pagãos rcpartCm a tc1:i';i,. ao 
~omeute á razão. priva1ldo'.se ·t;abo1· das' 11ec~s~ié!aéi2s'"l.taqucl, 
da !ur, do !Evangelho, I~ntiio. l 1e,, que teem privilcgios. São 
rea!1.'.:011-~c. ª~!uella palavra da 'I dcllcs os espaços vitaes. 
Esurptu1a. Et tenebrae fac- Chrislo ordena O perdão das 
_tae sunt". :-:_u ;'ida inter~acio-1 injurias; 0 paganismo ·p,rega o 
nal._ convouc1al1srnos sc mt1·0- ! odio e enaltece a guerra e.orno 
ilu;:1ram .. Ft~ndou-se_ a Soeieda-1 autora th civilização. 
d?. '.lª\ Naçoes, 1_1'.u1:c:s l]~?:ns . Christo é a ]í}ncharistili, efl. a 
cltsculiam, depois ,uqunav,tm 1 .. é . 11 d N- . b 
os relatorios. 1nfra continuar uma?, ª. igua la. e .. ·ao- a. 

. na lucta desoladora', o· J~aga- IJostias d1ffcrentes para os 
nüm10 invadiu. assiru, uiiià so- 'graud~f\ o pa1:a os pequenos. O 
dedada que se formara á: some p~gam:;;_1~10 ve !'q sanf?UC um 
bra da Cru11 ,. s1gnal de OJ?POS1çao~ 

· · . ' Da .. ·dou{rml). paga, nasceu a 
A Hespanha. devast3:cl;i pela estatolatri-a, a despersonaliza: 

·gu~rra cNil,. e, avassalada ·;pela ·'çfto do fn.div1duo, .. : '.. 
onda bolcllevista offerec1·a · ·._ · · ·.. · 

· . ·' · · . A familia. perdeu seus direi-bem um symbolo desse estado · . . · . · - -
do IJ'>ltlldo Quem P' .. , lá tos, o movel da educaçao . o 

·· . · . . assou po.i ·destinar os homens a darem 
d~1rante os d1as ela. provac;ão, ao Estado todo o seu valor. Ha 
vrn, nalguPS lugares calhe-. ' , • . quem accuse a·Igreja como op. draes rl'e pé· mas em cuJo in · · . . ': ' . · presso,ra e violenta.dora, do pas. tenor funce10navam fabneas e . _. . · 
casa . d·, d"' e .. - . sado. .Mas, diante dessas dou-

. s e ,v isoei,, trinas, -a Inquisição, o Santo 
As::;im aconlet:eu ;i civiliza- Officio .e o. lndex perdem todo 

rão catholiea; somente as pa- o vulto que lhes deram os ca-· 
redes, somente o exterior ti- Iumniadores ·da Igreja. Hoje, 
nha. o aspecto primitivo: a ai- a scieucia está esc1·avizada, em. 
ma catholica desappareeera. proveito do instincto .de·. des-

Mas o homem jamais Jlode truição. Os &a;bios estudam 'ho
preficindÍl' da necessidade de ras a fio, aperfeiçoando aviões 
neus, desse. anseio, de mystica. e engenhos mortiferÓs. A 'im
E acol).teec, então, que, inver- prensa passou a ser escrava 
tendo a doutrina de Freud·, e!le dos chefes e das .suas ideólo· 
pas.sou a adoptar um homeni., gias . .84 ljonéstij1,1til(l (lo~. ~tos 
endeusando-o. O chefe é o sal- internacionaes. e o rêspl;)ito á.: 

-Dr: n-;:.Va1 Pr~;-7: 
Oculista ( 

Rua ·senador P. Egydfo;' 15! 
· Salas 513~14 - 14 ás ,1'1 hs. · 
· Telephone 2-7313 · 
~ .,. •• ,,.,,..,,,.,,,.. • ,,..,...,.,.._ 1111: r, 

palav.ra .dada 'Se sa.crffic;im· ao : 
sahor dos intereoses do·. IllO• . 
niento. Nã.o ha mais cqntr~ctos. · 
Os ,homens são in~pa~es de . 
resolvér juridicamente Ó.S SCUf4 
conflictos... , " -

(-Conclue na 6." pag.) 

tos EV'ang-e-lhos sã'O pob1·es em 
l)alav,ras a i,--eu respeito.; li• 
mitam-se a dizer que e:lle era 
um Justo, o que significa um 
homem d-e virtudes eminentes. 

destinos. ca d:e responsabilidade. 'Essa mundo com muito mais forte 
São Jeronymo afffrma que devoção foi introduztda na Jl;\i- razão não ·pode haver catholi

São,José morreu Vi.rg-em. Sen- ropa, com muita cautela pelos co isolado dentro da Igreja de 
do elle o maior Santo do Novo Carmelitas. Xisto IV inseriu-a Jesus Christo. Os gritos dos or- · 
Testamento, distinguiu-se nes- no missal; GJ·êgorio XV gene- fãos e das viuvas confrangem-

' 

O U R O 
sa vi-r-tude qu-e eHe trouxe á raHzou-a; mas _só Pio IX de- nos o coração. Não se trata de 
terra. clarou-o Padroeiro da Igreja sentimentalfamo, mas da Iegi-

l 
São Jiosé, como p1~neipe da Catholiea, Pio XI dando á festa tima attitude catholica, emana-

. Para O Banco do. Brasil. casa de Davi-d, foi obrigado a de São José um prefacio pro- da da doutrina do corpo mys-
Antes de vend'er seu OURO partir para Beleru, por occa- p1:io. tico da Igreja. p 

S~o d~ um r.ecenc-iamento de O catholico vive onde vive a ' · •H ·menh,oa., é· de seu proprfo interesse - "' . joveM e adultos 
consultar os iiossos preços. todo o imperio Romano. Nas- QUANTAS noites e dias de Igreja, soffre quando soffrem cleeMl>ôsesffltõt'·'' 

, . AVALIAÇÕES GRATlS. _ ceu então lá o Messms, num tormento? <::oin dores de os outros cathQlicos. . • JAGUAR-• fe. 
. :'Tambem compro p;mta;- den- estabulo abàndonaào de todos dentes, ouvidos, nev~-algias, E se !_ia um interesse con- ~i~.~• 
: taifu'raii e om,o baixo. Ven- os seus: "Elle chegou _no que que tira.lll por completo o dcmnavel, é apenas ó inte.resse . 

era seu, e. os seus _não .. o re- som.no .e .a força para o tra- .sensacionalista, que· nos leva á ~ · · .. d ~ ', de,,se ·om•o para dentistas. . . , ·. . . . 
' ceberàm".',Vemos assiin :o wo- balho·.· .. '.~VUG" Balsamo In. curiosidade de procurar as no, R. SÃO BENTO, 549, 1.0 J . 

l vimento de todos os .imperios dia.no acaba com esses en- ticias mais escandalosas de . , na r, . & ' : snd., sala 9 (;prox. ao · argo . · ·. 
s PAUL da ter.ra ,grandes ~ pequenos, commodos,; Nas pharmacias morticinios de combates e de . . . . . ... . 

S. BENTO)::-~-·_._· ·-- ,_ O . subol'dinados' aos.-..:.plaaós , da e di·ogar~as. desüú'ições'. Não assim b · in-
C.AS. A AB ... RA.M Providencia, por mai'S que pa- I.Ab. "VUG", ca.txa Pos- teresse que brota do sentlrnen-1 * CASA fUNDADÃ EM IU?': IIUA 71 'oE MAIO. 80_111 • sla PÂÚl:ô'ir 

reçam independentes,,ou mes- tal 2175 .- s. Paulo. to ditado pela commuuidii.rlP.' · ··· 1 · 
i.!' ~--=· =---~2'"'!""'-~--~~~-~~~!i,'L!:/;lll~Oáj;-'·!l:.ª•E=lla:.,!>l·QGD~l!!,tr!.l:ar!t.:!1:10.S' :&..·--~~~-:J,\l~.µI.~. ·==· -~-~ .. ~~~~!"'!!!---~- -~!Jl .. Qlica. E d& ... J e ; :U .. 



t:IGIONAalO 

Critica Cinemat~graphlca da A. J.C.Ev A N G ELI-I 0 

Orientação 11,,foral dos Espectaculos O ORGULHO -CEGA 
EM FACE DO DKSTI;\'0 -, comettem muitos assassinatos 

)a Paramount. com Basil Ra- e crueldades deshumanas. .\ 
.hbone>. - E' a historia de u111 hypocrisia. o cynismo_ e astucia 
tlien:sta que, vktima de uma de um ex-detento sao postos 
psychose. pratica varios cri-· em rcle,o eom certa s~·m pa
mes. Um suicídio, assassina- thia. A parte romúnlica. embo
tes, mystifi<.:ações e scenas de ra rapi<Ja, não deixa de ter seu 
demonstrações de psyehanaly- perigo e chega me,m10 a im;i-
6€, surgem num ambiente de. ll\UU' o divorcio como solui;ào 
gram<le emotividade. podendo: i-azoavel. Essas falhas todas 
impressionar e desorie,,tar o' restringem o filme üs pessoas 
publico ,;em formação moral e r!e orientaçiLo moral segura. 
a.cientifica. · Cota,ào: - Restricto. 

Cotação: - Restricto, :\'ota: - no mesmo prngra. 
ma foram exibidos dois filme8 

A ILHA DAS :\L\LDl(.'.õ&:S · naturais: um. brasileiro ida 
·- Da Columbia. com Petcr Guàna\Jal'a ,Jornal n.0 :lS) ,, o 
L<>rre e Roebellc Hudson. -· outro. ameriea110 (a l'OZ do 
O· filme se desenvolve dentro :\fundo 32x52-A) com seena, 
d.e um ambiente clc odio, opres- bastante reprova veis dr, .con
:,Õe6 e aprehensões, onde se curso de belleza. Aquella é 

mais uma p.roducção bi-asilei-
1·a em que se timbra. cle modo 
ridículo, imitar as prnducçú:os 
norte-americanas. Digno de 
nota, tambem, é a falta de edu· 
ca<;ão cl9 certo publieo que 
mostra ruidosamente os seus 
baixos instinctos em sceuas de. 
taes generoit_ 

Desde que .J esns, 
o Messlas. 1..omcçuu 
sua prega,;,lo, teve 
pela frente, como 
m a i s eucarni,,:ado 
inimigo a estulta 
vaidade elos 1,;s<:ri-

SOLDADO DA FORTU:-.;A bas e Phariscus que 
Da Paramount. com Victor) se julgavam os uni· 

Jory - O filmo apresenta a,; · cos· couhoccdores da 
luctas tra,·adas na fronteira Lei e dos Prc('eitos 
mexicana entre grupos de ba11-
dolei.1·os, autoridades poli<.:iac;; de D e· u s aos ho
ctc. Crimes. tiroteios e luctas nwns. De manPi ra 
eorporaes são mostrados d:u- estes homens 
rante todo o decon·er da pelll- que 
cuia. Algumas pequenas falhas juraram perder, a 
da parte moral, além do pro- qualquer preço, o 
prio assumpto. tornam o fil: 
me de,;acon,;clhavel a crian- S a I v a d O r · l~ste 
,as " adolescentes. Evangelho el"iden-

Cotar:ào - Acceitavel pará eia até q:ue ponto os 
adultos, cegou o odio alimen

tado contra Jesus 
. TLLUSÃO ·OE :\IULIIER -
!)a fU-:o. com Darbara Ilead. Cht'istº' 
- Uma jovem escreve um eira- 'l'11ndo o :vlestre 

TERCEIRO DOMINGO DA QUARESMA 
São Lucas, XI, 14-28 

Naquelle tempo, e:,,.pellia Jesus um demonf>, 
e este era mudo; e, lançado fóra o demonio, ta, 
lou ao mundo, e se admiraram as turbas. Mas, 

· alguns delles, disseram: Elle expelle os demonios 
por Beelzebub, p~incipe dos demonios. Outros 
para o tentar·em, peairam-lhe que lhes mostrasse 
algum signal do céu. E Jesus, vendo os pensa
me11tos delles, lhes disse: todo o reino dividido 
contra si mesmo será assolado, e cahirá casa 
sobre casa. Se, poís, Satanaz está dividido contra 
si mesmo, c·omo estará em pé o ·seu reino? por
que vós dizeis que por Beelzebub é que eu lanço 
fóra os demonios. Ora, se é por Be·elzebub que 
eu lanço fóra os demonios vossós ·Jilhos e por 
quem os expellem? Por isso elles. m·esmos. serào 
vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de De.us, que 
eu lanço fóra os demonios, por certo ·chegou a 
vós o reino de Deus. Quando o. homem forte 
guarda armado o seu pateo em seii.i.íranç,a estão 
os bens que possue. Mas, se, sobr~vindo outro 
mais forte que elle e o vencer, tirar-lhe-á todas 
as armas, ria·s qu·aes· confiava, e repa·rtirá os seus 
despojos. Quem não é coinmigo ê -contra mim·: 

de Deus poderia Je, 
sus expulsai-os, 

• 
Depois de, assim, 

repellir a peçonha 
dos judeus, põe J e, 

sus a nu' o estado 
mise.ravel a que el· 
Jes se reduziram por 
sua propria culpa. 

A CASA ONDE TUDO ~ MAIS Bi\RATO tM SUA GRANOE ma desinteressante. e po.r cir- expulsado. miraculo

e quem não rec.olhe commigo desperdiça. Quan\ 
.do. ·o esplrito lmmundo tem sáhidó do homem 
anda por lugàres &~ecos, bu·scandó ·descanço; e, 
não o achando, diz: Voltarei para minha casa 
donde sahi .. · e· quando chega, aéha:a varrida e 
adornada. Vae ent.ão, e toma comsigo outros 
sete espíritos peores do que elle e, entrando na. 
casa, nella. fa~ém habitação. E vem a ser o 
ultimo estado deste h.omem peor que o primeiro. 

As palavras que 
seguem resumem a 

historia d o p o v o 
eleito. Cuidou o Se
nhor preservai-o da 
Idolatria, expulsan
do sempre os de· 
monios dos deuses 
pagãos que, de vez 
-em vez, entre os Is
raelitas se estabele
:ciam. Depois do ca
ptiveiro do BabyJ:o. 
nia, especialmente, 
com o estudo mais 
";siduo das Sagra
das .Escripturas, ti• 

uha mos judeus, a. 
casa de suá alma, 
limpa e adornada. O 

denwnio, no entan
to, cujo fim un!co á 
fazer mal á huma• 
nidàdc, não encon, 

LiquidacaO 
cunstancias especiaos é Q mes
mo levado à scena cm impor
tante tl10i1t1·0. Gira o fllrnc 
cm torno elas situações que s~ 

OFFER,ECE CPTIMOS PREÇOS EM PERFUMARIAS ,i,-ig·inam desse facto. Os me-· 

sainentc, a um dc
mouio q u e retinha 
presa a lingua 1k 
um ínfeli:i: cahido E aconteé~u · que, dizendo E.fie estas palavras, 

uma mulher 'ievántando a voz do meio da muiti
dão, lhe disse:. Bemaventurado o ventre q·ue te 
trouxe,. e os ·peitos a .que te ·~mamentaste. Mas 
elle .respondeu: Antes .bemavériturados aquelles'. 
oue o·uvem a oalavrà de Deus, e a põem em pratica. 

e,., ,... Lif b l 1~?00 1 B t i\r· J cl q ,,~~ao thodos · enwregados por d. ii'o- 11as sua . .s garras, não c,i,bOflCót.: C UOY , caca . ·'~ . a Oll 1 .lC l , IJC • . . , , , , -•>v 

Sabonete Pa]molivc, cada 1~3QO ' Bakm Michel. grande ... 5SOOO i <.:tores de empresa& theatraes ·pódendo os Phari-
Sabonetc Lcvcr, caixa 3$500 Bat.:m Z:.nc!c. peq ... , ... 2$500. para conseguir renovação ... ele seus neg· ar o prorli-
. · 3 500 z d. d 5 ... 000 ! contractos e outros object'ivos Sabonete Gcssy, cal.xa . . . . s BP.ton an e, grau e . . . . ., 

Sabonete -Ecia. càL,a .... 3$200 Talco Ross. peq. . ....... 2$300 l com . fito commercial. são . a g i o , sacia-se s e u 
Sabonete Eucalol. cabm .. 4SOOO Talco Ross. grande · ...... 3,500 1 pritrcipal falha da parte mo.ral odio na blasplwmia: 
Sab:í1iete Feno, caixa .... 1$000 Talco. Gessy .. , ........... 3$500 1 da pellicula. O tom comko at• ,, Este vem .do diabo por isso. om seu nome, 
Pasta Alvldcil~c. ,·ad,, ..... 1S300 Tako .!\'arcie;o Verde ... ;j",;500 ten1c1a. o defeito apontado, não 1 . d . .,._.,_, ·,. ., ....• , 

uancto (tcscanso rora do seti nefando 

4~800 con1•indo contudo o filme .t expu sa aos emon10s. ,:;.· Pasta Gcssy. cacb ...... ~sooo Leite de Colonia . . . . . . . . ,, . j A • t M i: ofliGio, rcton~a,/, ;'J.,c:,.MJL _si CQf).$egue, nova. 
monte, aposs,Ír-sé. de sua antiga presa. ~ 
!\'o caso dos judeús, elie encontra seus es
píritos limpos e vazios. Vaiios porque não 
sôuberaíÍ1 agazalhar a Deus nos seus cora
çõc's, reduzindo a. Religião a um numero de 
i>rati<:aH exteriores. cstcrcis. Nenhum campo 
ma_is bem prel)arado pará a acção do Inimi

.gó.· · ,Àpr.ôveita-se. di1;so Satanaz e .apossa-se 
eoi~' energias cro'br~as sete vezes, de terreno 
tão propicio do, qhi aquelle em que se en
contravam, Eivádôs ·c1e proconeeitos, fecha
ram os judeu::; s-eus- ,ofuos· "ê s-eus ouvidos ás 
obras e doutrinas do' ·.Salv.atlor, obstinaram-se 

Pasta Pyotyl. cad~ ...... 3$400 Esmalte Fat!r:-Ía . , ........ 2S800 crrnnças: . . .. . . , accusaçao era g1·avc e mons ru~s~. , C· 

PáSta Eucalol. cad:,. . ... 2~500 Esmalt~ .Cutex . '. ......... 3$000 Cota,ao -.... Acce,tavel me. 1 rec1a resposta prompta. ,\ repulsa fo1 1mnre-
Pasta Golgate. cada ...... 2S800 Agua de Colonia Coty .. 138500 nos para criança:1, j' ·diata. 1._º porque . Satana_ z não expulsa Sat~-
Pasta Kol:,nos, cada . ., . 3SOOO Agua de ColQrtia Flamour 8$000 t d t sse d demonw 
Pó de Arroz Gally, pcq ... 2$800 Agua de Colonia Orvert .. 6$500 A l\TULHFJR. i,: O Df'.\"Hl<JIRO I naz, pou; que O O O 

Ili ere O 
· 

Pó de Arroz Gally. grandr 5::;000 Agua de Co!onia Valcry .. 9$500 -- Da Warner, com .T'effrey. consiste cm crueiar .aos homene e perder-lllcs a 
Pó de ,-\.rroz Nasciso Verde 5$500 Olco oessy,, vidro •...... 1$800' L_yn. - Filme romil;ntico poli- i alrna. não vac o demonio repcllir seu ~ollcga 
PÓ do Arroz Coty, pcq, .. 4$500. Oleo· ·Euealol ...•. , ... , , •. 1$800 cial, em 4U€ 0 heroi para pro- de oncie exerce sua função predilccta! 
Pó do Arroz Coty, grande 6$500 .. Brilhantina ,-Et~ca,1ol ...... 3$500 teger a ~ulber que ama, pro- p 01• ·isso compara-se O posse.s_;so à um_a r ... o.r-

. ' · cura encobrfr falta do mal'ido 
RUA DAS P;ALMEIRAS, 88 a 94 - TELEPHONE, 5-4070 desta, que dera um dêsfàl(lne taleza cuja porta é guardada peló vigiâ, ho-

Instituto· ·de. Servíco Social 
Missa do Espírito Santo - Preleeção inaugural 

R'.ealiza.-se hoje ás 9 horas, ao prepai:o dos·· ~didatos á 
ha, capeH-<L <io'-Gy!rl. S. BetÍ.to,·. ma;hiifuria no cuí·so .regular de 
a Missa. ,<'Já füv.oellÇião do . Es-- 3 a,nftos, 
pjrito ~i lita..nd.ada .. ookl,\)"r,ar'. ~o,:~im fü, C_Ul'SO lntOU&VO 
cm virbid-0 do reinicio, offfuial ·serão o:, altrumos ~mhmeti<ios 
da ,sa~'lii:s dÓ l!l&tit uto de Ser- , ao e.ame ele Séfoéçà.o das .se
\riço Soe.ia! -da Jttventude Uni- guintes ína:teri~1i::·, SeM'iço- So-· 
:Vel.'~rla Catb:olica.. dai. .Moral, Biologia o Hlsto-
1 Será celebr.ànte o Revmo .. ria. 

Pe. Leme Machado, assistente São materiail· do carso rc
. eceiesia.stico des:,-a ob,ra da ·J. -guiai·: S€rviço Social, Soclo!o
U. e: gia, M<it'al Estatística, -Reli-

A'ina'i!aiã, ás 19,55 horas, na gião, Direit_o, Psychologia, me
il$ . do Instituto, á rua dicina. Social, alêm . de cireulos 
'.Anllltttga'bàhu n.º 2'30 a; pre-· de estudos, visitas sociaes, pes- · 
leci;;io . inaugur~l peld Revmo. quiàâs, e outras actividades 
Pe. Leme Machado, devendo- praticás., 
com.par.eC€r os membros da'.t)i. O Jnstituto destina-se á :for
réeto'ria:, ,pr<>fessores e ,dum- mação de .aàsistentes socia.es 
nÓS dos cursos r€gular e in~ -:masettHno.s, . mantendo seus 
tensivo, ·. este ultimo, de d:o- cur-sos eni" .. regime 11octurno 
1·a~o de 1 mez, a ter inieio afim do. fa<iititar a fr~encla 
;l~go -em ,seguida, destinando-se aos jovens éiué trabalham., 

para sustentar oll.itrn · mulher. niem torte o armado: no caso, o demorlio.· Pãfa 
O fi¼me appr.ova ,a attitudé dá que álgu,em con-siga O dominio da cidadela é 
esposa, que pretende divorciar- , 
se· para casar novamente. A mister prfnrnlro q-ue subjugue ao seu guard11.,. 
falta de ethica do heroe, ·~ a ·.que O SUi)ere, ~4:le lhe ·seja ·Sllperior em poder, 
am>1·ovação dG divorcio.toràam ·Era ·facil·aos Jlhat·iseus conehtit< que·Jesus só 
o filme impr-0prio para jovens 'poot~a exi,uisa; 'd-em,onios, tendo domínio . s_o; 
e adolescentes. · 

· em.' l"epudiaN> · 'é tornai'~ ~s1;;.im seu estado 
peior, . antes da vi.nda do Messias. 

bre eles, .. jamâis sendo um ,dos seus· agentes. 
Cotação Acceitavel para De-.v.is m ó&· ftlhos de lal'ael "ex. pulsavam demo• . adultoa. ...., 

Seja para, nós:·advertencia. Pois bemave11-
turados só é aquelle que ou.ye a palav,ra els 
Deus, e a prá.tka •. 

P1'}RIGOSA - Da. Wawer, 
com Betty Dav±s. - êónta~JtOs 
a historiá do umá atriz . de 
theatrb que si.J.ppunha. trâzer 
infelicida~e aos qu-0 a· cerca
vam e quasi o faz ao galã. 
Essa these supersticiosa, de, 
fendida, pode impressionar aos 
adolesoorttes a-r:.-sim como os 
maus habitos que a atriz ·ad
quire no seu periodo de. fra
casso.· Um projecto de divor
cio, lima tentativá de suieidio 
e situqões dubias dos prota
gonistas são as . principiws fa~ 
lhas da 'Parte moral. Por isso 
só julgamos acceitavel a oes
soas de criterio . formado, 

Cotação: -' Restricto, 

nfos em nom-o· d-0 ,Deus, fanrbem ::;6· em nom,e 
. ., 1/' 

PREVISõES LUA .DE. MEL ·:INT.É.JRROl\1-
PIDA, acceitavêl para adultos, : 

A LEI DOS .PRADOS. acccl,' pela Leg.ion o[ Dcceney. . 
tavel, ·pela Legion of Dccenéy. E' irrrportàn~ q~ () CS'Pecta-

OURO 
0 .AMOR VENCE TUD(;), d?r não se _cont{l~te co:tn a , de toda especie, ao preço 

acceitavel. para adultos, pela stmples eotaçao do· filme,. mas·. mais alto da praça, com
LegÍ:on of Decency, que procur,e conhe_cer P.l;)lo :me, · pra-se. Consultem nossos 

nos ·,alguns detalhes da critica· -
PROTEGIDA DO PAPAE, Isto justjlicará uma cot,,;ão pre~s .. ,Rua í5 <le NC>V.em~ 

PRATA E PLA:TI-NA 

· ,~,.... ·1 dult l ...,, bro, 193, 2-,0 andar, sala acce..,.,.,e pa:ra a os, pe a que, affirmada. sêm nelrlrum '· 
Legion of Decency, comrrien.tarfo, . ,:poderá parecer :==:~==~~=2:;;;3~·=::::::=S=ã:=o=P==au~=~º==;;;:::::::.f 

LF)V.A.NTA-'i'E MEU AMOlt, 1
1
'njituusta; de, sobretudo

1
, com a outros fÚmes que lhe forem 

:restrfoto, pela Legion of De- .ê. ra · ·e uma ana YSi:l que· api.·es-enta:dos, 
põe em relBvo os el-ementos , As co~ões dos filmes em 

ceney. _bons, e 'maus do filme, o es- -exhibiçã-o poderão ser obtitlas 
O S:é.NT0 E A MULHER; pecfad<>.r, · pouco a pouco, edu- logo após ao dra de sua--€strela, 

acceita...vél para adultos; pela· _cará· sua consciencia e apren- pel~ tel-ephone, 4-1718, das 13 
Legion of Decency. derá a julgar ·por si mesino os ás 18 horas, na sede da AJ:C. 

ADYQGADOS 

· Dr. Vicente Mélillo 
~ da. -Sé N}' 3 - 2f andar 

ln'dicador Prof iSsiOnal 
_..,. 

Dr.··Rezende -Filho.,-

· Bala 13 

J;r. PJinfo Corrêa de 
Oliveira 

'Bu& Quint~o Boeayuva N.0 54 
- .,..._ Sala 323 _:_ Tel\ 2-'12'16 

J-o.v: i,a no re 1-les 

J. N. Cesar Lessa 
· Allvorado:, 

Largo da Miserlcordia N.0 23 
- Saia 904 ---

Dr. Frattclsco ~-· R-eimão 
Hellmeister . :Dr. Milton de Souza 

Meirelles, nua,. São :Bento, 224: - 1.0 andar 
- sala 3 • Tel 2-1543 - S, PÀULO 

Bili 16 de Novembro, 150 - 7,0 · 

ddAr - Sàla. '14: - Tel. 2-0035: 

.J)r. Carlos Moraes de 
.AndJ.!ade 

. ._· ·:senj~ ~tant, 23 · -

-.• -andar • &la 38 - 'l'el. 2-1986 

~., ~edrosa Tambellini 
Advogado 

R. Wentle$laU Braz, 14, 3.0 and. 

Telephone 2-6326 - São Paulo 

ENGENHEIROS· 

-~-- 'Gónzaga, Par.ahyba Amador Cintra ·do Prado 
. . C'ampos 
\ .. .Advogado Engenheiro Architeeto 

.Architectura. religlosa., · collegios, 
"~~te Santa. Helena,}' -- residencias colleetivas - Rua. 
~ da Sé; !M7 • 1.0 . andar • Libero Ba.da.ró N.0 641 

§Na .!!!~A~ .. _,2,_tQil_,~u ~ -'~~~. 

CONSTRUCTORES 

Affonso Butti 
Perlt,o Constraetor 

Estudos - Projectos .....: Orça-. 
mentos - Cón.str-ucçees 

Alameda. Gletté, 359 - Telephoné 
5-6'119 

M=EDICOS 
:Qr. João Baptista·Parolari 

Clinica Medlcc-Clrurgica 
Cons. R. Barão de Itapetinin
ga, 120 - 9.0 andar - Tel. 4-0343 
Res. , R. Santa Cruz; 103 -

Telephone 7-4825 

Dr. Camargo Andrade 
Doenças de senhoras - Part.os 

Operações 
Da. Beneficencla Pi.>rtugueza. e da 
Maternidade de São Paulo -
Cons.: '.R. Senador Feijó, .205, 
Tel.: 2-2741 - Das 16 ás 18 
horas. ,- Res.: Trav; Brig. Luiz 

Antonio, 8 - Tel. 2-6035 

Dr. G. Christoffel 
ESTOMAGO 

FIGADO, INTESTINOS, 
PULMÕES (A.sthma.) 

Praça. da Republíca, 8 
(111,S 9 #.G tt-.,o. qu -a·• .:iJ:ir, 

Dr. Hugo Dias de 
A.ndradê 

Clinica. . geral e moJestfas ile 
senhoras 

Cons. Rutt Libero Badarõ, 137 -
4.0 andar ...:.. Telepnone 2-2210. 
Res.: Rua Thomé de Souza, 55 -

Teleph~ne 5-0565 

Dr. Celestino Bourroul 
Residencla: Largo São Paulo 
N.0 8 - Tet 2-2622 - Cons.: 
Rua. '1 de A1,ril, 235 - Daa 3 

ás 5 horas 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
MEDICO RADIOLOGISTA 

c:ons.: R.Uà. Senador Fe;i,jó 'N!' 
)!05 - '1:0 anrlar - '.l'el. 2-0839. 
Das·-15 ãs i8'·horas - :Re5.: ·l'tu!l 
Castr? Alves, 51W - 'l'd, '1·8Ul'l 

DENTISTAS - .. 
Rallio - Dia.rnostico Exames Arnaldo Bartholomeu . 

Radiológlcos á. domicilio 
.COns.: Rua Marconi; .94 (Edificio Cirurgião-Dentista. ..... Radiologis-

ta. - Pela Escola. de PbArmacia: 
Pasteur) ~ 2.0 and. • Tel. 4-0655. e Odontologia de São Paulo _ 
Res.: Ruà Tupy, 593 - Tele• Clinica Dentaria. em Geral -
phone 5-4941 - SAO ,PAULO · Ràíos X - Diathermia - Infra. 

Dr. Barbosa de Barros OUVIDOS~ NARIZ E 
Cirurgia - Molestias de senho,.. . G.A,RGANTA .. 

v-ermelho - Coagulação - Tran11-
·:filluminação - Vitalidade pu1. 
par, etc. - Trabalhos por car• 
tão, . hora ou orçamentos, -, 
Rua Martim Fra,nc~, 97 • ,:"el, 

r.as. - Cons.: Rua. Senador Feijó · · 
~;

0 205 - 2:0 
- Predto Itaque- Dr. José E. de Paula Assis 

rê - Tel. 2-:-2741, - Res;: Tele- , Adjunto da Santa c~ - o - 5-$476 - S, PAULO 

phone 7-1268 - Colll!ultas das ~ . . pe 
10 ás 11 e das 14 ás 17 _ Bab• raçoes e tratamento das moles- Dr. Carlino de Castro 

Pelo curso de doutorado da Fa·' 
culdade de Pharmacia e Odon
tolog-ia de. São Paulo - Cirurgião 
Dentista diplomado em 1914 -: 

bad das u, ás n ho tias de . ouvido, nariz e garganta,· 
os, ras. Cons;: Rua. 7 de Abril, 235 -

Dr. Vicente de Paulo 
'. Melillo . 

Prot. de Hygiene ,do Collegio. 
Universit.arió 

Director do Sanatorio "Villa. 
Mascotte 

CONS. R. Marconi, .34, ;,..,- 6.o 
andar .- A-ppa.rt. 63 - R:ES. 
Avenida Agua Branca., ll5 

ie!e~j-1>8~ 

i.0 and. - Apto. 110 (das l4 ás 
1'1 horas) - Te!. 4-7551 - Res.: 

Tel 8-2432 Ex-dentista. do-LY~u Coração- de, 
Jesus - Especialidades: Pivots,; 

MEDICOS NO INTERIOR corôas, P~nt..e.s, Dentaduma: 
anatnmicas ~ -sem abobada· pala
tina - Consllltas: Das 8 ás 12, 

Dr. Luiz Melhado Cam ... pos e das 14 ás 19 hor-SB - ama.;:· 
Rua Direita, 61 - 2;0 andar -

Medico Ocull.sta · Sala 7-7A - Res.: AI. Barão da 
.:_~GtJY. ..:':"_ 181'.! . ij, . rAJlw. ];~~a, __ jOO; ~fi.~~ 



FRACOS e 
ê.NEMICOS 

TOMEM 
. VIN,HO 

·CREOSOTADO 
de João da Silva 

Silveira 
GIÍANDE TONICÓ 

PÓLITiCA Dr; 
CORDIALIDADE PAN

AMERICANA 

1."' CONFERENCIA PAN
AMERICANA DE 

ADVOGADOS 

- A F'ederaçáo Inter-Americana 
de Advogados promoveu a l.ª 
Conferencia !?an-Americana de 
Advogados. A conferencia será 
realizad2. em Havana. 

A criação da Federaçào Inter-. 

,. -, 

génulnamPnte brasileira. ~enrlo 1 * O Ministro ct:i. Guerra de
r2!·ry; n.s c~1--~?s <.i_e_ l,'P,(:?rrern1J0 ao fiign?u o general Iéauro R_ egue
produc,,c> .i1l!e111.6e1,a. ; • , ra, mspector geral do ensmo do 

E,;erciv,. para representar o seu 
1 .. ª (~ONGRt:sso ~l.~('.ION n•lnistrl"io junto á con1111issão 

ESCOLAR 

executiva. org.:J.nizada pel:i Cr1'.
z2d?, Nacional conLra o analpha.
beti,ino e educação popula;·. 

Deverá realizar-se em Sáo * Realizou-se na, Villa JVIilitar 
P•ulo sob os º'i'''rn'10~ e'·, r, .. º 1 

Syphilis 
Rheumai:smo 
Ferida5 em gerai ? 

,HIX11f DE 
NOGUEIRA,, 

Milhare~ de curad"1 
.. _ __:.._ Un12: bo1nbài d~ 1.t;ra111e poder 

exr,lós1vo féz 1·0,ir grande -pa1ie ! 
drandes do hotel em que se. encontrava . 6 PRODUCTOS 

hospedado o minLstro. i.nglez ,1a- ·-
quelli; cidada tu?·ca. partidas de drogas, medica-

Acreclita.-se que as bomba.s hou- menLos e prodt1etôs c.hirnicos al
vessem sido collcic2 d3.s na baga- lemães chegaram á :l'ricliragua. 
gem elo pésspal du;-ante a estada 
(b Si'. Reudéll na Bulgaria. A rés- 7 BOMBARD!::IÓ - A á,VÍll,• 

peito a,nnunciou-se que as ma- ção inglezà bomb,ardeou vi
las do emba,ixa.dor inglez não fo. gorosamente a bare ll'lllitar ger• 
rnm revistadas pelas autorida-

1 
n,:mica de Kiel. 

des. bulgaras da fronteira. omo 1 . , . • . 
ultuno ,. a,cto de cort.ezig," para · § 'EVACUADOS ~ A !mprellSlt, 
wm os britannicos. fra11ceu. annuncia qué à,11 

0 · 1:'fésidente da, Republica vem 
,e esforçando pe>la int.ensifica
rrio do intercambio commercial 
co.111 as nações amigas. quer da 
Áiíieri,:á do Norte. quer da Àme• 
riea. dó Sul. A política Pan-Ame
rit~a visa formar wn bloco co
hew da. nações americana,5. ca,paz 
de resistir ás forças desorgani
i!âdà:-as \'i:1das de fóra. 

Três acontecimentos de relevo 
~ão dig1~os de nofa. A aprésen
taoáo dat, cr3denciaes do novo 
e~baixador d:, Mcxico, o sr. Josê 

.Maria. D'Av'.la., e do Paraguay, 
o gÚ1eraJ Ay.;,Ja e por fim ,à en
.tfhi~ta. enfre o embaixador ame
_Hcano sr. Jefferson Càffery que 
. \•em desenvolvendo gra.nde act1-

' \·iõàde .no :;rnttdo da · a,p,~roxi-

Americana de AdYogados foi re
sultado do interesse dos advo
gados de t6dos os paizes do con
tinente em pró! da i,swciação 
profissional. 

Xarope "CRUZEIRO DO 
BRASIL" indicado no tra. 
tamento das tracheo-bron
chitese, suas manifestações, 
tosses rebeldes e abundan
t~s, tosses convulsivas, ttc. 
Lab. "VUG", caixa. post/11 
2175 _ S. Paulo. Em ph:n
rnacias e d:Coga.rias~ 

= · G t ·. 0 ·"'·c ·- k ,-.,-: ,, 1,clemnid,Bcle de transmissão 
~denti, P uho vargas. o 1.0 do commando do 1.º Regimento 
~cngresco Nacional de Saude Es- de Artilharia Montada feita pe
cüla:'. Deverão <'Star pres<::ntes lo major Soão de Andrade Nino. 

Em consequencia da. explosão trópas allemãs desóccuparal'll. 
morreram 6 pebsoas. ficando 30 agcra. cértos castéllós francezell 
outras rgavemente feridas. o em- de grande !rnportancia historica,, 

r'cmmandante interino do Com- baix2dor Rende!! e sua, filha nào de legados de todas as unidades 
da. Fed2ração e represê11tant2.s 
de ,,nliJ.ades cttlturaes e scienti

ne\ Angelo Mendes de Mora<:s. soffrer.am O mínimo accidente. 9 FEBRE - Os tébaflhôs dê 

fica"-
recentemente nomeado por de-1 vari.ós condadas britarinico!l 
ereto do governe. e8táo a tacados pela febre aftosa.. 

: triaÇ'ão aI!"!c~·ica.no-braSi!eira. -·· 

.. WT~RVtl\fÇÃO i)E .. 
'®R~ETORES EM OPE

.: RAÇôES DE CAMBIO 

UNIFICACAO DOS SER
VICOS DA MARINHA 
l.\ÍERCANTt; 

BRASILEIRA 

A Cofumissâo dP. Múlnha 

NOTICíAS MILITARES * Enr:ontra.-se em São Paulo 0 

~érü,ra\ Manuel · Rabello, ins· 
Dentro de pouco1; dias ae,·erâ ,'Pr-t01· rle En1sénharia do Exer

segmr para. Piquet? o general rito. S. :i:-:xcia. esteve em pa.
PJnnco Gaspar Dut.r::.. afi111 de 1Ptti·2, ccHn o ~..;r. Int.;:c1.'Antor dr. 
ina.ugurar 2, fabr!c3. d.e polvora, 1 i\.(.lhen. ,nr d."' BRrrof. tratando so
de base ciupla. A fa brk?.. · a in311- bre a cnnstruccão de uma Pstra
g11rar•se é a unica existente na da de rodage1,; de Sáo Paulo a 
America. do Sul. Cuyabà. 

Mercante, recentemente criada 
pór decreto presidencial, incum- I 
birá, além de outras importan
tes tarefas, a de evitar toda for- 1 
1!1ª de concorrencia entre as 1 

companhias de transportes ma· 1 -· 
ritimo~ 

PAGAMENTO DE DIVI~ 
DAS RELACIONADAS 

TERNO 
30b medida á prova d'aguo. 138$ 

O ministro da Fazenda assig
nou portaria delega.ndo compe-

1.tencia ao Diretor dera! da Fa
zenda; Nacional para auctoriZar 
ó pagariíentô das dividas rélàció
na.das em todos os minist"=!rios. 
e, que se refére o decreto<lei n.0 

3.092 de 4 dó corrente mez, bem 
como para encaminhar os respec
tivos processos ao Tribunál de 
Conta~ 

F ,ABRICAÇXO _DE LAM
P ADAS ELECTRICAS 

NO BRASIL 

EXTE I O R 
SANCCIONADA A LEI, mais estiveram em mãos dê qual
DE PLENOS PODERES quer outro .prés!ctente norte-ame~ 

rlcanl'.'. senão ·em temp() de guet-

A noticia. ma.\s lmportànte da rá,. 0 tom dós pêriodicôs !ràn
sémanà no scénario internacional cezes fà.2: élitrever porém, que a. 
fol sem duvida a. a.ssignatura da. approvação deste projécto · não 
lel que concede plenos podere,;; 3ô , trouxe nenhun:a sutpt~za. pois 
Presidente dos Estados Unidos I corresponde mmto. bem, ·á evolu
Sr. Franúlin Délano Roosevelt. ' ; ção da politica norté-à.meridma 

Depois dé prolongados âebates : de auxilio ás democracias. 
o Senado e a camara dos Ré- , O "Magyar · Orsag" orgão go
presentantes votou a lei, que ob- / vernamental hungaro diz êntre 

A industria. nacional vem gra- teve grande maioria. ; outras cousas. q~e a Republica 
Em resposta á, consulta, da dativil:mente apresentado indices No Sena.do, 0 projecto foi ap- :, d_o Norte assumiu uma. grande 

Càrtk!rà Ca.mbial do Bànco do bili . ànim,adores do novo desenvolvi- provado dia 8 po· r uma maioria tesponsa dade e que ntm_ca co-
Br3$i1, o Ministerio da Fazenda · mento. No que relaciona com a de 2,3 dos votos. , mo agora. os Estados Umdos se 
·deu a seguinte solução: industria. electrica temos uma · . . approximam tão rapidamente da 

1.0 ) .As operações de cambio prova de nosso progresso. Votaram a favor da approva- i guerra. 
em moedas compensadas resul- Chegou, recentemente dos Es- ?ªº 61 se'.1adores, sendo o pro- i A imprensa italiana, represen
tantes do.s repasses que o .Banco tados Unidos, afim de tomar va- Jecto rege1tado por 30 membros : tando os clamores de outros pai

. do. B:,asll ~ffec:uou aos demais . rias delibea-ações com refüren- desta. __ s.asa Parlan_ie_ntar. Entre o~ i ~s- do "eixo" affirma que a. de
- bt .. n,cc,, po1 foi a do monopolio ela ás industrias ligadas á Ge- oppcs1tores ao proJecto contam i cisao dos Estados Umdos 8ó fará 

m_antido ~ pelo d~creto ~-º 1. 201 neral Electric, o sr. R. B. Green-1 s~ 13 senadore~ _democrata~. -~n- : prolongar mais o conflicto, tor-
- ~.'.1º · estao, sug:1taf, á mterven- wood, presidente desse importan- . tr~eta~to, ,º P!ºJ~cto ~PP:º'"'~~ ! nando maior a agonia britannica. 

çao. do conetor, te consorcio industrial nos Es- c,_.ntou co.n o., ,otos oe iO ie I Ademais, accrescenta o Sr. Vis-
2.º) é facultativo à intervim- tados Unido!.. presentantes republlcanos no Se- i ginià Gayda. no "Gioroalle Della 

' ção de corretor nas operações de O sr, Gréénwood féz declará- na,do. . . . .

1 

Sierra os paizés totalitarios es-
cambio que o Departamento Na- ções sobre a nêcessidàde da na.- 'I'erça-teira, dia 11 , _a. Camara tão apparelhados para impedir 

· c1onà!. l do Café, Llôyd Bra.sileixo l . 
1
. · ;.. od - . •- · do. s Representantes, as ultunas. que o auxilio norte-americano pós. 

. c1ona 1sa.r a, pr ucçao, des.,.,ca.n• horas da tarde app1·ovou a lei . . . · · 
, . & . ,outros semelhantes, realizem do-se entre el!as, a. lamoàda el€c- - . . . · . · 1 sa. che_gar e ser ut1l a Inglaterra. 

directa.mente com os Bancos au- t 
1 

"M d ,, - . de plenos poderes por uma ma10- 1 Os Jornaes !nglézes porem re-
. ,tóriza.éi~ desde que se trate de r ca az 3 

• . -' . • . . ria_ esm;gadora. 317 vo_tos a f~~ 1 ceberam a_ noticia. com enth~ias-
.opera,çoes .que envolvam interes- Os aparelhos de . radio 1ecep- v01 e 7o em contra, fo1 o resu1- mo, reproduzindo as palavras de 
·Éa· dé terceiros a mtervenção do tores, o~ ferros electncos de en- tado do importante pleito. . Churchill ao agradecer O apoio 

, 'êbri'etor deve ser exigida. go;11mar e as La~pad_as que fa. No mesmo d1a, o presidente ";\lat1kee '". 
br1camos no Bra,5i] sao exporta- Roosevelt ratificou a decisão do 

A GUERRA dos em .1arga. escala pa.ra Uru'- Parlamento norte-àínericano, tor. 
gua1, Chile e Argentina. nandó-a lei. 

11 LN o t i e i ~, ~ · 10 cAsTELLO - o 
1 l\1 d I real de :8ucinghan 

castellô 
foi no
bomban o.o ....,._.....,u Q ----~ 1 rnment,0 attingido pelas 

·· c!,viaçãa a:llemá . 

1 RASES ...i.. Londres annuncia 
11 TORPEDÉADO - Em mn~ .. 

que o governo do Reich pr-o-
1 ,nd0 bstalar bases aer)-návae..s mtiriicil.do d~do à publico 
,.m terr!torio hest1anhol. Afirn1a. dia 1~. 0 almil'tmtado britarinlco 
se igualmente que a /\Uemanha annunc\a ó tornedeamento dum 

navio transporte italiano de 
encin~tra clitLculcades nes,-e uro- . ".3011 toMladar.-
jecto. 

;:: CONQUHi1'A - O exercito 
ir1glez dd Oi'lente M:edio cap

turoL' a cidade úe :C::,;ha, Bur, 
na Allo·sdnia:. d"Pois ·e!,; múcliar 
1cc, kilomettos em 4S hotas. 

? F'ORTIFICAÇÕES - Os "re- 1 0 o 

go~ estão se ·;àpressaad::i em 
c:instruir fortificações pa.ra apa
rar um passivei golpe a11emão. 

4 REFULSA : ~ Affirma-se em!
certos circulas ba'lkanlcos J 

que a Yug~sJ.í,,'via_ régeitarã qÚel~ 1 
quer exigencia, .. àllemã. 

. -· .. - 1 5 COF.l'E~IA -:-' o mtnl.stro ,do ·1 
êxt0 rior · japonéz fàl'á . u..mà . 

viagem dé cõrtkiia . li, stiún. •. 

.-----------·-
TANAGRAN 

Opthrto forti-

, i '.10. exclusiYa-
, 4'i, ,. '.l'lente fêttíiui-

A.. ~ 10. Mercê de 
• IJ ::i e u s horino

. j""' n1os especiaes. 
Tanagtan re

:ru-venbsee a mulher, Tana· 
grau é o remedio indicado 
-em todos ÓS casos de aba
tiJneritl">, r11gts r,reco-ces, en
:véiheclnlento ptemat11to, ca. 
bellos . btancós alites dó 
tempo, · Em todas -as dró
·gariás. · 

... ~ 

Os -·ca.thôlicos 
da gUCi':á 

face 

(Conclusão 4 . 4.• pãtl 

1
. vm11, a artnexai--sê a propl"!&o 

. , dades alheia e a "proteger" o.s 
Passa o orador a citar tes-1 mais fracos, anniquallando-os? 

temuúhos in_suspeitos sobre oi O fanatismo politico, endeU• 
martyr.io da ,Pqlo~ia. reprodu- : sando os chefes nã.o sufocará 
zindo as palavras com que Sua j em nós o espii'itó cathóiico? 
Santidade ,deplora .a sorte des-' .Não cédaiúós a sêmeihantêJ!I 
sa nação firlelissirnà. tentações. A Tg1·êja é êterilà, 

· · nós temos fé e· esJl'érança. que 
O MUNDO QUE HA bE V!R nos animam para. o futm·o. De 

certó modô somos fêliiê:s em 
Dlssê Arisloteléi;, coütiüua ó VÍYer agora, pci'que ajudarê

ôradór, i1ue o fim da guêfrà é mos a réérguér ó in1;rri.fü. 
a paz. Mas. eín face desta hf'- Se faltava. sangue no caliétt 
caton'lbe, 11,iligue·m . sabê ó que desta Igreja, o sànguê qll~ 
virá dépo!i;. jorrou atê à,gôra, pàrêêe bástà.:t 

Teremos elefüentós pafa pà.i'à. o résgàtê e o perãã.o. Vã· 
éônstituir ufüa ord~in rióva, nô mos, j:lóis fazér nósi;o à.cto d~ 
meio de tantor; cadave1·es e ' fé e de êspét·ança, vamos ba
dos éscombrós de tarifas l'ui- nir do inéio dê nós todâs aa 
nas? Essa orâem n~va não sei'á discórdias e todas à$ malquê
ufoa úégàção da mõi'al? Gàdà reriças. Rezemi'ls . pélà paz. Va. 
individuo não se sentirá esti- mós cah.ir de joelhos á sombta, 
m,ulado na angustia do espaço dà. Cruz. · 

NOVA TARIFA DAS 
ALFANDEGAS 

. A éUrectorià, da. Empreza Na
~Óna.l lança.rã á venda, 'em avul
l!'e, à nova tarlfa das alfa'ndê
-~S; a,pprova.dà pelo decreto n.0 

'2.878. A edição contem remissões 
a toda. ,a, législaçãÓ edita.da e está 
mustraém com um índice a.lpha.

'betico e remissivo que muito fa
cilita o manuseio do volume. 

Prósegúindo, disse Ó sr, Green- éomo consequencia. immédiat.a 
wood: da. approvação da lei de plenos Na fren~ alóaneza . notou-sé Os esêolare· s b-elga··. ·S n;:,o per 

"O Brasil possue cidades do- podere\l, os Estados Unidos in· uma. offensiva grega em certos · , · ~ · · · • 

:~!er~~çiln a:xc~\~~~~ufça~lod~; ~~=:~ic~:ã:n:;~:d! ~:a:~iv:re::~ :~:tsÊI p~~~
1
~,al:;~ o\~ec!!~ 1 dem Q esperança , 

energia electrica, cuja clientella Inglaterra, Grecia e China. au- de expulsar os ita1ianoo de cer- · 
está apta a exigir materiaes de xiliando-as desta arte, na lucta tas posições dé importa.nela es:. Dê todos os povos escravl- vere13, à l!eg1;1h1te: 
primeira qualidade, desconhe- que travai:n contra as dictadura.5 ti-ategiea. zados pelos nazistas os belgas "As autói·idades allemãs nos 
cendo na maioria do ca.so que aggressorat,.. Alguns ataques italianos foram são os que mais apoio moral têm variàs vezes advertido que 
toda a ma.teria empregada em um

2
, noticia de Washington contidos com vantagens para os têm para não se subi:netterem não toiera-rão ma.ii; a repeti• 

nossos artigos é dr producc.ão · t d · 1 b gregob ás hoJ·das pagãs. Elles têm sem- ção de éêrtas ifiscripções ;i. 
provemen e e c1rcu os em in- Noticias de di 
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11
-;~ forma.dos annuncia. que todos os Versas fontes !n- pre como exemplo o seu rei, giz, cujos autores eão geral-

,_ - dicam que os helenices preten- soff.rendo juntamente com el· ment0' os alumnos 'das escolas 

OS MELHORES PREÇOS 
... ..,. 1 avioes norte-americanos de gran-

1 

de capacidade de vôo e actual- dem intensificar ainda mais a Ies. prisioneiro dos allemães. Etterbeck. Essas ilnscí·!ipções 
mente disponíveis, voará-O direc- pressão que exercem sabre as fur- Por isso mesmo a reacção é a.pparecem sobre os muros das 
tamente para a Inglaterra, con- ças peninsulares, com o objec- mais viva Até os escolares escolas, <lae ·ca:Se.e pài·ticúlarea 

. l duzidos por pilotos inglezes e ca- tiva de solidificar certas pasi- reagem contra o domi11io ex-
1 
e sobre as pisO:S. Nós élevémoa E A MELHOR (JUA.LIDADE 

Presunto e Frios - Vinhos Finos, 
Fructas, ~iscoutos e Bombons -

Generos Alimenticios 

EMPORIO 1\tIONTENEGRO 

· nadenses. praticas em travessias çôes para poder resistir coin ef- trarígelro. declarar qüé ~s autol'idades 
sobre 

O 
Atlantico. ficiencia a um possivel ataque Um dos modos por que se allemãs tomarão medidi;M;; sevé-

Entre esses aviões figuram uni- allemão contra a Salonica, ou patenteia essa reacção, é o ras contra os escoiarés bem ~ô
dades do ~xercito e da marinha. outro qualquer ponto do ten-1- apparecimento de inscripções mo cónti-a seu·s 'paes se seme-

torio grego. contrarias á A 1Ie1iian ha. Ulti- lhantes. incidentes· · ~·e repeti• ~~~:a:º:e e.~~:i~~ez::ri~~a~~;:: Na Africa _as operações se de- mamente as letras "R. A. F .. , rem ". 

RÚA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA l 

que algum tempo estiveram em senrolam mais vagarosamente elo têm apparecido nos muros, Coíno se vê, 05 nazistas 
visita ás· naçõ0s sul-americanas. 1 que ha a.lgumas semanas, pelo nos quadro-negros das escolas ame.açam as crianças e até 
Affirma-se igualmente que 75 menos sem os resultado& posi- e passeios de BJ'uxellas. As seus paes. Poi·efü. os belgas 
"destroyers" serão cedidos para tivos e sensacionaes que os com- autoridades nazistas to1in1.i'ain ari00 Htam toaas as aineaç-as, nào 
a. defesa do Reino U'nido. municados de guerra annuncia- medidas punitivas. Os escola- se· submettendo· aos inv'as.o.res 

varias tynos de ml"i;rallrndo- va.m. res foram obriliados a escre-. sempre e.sperançosos da Íiber: 
rase "tank;" reforçarã; tambt,m ver em seus caderúos de de-1 tação. · 

AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2.098 - .(Em frente á. Igreja 
.,.;.._~~wa.Íla. Conceição) - t>HONE 7-5453 1 - , 

~ 
Experimente a 
M f4.NT ÊiiJ i« "iiil N-iJÉÍ iV4 Nt Ê'' 

Kilo 9$000 

-~ '• ...... ~,._ ....... ~~ .,V ,,,. ~....-....... .... • ~k _..., _ __........_~ 
,, 

;:, exercito metropolitano ing!ez. A TTENTADO EM 
A imprênsá, de tôi:io ô tnll."ldo 'S'I'AMBÚL 

dedicou extensos eóÍn1'Í).ents.ri~ 6, 
~~~igna.turs. d:.. l,ei de Plenos -~P 

dêr~5.. 
Á L~~?'~f,.sa, rra~~Za re!.1~g, êul:: 

Oil 'põde:r½:s e:r.~Í,cici-?¼s Cónce
c:Líel~ &O l;"t~icltnu Roc:evt.lt, ,1&• 

o ~ü~ fflmtst~ !ig!Ê;1: et.,. 
Sofü. ~i-. ~o!fe ~~?1~11 e?h 
-p~$iàgem ~r ~ta;n!iu1 fê1 <vie
ti!!".à ein.'!! àten~o. q_~ ~tré
ta.nt~ nã.o ~ e.t.t~ 

Marmorari~ Vid'an-
~spee1;Hsto em tumt.!lôs d~ marmôi-e e- granito. -

Pre~os motJiéos. ~ ~- v1ô:à.L ~Ê+tb. ~ $.L:..Mêb~ 
B~Rj,Ó bE~ LIMEl~A t-J.0 10Es. ;;.,. teltJpk&Í'lfl 47-~1~ ..... 
SÃO F,Í;ULó. r 



BRAGAKÇA l 
prof. f;.iC'JCnês Al!r.€i<la M2.r- : fcs e 5_'.: cakchi,tr.s eifectivas e 
tinz,. Verlangieri & Cia ·: Arthur 1 8 subsrn,utas · estando ma·,ncula-

rregações1 na Cathe :!r::i!. _ 1 Cow. l•tnez_, Carncant~, José :'i- C\~'. 634 c;·ia~ça.s no Pre1;1:1mar; 
A Cathedral desra cidade tem: rer,k. G. Pmt·, Lcnz da Si,,a 1 2~D nJ l J.:',Ja,a,vnu e_ .o2 nE< 
{l]):rn.had·Ô enr,hepi:e nestes ul· ! Frel,.a.s Junio:·. Dora.cy Amaral. 1 Perseveran\',a, m,m. total de 942 
1imos domin&"OS. ele quaresma' Cerno procuradores de asslgru- 1 com a fr';quencia ue 2 844, _hJ.
..Jpvido ao fa,cto de estar pre-; turas es;;ãJ nos auxiliando cem I vendo ,22-. cr,anr:a: que Ja tize
gª'ndo· o Elxmo..' ~r. l?ispo Dio• 1 grande enthuaiasmo e:: srs Ave- 1 ram l.· C~mmunh~~ ~ ?3.4 p:ra 
cresano. ·Possuidor ç\e vast:a cui· 1 lmo Malzom, José l\1adure1ra. e ! fa~rem. h.t.lam ã;c,trrnwaos ~29 
tur~ e de· eiog"\l~l;lçi~, ri E;:,çmo. i 01 jovens A~tamir Sa:€ado. e prem1os e __ te1tos 7 passeios." 
Sr .. Bispo tem agr,ada.do sum- Durval Fuschim. que .sao com- No prox1mo Jorna; . aa.reIDO.:, O 

:mament~; tr~tªÍ\â,o.' com qon. boradores i.ncan&a ve~ do LEqIQ- movunento ae Fevere:un 
ceitas· á altura de. todos· the· NARiú 
;mas. de

0 

muiti 11,ctultlid:;ide. . F~ta de São .losé na Villa .MARILlA 
Via Sacra. -,- A Igreja do ! S!l,n, Anna - Encerra-se hoJe a 

R_ os(lrio acab1:1 de receber mag., fes,r, de São José <:m Villa &mt' .luv~ntmle Catholiea Brasnetra 
nifico presente. ·Trata-se de . Anna ~m O seguinte program- - Este sector da Acc;ão Catho

,quatçr-~e belli~simqs quadros\ ma: As_ 7 h?r~s, missa ~m Uce, vae pouco a pouco desen
~aV\a ~acra, em. relevo e dei communhao geia!..º hor~s, mis- volvenoo suas actividades dentro 
gran(les çlim~nsões, em harmo-1 ~ cantafa ª m,,'- 18 v~z~s pelo do prog.ramma traçado. Sua sé
Dia com a majestade da cons- coro de ... anta Rica: As 16 ho- de está. pl'l).st-es a terminar. Em 
trucção. A g~t1er.qsà doadora. r~. _grancte_ proclssao_ :~ ~uv~r principies da M?...:.o p. v., será 
Da. E.rcilia U. de Lima, que a Sao Jose, pelo itm;,1ano ao s,>lem~nte inaugurada. A 

-é~ fil'tl~ 4e· ij,,~,a~Ça, quiz ~~Sim CO&tuml, p~rt:e const-rufda terá um am
~ecunq~rc o~ ~~forço!\ de seus A commlssâo está assim erga- plq sa.lão par.a C-O'UfeF~ctas e 
contenaneos cujo ·escopo p.rin- ni2ada: Alberto Rondeío, Rober- füstívaez, com p:.iano, in.sts.llaçâQ 1' PHOTOQRAPHIA TIRADA APOS O RETIRO EM CATANDUVA 
éipaf ·tem. sido . doptar· a mais to !VIaria~o. Laudeli,no Pedroso, ® ramo eci.umão. etc .. salas de i . '

0 
h . v· B' .,.. E h f tT DT 

li i1 Iirej ... da cidáde com. Ô Joaquim L. Alve.s, ~oel Pinto bUhat', b&1bfil!eca especlallzada, e a Garcia; 1 T esourerro, 1-1 ,spo D,ocesano, está pronun-, vongresso UC aí' s C~ _ Oi 
·~e~ de· m!iho · 'oããâ ser en- Fran~ M,anoel de Lima, B.um-, com IlliãIS ae t=ntos volumes. [ cente de Alicsnte; 2.° Thesou- ciando, todas as sextas-feiras cesano de Santos. - Em todt 

· q t · cio . em ~ite.rià d -;;â. ~rto N. Fazolim, Antenor Ro· tOdos novos. saia ae ~ estar" com reiro. José Pech1v: Consultores. da q ua.resma, após a Via-Sacra, a cidade nota-se muito ent~UI 
=:!\r~à. ª1iRucias· do ·culfo.

1 
Lo- sa, Paulo L. Scovoli, Arls~kles apt,a;:reHlO de radio receptor, ~ Abrah~o Pere:1:a Dias. Franc= ·1 uma serie de c~nferencias. siasmo em tor:no .d~ pro~( 

go qu·e O revestimento inter- Pererra, u....r10 c:ampamm, Josa- cretarla. etc. 1nca raitando o de Ohveira Bueno Paulo Gl.lber· Tem havido Via Sacra, todas Congresso ]llue,1;1arist1co Dt®& 
no çh~~ar ll: s~u,· terin9, na na- 1 ph1:1 .f'. .i-.osa, vicente rte Lamos. j sa-lão de theatro, que telã 16 por t.o, Joao 8/lmos ae unveu:a, uso- quartas, sextas e doming:_os, fl- sano. De confor:o;ildade com· o 
ve çenV~l, s~rão cqllocados em I r~sta ,uar1ana No prox1mo 

1 

~? metros. Na pru,re construida, no alves e Antonio Ferreira: til- cando a catbedral repleta de programma elaborado, todâ1i as 
~eu lug~r os g'l\::\dros e Yer-se-á domllli,c•. ma .i;:s, rea-uzar-se-a no Ja !oram ct1spend1dos 70:000$, fó- bliothecanos: 1.v. Eduardo R1gul fieis todas as noites. Vem se quintas-feiras pela P. R. B. 4 
'?ntf\ç, q ~f{eit~ 17:1~gnifico dos Palaclo .1!;p1Scopa1, a entrega d::.-" ra os rnove1S, uvros, et~ e 2," T..ino capeccl. notancdo grande numero de as- Yem send<;> feitas confere~las 
:me~mos no ççnju.nctç g.a cons-1 banae1ras as cong~a-cces marta- Cemmunhófl!'i P,t,w.at1.s _ Du- Secção de Menores: secretario. sistencia de fieis nas quatro , sobre o Congresso Euch:jtristi, 
trUC(;~c;>. 1 nas do Salto de Pira.pera e do ! ra.nte O mez d~ M1,,io vão se rea.- Anton10 N~ohsi; Thesoureiro. l missas de domingo, que são as I co. O primeiro a falar, foi Q 

Semar:1a sar:1ta. Como _bairro cto ltln:i:~. nue =~~-º ben-
1
1 ilzar div-eroos "communhões i:,a..,. 1 Muncel Pereira:- seguintes: ás 6, 7,30, 9 e 10: Exmo. Sr. D~. Euclyd~s de 

~cÕ~t~e · tç~~!:i os .~nilOS, ·Bra-: tas oor S. E::cia. Revma. o Sr. .cae1 •• tt.~"4'.3Yitlas nc-J:,.« Ass.anis.:--, ho!'a~ sendo a missa das~ 9 ho. : ~ampos_ T!r~iro Fran<:~s~an_o, 
ganç~ teJ??. ailida . este anno i D. José Çarros d~ Agmrre. . o l.çoos Relltiosas e alltangerão os t CATAt'lDUV A j ras aedieada aos homen~. 1 C<:mfrade '\ kentlno e Ju\Z ae 

, lima Semana sánta á altura de , progr-amma ae.sse q1.a esta ass1m ·estWi'lantes. os oo.eral'.lOs, os .:mnc- t J . Direito da Comarca de San~os, 
' 2êífs"fóros de cidade genuína: ! organtzacto: ás 10 horas, llllSs9 •-cionarros .e ~ela.nos· e os.. FaHecimentos. -- Victima' de.; SA~'°TOS que, com um bello t.raba,ho. 

ménte . c~thÕlica .... ·Monsenhor cantada ne. catnectral, com a I inte-l1ectu-e;es, . J:!a.ve:ra 1;Rm~m I um fata"l a·cddente fâheêéu na !: ' aboi,:tou. o ,;alor .de Jll? Con• 
Vigafio da Sé já está. desenvol-, t1rt:S<'.nca. df' t.oct..'JS os oon.'{l'e'<a· J communnQeS pascaes .aas :wnno- i· viz·tn:na ctcte.ci-e de ·Novo Hori- ! <.;onqregação Mariana de gresso da natureza d_o que Sf 
-ven~q · ~i!forççs · IJ:Ç · ~ntitjo a~' d~: da cidade: ás _12_ horas. ben- fl-~~ casadas. elas cl'la:R<;a. s e d>lS zonte, no 1:1:ia 4 .de· rev':reir-0 0. : :S. =ttis. _ No dia 12 do cor- pretende levar a em~ito na cl 
f}er executado á. risca o pro-1 Ça(l gae oanae1ras. as 13 horas, j moças:. ~ prepararem ª" di- p., conrortaú.o. pelo~ uiti:mos sa- , rente mez, a. Congregação Ma· 1 da<!~ de Santos. . · 
g:n_11;r,1~ª' ~11n-g·ª~la4ç: Além das 

I 
almpcç 11~ 1:1redio da Acc~ ~a- "':rsas turmas rornm oonv¾:dadoo ·r éramfilct.-@jl, o l,"".f • ..!I.RgRJO Di-as I riana ae ;:santos i"'.omm~morou ~utro.s ora(lorwi a1Ii4~ se 

Ji-'onmiÇMS gç ~x:mç. Snr. ~is- tho!ic~. ~~ecxcto pelas_ fam1l~ 1 dwersos _oradores sa.cl'Qll. oo Gam- _·conc.ce-.itua-ct-o. meta(:o;· q_ue re<;:1,(0 s:u Zti.0 anniv_ersario de f~n-1 rarao -o_uvlr. 
po, todqs os actos contarão catho;icas .s=ca.earms aos_ visi o~, i:sao Paulo e ~10 oe ,7a- / d_lu nor to.nir-0s ai:mos. ,il,esta:(d»,,:..-... ,p.,._ndo como pa,uroeiro, Esta pll.rte do progr~mma., 
çom cre~çlde>. nUlllerq- de sacer- ~nte.;.. i\ ·S 

16 h°:s. sessao 80: : DS\Ú'e, c1~ade. tendo se ce1en-~o . a ! a ~irgem da Annunciação e S. 1 de mçdo todo especial, merece 
l,iotes, o qlie, sem (luvlda, aug- ~mne em oo:iena"'em _ aos nç>vo Semana Santa - Neste anno mra:sa. 1ie 8.-0 dia em su:;:r.rag,o I Lu1z Gonza,,.·J. este importante os nossos aplausqs, pois sue 
'lllen~?!'~ q l_)rilho dçs mesmos. co~a.i:ii$t.M. no ~lao de f!;!s· serão celebradas ·com maxi:ma .de ,m~ al:ma. em 11 d.este p. p. soctê!licio catholíco vem :pres- constitu~· uma preparação de
Tambetn f?!:1.r~ o moviment<;, es-1 t.as d~ referido i;,reçuo, • pompa liturgka as diversas ce- Falkceu· :tambem victima tan~o ~ cidad.e de 1?.antos os V'eràs, efficient~ ·pâ:ra que nos 
(Piri~ual é esse fact.or vaiioso, Tnnas as soiemnictactes ser~o rlmonias da Semana santa. ·As por í11s1Cf!osa m01est1a. no dia 5 maLs relevantes se;rviços. En· dias dó'mez de 'julho, ~poéa em 
l.Jnis, sendo I)opulosq o munl-1 44.'~as ~ 10. ~VI:1°· _.t'e._ Joaq pre~çées estão a c~rgo de um ~este, em São Paulo conforta· tre o muito que tem feito e, -que se r~lilrn,râ o Congr~s!lo,' 
,;::;pio, os fieis nã.o delx_arão de ~w, Hi~J!o, da. Vi~ario C'O- piedoso sacerdote de Lins e a ela !)ela assistencia religiosa. qu€ vem fazendo para maior' Nosso Senhor Jesus Chr:isto, 
~e1· ª'~~~fJ.4íd,ç,s e~ ;ççi~s as '?~_gçr ga s~. '- _ _ part~ corai, sob a r€gencia do a ~ra. D. Don_atiia }íachad? gloria de Deus e de Maria, pa, verdadeirament~ presente. ·no 

. suas 1,:!iedo.sas preten~ões dé r~emçao il~ar,.,.n" da_ D;oo~ maestro J. Amaral, exe;:!utará Avu~, esposa cto Snr. Dr. 8Yct· ra o maio,r triumpho da santljt Santíssimo S~mento qi Eu-
iJ~s~}ePlt<t· · -: .1!;5ta enr:,aa~ mari11;:ga . ª~ todas ttt" partes musicais, extric- ney Aviia, conceituado. Advo- [greja e para a salY<tçãQ das chari~tia, · re~Q? as 4ÔIÍl!Wa,, 

" r:>iq~ PEl"'1:-nos comµii:mic;F tamen!,e dent.ro das no~s do · ge.do nesta. tenâo-se celebrado almas, apraz-nos m~nciqnar· a gim1:1 que· lhei l:!~ devid~ ... - ··· 
BARRETOS que ainda_ naç respoz_i4eram os canto litúrgico. · ' no dia 12 deste p. p. a missa escola nocturna "Santo Igna- :E)m i;m;paraçªo âo 'i'~~rfdo 

q~estlon:1~ annuaes as seguln- de 8.0 dia em suffra~!o de sua cio", fundada cinco anno1:1 após Con~r~ss0, todqs ~s di~: o· ss. 
~qng~g,3ç~Q M,,rana. t& ;; ··· -· · 0 ~~l>tl.J.~, Séde e i\ V AR li': alma: . -. a sua inst<1llação, que mant-em, $acr<1..mento fiG~ ~~~!9' 9~ 

Em aseml;ileia gerql extraord!- Nucl Sao / sé, Bom su~esso. Re1~1c!aram-l:}e no <11a 3 de ,;II; sua sel).fl, int€liram€lnte &ra,-1 i~r~ôas, q~edecendo a s~J~t~ 
naPia ~Uz~411 a 24 de de;i;em- l:ltJ.ri,, rsa: 10 . La.nl§e; GU!l.rey, Instituto Commercla! "Sedes fevere1ro p. p. as aulas nos tuna. São os proprios cqn~r~· 1 ordem: . 
bro JJltJmo .. fi~-g a,ssim cqns- !t~.h~ .. tlatpetln;nga, civis e ~i- Sapi1mtiae" - No dia 2 p. p. tres Grupos Escolares e de· gados marianos, que- sem OU· Aos domingos na Oathedral 

litares, d an,,rbe, LaranJal séde, mais Rstabelecimentos de en- tro objectivo senão o de se "s se" "Undas-fei·r'º'S · na· Ma .. trl,: tituiqli! ~ Dlreotoria da Congre- Nucleo as A oboras e dos La- foi lançada na Praça da Ban- . d t d . . . . 1 " -"' = , , .... 
gaç~Q M:p'iana da Immacula- ras; Pereiras,' Pilar, Ribeu-ão deil'a a pegra funda.mental do smo esta zona. no an o-se im· sant1f1carem_t sendl~ _utern ªtª J de São Vicente, ás terças-fel• 
da: CQJ!Cel~i;íO: e São Geraldo Branco, Satapuhy Bélm. Jesus no.\lSO predio do Instituto Com- mensa maioria de crianças ca- que necess1 ~m, ic10~am O· ras, na :VIatriz do Embaré,, âs 
Na~él~@-', P~~ Cl ~:t:erciclq ® /sórocaba), Cath~dral Mocos. ~.rcial "sede.s Sapientlae", de tholicas matriculadas. da~ a~ materias. lnclus1ve a de I quartas-feiras, na Matrl; do 
1941: Santa Rosalia CSorocaba ", Ta- que é Director o Revmo. Pe. Graças a Deus tem sido anl- rellgitao _ que d'obedecef ~t um

1 
a J Macuco, ás qulnt. as-fe.irai:t, n~ 

· Presidente: Franklin Hono- tuhy sécÍe B Nuciéo de Quaqra, Celsa Ferreir11.". · mador, o desenvolvimento nes- or1en açao ~a ia e per e1 a. n .. Matriz da Pompeia 6· do Vai• 
!'io ~ilvª- (R,epre~~t~nte do Tiek A esse. aolemnidade compare- ta zona da propaganda da Bôa numeras sao os meninos po- longo, ás sextas-feirll.s, ne> San
LEGi~NARIQ). . . Congré'gação Mariana de Me• ceu gra,.nde numero de pessoas e Imprensa, representa.da por va- bre~, que graças a esta ~ongre- tuario do Sagrado Coração de 

1.'? ASSi1ª~~te: Adelino ~am- nort:.G dai Cathfflra.l _ 0 Revmo. as autoridades locaes: rios jornaes e revistas catholi- gaçao, re~ebem os ensmamen- Jesus e aos sabbados, na AJa· 
'.il?· 1 Mon.senh-:>,' Francisco Antonio ti~ de Pra.ta ....,. Cele:"Jrou cas, pelos quaes nota-se nota- tos q_ue hao d_e preparai-os P~- triz do Coração de Marl1;t. . 

2.º Asslsten:~: Joel Foresto. cà·n·grc, DD. Viga.rio Geral, deu no dia 11 deste su..s bodas de vei interess~. ra viverem dignamente, mi:x1- Sociedade de São Vicerit!l de 
T l.'?· S.'ªcreta,r1ç:_ Ercy de Mel!o posse na terça-feira passada, á prata ·sacerdotaea O Revmo. Pe. Ingressou em janeiro p. P. na 1;:é porqu~ .:m seus coraçoes Paulo, em Santos. _ lio.r~ 

?fogueira (reeleito). nova dlrectoria dos menores da Celso FeITeira, DD. Vigario des- Congregacão das Irmãs de N. ,. ibra a rehgiao ~e Cb~ls.~o Nos- Santa. - Na proxima qulnta-
2.~ ~ecre~r-io: Wl!-sl1lngton SCi estando assim constituida· ta Parochia. O nosso bom Pa- Senhora do Calvaria deYendo so Senhor, a umca rellg1ao ver- 1 feira, com inicio ás 2Q hó.:i;as, 

!l:T. C~1>1~rgo (!!~eleito l; presid~ntr., José Vicent.e Gonçal~ dre Ce'lso foi muito cúmprimen- receber Ó Habito dê Noviça· ct.ad~ira, que. P . ª. religião Ci:l· 1· na Igreja do , Immaculaclo··· Co-
1.~ . ~eso13r.e1i-o: M1gu,el .A. ves Pinto: secret.a.rio, Altarnir tado; de nosso canto humilde, em junho p. L, a snrta Rosa tuohca, Apostohca e B.9mana. 'r;;,ção de Maria, terá Jogar a. 

Nizlar~.. Saigado; Thesourelro, José Mi- rogamos a Deus N. Senhor por Marüo, d. presidente da Pia Os componentes desta Con. Bora Santa, patrocinada 'i:i~fó 
2.'2 Tnes<J,vi-elro: Florentino gue'i. · sua saude e fel\cidade. União desta Parochia. · gregação. na sua maioria mo- Conselho Central Diocesano· .de 

4"lex~11gre. Fer-reiri:],. Irmandade de São José _ Enfermo - Encontra-se enfer- ços, s~o ve:·àadeiros apostolos. Santos. O presidente do r~ferl: 
Al~~V<ã! ge N~Viço,s: CJ4rmlne Esta as,sociação da Oathedral fa- mo na Santa Ca.sa local o Re- R:O PRETO <?,rentes convictos que sem o do ConsPlho, :csolicita. com ~ut• 

Çont~t . . I rã· ·r1:alizar a· festa do S€U Pa- verendissimo Pe. José Tavares, menor respeito humano pre- to empenbo o comparecl1Y,ten.tq 
, Cons:lhelros: Ormlo Gomes; j trono com o seguinte prograrn- antigo Vigario desta cid:i.de. ):;o.. Grandios;:; Romaria de Rb gam s.s ·;er;;alles ca~holicas. de todos os confrades. b.em çq. 

~e~l}.~.q~R Th,gma,;,1 4q1flno,; m4i: çlia 1€, inicio do tríduo com je Vigario de Plratin;nga, na al- Praet>J á Apparecida do Norte. O L2Gr0i\'ARIO rPgistrando nw de suas f;!Xmas famili!}s, 
,toa~ Ant~nio Marques; Miguel! ladainha de São José e Bim- ta Paülis·ca. ·- Chef'::i.do p:e'o E:-:n,o. Revmo 12,;,u g;·a,:ssi;m1, ephemerHe. dos amigos e l;?nt'e'tor-es 11,Rta. 
~_?sé, .1ªo/~~; ;\.:!)p~r,~_cido El_oro; ção. do SS, Sacramento; dia 17 Lrns Nosso Senhor lhe dê a Sr. D. Lafa:,·ette Liba'l ,,1. D D. apresente, ,;_ CongTeg:=.çâo i\lla· Socl~dade: a es,;e c<cto de Y~P.. 
.ttenriq~~ Ar-l!,tin. ·fl 18, continuação do tríduo. Nos saude precisa. Bispo Dioresano. rart-h'.1 110 r:alla Je Santos os seus mais, dade,ra p;,;;dade c2.t.h:,Uca, qne. 

Orador:_ Oscar Thol'(lazílli. tres dias h_averá no começo do Scma.na Eucharistíca em Cer- dia ,, de maio d0 co1Tente an- sinceros paraben3 e 03 Yotos i é repieto de cow,,JJações e ,ié 
E~. _s~~Sê.O. ~~~~nu~e.. ~~p_e.ci~l- offlcio i:e.li~!-Jso, pro~issão inter- queira Cesar - Dia 2 p. p. en- no, uma grandiosa rormiria de q:1e faz para que cada vez mais 

1

, aiegria . "~eia ,·e,1~nroca pr9-
inent~ co~vocacta n~ d,a 6 ~e na na. IgreJa Cathearal e prati- cerrou-se a beili.,sima Semana to1a a Yasta região da alta aíar·gue a sua acção. sença de Nossn Senhor" no SS. 
J_a~eir.o, dia _dos San!~s ~.:1s, ca_. Dia 1'.'. Festa de Sfio José, Eucharlstica en Cerqueira Cesar. Araraqnarense, que constitue A directoria desta Congrega- i Sacramento. Os pr~sidentes 

,_~o,, empossacta ª no," D1.,ec-1 m1ss~ _C'a~:ada com ,:,0mmunhão Desta cidade comparE>Ceu gra.nd<" a füocese de Ria Preto. ção, commemorou O seu jn-1 dos Conselhos Particul;,,J<lS, 
tor,~, 1 ~eraI as· ,,30 '.wras. A's 18,_30 numero de Congrega.dos e F'iihas As quarenta parochia,; e tre- bileu com o seguinte program- ! bem com~ das ~0;_1fere.nclag,. 

n:'Jª~-, assemblea. annual, procJS- de Maria. zen tas cape lias que perfazem ma, levado a effeito com todo devem fa,,er_prele1çoes em to• 
SORO C À B À .sRo m.erna., pratica pelo Rfl'mo. Nova Directoria da Congrega- a circunscTipção ecclesiastica O brilhantismo: das as reumqeii sobre a Bo.ra. 

O LEGION.¼RIO EM SORO
'CAl3,l. -·· Ó.C:t!pn-n.os ·apOiÇJ com 
uma· assigna,tura p.r,ra 19.41, o 

: que sobremaneira âgractecemos, 
os ~gulntes: lviaximo Alfredo 
Simon!; Co!leglo Sta. Escolasti
ca, Àsylo de Mendicididade São 
Vicentê de. P.aulo, ·ct.r.' Fe;Í:nando 
Carvalho Santos, prof..~ Edy da 
Cunha Pereira, prof Ernesto 
~upc_~l~~' prof.ll Ignez Pereira, 

Mon~. Francisco. Antonio Can- ção Mariana - Dia 9 de Feve- da diocese riopretense tomarão A's 7 horas. missa cantada. Santa e sobre o proximo Con~ 
grc, DD. VigD.rio Geral dá Dio- reiro p. p. realizou-se a eleição parte. com communhãct geral. gresso Eucharistico. Dio.c~s&n,o, 
ce~. e Benção do SS. Sacra- da nova directoria da Congrega.- Para os <levi<los fins o Rev. A's 19 horas, solemne ben- ~ssim, como d~v'em, seio;ir~ 
mente.. çâo Mariana. Foram eleitos os Pe G'regorio ;s;affa. está con- çâo, com acompanhamento de que reunidos, e mesmo e.m par. 

Ensino do Catecismo na Pa- seguintes Congregados: 3eguindo com as estradas de grande orchestra. ticular, preferir~m a ora_ç~o 
roc-hia Cathedral - A secreta- , Presidente. Gt.•nez ParlY.€; l O ferro um trem especial e um Em seguida, na sede reunião Pelo ex.ito do r~ferido Con-
ria da Congregação da Doutrina ! Assistentes, Antonio Teb;eira Go- de.sconto de 75 % nas pas- intima. ' gresso. 
Chrlstã_ da Parochia _da ca.the- mes; 2.

0 Assistente, Luiz de Pas- sagens. A's 22.30 horas. occupou O ~::::-~::-=========-~ 
T o D o e A T H o L l e :o dral Ja fornef'eu o mappa do choal; Mestre de Noviços, Ar- Conferencias durante a Qua-, microphone da P. R. B. 4 a 

mez de ,Janeiro sobre .º mo"l;i- m:ndo Parí:8: 2 .• ~. ~Iiguel .Perez; 1 resma. - Dispondo .os fie_ i$ p~- senhorita Lili Mendonçi:t, que 
mento do Cat~clsmo: ex1~tem na, 1. Secre.tario, Qw,erro. _de 9am-1 ra a grande communhão. pas- com grande erudição falou so-
cldade 3 d1stnctos com 20 che- i pos Pinto; 2.0 Secreta.rio, Frs.n- cboal, o Exmo. e Re,'mo. Sr., bre tão importante data. " L E G i o N A R 
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A approvac;ão final da lei de auxilio t\s democracia,:, p0lo 
Congresso ;-.;orte ArnPricano, veiu definir a pqsição do,; Esta

uos Unidos em face da guer,ra europeia. 
Essa approvação. apezar da opposic;ão da conente iso

Jaeionista. por larga maioria. significa uma visão do futuro. 
Todo o oriente só para o Japão ... : 

e das ('OnsequenciaR do actual conflicto. 
As probabilidades de um ataque·, á Amerlca pelos tot~li

tarios, durante a actual guerra, ou irilmediatamP-ntf! após uma 
victoria sobre a Inglaterra, na bipothese clella se verificar. 

podem ser discutidas, e não existiriam mes~o. se os Estados 
Unidos mantivessem estricta neutralidade ante o conflicto. J 

Mas com o corrér elo tempo esse conflicto surgiria fatal

mente entre a l<Juropa dominada pelo totalitarismo e a demo

cracia americana, se esta quizer manter a sua neufralidade 

e os seus ídeaes, 
o :.1rg .. umentó de que o oceano separa m; 1lois Pontínentes \ 

e impede um ataque dos totalitarios, não me1·ece: consirle

r::«;ão. Ha ua technica nazista ele iufilt rac;iio mc>ios tlP ohter i 
0 dominio de outras baRPR no continente, para esse ataque. j 
Por outro lado o conflícto actual tem mostrado o es.pantoso 1 

pi•ogresso dos meios de guer1'a mechanica. p, nada se pode 1 

dizer <lo futu,ro. 08 alliados foram scPplico;; q11anto ao ,ya.Jor ! 
da guerra mrchaníca, e vimos como o avião e o tanque. pre- \ 
ponderam hoje. O progresso elos RubmarinoR, µaR lanchas ,

1 torpedeíras. etc., permitte-lhes contrahalan<;ar 11 poderosa es
qnadra íngleza, com relativo successo. •rendo em consideraçíio Í 

0 progresso obtido com a experiencia de 1918, na gue.rra , 
actual, com ofixar os limites deRe progresso, com a nova ex- l 
periencía <lesta guerra. dentro de rlois, cinco ou dez annos? ' 

Os isolarionistas, convictos ci'e que o povo americano quer. 
auxiliar a Inglaterra, lanc:am. mão ela amraça, quP vPm. da en-' 
trada. dos Rsiado;; Unido;; na g11erra. Portim n,isn hypothesi, ,, . 

remola e muito pouco provan•l. .. -~-
Os Estados Unicios'. assnriiil'am uma poRií;ã'n · de alliarlM '. 

ela Inglaterra, identica {1 da ftalia, an(e;s ele declarar guerra. 1 

Nessa posição a· Itatia preRLa\·a intetligentemente o .au
xilio ú AllPmanha, sem ri;;cos para ,d e ·para seu im11erio 
colonial. A vaidade e o orgulho., dl' um momento. em qne 
julgou estar proximo o fim ela guf'rra., feki.; abandonar desa.s-] . . . . . . , _ 
t d t ssa posiçilci que lhe permiui.ii' abastecer calma-, Um dos pr1m.e1ros especta- suzer~n1a· so~re os dois pa1zes l rntrani;. ,gente e energico quat\· 1 que cada vez majs estende 
.ra amen e _e , - . culos ~ue .maravilham os oth_os. e. abriu camrnho para _um, pos- do, se trata de ame!lçar a pro- suas mãos sobre a França. não 
mente o ~e:ch., . . , 1 do turista que, ch~gar ao Sl~o, · s,_vel. ;itaque terr,estre, a B1rma. pr,a Inglaterra .com a possl- o·cci.tpada, e ante as exi encla~ 

A dec1sao na guerra actual depende muito mai;;. claR ma-. sobe o rio M,:enam, para att111- n1à 1hgleza, atravez dos terrl . bitidade de Jhe declarar guer- do Japão ao qual P 
9 

u : 
chinas e equipamentos que do numero de soldados - dos quaes ·, gir Ban,g•Kok, sua Capital, é 

I 
tortos da Indo-china, do Sião, 1· ra, mós,tra-se fraco, indeciso, 1 pouco cede todos ~s ~ir:~to!' 

tanto á Inglaterra quanto o lleich dispõem em aonnda,nc!a. j o. Klang-nam-~agode sobre as I e de Yu,nnau, na China. e disposto a · recuar e a ceder e vantagens reclamados sobrei 
Assim O anx.ílio realmente effíciente dos IDstaclos .Unidofl aguas numa ilhota desse. ri~· 1 E' que o governo Oarlau, tão ante .as exlgencias do Reich, i a Indo-china. , 

r,erá prestado em armas, navios e aviões. E se etle puder I A. bell~za .calma . des.sa . P_a,-

fl . t · rr· · · t ,, õ" 'ª n 11 x·1 zagem nao , prepara o esp,rito 1 
H<' manlPr f6ra cio con 1c ·o, ma10r e w1enc1a e1 a ""ih, " . • ·1. . . . . 1 

. . , . • . . 1 1 , para, as mach1nações da .poli- 1 o ! 
lio não só porquP podera di8])0!'. cleliP em ITI.llOl quantJr a( C', ; . . I 1'h , , · V a o· r e o ' · · d ,. 1 1 t1ca oriental, na q,ua o a,- , 
11 ecessiiando m!'nos para s1, como tambr~m porque po eru e P· , ·.. d·. · t · t · 1 1 perigo do livro 

··, · · _ · , land esta irec amen e envo · 1 
tllcar-se mab á sua produec;:t0. i vi do. . 

Por toclofl esses motivos podP-SP C'SLar ~,,irn,·0 · ,!,'. o,ne. salvo; o accordo ass(gnado entre o 1 ' A B<.>lgica. a 8ui;;sa p a Hol- 1 p . s· b t·,- PUJOL e 
uma J)l'ü\'(){iU(:ii.O 011 um ataqup dirc>cto,. OH }i]stados Unido~ Sião e a lndo;china, alám de 11antla, na' l•)uropa. e o Japão, na e. ' . fJS ao . . , 11 lt/1., F,,, 
por sua livre vontade não entrará Pm gnerru, •1ão. Lendo noi;; cor.ceder áquelles vastos terri- Asia. ,;iío os [Hli:rns do munllo 1, 1 1 , - · • • · . 1 · f ' d b · r lJ, J 1 · j cm ameµ< 0 < u ~~·jltaJnPnto PI prepar.ar· nmu moeidade. sadfs 
a menor procC'dencia a campanha 1R0Ja;10hn_1s1al quanuo ins111\ia I tor10s dJas :º onias r~dncdez~s,, otn· e I· a ma1

0
,; te __ ie_ pe ª. e1- ela cle,;lrnnra! lt ., 

sPr essa a intenPâO do governo de \\ as mg orl, deu ao apao uma ver a eira · u1 o. ,e-se n s 1 ens, nos n,1- J)'s(·J "' -. . e cu u. e necessario que os 
' ' ; to-omnibus, nos pm;seios. ao! , J. n'.' 1111~10·8 : fnr·,1 1~1:nt~, as' pnes rle familia. ou direotores 

. 1 entrar ,e sahir das fabricas e, ,,gnas lunpiclas das .,guas ln-1 rie hihliothecas e educadores, 

f wler~c~ dos rirculos Anerar1· ºS dn [st,uln ,ln ejo·· r~uto ! ;:g:~~GÕ:8 s:i~~li~:s, ~~~ei:OI: i do;~~;~lOS, º· alimento 80.}l<la- l ~~;~a:r::,ocf~~:~le :;~nd:~1::: lill U U\I u "" . up . U , llU L woo UG uu u. · r COl\RUltorios, bl'm rómó, dia- I vel e, COl~, repugnanc!ª· af_as-; <:ilº. ('l'iterio:rn, ll_lª~ energl<'ll;e 
l , . .iamente silo vistos com o li- 1 turuos O .1.hmen1.o C'Ol rompido, 1 adlC'a.t, para P-hmrnar, da c1r-

REUNIÃO DA OIRECTORIA ,reunião <los dir!g~_ntes, aos ,.operar.los (\atholic;os, 1~:i Igreja I vro na mão os lavra.dores, ri I ou :n\:Nl0.ll!l.dº· 1 c,ulaQií~ e_ d_as livra~ias um n~-
sa.bbados,. e na reuniao do Con- de Santa. Iphigenla .• dia 19 do I noite, termina elos os trabalhos 1 !\ uma farr-nacla tia gran<lr I mero mfm1to de livros hon-1-

Sob a presldencia do sr. selho Administrativo, no 1.0 rorrente, das 21 ··ás 22 horas. ruraes variedade de victros • C' vidri- · velmenfo pornographicos, de 
Amaro de Abreu, realizou-se domingo de ead>l mez, ;;i.s 16 . - Por proposü1 elo· presid~n- j Estt:mos cansarlrrn d.e ouvir i nh_os... O ~nfermo_. com· u re- : icl.

1
as ma 1:'uns e subver;<:ivas. 

no dia 27 de Fevereiro a reu- horas, na Curia. ,te. reali:mr-se-á uma. re~m1ão repetir: ., 0 povo que muis lê I c~iw. na mao. per]1rií o ro.mP- qul' P_onst1t11Pm a peste. ma!Ft 
niã.o da Directoría. Lida e ap- mensal dos Revmos. assrnten- 1 

é sempre O mais, l'nltn e prn- l d10 quP Jlre ha. de :lar a sa.11- calam1Lo~a cio,: tem nos moder-
provada a acta anterior, pasc e o N s E L H O ce,s ecdPRia:1ticos d_os c_~rculm; gressista", pnrquP, acPrescPn- · ele. uu.nea o v·eneno que _lhe nos. 
sou-se ao expediente: ADMINISTRATIVO e Nucleos Operartos t1l!aclqs .. tam O livro Á O melhor ami- caus.:i,rw uma morte t.rag1ca. A campanha deci;dva. empre, 

_ Carta do Circulo de San- á Federa<;ão. ~o. ~ue ,si nós •0 la.rgamos, não _ l~sta ,; exactaimmtJ a selcc- endída ern ho1;a feliz. contrÓ. 
tos sobre assigna.turas d'··O Com a preseriGa 110 Revmo. - l~o.ram trocadas ideias ·se offencle P O 1.ornumos a .en- ç_ao q11C' clevP.HI08 fazer com os a· fehrP ama.reli.a. va.riola, ma-
ope' rari·o." e prec __ os d•e distinc- asBistente P.cclesiastico Padre .para o maior brilhantismo <los livro~ .. tnrnca.ndo sempre> o ali- lei1.a e lepra, áP.,'e ser exten-c-.ontrar a toda hora. rstando · '' · 
t ives e outros materiaes, os .Jeronymo Vermin, e dqs re- fp,;Lejos commemoralivos do mento ri.a nln1u, nunca a ;sun ilida. com ·a mesma· intenslda-

i sempre ao nosso dispor, para · t · - · 
quaes constam na capa elo Ma- presentantes dos Circ:ulos do Cíneoentenario da E:ncycl ca . f , . • . , • 111 ox1caqno·... de e ainda com maioreq dUi-
nual. Ypiranga, Paulistano, Santo Rennn l\'ovarum, de acc·ordo 81 or pi tcis:i,, no~, 1 epe{H ~~ J~· in;sensata a exr.nsa rlo que gencias. contra. os filmes,. má:· 

_ cartas dos Circulos de j André e Moinho Velho, reali-, com o programma publicado. mesmas icçoes cmcoen ª ,.e toma na mã,q o liv,ro !mpio on (linhas revistas e livros obce-
Ponta Grossa Cruz Alta e Pes-1 zou-se dia 2 do corrente, a devendo riaquella oct'asião tn- zes,idsemQre

1
, comt 11 bmesml ª se- írnmoral ._.. a tit.nlo 'r1e expe.rien- 11o·s. ,, · 

' - d i · e· 1 N I j·' 1 ren ade mpe1• nr uve. sem-
q ueira agradecendo com muni- reuniao do Conselho A m nrn-1 dos os ,1rcu os e 1n: eos ,, · 1 Pia", pois ninguem toma. urna O mal IH'.OJ)aga.se raci1rnen•··. 

' , · · · 'lid l li d · e· 1 pre com a mesma suggest Ya 1..e, cação da posse da D1rectoria trat1vo, presH a pe o sr.

1 

tP.rem a sua an eira ircn- . . - dose clP veneno a titulo dr> ex- r, qnanrlo os leitores .ou es.pe·c-
desta FederaGão. / Ama.ro de Abreu. lista. j rnsmu.ac,ao. periencia.,.. · tacloreR não !,em bom crlt-erfo. 

__ Carta do Circulo dP Cu- Lida e approvadn a ada da, Recommendou-se ao;; Cir-1 Não ha duvLda 11111 bom 11· Pà:ra foÍ·mar a vcrdiu)ei.rn Pnlã.o devP iel-o a autoridade 
ritvba communícando a JWSRe Ressão anterior. passou-se ao l eulos que não a<:ceite1/J Gomo, vro é um lbeso~ro in_eSLim_a,·el; 'lllentalid!ldR elo Brasil, pa'ra' constitu.idrif · 1 

de· su~ nova Di.rectoria. expPdiente: associados pessoas amasiadas, é 1!17. para a 11JtP!l1genc·1a, l', 
_ Convite do Círculo de __ 0 presidente, mais uma poi;; Isto vue de e1womro aos guia par:) os _nosHos pa~sos na 1 

Villa Arem; para a posse de vez mostrou a ímJ)'rescindiver' preceitos ci.rculist.as réspeita- vida social, e conselheiro ad
sua nov'a Direetoria. nec~ssídacle da observancia do dores da familia. miravel e fortaleza intrepida 

- Discussão elo JH'ograrnma JGstatuto, c1ue determina. cuda - A l~edf'raGão vue editar j para o nosso animo. ),l'elle en-· 
da Comm!'moração da Encyclí- Circulo da CapU.ai envie o seu um Boletim lllf\nsal para ser ..:-ontramos horizontes dilata
ea Rei-um :S-ovarum. representante á reunião elo diRtribuiclo · aos Círculos <' t dos para o nosso espirito. de-

- ConvitP para a Hora de Conselho Admill-istrai.ivo, quP :'\ucleos Operarios ,<10' 1101,so r,isiio para {is nossas incerte
·. Adu1:aeão dos Óperarios Catho- é por e\les mesmos constit11.i- J;;,;tado. zas, solução para um sem-n11-
:1reos. -d.ia 19 de Março, de 21 do, e o uso dos sellos para co- - Foram convidados, D$ Cír- mero de problemas e rumo cer-
As Z,J'"'hOf'a-s, na Igreja ue San- -bi,ança das mensa-lldade.s. eulos a ·enviar ao me11os um to para. multas emprezas clif· 
• lpbigenia. - Foi recommead~o -nos representante na 110sse ··da no- ficeis. 

- Fundação do Circulo O- CircuJ-0s e NU:creos, ,fazerem va Diretoria do Circu-Io .Opera-1 Isto e muito mais podemos 
per.ari-o R:u:rat de lta.pecerica. propag,anda pelo maiu.r eom- rio de vma A.rens, em .Jun- • dizer do bom livro! 

- <:ommuniea'.Ção de C).ue a ,parecim-ento de seus associa- diahy; dia 9 do corrente, ás Mas, infelizmente, quem po-
J'eda,a~.·esteY-e· r.@res~ntada. :·dos á Hora de Adoração dos 16 horas. ·derâ negar a existencia do 

:J10>casamento .oo··c1rcufiffl;a si-. : ~~~~3~ê§~~~~§~~§~=~~§~ª§§§§:~~ mau livro? 
Am:erlco. Te,tto··e na reunião do-, _.,,.,. _:_,.... . ..,.:.;,.,- ·. ·.. Si o bom livro é luz, o mau 
Clrmifü.de vma Prutl.ente. • livro é treva ... Si o bom livro 

cfl:EU:N,IÃO o~s DHUGENTES 

Com reguiar concorrencia. 
realizou-se no dia 1.0 de Março, 
a reunião dos Dirigenl'es da 
FederaGã-O. Falaram o s.r: 
E'duardo Valenzuella e um re
presentante cio Circulo de S. 
André sobre os deveres de um 
.b«)m 'cir~nlista, e methodos 
pnticos ele propaganda par.a o 
alistamento ele novos socios. 

O sr. Amaro de,Abreu pediu 
aovamente que todos os Cir·~ se fa~ representar na. 
~ 

Dep-o,sito de m:ov eis é instrutor. º mau livro é .cor-
1·uptor ... Si o bom livro é ,,.kla. 

Moveis novos, ultimos estylos, q1,1asi de gr:1ça ! 
Dormitorios para ca-sal com 7, ?, 9 e 10· peças, massiços, 
entalhados e com~nsaóos, desmontaveis, desde 550$000, 
600$, 650$, 7~, 800S, avos, etc. Luxuosas salas de jan
tar com. 10.12 pe-ça6 desde 500S, 650S, 700$, 750$, 800$ 
850$, 900$, etc. Salas de visitas, ternos estofados, es
crivaninhas e grande quantidade de peças avulsas para 

q,uarto e sala. Aproveitem esta· rara ·opportunidade 1 

R. HENRIQUE SCHAUMAN, 729, Pinheiros 
Tra,vessa da Rua Theocloro Sampaio, 1150. 

o mau livl'.o, é morte para a 

1 
consciencía! 

Nínguem forme íllusões a 
este respeito, que o problema 
é muito serio e tr-anscenden-
tal ! ... 

O bom livro, util, scient.ifico 
e moralizado, como hr.m c·om-
1rnnlwiro, lrvn para os campos 
do hem e da virtude; entre 
tanto, o mau livro, como um 

aompanheiro corrompido, R6 
~ode leva.r Qll outros ao <:amoo 

EVITE 

Confie seus predi-os 'á nossa orgálli
zação . que, augmentaremos se'tls· · 

rendimentos. · 

ADMINISTRA.çãO PREDIAL, C~M) . i,% oY '· 
5%, - ADEANTA..~NTO SOBRE· ALUGUEIS~ .WIWS 1.~~ , 
C06RANÇAS DE ALUGUEIS ATRAZADOS. - COMPà'A· 
DE IMMOVEIS POR co:N'TA PROPRiA. - INF~S 
~ INQUJUNOS E FIÀDORES. - SEOOã<> B:tl!N.CmA. ·· 
DEPOSiTQS, DESCONTOS. COMPRA DE TlfiJLOS E1ic 

GEKAL. 
N. B.: - Sobre nossa Idoneidade, quaes(Juer informações.·· 

Renato Alvin1 Maldonado & Fi-lho 
RUA .TOSE' BONIF ACJO, 39 • 2.º andar -

PHONE:: 2-2401 --o- S. PAULO 
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PLINIO CORRM "DE OLIVEIRA 
$ÃO PAULO, 23 DE MARÇO DE 1941 

1 Dlrecto ... Gerente: 
FRANCISCO MONTEIRO MACHADO Num. 445, 

Emp,nhado em p,·,movec Quarto Con~resso Eucharistico Nacianal!Federação dos CirCU!0S Operarios' 
um prom.pto augmento _de stlªt --- do Estaao ao Sao Paulo 
tiragem. visando ulteriores de- O E·s e u d o . - . 
senvolvimentos, ·O LEGIONA- · 10 do corrente ás 15 horas na to Fortunato Pinheiro para re-

' R,EUNIÃO DA DIRECTO. RIA l uma reunião dos mr.smos, dia . .Foi nomeaao o snr. Benedic--

j · m carla J/. f t p vaa pela Jtrnta Nossa Senhora da Appareclda, ' ' · F d • . RIO dese a possuir, e , . a o ap ro o · Sob a pi·es'idencia do sr .. Curia.. . presentar a e eraçao, na reu-
tad n '<''xecutiva o modelo do Escudo sym!bolizand0 assim ª predi; · n.. do Nucleo Operario de :ciàade de Es o, um represe · ,,, lecção da Virgem Mãe de Deus Amaro de Abreu e com a pre. 1ao . .. 

tante. que .se incumba de anga- do IV Congresso Eucharistico patria a Elia con- sença do Revmo. Pe. Jerony- REUN_IÃO C'~S DIRIQENTES Villa Maria, que sena rea 11• 
a realizar-se em São Paulo. por nossa mo Vermin foi aberta a reu- zada no dia 9 do corrente. riar assignaturas e quiçá an- sagrada. • S á . · . d , 

nuncjos, bem como promove,r 
a. venda avulsa de nosso jor
nal. tudo mediante comtnissão. 
Os agentes .tambem se deverão 
encarregar de nos enviar noti, 
ciario da respectiva cidade. 

Ao alto e á esquerda trará o · · nião com as oracões do cos- Sob a presidencia do Snr. - er rn1c1a a no pro,:,1'.'o 
cruzeiro do Sul, symbolo da BENÇÃOS E FELICITAÇõES tuine. Lida, foi approvada a Amaro de Abreu, e com apre- mez, a publicação do Boletrn1 
F'é de nosso povo; ao centro. a~ta, passando-se ao expedien- senl)a. dos representantes dos da Federação, vizando orientar 

te; Círculos Operarios do Ypiran- os .desenvolvimentos progressi-
as bandeiras pontificia e bra- S. Excia. Revma. Mons. 11)r. Cartas dos Círculos de ga, Moinho Velho, Santo. An- vo e uniformes dos Círculos e 
sileira entrelaçadas ao pé do nesto de Paula, presidl~tec:: Santa Rita, Parahyba, e de Re- dré, Panl'istano e Villa· Pruden- se·us Nucleos. 
calice com a Santa Hostia,' Junta Executiva elo cife, agradecendo ,a commu- te, foi aberta a sessão. Foram lidos diversos avisos 

nicação da posse da directoria - O presidente, deu. avisos publicados no jornal "Guara-
Assim, p·edimos a nossos lei

to,res residente.e; em cidades on-
.de ainda não possuamos agen-

desLa Federacão. sobre a Adoração Nócturna dos. rapes·•, tendo o snr. PresidBn• 
- Cartas dos Circulos de Operarios, · no .dia 19 de Março te concitado -0s pi·2sentes a 

São Gabriel. Rio Grande do das 21 ás 22 horas, na Igreja pol-os em pratica. 
Sul, e ele São Caetano, com- de Santa Iphigenia, convidan- A seguir foi encerrada a reu, 
rnunicando a posse de suas· do os presentes para a mesma. nião. 
directorias. 

tes,. que nos enviem seus no
mes. Accéntuamos que ne
nhum trabalho deverá ser feito 
por nossos agentes sem previa 
autorização do Revmo. Paro
.cho .do Jogar. Nosso agente 
deverá ser catholico pratican-

- ó snr. Eduardo Venezue-

1 

la visitou o Circulo de Villa 
f>rudente, orientando os diri
gentes para o desenvolv,imento 
efficiente da obra circulista . 

o CORPO CARDINALICIO 
Com a morte elo cardeal Go

má. arcebispo de Toledo (H~s
panha), o sacr~ collegio dos 
Cardeais ficou reduzido a 55 
membios - desfalcado de 15 
membros, portanto. Actua\men
te ha :n cardeais italianos, e 
24 de outras naciÓnalidades: 5 
francezes, 4 allernães. 2 ,hes
panhões, 2 aniericanos, e um 
de cada 11,m dos seguintes pai
zes: · Brasil, Argentina. Ingla
terra, Portugal, Belgica, Irlan
da, Canadá. Polonia, Boémia, 
Hungria e Syria. Corre .a no-

ticia de que S. S. o Papa oon• · 
vocarã brevemente um consig. 
torio e noticias de Roma indt• 
cam os seguintes nomes d& 
provaveis candidatos á dig-ni-
dade carinalicia: mons. Co1111- · 
tantini. secretario da · S. Con• 

. gregação da Propagação da 

te. filiado á Ac<;ão Catholica ou 
a alguma outra associação re
llgio11l\, 

- O snr. Amaro de Abreu 
esteve presente na reunião da 
.lliuta Archidiocesana rla Acção 
Catholica. á qual offereceu os 
prestimos da Federação. · 

- Uma commiss.ão da Fede
·ração esteve em visita ao or
g-am catholico O LECIONARIO 

Sendo encarecida com sum
mo vigor pelos Summos Ponti· 
i'ices e pela Hierarchia catho
l!ca do mundo inteiro o traba
lho pela -boa imprensa, nutri
mos a convieção· de que será 
consldf:ravel o numero de ca-

· tendo benevola acolhida. 

Fé; mons. Giuseppe Bruno, sa
éretario. da S . Congregação ão 
Concilio; mons. Affonso Carlu• 
ci secretario da S. Congrega• 
ção cios Ritos; e rnons. Respi• 
ghi, prefeito do Ceremollial 
Pontificil>. 

- · !<'oi solkita.rla á Radio 
\ Rxcelsior irradiação ela · Hora 

Santa dos Operarios na Igre
ja rle Santa lphigenia no dia 
·19 do corrente. ' 

. tholicos q)le attenderão a nos
so · appello. 

• 
. Tratamos, em nosso ultimo 

O episcopado canadense contra o radio,. 
e o theàtro immoraes 

.. Sempre. está vigilante a San- rectores das radio-diffusora.g.' 
numero, do problema rlos 

.!:..casamentos no Urug.uay ... ]i,Jro, 
dolorosa opposição com a faci
lidade com que. em tantos pai
zes, se des.respeita . o vinculo 
conjugal, do Vaticano chegou, 1 

pelo telegrapho, destinada á 
imprensa em geral, esta ex
plendida estatística: dos pro
cessos de annullação de casa
znento apresentados nas Curias 
Diocesanas no mundo inteiro 
durante 1940. as Autoridades 
F,ccleslasticas só julgaram de-

- Ficou ,resolvirlo q_ue todos 
os circulistas e operarias que 
tomarem parte na Hora Santa 
do dia 19 de cada mez. ass!g, 
nem seu nome· no livro de pre
sença ex_istente ú porta tla 

l Igreja. · · · 
· -~_,,.. ,I•'ol org(liliz~da a; cOJ;nmis-· 
sao da :F'ederação e . dos Cir
culos que irá a Jund.iahy as-

ta Igl'eja! 
Seus · pastores :velam pelas 

aimas mostrando-fliês'''õ ''bom 
caminho, accusando lhes o ini
migo oncfe quer que elle se 
esconda e- s,obre qualquer dis

Seus discursos e seus progr«m• 
mas · soff.riam uma censura sa
verissinÍa, emquanto as can
ções immoraes eram benvindas 
em todos os microphones. 

(Conclue :ca 2." pag.) 

symbolizando a estreita união 
de nossa Patria com a Santa 
Sé, pela Eucharistia, a qual 
symboliza tambem a primeira 
M.issa dieta em solo brasileiro 
e tão cheia de significado para 
nossa histor.ia. 

Em baixo, o Rio Parahyha, 
formando o seu mysterioso 
'' M ", no local onde foi encon
trada a imagem milagrosa de 

gresso Eucharistico Nacional 
recebéu dos Exmos. Revmos. 
S,rs. Bispos de Nicteroy e de 

,Corumbá, cartas accusando 
communlcação da nomeação 
tia Junta Executiva. e enviand() 
bençãos e votos de felicidades 
afim de que o IV Congresso 
Eucbaristico Nacional, consti
tua extraordinarta apotheose 
ele Fé. 

Botucatú, e 
Congresso 

o seu Primeiro 
' 

E 1- • t' ' uc. ,c::.r,s ICO 
Promette revestir-se rle ex- presididas pelo f<lxmo. e , nhora de Lourdcs, dos Padres 

traordinaria importancia o bri- Revmo. Sr. D .. Tosé Gaspar de I Capuchi'nhos, ficará exposto .o 
tha'Q.tismo a celebração do pri- Afonseca e S11 va. Arcebispo I Santíssimo Sacramento e_m 
rneiro Congresso Eucharistico MetrqpoHtano de São Paulo. ' Laus perenes e, todos os dias, 
Dioceimno de Botucatu'. Com os escudos do Congres- haverá "Hora Santa" solemne. 

As diversas com missões en- · so (esmalte), estão sendo d'is• As solemnidades do encerra-
cll.l'regadas de trabalhar para t.ribuidas. a letra e a musica menta se realizarão no dia 8; 
esse fim, veem desenvolvendo do hymn_o officia.l do Congres- com .grandioso Pontifical cele
!Íltensà .. actividade, em todos so, qne foram escolhidas por brado pelo Exmo. Arcebispo 
011 sectorés, para tornar O mais concurso. Metropolitano, e a imponente 
eficiente' possiv'el a participa- I\'o Santuario ile Nossa Se- Procissão Etmharlstica. 

!)ão e collaboração de tod~s as :.:.============================ 
parochlas do bispado e seja, 
ai:islm o Congresso Rucharisti
eo um acontecimento marcan
te na vida espiritual da dio

EUNTES ... PRAEDICATE! 

cese. 
Todas as classes soclaes es

tão emnenhadas em dar enthu· 
sla~mo apoio ás solemnidades 

Pe. João B. Lehmann, S. 
V. O. - Edição "Lar Ca
tholico." - Juiz de, Fóra 
- 1940. 

do Congresso, ao qual assisti- O Revmo. Pe . .João B. Leh
rão altas autoridades do Esta- mann, S. V. D. conhecido por 
do enumerosas representaqões seus dotes oratorios publicou 
tias cidades vizinhas. uma coVectanea. de sermões 

Simplicidade, r.levação, pro
fundidade, concátenação de 
Ideias e vigor são as qualida
des que caracte,rizam esta obra 
do Revmo. Pe. Lehmann, toda 
ella bebida na fonte lirÍJ.pida 
do Evangelho. 

si,stir a posse rla Directoria do 
Circulo dá _Villa Arens, no dlà 
9 do co.r.rente. 

- Lançou-se em neta um v~
to de congratulações pelo .Ju
bileu de Prata da ·Ordenacão 
Sacerdotal rlo Revmo. Padre 
Ir'ineu Cursino de Moura a 5 
do'- .corrente. · ' 

farce com que o faça. 
Foram mais ou menos si

multaneas às pastoraes do 
episcopado ·paulista e' a do 
ep-iscopado canadense, todas. 
duas accusando o mesmo ini
migo. A irnmoralidade crescen
te e perniciosa dos ·program

- Tratou-se ainda das Com- mas de radio e theatró, que 
memorações <ta Encycllca Re.- estão se tornando ameaçado
rum Nov'arum, para cujo es,- res. 
plendor será solicitada a co- Ha muito que se· vinham re
operação dos Revmos. Assis- petindo as queixas dos sacer
tentes dos Circulos e dos Nu- dotes canadenses contra as in
cleos Ope,rarios, realizando-se I justiças que soffriam dos di-

Sociedade ·· Amigos dos Livros .. 
ao LEGIONARIO 

:visita 

· Fomos visitados pelos con
gregados srs. Amadeu Cibela, 
Cosmo Laudan, José Fabi; e 
A:ved.is Demerclan, directores 
da Sociedade Amigos elos Li
vro8. 

E'm agradavel palestra com 

rantil, para os filhos dos con
gregados socios e contribuin
tes. 

Augurando á S. A. L. um 
futuro cada vez mais promis
sor e brilhante somos gratos 
pela Vi8lta. 

-

Porisso o Comité das Obras 
Catholicas de Montreal, pede 
aos _paes de familia que lhe 
denuncie as estações e os pro• 
grammas - com os res.pectl• 
vos horarios - que offendam 
a moral afim de que possam 
tomar medidas d·e repressã.o.: 

Quanto ao theatr.o é tam• 
bem objecto de atten~?,o por 
parte rlo Episcopado. que pro• 
cura atravez de artigos apon• 
tar ao Canadá, o ensinamento 

· do exemplo da Fran<:;a cujos 
costumes e moral fol'ani enfra. 
quecidos pela liberdade do 
theatro, em repres-entar pegas 
dissolventes e immoraes. • 

E' preciso que reajamos. 
Nosso dever é luctar. 
Uma. vez que os nossos Sll· 

periores sempre vigilantes, já 
nos apontaram o perigo e o 
modo de evitai-o. 

A nós catholicos compete 
lucta.r. E como taes havemos 
de o fazer! 

,, 
o nosso redactor S. Excias. ex
plicaram as finalidades bene
ficentes e culturaes da Socie
dade que proficienJemente dlri, 
gem. 

o Papa nao e neutro 
Fundada officialmente com a 

rlevida licença da directoria, 
e ·benção do Exmo. Revmó. Co
nego Aguinaldo José Gonçal
ves, a Sociedade tem por fim 
propagar a boa leitura, atra,·ez 
de 1iv1:os devidamente appro
vados, e conferencias religio
sas. 

Actualmeute ·a dita Socieda
de já tem um departamento in-

A agencia franceza Havas publicou o seguinte tele• 
gralflma da Cidade do Vaticano: 

O "Osservatore Romano", a proposito da cerimonia 
realizada na Capella Sixtina; em honra do soberano 
Pontífice, consagra um estudo ao trabalho apostolico 
do Papa, esclarecendo certos princípios da actividacle 
pontifical. 

Como prepara~ão proxima do para toáas epqcas do anno. 
Congresso, haverá, na cathe- A obra em apreço, dividida GUERREIROS SANTOS 

"O Papa .não é neutro'~ - declara o editorial. "O 
Santo Padre não pode deixar de tomar partido. E' tam. 
bem na lucta que desempenha as funcções de guardião 
do patrimonio da revelação e da redempção, do qual 
todos nos fazemas parte e que lhe foi confiado. Quan
to mais forem entrelaçadas a justiça, a caridade, a fra
_ternidade e o valor da vida adquirida ou criada, tanto 
mais estarão compromettidas a luz e a orientação das 
consciencias e, em definitivo, a existencia ou não-exis
tencia da propria consciencia humana, e o papa estará 
na lueta .Elle combate com coragem pelo bom, pelo 
justo e pela verdade; quanto mais evidentes forem as 
infracções commettidas. Eis a sentença que elle profere 
como uma condemnação". 

dral, pregações especiaes a em dois-volumes, I, Advento - Um sacerdote francez teve a 
cargo do Revmo. Pe. EVaristo Natal e; II, Septuagesima. -

boa lembrança de enquadrar 
Campista Cezar, cura da Ca- Sexagesima - 'Quinquagesima num livro todos os militares. 
thedral de Taubaté, a. come- Quaresma - Paschoa, destina-

.1. que deram, o seu sangue por ~r no dia . 24 de Maio. se a fac1 1tar a tarefa dos pa-
Christo. Sabem quantos 1'\'iSPi-

A. . abert.ura solemne do Con- t•ochos, sempre tão sobrecarre'. 1 . gou no Martyró ogio e no.s h•, 
gresso dar-se-á no dia 1.0 de gado de trabalho e sem tempo vros da especialidade? perto 
Junho, com :Vlissa Pon!~fical de preparar a pratica domini- de 700! 
pelo Exmo. Sr. Bispo Dioce- cal. Essa é ª intenção do au- Vamos pôr aqui alguns ceie-
sano D. Luiz Sant'Anna e ses- tor, conforme declara no Pre- brados guerreiros santos. 
são solemne á noite. facio. São Sebastião, da casa real 

Nos dias 2, 3 e 4 haverá ser;- Todavia a obra vae além, de Diocleciano. Soffreu o mar-
gões particulares e especiae>s t constituindo realmente uma , tyrio em 228. 
pa.ra as crianças, jovens, mo-1 peça de arte, que se le com l Sã.o Martinho, bispo, notavf11 
ças, senhm:_as e homens. ~ li agrad.o . e pr:oveito, podendo I por sua caridade;, morreu em 

As ,ciessoes solemnes terao constituir opt1mo assumpto_ de 396. 
lurar .RQS aias 5, li e 7 e seriQ 1Hllitaçi9t São Jorie, prluclpe lla Capi\• 

doei a; morl'eu sob Dioclecia
no. Além de Portugal, tem-no 
como protector a Inglaterra, e 
teve-o tambem a Republica de 
Uenova. 

São·'Luiz, Rei de França, o 
her'oe da 7.ª e 8.ª · cruzadas. 
Mor'reu de peste. 

Santo Ignacio de Loyola. 
cuja historia ·e bem conhecida. 

A grande .Joamia d'Arc e o 
gigante Nnn'Alvares. 

Foram tambem guerreiros 
santo Alexandre·, S Camillo ele 
Lellis, São João de Capistrano, 
São João GualbertQ. 

Somente essa sentença permanece em conformida
de com a grandeza do christianismo". 

O artigo do "Osservatore Romano" é assim conclui. 
do: "Pastor angelico. Sim, mas no qual a doçura é 

l
, !substituída pela força, quando · as razões de Deus o 

1exige. Isto é attestado pelo Anjo da .Guarda, empunhan
. d.o uma espada de fogo a porta do Paraíso perdido". · 
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i'~ · ü.bella sem compromisso 

Não publicamos eollaboração 
ije pessoas extranhas ao nosso 
quadro de redaetores. 

O LEGIONARIO tem o m11• 
!2uno prazer em receber visitas 
lis installações de sua redacção 
e officina, mas pede que não 
iiejam as mesmas feitas nas 
Zas., 3as. t! 4as. feiras, por- exl· 
gencia.s do serviço. 

CDMIIAIO ... 
MNDA O CARNAVA~ 

ü • 

.Aluda não faz muito tempo, 
eerto jornalista, declarando-se 
ardoroso catholico, affirmava 
q.ue a Ig,reja· não deveria com· 
batel:' o c_arnaval ao ponto de 
estabelecer até retiros fecha
dos, exactamente nesta época 
do anno. Este jornalista, que, 
evidentemente, não tinha na
da de-. catholíco, queria conci· 
fiar a ·Doutrina Catholica com 
a. immoralidade carnavalesca. 

Agora, entretanto, uma re
vista carioca. que não é nem 
se -diz catholica, veiu trazer 
uma nova condemnação ao car
na-val, não já em nome da mo
ral e da religião, mas em no
me do decoro nacional. Esta 
reVista diz que é simplesmen
te um des-calabro para o bom 
conceito internacional do Bra
sil a presença de turistas ex
trangeiros entre nós, durante 
aquelles tres dias. E Isto por· 
que não é raro i'erem-se cer· 
tas pessoas, que, patentemen
te não são brasileiras, photo· 
grapharem scenas g.rosseiras e 
escabrosas, que se desenrolam 
ostensivament~ pelas ruas. 
muitas destas pbotographias 
serão certamente publicadas 
no extrangeiro, e irão· espalhar 
por todo o mundo uma idéia 
pouco airosa do Brasil. 

Como se póde ver, o depoi· 
mento é Jnsuspeii:o. E, no en· 
1·anto, vive-se a. fazer alarde do 
nosso carnaval ahi por fóra, 
como se fosse a mais alta pro
tlucção do espirita nacional! 
Organiza-se uma propaganda 
vistosa e custosa, as agencias 
de turismo organ!sam excur· 
sões espectaculares, tudo para 

C ±. ,_ =·. 
Teve a Juventuda Unlversltarla 

Catholica uma fellz 
fundar um Instituto 

Iniciativa, ·· ao 
especialm.en.te 

destinado a formar assistentes so~ 
_claes authentlcamente catholicos. 

:g 

• Infelizmente, ainda são multo nu
merosos entre nós os elementos que, 
embora com· excellente intenção, cor
locam em artificial antithese a cabe· 
ça e .o coração, quando se trata de 
obras de assistencia e caridade. Pa· 
ra muitas pessoas, é realmente um 
problema saber o que. deve prepon. 
derar, se a lntelllgencia se o cora• 
ção, na execução das obras destina· 
das a alliviar a mlseria do proxlmo. 
E, consoante · o f.eltio brasileiro, em 
geral a partida é ganha pelo coração 
em detrimento da cabeça. 

Na realidade, o simples facto de 
se propor uma questão destas já é 
um perigo. O problema não .existe. 
A inteli'igencla bem esclarecida não 
póde entrar em _çhoque com a sensi. 
bilidade realmente equilibrada. 
Quando os choques entre a razão e 
o coração se pronunciam, ou a ra· 
zão ou a sensibilidade se extraviou. 
E o problema não eonslste, ahi, nem 
em dar o predomínio a um, nem a 
outro, .mas em conservar um e outro 
dentro da ordén, a que os destinou a 
Provi.dencla do Creador. 

Na ordem concreta dos factos, es
tes choques são frequentes, não o 
negamos, E a razão é obvia, · O pec-
cad.o orlg1nal estabe.teeeu no homem 
um desregramento da sensibilidade 
e da lntelltgencia, em coni;equencia 
do .que muitas vezes a sensibilidade 
vibr.a de modo contrario aos. dieta-
mes da razão, e neste caso deve ser 
corrigida; ou finalmente a raz~o se 
extraviá tão a fundo no err-o, q-ue 
uma sensibifi_dade equilibrada. não se-
resolve a· segull-a sem protesto, e 

neste caso é a razão que precisa ser 
c~rigida. 

Mas, perguntar-se-á, .dad.o o facto 
de uma collísão psychologica pro, 
funda en.tre a intelligencla e a sensi, 
bit.Idade, comp saber qual dellas es,. 
tá errada? Cof!lo perceber a _qual 
dellas deve ser conferido ~ sceptro 
da victorla? Oomo decidir qual dei· 
las deve ser reduzida ao· silencio? 

Esta perguntá nern aíttuer deveria 
aflorar no cerebro de um cathollco. 
O methoclo é muito facil, E' a in· 
telligencia,. que está em collisão com 
·a· doutrina da Igreja? Então é ella 
qué_ precisa ser corrigida. E' a sen
sibilidade que se revolta contra o 
qu_e a Igreja manda? Então é es, 

tá que pl'ecisa ser quanto antes re. 
duzlda ao papel que lhe cabe. E 

nem se diga que pode hi:ver casos 
em que a Igreja i:iada tenha de ver. 
Pelo éontrario, a moral caholica re. 
ge todos os actos humanos, e assim, 
este processo de uma lnfallivel se· 

Plfnlo CORllil DE OLIVEIRA 

INSTII UJO O[ 
SERYltD -SOCIAl 
gurança, tão infallivel quanto o são 
a Igreja e o proprio Deus, tem uma 
applicação segura, constante e uni• 
versai_ 

• 
Assim, poTs, as pessoas que se alar-

mam por demais com os modernos 
~ethodos de racionalização das obras 
de beneficencia, aquelles que não 
gostam que a caridade seja exercida 
com intelligencia, segundo os dieta-
mes ~a sciencia, da investigação se-
rena e objectiva, .da execução techni. 
camente perfeita, nenhuma razão 
tem pa-ra se alarmar, desde que fj. 
que bem entendido que, vivificando 
essa technica, guiando essa sciencia, 
illumlnarido essa execução, esteja o 
influxo inspirador da Igreja Catholi· 
ca, ctentro da qual não ha nem pode 
haver erro nem mal, e a cuja som. 
b·ra a sciencla· illumina sem por em 
delírio, a technica serve sem· enso-
berbecer, e a investigação, com ser 
Imparcial e serena, nem por Isto per• 
de sua p.ersplcacia e seu valor. 

A questão, no fundo, está em que 

T W[]lj7P 

:;e - ;;; 

a utilização de todos es_tes roeios M· 
tl1aes 6le se acrescer o valor d.is 
obras de asslstencia e car.idade n~o 
se desviem de seu ver·dadelro senti· 

. . 
do, que o flchario, gu_e · o methodo, 
que a burocracia, não . mantem o 
amor, que é Insubstituível, transcen• 
de em efficacia e pujança à todos os 

. methodos e a _todas as technicas, e 
sem cujo concurso, quer a .technic.:i 
quer o methodo, lenta mas seg.ura, 
mente, se transformam, não em ins, 
trumento de auxilio, mas em meio 

· de oppressão cruel. 
O mal não está na technica. Estã 

na ausencia do influxo da Igreja. ., 

• 
Já se ve, por ahi, que o grande 

problema consiste nç1 formação do 
assistente social. Se elle for um ca
tholico autheotico, não apenas da
quelles que, avidos de erros, se de· 
bruçam curiosamente por sobre os 
muros da orthodoxia contemplando 
affectuosamente todos os disparates 
que a razão humana engendra longe 
da Igreja, mas daquel les que tem 
um senso catholico vivo, efficaz, dil, 
ligente, zeloso, sua acção· poderá ser 
de um incalculavel valor. Se, pelo 
contrario, el!e for um catholico de 

convicções bruxoleantes, difficil lhe 
será impedir que o contrabando cie 
ideias espureas se insinue em sua 
intelligencia, e vicie toda a sua ac
ção, transformando, de optima que 
era em pessima, a actividade que, 
pela natureza de sua profissão, de-
ve exercer. 

Assim, pois, a ninguem pode pas
sar desapercebida a opportunidade 
da iniciativa que tomou a JUC, de 
fundar um Instituto de Serviço So· 
clal, em que,- sob a inspiração da 
doutrina catholica, se tem_per~m as 
intelligencias e se forta_ieçam as von
tades, para o cumprimento de tão al
to e tão nobre mistér. Publicando 
hoje o edital do Revmo. Assistente 
Geral da Acção Catholica sobre o re
ferido Instituto, o LEGIONARIO não 
pod~ría deixa; de dizer, em obedien .. 
eia ao disposto naquelle documen• 
to, tambem uma palavra de incita-
mento e de apoio, que aqui fica con
signada. 

1 Instituiu Mo~erno 
PRACA DA Sfi:, 163 

S. PAULO 
Flscalblado 'pelo ·Governo 

DACTYLOGRAPHIA 
T ACHYGRAPHIA 

O Melhor Ensblo Pelo Menor 
- Preço 

CONTi, 

NUAÇÃO 

DA 1.ª 

PAGINA 

• 
vel' encamln.oar á Santa S~ e:, 
éasos, >:?onslderados infunda

. dos todos os outros pedido!'!: 
Desse13 63 casos, a Santa Sé só 
declarou nullos 21. 

Bella licção, para que COlll· 

prPhendamos o altissimo apre

<:o e.m que a Santa Igreja tem 
o vínc11ln conjugal r,stabeleri:h, 
pelo Sacramento do :.\Iaui, 
rnonio! 

• 
Publicamo~ Pm ncs'.rn nitimo 

i numero o trer·ho rle pm discm'· 
1 so do Santo Pãrl re em ·111n - ·· 1 ' ' ç ,..~ 

1 te declara qne não {· r,,·tttr,,. 
, B, para que ducumenro c!P tiío 
I lt . . • 
1 a .a rn1portanc1a nso passt, 
1 rlesaperc1°bldo a nenhum '18 

nossos leitores, publiramol-;1 
novamente. em outro local ele 

·nossa edição ele hoje_ 
Para esta serc:ão, re!"erv,.1 

mos 11m documento de va.ior 
não menor. Pl'ocede elle ele 

um Jornal ratholico fl'anr<'z rio 

. 1 Canadá. que publícou o ~e-
1 gnlnte texto traduzido i;Jo ·•Q,,. 

servatcire Romano .. : 

"0 _Papa_ no .decurso ele um:i 
allocução pronunciada .por oc, 
casião de uma audiencla geral, 
dlz!a que a lmpre_nsa ment.iro, · 
sa rião .é menos mortlfera. qm .. 

os tanks e os aviões. ÜR acon 

~=========================================-=--=======-===-====:-='.'!"""-===:=!:~7 tecimentos cios <Íias segu intefl 
justificaram essa denuncia fel. 

C A T H o L 1 e o s 
comprem. ex e lua l y a me rtt e $Uéis joias e seus presentes· na conhecida- J o a Ih a ri a 

CASA e As T''R o·· 
Offieínas proprias 

. :·. ' 

· Rua 15 de Novembro N~ 2.6 
(EfqUina da Rua Anchieta) · · 

Umcos, concess1onarios_ '~os atamados 
relogios "ELECTRA" 

Reflexo da guerra nas missões 

ta pelo Papa... Em consequen· 
eia o orgiio do Vaticano de<'la
ra falsas as seguintes notI-
cias: 

1 1 - as noticias segundo a!l 

quaes a Eu)l{)pá' se. deveria, con-
,; •. ,_ ·M it uma "nova ordem". 
: 2· - a . !¼SB~rção segundo a. 

I qual Sua_ Santidade,_ desde lia 
: muito, ,se manifestou contraria 
: á fól'ma clernoc1·a~íca_ de go~ 

· 1 verno. · · ·. · ·. . ·: ... , ,· · 
I • . . . , 

1- ., - as versões segundo a;, 
qnaes · a situa«;ão · dos catholl-
ros a-llemães teria experimen• 
tudo ~nejho.ras. 

4 - a noticia de que 08 re• que? Para estatelar aos olhos UMA VERDADEIRA BABEL, , . 1 
assombrados do turista extrari. 
"'elro uma coi'sa vergonhosa . presentantes da Santa Sé te. 
~ue deverÍamos esconder cui'. Segundo o relatorlo da re- Os chr!stãos sclentfstas pas-; A SOCIEDADE DAS MISSõES EXTRANGEIRAS DE PARIS riam incitado as 'tropas de nm 
dadosamente, P 

12 
d i c amente. partição de estatística dos Es· su.ram de 202.098 a 265.915. j E A ACTUAL SITUAÇÃ() . 

O d 
tados Unidcrs, contam-se nesse. Os qualcers perderam 16.725 ' paiz a passar sob.as bandeira,; 

.m, o mun o Inteiro, depois de · • , d t h Ili · assistir a. uma festa de que paiz 256 Igrejas e seitas com membrps e nao contam com I A occupa<;ão da I~ran<;a pelP lres, -porem: púmànecéram·· nó e ou ro · e gerante. 
nos lisongeamos babadamente 55.807.366 membros. mais de 93.697. 1 allemães imposta, para os ca- 8er11ina1·io .dá Rua du ·Bac, 'on- 5 ___ a affirm~.ção de quE> 0 ___ : 

ern lhe mostrar, como se fos;;e Com excepção dos cath.oliros ·os mo.rmons ganharam .... ' tholicos francezes, em ter cru, de, -ainda, os allemães nií.o en- p 1 1 . . F · 
um !ndice de nosso valor na- e dos israelitas, o numero dos 167.608 adherentes e são ao enfrentar as mesmas difficul- 'raranr. O Sem.ina.rio philoso- apa iav ª mcitado a ranc:a 
clonal. outro conceito não po- adherentes das ~rejas ,limi- 'todo 774.169. 1 d ades que os catholicos alle- y)ií:,O de -Bel-A ir, porem, . foi a fazer com a Allemanha um 
derá fazer do povo bra1,i1eiro nuiu durante o perlodo dn 1926 o numero dos membros elo I mães. polone;-i>s, _aust.riacos e or~up·adil. afõja~do-se ahi os/ lmmedlato tratado de p1;1z, sob 
&enão que " uma especie de a 19'35, de 31.890.l.01 a . · · · · · Exercito da Salvação oassou l elos oul~os pa!zes m~adldos .. O;; aviadori>s a_lle~l\es, sen?o os, pena ele ruina -completa. 
trlbn africana, ainda mal afei- 31-.251.245 , ou seja um recuo de 74 768 a 103 Q38 . neo-pagaos nao podiam deixar Pes. e Selnmar,stas obngados I P . • 
coada á clvilizaç;ão, e que ain- de 638.856. A ; j ,

1 
· 't j •th d . de por em pratica. os seus me- 1 a prorurar abrigo em Bíévres. [ areC'P nos que ª o,rienta.çao 

da tem rituaes barbaras, offi- . gre a OI en .a 01 · 0 oxa thodos totalitarios, . visando i A Casa 'ela ~ociedade em I def;te jornal não precisaria da 
clalmente consagrados. O numero dos ca.thollcos pas- rr

1
acciona-se em dll gruposd.h 8 principalmente a Ig.reJa. E' oi Beaupreáu interessou aos na- melhor confirmação. 

sou de 18.605.003 a 19.914.937 ;' e evou o numero e seus a e- 1 v· h t· · 1 
• t R lt d I i 

Todos os povos têm seus de- houve, pois, um accresclmo de rentes de 259.394 .a 356.638. governo e e ic Y, que ao VlO· i z1s as. esu an o, os m ss ona- • 
f lt 

· t d t' !t?ntamevte protesta contra a: rios tiveram que ir bater íts 
e os, como O 08 ·em. tam- 1 309 934 Algt1n· s -nom.es, ás· vezes i11- :\oferece registro o c!elfcaôf"'. 

b l
.d d o · · · Inglaterra e muito piedosa- ; portas do · Seminario Meno.1· 

em, suas qua I a es. Ver- t traduziveis, d,'io uma Ideia do ' 
d d i t 

. t· . t Durante esse empo, o nume- mente trata elo ensino religio· 1 Diocesano. simo gesto do Sa11tc1 Padr~ 
a e ro pa rio ismo cons1s e 1 1 1 b. , th d ·t · j º 

em sunprimir os primeiros, - ro dos israe !tas passou e e ª yrm · 0 as sei as: a ig~e ª RO, esquece ª violencia e ª 1 Em Dormans, o castello e a Pio XII, que enviou a S. E. o 
e quando isto não é passivei 4.081.242 a 4.641.184, ou seja da allldança de Dafnlel; 1ª lgE1ej~ piedade na defeza elos catholi· 1 capella "Reconnaissance·•, que , ' -

569 942 1narca a com o ogo e o sp1 f Cardeal Snhard, Arcebispo de 
pelo mno em occ Jt 1-o - um augmento de . · · cos rancezes. 1 tinham sido multo castigados s u ;ª s e rito Santo dos E.stados Uni- Paris, um donatlyo de cem mil 
em. accen_t.uar e .ass1gnalar as I O numero dos pro!es!-3-ntes dos· a Casa de Deus· a Igreja A Sociedade das Missões ex- pela artilharia tornaram-se 
segundas. Infelizmente, ha diminuiu em melo milhao. • ' t.rangeiras de Paris, muito tem ·1 sede do comma~do allemão. francos destinados a allivlar a 
quem pense exactamente o 

O 1 
· t d' 'd Ide Deus Viv·o, columna e fun- soffrido com a occupação alie- Em compensação, porem, a pobreza dos parisienses. 

Contrari·o enti·e .nós Ha m. es . s iapt1s as,eque set iv1 em ·1 damento da verdade; a Casa 1 ' 1 , , . , · em 21 grupos, con am com d • d 
1 

. j tnã, o que, natura mente, -vae t esco a apostolica Schoeffer em 
mo, quem se compraz com os 

962 827 dh t I e Oraçao para to os; a gi P ª refletir nas Missões. J l\Ienil-Flin, ni\o soffreu rr{uito 
vtcios nacionaes julgando-os S.~ · ª ~.ren es. 1 ela illumlnaçi\o; os Menonitas Já em junhn o Conselho Su- 1 com os bomba releios e _nella pu-
nm · apanagio q~ie deve ser . Os meth0d 1stª8 ·• q~e !ormam I do Norte da Amerlca; 8 Igreja perior da Sociedade resolvera 1 <leram ficar algl\ns Padres, Ir- doentes e outros nas colonlae, • 
conservado ~ engrandecido igul;llmente 21 grupos, ttim · · · • i methodista primitiva dos Elstª· que os Revmos. Pes. Snperio- i mãos e alumnos. , Mas de varios não se tem no
Semelhantes aberrações d~ 7.00l.637 ad~erentes. 1 dos Unido~; o Te.~plo n~rio- res e Secretario se transferls··í Apezar da desmohilização tida, não se sabendo se mor• 
aenso· patriotico deveriam ser Os presbiterianos formam Il!il de David da umao das igre- sem para 1\Iontbeton, onde po- ! tn abado em agosto, muitos reram ou estiio prisioneiros. 
combatidos sem treguas, por dez grupos com 2.5l3.56a mero- ias chri9 fãs, etc., etc. derla.m ·manter contacto mais; missionar!os ainda não volta- Assim, foi bastante attingida 
todos os meios. i.VIas nada,. bros. · Como. diante deste esparra- livre· com Roma e as_ Missões. 1 ram. T1·es. sabe-se que morre- peia guerra. e o está sendo pe
melhor para isso do que a A igreja lµthere.ria registra mamento de 'seitas, a Igreja Felizmente conseguiram sa- 1 ram no campo de batalha, e'! Ia occupação, a Socied!lde das 
Igreja, que, ao encaminhar os uni a~mento de 280.000 mem- Catholica se ergue bella, no- hlr a tempo de Paris'. chegan- 1 estão pris_lo~eir?s oito missio· ~!issõe~ extranieiras o que re_. 
povos para o Céu engrandece- bros; dividem-se em 12 gru- bre e concrnistadori:. em ena do a _:\lontbeton_ no dia da oc- j na rios, dois irmaos e quarent_a tJetm 1nten~amente nas :\ils-
• •asma .Desta terra. ')os. co.a. 4.24~.160 adeptos,· ·unida.dei "trnacao da canital. Outros na. A >1Ais aspirantes, A111:une aílt.ao <1/\Aa, 



LEGIONARIO -a-

Ai~OClição de Sua Eminencia. Oi 
Gau'dea~ V~Heneuve em prol Governo 

da victoria- da Inglaterra :.---~~ .. 

D LEGIO.'.\'ARIO já tem pu- emhaixadores a para lhe di-1 Victoria que assegura uma 

Archidiocesano b;icado. em numeras anterio- zer: Cessae de fazer rugtr a j longa paz· salutar. conquistada 
res. noticias do .. dia de ora- rossa colera. Tudo que temos mais pela oração e penitencia 
<;üo pela vicl.oria ··. qu(' de ac- depende <ie vós. Seremos vos- que pela espada. 
corclo com o clcs(•jo do repre- sos escravos, nós e nossos fi- Toda a historia da christan-
sentantc do rei e (·om a appro- lhos·•. dacle ensina a mesma verdade: 

------------- •. .__ __ ... 8 •• 11!119 f ! ! •• Yac;flo elo cphc()1iado e elcro, "Mas, caros irmãos. estamos o triumpho elo labaro, Atila 
foi realizado no Canadá. na Assyria, na India, na Meso- detido pelo Papa São Leão, o 

Por essa occasiào S. J<,m. o potania e antes elo nascimento Grande, Luteci,\ salva por San- DIA 16 - Domingi, 1 Pe. Cõnstantlno M. Galassl. da Capella de São José dê 
Ü8liSCO. Cardeal de Villeneuve. A.rce- de Christo? ta Gcnoveva. Lepanto. Sobies- Fabriqueiro: - · de Saut'An-

hispo de• Quebcc. prnnunciou Não olhamos por accaso pa· ki ? para nós mesmos Dollard A's 10 horas S. Excia., as- na. -a favor do Revmo. Pe. Au-
uma ,dlocu,;à.o durante a Santa ra a Europa central. Europa; des Ormeaux e Notre Dame eles sistiu pontif!calmente á Missa clré Duguet; de .Nossa Senhora 
J\l issa .. pro t.cmpore helli.. occidental ou Balkans? 1 Victolres. Solémne do Cabido Metropoli•. do Carmo de ·santo André, a 
cujos trechos principais apre- '' J<J' de Nabuchodonosor e de "Nós nos .reunimos afim de tano na Cathedral Provisoria, favo1· do Revmo. Pe. ·Silves-· 

. i:;entamos: Hollophemes que se trata oti: proclamar solemnemente nos- lg.reja Santa lpbigenia. tre Mura:ri; de Santo Agosti-

Testemunh·al a favor do 
Revmo. Pe. Eugenia Sanches. 

Ritus Parvfulorum, a favor 
das Parochias de São Raphael 
e Braz. 

" Eis-11os aqui. reunidos por de outros nomes que tendes sa fé nesse Deus dos exerci- A' tarde concedeu varias au- !lho, a favor do Revmo. Pe. Ereoção Cano nica d~ Con. 
oc.:casião do suleurne .. dia ele 110s !abios? tos e das victorias que é nos- dlencias em Palaclo. Laurentino Gutierrez. gregação Mariana da Parochia 
orações... recommendado em .. Não é uma columna <le jor- so Deus .. , Pleno Uso de Ordens, por de Santa Therezinha de Chora 
nossa prov-incia pelo Lugar-te- na! de hontem que acabei de "Certamente nã.o somos pe1a DiA 17 --- Segundª·f•lra um ano, a fav'Ol' dos RH. PP. Menino.· 
uente de S. Magestade o Rei. recitar? 1 guei'ra. Mas poderemos sell) Antonio Rao e Joaquim Anto-

Emquanto permanecemos de "Um pequeno povo. porem. , emoção deixai' perecer a civf- A's 14 hora11, S. l<Jxcla. con- iJ.lo do Canto. 15-III-1941 
· Ih · J l D 1· l 1 1 c.:edeu aui:Iiencias publicas na Capella",_ das Re11·g1·osas Co Joe os nnp oram o a eus, 1gac o aos i:;eus ares e a se11s, lização catholica; podemos ~ ·· n-
neste templo centénario, rea- altares. vae .se collocar ante o! olhar índifferentes o reino da Curia. · cépcionistas do Ensino, a fa. V!gario Cooperador de.'Ind1a 
lizam-se e1h mil e quinhentas invasor e seus co!l!parsas. Nftó I barbarle reapparecer no mun- A's 16-30 horas, S. Extià. vor ·de Fr. Jeronymo Hinthen, 11011olis, a favor do Revmo. P-e 
parochias os mesmos ritos sa- são então os G.regos, mas os' do: podemos ver abater e pe- presidiu a reunião da Commis- O .. Cài·nt. Burcardo Scheller. 

d - são da Catbedral n.o. va. · g.ra os. pronuncia-se nesta ho- filhos de Israel .que nao dese- recer tantos. povos que ama-· , .. Binação' a favo.i· dos RR. PP. Fabriqueiro: de V11la Anal:!• 
ra as mesmas formulas e nas jam c.:ahir em poder ele Rolo- QIOS e aos quaes nos 111i'em Ia- A' nólte concedeu a1gumas, Constantino M. Gàlassi. Mons. tacio, a favor do Revwo. Pe, 
mesmas intenções". Jíhernes, não desejando que ços. de toda especie; pódemos aud!enclas particularés, 1 Abêl · Mendes Telles. Antonio Arnaldo Szelecs; de Nossa Se-

.. Porem porque oramos? aconteça a Jel'usalem é seus. sem terl'or obsen·ar c-0111 que 1, Rao, ,Arthur de Vigili, .J-oão nlrnra da Salette, a. favor · do 
Em face das desgraças JH'esen. templos o que acontecera a ou-' oclio uma potencia allucinada DIA 1-8 - Terça-feira Cónsolaro, Lourenço Correr, Revmo. Pe. l<'idelis WilU. 
tes que afl'ligem o mundo - tras cidades e R outros tem• j ataca a metropole britannica 'Alexandre Grigolli. Confessor Ordinario: --:- da 
r.,xpressavam-se os Exmos. e I pios .. _ ·: e ameaça com seu odio a grnn- O Sr. · Arcebi'spo esct,ve uO:· Trinação a .favor do Revmo. F'undação Paulifta de Assis. 
Revmos. Snn;. Bispos, ha ai.- j Eis porque elles descem. das' de familia das nações submet.- Bente de São Paulo. p·e. Miguel Angelo Bastos. tencia á Infancia, a favor dt, 
gu11s mezes - e cu.fos contra; montanhas {\ gtíamecem os l tidas ao nosso commum sobe- Confessor Ord.inario: - da Rev'mo. Pe. Luiz .. Marcigaglia; 
g?Jpes _P~clem a~tingir 1~ossa i desfiladeiros por Oll(~R se possa: rano; podemos enuuierar esses DIA 19 -'- Qua-rta-fefra Pensão Santa .Monica, a favor do Pensionato Auxilium, a fa-
v1da relig10sa. social e 11ac1011al : penetrar. I batalhões que riscam os cem;; do Revmo. Cónego Manuel Cor- vor do Revmo. Pe, Antonio 
que_ todos purifiquem seus ('O· I Em seguida- o povo chamou toei as essas aguias ele aço que A's 7 horas ·- Mi_ssa _r.izacta reia de Macedo; ·do Instituto MarcigagJja; do Asylo São Vi-
raçoes .. ergam seus braços aos I ao 8cnhó!', h·U111il1Ja1Hlo-sf, no nossos inimigos lançam sobre na Capella do Sem111ar10, pôr ]-Dlno Bueno a fàvor do Rev1110, cente d() Paulo, a favor do Rev, ·· 
céus e pela força ele suas 01'R·, jejum e na orac:ão. E' o grande as cidades cÍtjos raios matalll j S. Excia. Revma. Sr. Arcebis- Pe. Doming~s Giovannlnl. J<,rei Salvador Braz; das Ursn
çôes acalmem o castigo divino, sace1'dote F)liachim assegura á as mats lnnocentes victimas; tJO. ·Confessor das f:!eligiosas da Iinas, a fa~or cio Exmo. Sr. 
;itrahinclo para a tena a l'huva ! sua nação "que o Senhor vos podemos sei- os horizontes es-- A's 9 horas - S. Excia. as-. Archidiocese: .. - a favor dos Abbacle D. Pedro Roeser; da-s 
ela misericordia divina". salvará se- presenªardes no. brazeados e os oc.:eanos rug!n- slstiu .á Missa Pontific.:al ·e ás IÚiverendissimos Sacerdotes ·Salvatorianas de Indianopolis, 

"Conta-se nos livros santos jejum e nu oração". : do sobre os fogos mortiferos, festas commemorativ'as do. an- Redell1ptorista.s: João Baptis-1 a fa_vo11 d~ Revmo. Pe. Roberto 
que nos tempos dos Medas e Sabe-se o resto da historia. 1 as frotas que retiniam os coil- nive.rsario .da fundação cio Se- ta,. Miguel Poce e Conrado Jose Walz. 
::los Assyrios. um ditador po- O conquistador insultado pe-: tinentes clesa11parecer . para minario Centrnl ··da lni:ínacula- Kohlmann. Confessor Extraordinarlo:_ -
1eroso chamado N'abuc.:hodono- la. resistencia dos Judeus. qulz · sempre, a fome ameaçar o da Conceição do Ypiranga. elas Ursulinas. a favor de D. 

d . E.xame Canonlco a favor das A B d sor. cégo pelo orgulho. depois luctar contra o poder divilio. mun o sem nos reunirmos A 's 15 horas - S. Excia. pré- · mato o emmu!Jer; da Casa 
rlé obter primeiras victorias Mas o poVü abençoado pelo Se. num commum accorclo pa!'a. op- Hidlu. a eleição dó Oarmello .Relig.iosas:· Iril!ã) FTanclsca- de Nossa Senhora das Graça~ 
pretendeu submetter todos os nhor ao inesmo tempo que : por a força á força, a defeza Santa 'l'het'eza de Jesus. nas da Imm,aculada Conceição e do Asylo Nossa Senhora Au
povos... persevera nas oraçiies organiza ao ataque, à justiça á inniqui- A' tarde concedeu varias Bú· de Bonland0n, Irmãs 'Francis- . xiliadora, a favo.r do :Revmo. 

Enviou Holopl10rnes, seu ge- sua !'esistencia. dacle, a v!ctoria numa palavra, diencias em Palacio, canas d'e. Maria e Oblatas cio Pe. Angelo Alberti; do Colle-
11eraI côm ordem de atacar to- Eis que o braço ele Judith. á marcha nefasta. e que é _pre- SSmo. ;rtedempto'r. gio de Santa Ignez e do Pen-
dos os reinos do Occiclent~. corta a cabeça cio· grande gene-; ciso deter e vencer a qua1quer D.IA 20 - Quinta-feira Sa9ristão de M9gy rlas Cru- slonato Auxilium, a favor do 
.princip.almente aquelles que 

I 
ral e o exercito forrnldavel de' preço sob pena dê 'ver perecer zes, a fav_or do Rr. ,Jois0, BAne- Rev'mo. Pe. André Dell'Oca. 

désp11ezaram _suas ordens. Nabuchocionosor foge persegui-; a ci_vllizaçÃo e a christanclade A's 8 horas - S. Exllla. ·ce- dlcto Lopes. Capella, por 11111 anno. a fa, 
E os r_e'is e principes das do pelos .. Judeus até o limite Eis porque desejamos a vic· lébrou a Santa Missá. na Capei- Celebrar uma M isõa 110s ora, vo1· cio Instituto de Orphans de 

cidades e provinclas enviaram! extremo .<le. seus territorios. j toria. E porque. hoje. nós_ des- la do Go!legio dás ITmãs Pran- tortos. das lt'aü111ias: A. Lixa Perdizes. --=:;:=====--===========·========= tcenelentes ela velha França, fiel ciscanás -da· Divina. Prov'idelt- e }i'.rancisco Camacho. Capelfão do Externato Nos-• . • ? ! 1
1
1nroilsn.o_g.énita ela Igreja, reza- eia, PI;esidindo em· seguida a Trarísmittir Pleno U:o de i sa Senhora Auxiliadora, a fa. 

uI\la festinha dedicadá a S. OrdQns, por oito dia:,. a ra vor I vor do Revmo. Pe. Pédro Paulo 

. . ; de nossas armas porque os po- A's 14 horai-, pfosidiú. · a reu- lflustacllio vau Lieshout. a favor do Revmo. Pe. Archan. 

ª
·~, mL ~a ç,· "Nós pedimos a Victoria Excia. 'dos RH. PP; Emilio lle·:1:i:r, Koop; do Pens10nato Auxilium 

· 1 vos esmagado.s em melo de: nião do Cabido M'êtropol_ltanp, jo Spezla. 
, . e i. suas ruinas funtejantes e de; na Curia e em s~guida conce- 8-III-1941 Trinação: - a favor dos RR. 

Novo 
"Os conimunistas 

fazem o jogo 

O major C'!ement R. Attlee, 
tord do Selro privado e lider 
trabalhista, discursando aos 

mineiros do Paiz. de Galles pre
viniu-os ele que ··os commu
uistas e os descontentes fazem 
o jogo da Allemanha", tentan
do destruir a nação em seu in
terior. 

Ha realmente multa genté 
persuadida de que Hitler é 
)1111 cordeiro no lllêio de lobos. 
Essa gente é util, muito util, 

Xarope "CRUZEIRO DO 
BRASIL" indicado no tra_ 
tamento das tracheo-bron
chitese, suas manifestações, 
tosses rebeldes e abundan
t.es, tosses convulsivas, etc. 
t,11,b, "VUG ", caixa postal 
~l 75 _ s. Paulq. :Sl!l phar
ma.c!a!Í e ctrogar!a,\Í. 

<-· seus lutos sangrentos esperam [ deu audlencias pli'b1lcas. PP. Alberto Ronco e Burcardo 
a nossa ·victoria para respirar .

1

. A's 20,30 presidiu no saláo Vigario Economo de Santa Scheller 

n. .fio·B 

e 

da 
os descontentes 
A llemanha. '' 

e reviv·er: Austria. Tchecoslo- · nobre de São Bento, ·a ses- +herezinha, de Santo André, a R-itus Parvulorum a favor do 
vachia. Polonla, Dinamarc.:a, são inaugural das· aula; da Fa- favor do Revmo. Pe. Dario ne Revmo. Pe. Emilio Jordan. o. 
Rumania. e tarnhem a rtalia, a I culdade do ano lectivo de 1941 Moura. S. B, 
ver_dadeira: rtalia n1as a FralÍGa • Capei Ião do· Collegio Santa 
sobretudo. DIA 21 ,.._ Sexta-feira Ignez, a favor do Revmo. Pe. 18-III-1941 

Para citar uma vez mais as Edtiardo Roberto; da Casa de. 
palavras mesmas rle S. Majes- A's 9,30 horas, S. Elxéia. Cé· Nossa Senhora das Graças, a I Kermesse a favor da ·Paro. 
tade ,JoJ·ge VI. se pedimos· a lebrou pontificalme1;1te a Saü- fa voi' do Rev.riJo. Pe. Estanis- chia 'de Santo Eduardo. 

I; victoria é para "preparar nos- ta Missa no Mosteiro de São iau Ticnér; do Asylo Nossa Pleno Uso de Ordens, por 
so caminho para a justiça e Betito. · · · Séuhora Auxiliadora. a favor oito dias, a favor do Révr11o, 

1 j para ª· paz". .. A' tarde concedeu va.rlas au- do Revruo. Pe. F'austo S.anta- Pe. Septimio Ramos Arantes, 
, "Para Uma paz justa e dura. dieucias em Palac!o caterina.. Pia Baptismal a favór da 
11 • doura segundo o. s votos rei te- Con~essor Ord·1,1ar·1o •, __, da p r arochia de São José ele Vl1la, 
\ rados de S. · S. Pio XII.. • OI A 22 - Sababdo ôasrt Nossa Senhora das· Gra- Amarica. 

E' urila Victoria para nossas ças, a favor dó Revmo. Pe. Procissão a. favor da Paro ... 
armas n,as tambem uma vic.:to- Sua Excia. visitou á paro- J)orh!ng9s Cérrd.to; do .Collegio chia de São José de Villa A!lle.. 
ria pelas ideias; Victoria so- chia de Una e á tarde conce'- santa ._rgriez, Asylo Nossa Se- rica. . 
bre a desordem social que agi· deu algumas audiencias em Pa- uhora Auxiliaciol'à. e Externato Fabriqueiro da Parochi-a dé 
ta presentemente mesmo as lacio. Nossa Senhora Auxiliadora, a São Sebastião de Ponte P-eq1ie:. 
democracias, sobre as ambi- fa·'"I' do R. evmo. Pe. Estani·s. . . vv na, a favor do Re.vmo. Padre: 
ções desenfreadas; sobre. a CURIA ME'rROPOLITA.NA lau Ticnér. J v 
concentração desmedida das eronYmo ermin. 
riquezas, sobré a mecha1tiza-" 7-'-III-1941 Exame Canonico a favor das Erecção Canonica: d~ 
ção do trabaJ.hador, sobre 

O 
Religiosas "dé l'Assomption". Congregação Ma't'.iana de S~ 

desprezo dos dictames funda- Mons. E'rnes.to de Pa.ulà, Vi- L V_lgarlo Ecoriomo de São Sebastião da Ponte P.Íquena;-" 
mentais da natureza, dos ciírei- gari o Gêral, despachou: . uJz· de Gonzaga, ª favor do da Pia União ·das ·ll1iihas de Ma.;, 
tos da pessoa, das regras de Paroého: - de Nossa. Se· Revruo. Pe. Antonio dos San- ria de São Sebastião d& Pont~· 
consciencla, elas 1eis sagradas uh ora do Carmo, élll. Santo An· tôs · Pequena; da .A;ssocia~ d~ 
do matrimonio, das velhlniees dré, a favor ·do Revmo. Pê. Director d,:, ApoStolado da Nossa SenhMa. d,~ F'atima.. ·de,· 
deveres da fa1riilia e ele todos Silvestre Mura ri; dé Villa Gui- Oração, ª favor do Revmo. Pe. Parocbia. de ·Santo :.A,'Ud!lé~ · . 
os p.receifos divinos. lherme, a favor do Revmo. -Pe. Jos.é Visconti, S. J. Do Asylo de Santa Th«meJ:f.... 

JJ;' essa victoria a obter que. Luiz Gonzaga Blazzl. Vice-Dlrector da Federação nha de Carapicul!,y.ba ~ 
nos mautem de joelhos neste Vigarlo: :- de São Caetàno, das Congregações ·Marianas, a nomeados: - Dana. Ma~ dd 
moniento. à favor do Revmo. Pe. Alexan- favor do Revmo. Pe. AgoS!inho Carmo Maia da Go.sta.·"'~ltia" 

- Passairdo em seguida a se clre Grigol!i; de Santo Agosti- Me1tdiclite, ,$. J. Assistente -da ~~ ·da. 
exprimir em lnglez S. Em. nho. a favor do Revmo. Padre Fabriquéiro da Parochia de Associação de Santa ~ 

Parnahyba, a favor do Revmo. h D N •- s 
80 1rueherer, e é esse tambem apresent11 os votos ele felicl- Laurentino Gutierrez. Pe. Luiz Martini. n a; ona, oemw. &lllilaio da 
0 jogo do pa.rtido communis- dade eni riome clós cat.holicos Vigario Cooperador: - de Kermesse, a iavin· da Paro- Silva, Thesour-eira; o Sr~ Dr~, 
ta que, na Grã Bretan-ha asso- franeezes do Canadá, ás S. Ma-. Villa Arena, a favor do Revmo. Herondino de Barros, M:ed:.ICQ.: 

• c1 ch1à de Nossa Senhora da Paz !ada \}eia guerra, procura ain.- Jesta es e exprimir a confian- Pe. Bertuino Goeker,· . de .Sã.o • interno. Pleno Uso de Ordens, por um da afastar os frahalhadores do ça na ·victoria do direito. Caetano, a favor do Revmo. -----~~"-"""-'-'''-'·•=·---.. ................. -~:.$<' 
· R i I anuo, a favor dos RR. PP.: 

trabalho, perturbando a paz in.

1 

e_za-se, a segu r, a so emne Pe. Arthur de Vigili; de Viila Daniél Marti, Mona. Abel Men-
tema e difflcultándo extrema- oraçao pela Victoria e pela paz. Esperança, a favor do Revmo. des Téllés, Francisco Pereira, 1 

me~te a guerra ao inimigo, fa- ' ,-----,,..-----------'--------.....,---....., Mariano Frias,. Anastacio Vas- j 
zen o assim o jogo da Allema- 1 ques, Thomé Fernandes, Ray. 

1 
nba. ' PARA MOÇOS! PARA MOÇAS? mundo Pujo!, n1ctino de 1a 1 

Repete-se na Inglaterra o I p ARA TODOS! Parte, Créscencio "Irruarizaga. 
mesmo facto que a derrota da : Romaria a favor da Parochia 
F.rança, perturbações, internas / CURSOS PRATICOS' E RAPIDOS DE DACTTLOGRA· de Jundlahy, 
provocando a instabilidade e I Binação:. a favor dos RH. 
f l •. PHIA, TACHYGRAPHIA, CORRESPONDENCIA. E raqueza e o governo, que é o · • PP.: - José de Almeida Bap-
responsav·ei uelos destinos da CONTABILIDAD.'41 - NA tista e Con. Antonio Salustio 
nação. Areias. 

Si ª Grã .élt'etanna tem re- Es e O I a R em Inato n Missa na Quinta-feira Santa, 
sfstido, si os "COl1llllllllistas a . a favor dó Colleglo de "l'As-

não têm obtido muito successo, . sompUo_n.", . 
é porque os trabalhadores co- ~UA JOSE' Bt,NIFACIO, 148 Proclsslo a favor da Jrman-
nhecem o fundo de seus pen- A 1 · da.,e ""oss" se· nho•'" do Roªa-. u as diurnas e nocturnas. Matricula sempre abe..t,. ~ " "' •"' " 
samentos", cowQ <ltc\11,rou o rio dos Hon:ums ·pretos. 

_mª4.Q~: Attl~t;;.-.1 ~~~-i-:-----..... --11!1!" ......... ---------~ .Q.~1.~bra~ ""'' .~.!..~ll.•t t ~-.v~ -

. -- ----- - ------ - -

(ABELttJS. 
BRANCOS 

~-

GNTR.: ~ 
QUEDA 005 rABELLOS . 
CASPAPRn!ATURACALVICIE ~-
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Critica Cinematographica da A.J.C~ 

Banco do.Estado de São Paulo Orientação Moral d<>s · Espectaculos 
A LEI DOS PRADOS - . Da. 

R.K.O., com Geo1·ge O'Brien e 
Virginia. Vale. - Rivalidades en
tre vaqueiros e agricultores do 
oeste norte-americano. Luctas, ti
roteios e um a.ssassinato tornam 
o film desaconselhavel aos me
nores. 

nientes e problemas da vida con
jugal fazem com que o film não 
deva ser a.5sistido . por. creanças 
e adolescentes. , ' 

Cotação: Acceitavtl para. adul
tos. 

PROTEGIDA DE PAPAE 
Cotação: 

Aos. 
Ac'<eita.ve, para adul- , Da. Columbia.; con,. B1ia,n Aherne 

1 e Rita Haywort. - Um chefe de 

O AMOR VENCE TUDO 
familia, servindo como jura.do, 
consegue convencer seus compa
nheiros e absolver. uma :moça- ac
cusada de homicidio voluntario. 
Os antecedentes da -accusada e 
as circumstancias do crime não 
são bem -esclarecidas. O roubo · 

Da. 20th. Fox, com Robert Ster
ling e Virginia. Gilmore. - Mos
tra-nos as difficuldades enfren
tadas por um jovem casàl. sce
nas emociol;lantes, ditos inconve-

o REM~D10 
nunca e ·-.:aro

qua.ndo é boin ! 
Un, remedio formulado pelo grande especialista. in

glez, Dr. F.red. William Romano, que clinicou por mais 
de meio seculo, é uma· gai'antia para seu uso em virtude 

. . de seus efeitos rapidos, eficazes e certos, 

~ o m·edicameuto auxiliar no tratamento da Sifilis. gran
demente indicado para todos os sofrimentos causados 
pela impureza do sangue. taes como: l<'eridas nos labios 
e ceu da boca, deformação dos ossos das pernas e bi·a
ços, pustulas, supu.rações em geral, reumatismo arti
. cu!a.r ou muscular, dores de cs1,beça intensas, tenazes,· etc. 

A frequencia com que estas enfermidades se aprésen· 
ta, inspirou ao notavel Profe'ssor Austregesilo a seguinte 
proposição: - O medico, diante de qualquer molestia, 
deve sempre pensar "sifiliticamente ". Por esta, razão 

. deveis usar o "GALENOGAL" sem perda dEI tempo e cof -- · · lp.er~is_ r~!>.u!tados surprehendentes •. 

J N.º 64, EO. 

lrtstituto de· Service 
. - . ' 

Social-
Expressivo edital lo Aasistente Gera~ 

. da; Acçao Catholica 

'Visàndo esclarecer quanto mentla instantemente aos di; 
~s finalidades do Instituto, fun-1 rectores -dos varios circulo!-j 
dado e mantido pela Juventu- operarios da Archidiocese en
de Universitaria Catholica em caminhem para o Instituto de 
1940, estando actualmente no, Serviço Social, _mantido pela 
seu 2,<! anno lectivo, e l'ecom- Juventud<;\ UniV'ersitaria Ca
mendar ;i, sua frequentação aos tholica, moços escolhidos por 
moços catholicos, especialmcn- certa cultura· ~ formação es
te áquelles etnpenhatlos em pi.ritual. 
actividades sociaes, quer nos Não é !)reciso salfentai' ser 
sectores fundamentaes da Ae,. de altli\ conveniencia para. as 
ção Catholica, quer nas obras obras mantidas ou a manter 
auxiliares, o Revmo. Sr. Cone- pelos Círculos Operarios, a 
'go Assistente Geral da Acção existencla. de elementos appa
Cathqlica da Archid-iocese bai- · relhados para lhes communi
xou um edita! que transcr-eve- carem to'da a efficiencia de 
'mos abaixo: instituições racionalisadas. Se-

" E' doutrina da Igreja, lumi· ria mesmo pai·a desejar, que 
·nosamente expostá por S. S. de todos os circules mantivessem 
feliz memoria o Papa Leão representantes no Instituto de 
XIII, que devem os catholicos Serviço Social. Bem que com 
·se aprestar por todos os meios finalidade espi.ritual, segundo 
possíveis para fazer com que répetidas vezes o tem· declara
-na Sociedade e no Estado exer- do· S. Santidade, de veneranda 
'Çam benenca influencia os sa- memoria · o Papa Pio XI, con
·lutares princípios de Nosso Se- vem que a Juventude Opera
;nhor Jesus Christo. Esta é a ria Catholica 1tenha tambem 
!inal:idade de todas as obras e1la alguns membros no referi
.e instituições sociaes _de que a do instituto, não s6 pela co1la
!n,exhaurivel fecundidade do boraçãi;, que a Juventude Ope
~atholicismo fez brotar por raria Catholica deve prestar ã; 
.. mais divers-as modalidades e· direcção dos Círculos Opera
mantem nas variadas regiões rios, como tambem pela gran
,do mundo. de utilidade que os cuidados 

Com o intuito de tor- do bem estar te.rreno tem para 
.nar mais racional e por isso o mesmo apostolado. 
mais efficiente o auxilio que a Na certeza de que este seu 
complexidade da vida social appello será docilmente atten
vae exigindo sempre em maior dido pelos seus dedicados au
escala de1 umas pessoas em be- xiliares e fieis, envia o Exmo. 
neficio de outras, instituiram- Sr. 'Arcebispo a todos os mem
se os Institutos de serviço so- bros dós Clrculos Operarios e 
cfal, que visam dar aos alum- Nucleos da J. O. C. suas mais 
nos os conhecimentos e a for- aft'ectuosa.s bençãos. 
mação necessarios para resol- De ordem de S. Excla. 
verem segundo as normas do Revma., Cbnego Antonio de. 
Catholicismo, os problemas Castro Mayer, Assistente Ge· 
suscitados '.Pelas <leficiencías ral da Acção Catholica". 

quer da sociedade quer dos in- O Instituto de Serviço Social 
dividuos. acha-se funccionando em hora-

commettido por um filllo contra 
o proprio pae, a leviandade do 1 
jurado, e uma tentativa de as-' 
sassinato não rá:ommendam o · 
film aos menores, apesar da ·pre
dominancia do caracter ·humo
rístico. 

Rua 15 de Nov,•mbro. 251 - Caixa Postal 2 , ( minuscuJo) 

Cotação: Acceita.vel para, adul
tos. 

MELODIA 1.'ltAtiltJA - oa 
Art-Film, com John Garrick e 

, Merle Oberon. - Descreve o ro~ 
mance entre um compositor e 
dµas cantoras. Ha graves :infide
lidades conjugais bem como In
sinuações ao suicldio; acçresce 
notàr ainda um divorcio suben
tendido, um ~sassinato e um 
deshumano tratamento de prisio
neiros. Em virtude do · thema e 
das scenas referidas, o fi'.lm só 
pode ser visto por adultos de só
lida. formação !ntellectual e moral. 

Cotação~ Rel!tricto. 

OAPITÀO CAUTELOSO - Da 
United, com Victor Ma.tture. -
scenas e factos da vida marlti
ma, por occasião da Indepen
dência dos Estados Unidos. At
titudes levianas de personagens 
secuÍ;ldarios, um assassinato e sce
nas de combate, estas por serem 
muito emotivas; tornam ~ · film 
defeso á creanças e adolescentes. 

Cotação: Acceita,•el para. adul
tos. 

SÃO PAULO 

Endereço telegraphico' BANESP 11 

Capital 50.000 :000$000 

~ESGONTOS '-- COBRANÇAS - CAUÇÕES 

.................. Ks. 

Correspondentes nas principaes praças do Paiz 

DEPOSITOS em conta-corrente e a PRAZO FIXO 

AGENCIAS: 

Araçatuba - Avaré - B<-tn~etos "' Braz (Capital) • Baurú • Caçapava 
Campinas - Campo ·Grande (Matto Grosso) - Catanduva ;. Franca-. Ita
petinhi~a - Lim~ir~. - Mari!ia. -_ Mirassol - Novo Horizonte - Olympía. 

llurmhos • PiraJuhy - ~(~eirao Preto - Santo Anastacio Santos. 
........; ______ ..;._ ________ ~-------.....;_. -----

; •. . ;e ... 

M1se·r1a, rios Can,pos 
de, Concentracão · 

. . ~ . 

A "S<>cied!l,de Internae• mal j ".Nunca .\brrram hosvitais I remedio p&,ra taiuanhos males • 
. Catholica de Aul:ilio aos Refu-

1 
para, os_ doe_ntes e enfermos, vi- , "Nen1 eu posso· dizc.i- quinto 

giadosº, com .sede em New vem todos. Juntos; occupam ca- soffro. m.-1.s, olhando para o'bi
York, .11 West 42nd ~treet, pu- mas proximas, cout~ruiDanH;e vino Crui::ifiuado. a minha··aí-

0 ESTR·ANHO CASO DO DR, bllcou recentemente um rela- uns aos· outros. O frio é insu- ma sénte-se forte e O meu· (,'ll• 
K.lLDARE - Da. Metro, com tqrio, que é de fazer arrepiar portavel e a maio.ria d'elles ração consolado. 
i:.ew Ayres. - Pellicula sobre um os cabellos, perante.ª fome; a nem· sequer tem, um cobfrtor "J:~m virtude da má. alitncl!.• 
jovem medico e _seu mestre e miseria. ·e desg-raça de cente- pará se cobrir. !•'alta. sabão, lação, estou coberta com um 
orientador, desenvolvida em hos- · nas de· milhares de individuos, 1 agua e tudo o mais. Os prisio· eczema... Os insectos não 
pitaes. Ha forte reserva a fazer p1'esos á ordens dos _nazis, em neiros, ha mezes,·cjue não pro-. ·'tcem conta ... Cães e gatos 
apenas quanto a explic\l,ção, ba- n~üitos campos do concentra- ~~lll que_ijo, ma1j teiga e leite .. esfo~neados. andam. pelo· éani
seada no transformismo, absolu- çao; em l•'rança. . · . II, _ _luxo a que uao podi:nu _che· pu, a larga, durante a·noite.-•• 
tamente falsa ·e ridicu1a, rela~. .'.;.A ._m.lse.da.-: diz, 0 · relato-1 g. ar. '. ?s ca,mµos_ .~stão cJ1eio,; T<J' .• terriv_el ser,~os tratados co• 
tiva. á reacção provocada· pela rio - é inacredita'Y'el. ·O res·en· de veimes e parasitas que tor- mo pa!'ias, p10,r do quo 130 . 

applicação da Insulina eni. doen- timento, a· resignação e o .de, nam a vida h1su11órt~vel. fossemos anima_es; somos ca. 
tes mentaes .. Pelo realismo enfo- sei;;pero estão esta.mpado nas Uma se_nho.ra ~athohca, ·de 20 da veres ambulantes". 
tlvo da scena 'póde impressionar facés mirradàs dos prlsionei- anos de idade, mternada, 1111111 

· o pu~lico 'des~i;evenldo e pouco ros .. Encontram-se nos campos deS tes campos,. esci·eveu: TEM calos? Quer tiral-os ·ou . 
conhecedor do assumpto. Porlsso. · de éón-0entração, pessoas de to- "Só agora aprecio devida; contúrnar co111 elles? Se ,08 

não é o fllm acónselhavel ao~· .das as idades e .condi~es so- m~nte O • grande thesouro da qi,iizer tirar, só pode ser éôm 
menores. . ciais. No carripo de concentra- mmha fe, Os soffr!mentos de. a app!icaçiio do Calliclda 

Cotaçãt); A.ooeitavel para. a,11ul-. ,ção, na pequena: aldeia de Jesus ChriStó dão-me an_hno, CRUZEIRO. Nas pharma.-
WS. Gurs, perto de Pau, no, sul da corage_m _e 'Y'alor. para viv~r,· ·, éias · e Drogarlas. ....: 'Lab. 

!<'rança, JJa. por exemplo, uma· 1\este !nfer~o, o~ide os_~ue nao1 "VUG", caixa postal 2Í75 ·-
IITOTICIAS DO lt;tA - Da. mulher de 106 annos de Idade te~ _f, _eStao verdadEm.amentel· -São· Paulo. 

Metro. - Apresentá este jornal e uma -criança de seis mezes, deses~eia_dos, sem encontrar ---------------------' 
acenas de.carnaval carioca pouco. ;que foi tirada de casa, na au, 
recommendavels, e um concur-·. 1;1encia dos pais. . E' provavel 
so de belleza ·em Copacabana, que· os pobres pais, internados 
cuja. tmmoralidade excede á de noutro campo ou ainda em ]i. 
qualquer cousa americana no ge- herdade tarde venham a en
nero, .sendo 1amentavel à 'Propa- ·contrar 'o filhinho, que a estas 
ganda deprimente feita tia nossa' ho'ras' jl!,lgam morto. 
patr!a; se exhlbldo no estrangeiro, •;.Parece· que os nazis tem 

Q e111penho ém séparar· os pais 
UM PEDACINHO DO CEU dos filhos, u_s n!aridos das mu- ~' .. 

Da 'Universal, com Gloria. Jean lheres, os 1rmaos das irmãs. f~JJ '1>· 
~ cJ. Aubrey Smith. - Devido ao Não ha tamberll o menor em- ;'1 ~ 
talento .musical de um de seus p13nho em separar gente boa, 1 . ._J; "- ..,1, 
membros, uma familia se 'enri,. hone_sta e virtuosa dos maiores · ~""' 
quece, 'perdendo ,a união e bar~ im IP/, ~ .. A,,...a:~:1 

cr mosos. . . .(OllllffflEN(I.A monta até então· existentes. A IH 
precocidade de alguns persona- --------------. l lUllYt..~ 
gens infantis é· o procedimento ""TAN·A· GRAN. 1 ·~ ~ 
incorrecto de um adulto, tornam 
a pelliéula desaconseihavel ás 
creança.s. 

Cotação:. Aeceitavel q,,enos para 
ereançaa. 

LEVANTA-TE MEU AMOR -
Da. . Pa.ramount, com .ÇJaudette 
Colbert e Rày ·Milland. - .Uma 
reporter salva um voluntario ame
ricano de ser fuzilado •na Hes
panha. Dahi nasce um romance 
entre os dois, ao lado do qua:l 
o film fixa aspectos da actual 
guerra. europeia. E' criticavel a 
maneira. pouco respeitosa. com 
que é tratado um sacerdote nu• 
ma scena. ra.pida. Ditos e situa
ções inconvenientes .e de sentido 
dubio são <leffeltos tambem apon
ta veis neste film, atenuados en
tretanto pela comidade. Não con
vem a. menores. 

Cotação: Accelta.vel para adul• 
tos. 

QUEM AMA SOFRE - Pro
ducção G. Miguel "Terra.", com 
Elena Lucena e Floren Delbene. 
- Uma jovem pobre salva, com 
grande sacrificlo, um foragido da 
justlçà. No desenrolar-se do dra
ma, justiflfa-se um adulterio, ha
vendo; alem disso, uma scena de 
assassinato, tornando o f1Jm ina
dequado ás pessoas que não te
nham uma. boa orientação · moral. 
cotação: Restricto. 

Optimo forti
~f i ficante femini-

,.. no; exclusiva-
_,. mente femini-

,. · l!J:. no. Mercê· de 
• IJ s-eu s hormo

~ 7,' nl?S especiaes, 
Tanagran re

juvenesce a mulher. Tàna
gran é o remedio indicado 
em todos os casos de aba

. Umento, rugas précoces, en
velhecimento prematuro,· éa. 
bellos brancos antes do 
tempo, Em todas as dro
garias. 

redo as atenua,' mas deixa sub· 
sistir alguns inconvenientes pelo 
que o fllm não pode ser recom
mendado ás crianças e adoles
centes . 

Cotação: Auceita.vel para adul
tos, · 

LUA DE MEL INTERROMPIDA 
- Da Universal, com Edmund 
Love e Marga.ret Lindsay. - Um 1 

casal de detectives em busca de 
um criminoso. Maneira desres
peitosa· de tratar o casamento e 
mau comportamento de todos os 
personagens. 

Cotação: Restrict• 

MAIS conveni~ncia, maior economra para 
melhor saúde, eis ps requisitos e a fin:a.

lidade do refrigerador ALASKA, o aparelhe 
de linhas elegantes e eficiência garantida.- 5 zo
nas de frio, prateleiras de correr e dispositivoi; 
racion;iis, permitem a conservaçã,o da mesma 
quantidade de alimentos que um refrigerador 
comum de maior tamanho. Procw-e, no inte;. 
resse âo seu confôrto e bom empr~go de seu di
nheiro, conhecer a maravilha da refrigeraçãc;> 
moderna no seu ponto culminante ALAS:KA. 

' . 

Só o conhecimento desta fi- rio noctul'no, afim· de facilitar CANDIDA - Fllm argentino 
~\-r;~ã~!:::;~~:::n:ae~:: i ~J na rd' «· e·' ', 
do aml~o policia! accusado de · : · 
cump1ic1dade em roubos. Assa~·- . · . • · · · 
sinatos, vinganças e scenas de O\SA FUND*OA EM :ta·s-2· 
brutalidade desaconselham o fllm 

RUA 24 _,-E MAIO 80-91 e· SÃO PADt..e a menores. 

nalidades . ~asta para ver-se a I a ·frequencia aos joV'ens qu~ da EFA e dlstribuido pela. Allian
grande utilidade do· curso des-j trabalham ça, com Nini Marshall, - Come
tas esc_olas par.a aque.·1.lés que . . Inforn. 1ações' - _na secretaria dia dramatica cujo assumpto cen
se dedicam ª't bem estar da .do Institu_to, d&Jl __ 2º· ás, 21 hO! trai é a dedfoação de uma em

_gra.nde maioria que compõe a ras, á Rua Anhangabahu' n.0 pregada. em casa de ~ faml
Sociedade:. os op,era.rios. Por 230, Caixa Postal, 118 São lia. Destoam do conjunctó e o 
esse n1otivo, õ Exmo. Sr. A'r- Paulo, onde· s'1rão att·e~didos prejudicam algumas falhas da 

;~M"""~~JiiVR!U:Mi0.,.:,1'-~ cD~~lf~ · · · · ·~ · i_l\W..mR.f&!: j.,wmiciOaruuisi~~". 
Cotação; ~cc~{ta,vQI i,a.ra .idul

. !!tlit.? ~- .. o 1 E w , 



São Paulo, 23 de Março de 1941" ¼EGIONARIO ?,,::,1--

Julio Cesar de Toledo Murat EVANGELHO 

No prox1mo C1Ja 27, fará um He en.corajado pai-a a~ luctas O JD'xmo_ Sr. Prefeito ~luni- o s M i l a g r e s 
1umo que, na cida<le de Sa11tos, da vida. ci11al de Santoi-i. · Dr. Cyro de 
fallecia o sr. Julio Ccsar de Foi llPsse ca.rgo. <'111 plnna Allrny<l<' C,,rneirn, reconheccn
Toledo Mu.rat. CathoHco prn- vujanc:a de sua vida, pois liHlta. do o muito que Julio Murat "Ü,-; rnilagre;; te1- QUARTO DOMINGO DA QUARESMA todos pasmam 

ticaute dos mais convictos, foi 43 a1i'no;;, que Deu;-; !\osso Se- havia f<;itu pela cidadp num t.os por No,-;:-;o Se
sempre um homem por to<los nhor veio buscai-o para dar-_lht, gesto que muito agradou aos nhor Jesus Chrh;to 
os titulos digno da. admiraçào da posse bemavellturança etcr- seus go,·ernados, deu a uma ,;ão obras divina8 
e do respeito de quantos tive- na. rua de Santos o nome deste . . 

São João, IV, 1-15 

Naquelle tempo, Jesus passou ·-para o outro 
lado do lago de Galilêa, que é o de Tiberiades. 
E uma grande multidão o seguiu porque via os 
milagres que Ellé fazia sobre os enfermos. Mas 
Jesus subiu ao monte e ahi permaneceu com os 
~eus discipulos. Estava proximo da Paschoa, a 
festa dos Judeus. Ora, Jesus alçando os olhos e 
v_endo a grande multidão que a Elle viera, disse 
a· Philippe: Onde compraremos nós pão para dar 
de comer a esta gente? Mas, o dizia para tentai• 
o, pois Elle sabia o que devia fazer. Philippe res
pondeu: Duzento·s dinheiros de pão não são suf
ficientes para que cada um delles receba um 
boecado, Um de seus díscipulos, André, irmão de 
Simão Pedro, lhe disse: Ha aqui um menino-·q-ue 
tem cinco pães de· centeio e dois peixes, mas. 
que é isto para tan~a gente? Jesus, entretanto, 
lhe disse: Fa:icei que o povo se aec9mode: na
quelle lugar havia r"tilva espessa. A, gente recos
tou-se em numero de cinco mil adultos. E Jesus 
tomou os pães, deu· graças; distribuiu á multi
dão,, bem como, agindo igualmente, os- peixes 
quanto cada um qu_iz. E, depois que se .haviam 
saciado, disse· aos·' sêus discipulos: Recolhei,- os 
fragmentos para que não se percam. E recolhe
ram·· e encheram d.oze cestos de fragmentos que 

c o ru a multiplica,. 
ç ã o d o s p ã e. s ! 
não porque esta SU• 

ram a ventura de o conhecer. Santos int.eira chorou. e ain- pranteado e inesquecível cicla- 1

1 

que convidam ª lll· 

Pela sua ,•ida repleta de da chora, a sua morte. dão. telligencia humana 
actos de caridade, pela pureza lllll!"IIIIIIIIIIIIIIII 111~ 11111

~1111111lllll!IIIIIIIIIIIIIIJll~!I!! para chegar ú com-

pere · aquelle, mas, 
porque é raro. De 
feito, quem hoje ali• 

do seu grande cornção, \leia prchen,-;.ão de que 
sua ap\·imorada cultura e luci- ' 
da infolligencia, disHe, 'Certa 1 
vez o Sr. Vigario Ueral da Dio- \ 
cose de Santos, numa memora
vel assembléa, Que a Julio l'llu-' 
rat para ser Sacerdote só lhe [ 
falta,•a a batina... 1 

menta a humanida• 
de toda, sinão Aquel, 
!e que de alguns 

De facto. foi lllll grande Sa- j 
cerdote leigo. Nada lbe falta- 1 
'va. A sua rcligiào occupava 1 

· sempre o p1·imeil·o Jogar em ! 
todos os momentos da-irna Yi- ·, 
da. Para adorar a l'so,;so Sc.
nhor, para ·Yenerar a :\larh\. 
Santíssima, pois que era Ter-1 
ce-iro Carmelitano e Congrega
do i\fa.riano, para 8en-ir aos 
pqbr.es ... 9 .. quantge n_ecessilas'..j. _ 
::;em dos sou:; servic:o~. e,;ta va 1 

sempre p1·qmpto, dcsconheda i 
por com1Jlcto os .ol.}stáculos ·e' . 
os contra'.tempos, tão communs j 
em nossos dias .. ,·.:.. _ 

ha Deu,;. ·PoiH. <les-
de que l<JI](: ruin é 

. 11111 sêr tal qu0 SP 

p o::; H a apreli:,udcr 

pelos sentidos, e, 
'por outra ·parte, os 
milagres cslupcndo,; 
pelos quaes Elle go.' 
venta o 111un<lo uni
ver,;o. _ e dirige to
das. ·aR creaturas, 
porque quotidiano,;, 
paHsam despercebi-
do9 (de maneira que· 
niuguem mai:,; con
sidera os prndigios 
exlrao1'di11arios· ope- . 
rados em cada grão
zinho de trigo); _dig-_ 
nou-se sua miseri-
c o 1· d i a rese.rvar,se 

_.sobraram, áquelles · q1,1e ~omeram dos cinco ·pães 
de centeio. O povo, __ no emta-nto, vendo o mila.gre 
operado por Jesus, dizia: E' este verdadeiramen
t'e o ·Propheta que deve vir ao mundo. Mas, Jesus 
conhecendo que o queriam e o raptariam para 
faz.er delle seu rei, retirou-se novamente, e so
ziriho para o cimo do monto 

grãozinhos crea as 
seáras'! pois' fez 
Deus de modo seme
lhante. Com o mes• 

···mo poder c o_m o 

qual 1~lle multiplica 
uns poucos grãozl-
ohos em seáras, çen
tuplica cinco pães 
em l:mas mãos; pois 
todo· o poder estava. 

nas mãos de Chrill• 
to. Os cinco pães, 
e-i-am como scmen. 
tes, não confiadas 
á terra mas multi• 
plicadas por Aquelle 
que fez toda a terra! 

- Offerecido a o !1 

A Sociedade de São Viceute 
de Paulo, foi por· elle escolb i
da para ser, mais' de perto, o 
campo da sua grande activi
dade. ' algumas obras aci- -· sentido:c;, este mila, 

Como Co11 .::le activo. In
gressou ne:;ta Sociedade no 

1 
- dia 1.0 de 1\.go,;to de 1915. na i 
Conferencia de Sagrndo Cont- \ 
ção de Je,;us. Conhecedor pro-/ 
.fundo do Manual Vicentino, 
(1-h-'rO que é um edmpcndio de! 
8abedoria) far.ia as S\Ja,-; l'isi- i 

• tas ao,; pob.1·es com tocla rcgu. i 
laridade e nunca deixpn_ de! 
cumprir um só du,:; sc-u:-; de- i 
vere,; como Vicc11tino. 1 

Viuha Julio lllurat ,da,udo á \ o s Julio Cesar de Toledo Murât, ao lado do É~mo. e Revmo. 
Sociedade de São Vicente de I r. Sr. O. Paulo de Tarso Campos, Bispo de Santos. 
Paulo o melhor dos seus es-

,f_or_ ç' os, quando se resolveu ins, · 
O Sr. Bispo Diocc'sauo; O.s·- seus amigos, mandarão 

talár em Santos, em 21 de Ju, 1, S D p l . celebi·ar 110 dia 27. âs 7 ho-
-.. _ .ho.,." .e 192.5, o Con;_,elho Ce11- Exmo. e ,evmo. l\ . au o ' . 
"" " u d '•r C I b1 ras, no Santtiario do Sagrado trai Diocesano. O seu nome foi. e , arso ampos, ce e ·ou, no 
logo· lembrado para tão alto e lar de ,Tulio l\Turat, a santa Coração de Jesus, e no dia 28, 
-espinhoso cargo .. ·A uua huini'J- Missa .de corpo presente, na ás S horas, na capella da Santa 

~ I 1 · d d' · o Casa ele :i\Iise.ricordia . santas . dade (e a humildade era uma qua a em e 1versos anug s , 
e admiradores, a sua Exma. missas pela s't1a grande alma. 

· das- suas. mais bel1as virtudes) E" . D e 1. G I t · Terminamos, reproduzindo 
:l'éz com que deelinas::;e o con- . sposa a. aro ma a a I 

vite _para occupar a presiden- Murat ed!leu,; filho8h. _receberam fe~~~r:11~~r~~~ere~;~1:·~::ª;a1~: 
ela do referido Co1rnelho. (h-a- a 8agra a commun- ao. " 

O 8eu funeral, foi uma ver- missa de sctlmo -dià: 
:ças_ a intercessão do saudo::;o d . • p Julio Murat, _ d:iscipulo ficl 
e santo primeiro Bispo de San- da ell'a consagra!:.ao. ensa.-
tos, _.D. José Maria Parreira !llÓ8 que Santos nunca tivesse de São Vicente de Pau-lo, com
L.tra, resolveu acceitar 0 car- outro igual, tal era o numc1'0 prehendeu e executou, em to
go··-para _o qual fôra escolhido- de pei)8oas. de todas a8 po,;i. da .a sua plenitude. a caridade 

,,, · q11e a<·o1111Jauhou o seu c1rninad,t por J,esus Clli'isto. -pela · unanimidade dos seu,; çoc!s, , · · 
<-'Ompanheyros. Tendo. assim, corpo até a rnornda ultima. 
um campo mais va,sto de ac- Entre ·outro:,; cargos, em Ya-
çãc,, Julio l\lurat foi O pre::;f. 'rias ai;sociaçõeti, Julio l\fural. T o 'D O e A T -H O L I e o 
dente incan8avel, 0 presidente occupou o .de .Mordomo Geral 
que de todos era O se.rvo amigo da Santa Casa ele· l\1iseJ·icordia 

d e v e 1 e r o 

e solicitõ· .. As portas do seu de Santo,;. " L E G I O N A R I O " 
~abençoado lar, c::;tavam sem-

. '.'p~e . aber"tas- para todos. PJm 
1-eus iaJ:Hof! _a,; palavra::; de Fé, 

'·"de --c6nforto e de estimulo ,;ur- · 
giam aos ·borbotões. Nunca 
(-a,praz-nos •repetir, nunca) hou

. ve quem se aproximasse des
se -e:x:traordinario homem, desse 
grande Chri8tão, que não sahis-

COMMUNICAMOS AOS NOSSOS LE-ITORES 
DE SANTOS QUE O "LEGIONARl-0', ACHA

SE A,' VENDA EM TODAS 'AS BANCAS 
. DE JORNAES.-'. . -

ma tio cur,;o normal da natt1.reza, para reall· gl'e eleva a intelligcncia; é apresentado aos 
olhos, para que nenc exerça o raciocinio. de ~ai-as em tempo opportuno. 

Desse mo<lo attrahem .a atf.e11c;ão claqucl· 
Jes ·que a.s uhraH divinas orélinarias J;'t nüo 
COlllllJOVClll • 

maneira que nas ob.ras visíveis .se conheça e 
venere a Deus in\'isiveT; e, desse modo, leva
dos para a fé e justificados na crença e pra• 
tica dessa fé, desejemos contemplar ao mes• 
mo Deus invisiv·e1 que conhecemos nas su·as 
creaturas ·visíveis (Santo Agostinho, trat . .14 
in Joannen ".) 

1<:, realmente. '11aior milagre é. o governo 
dn mundo todo. cio <Jue a satunu;ii.o de cluco 
mil homens com cin,~o pães. -1~ não obstante, 
do governo do mundo ninguem 8e admira, e 

o· novo sar
CODhago ,de 

Pio x1·· 
ll 

I•'oi consagrado sol-0mnemen
te em Roma o sarcophago de 
marmore ricamente lavrado, 
em que -o c·orpo de Pio Xl -foi 
collocado para o de::;canso fi
nal, nas catacumbas da basíli
ca cle<São Pedro. Duas velias 

'fo1·am :-accesas -defronte -do sar
cophago, e devem arder per
petuamente. 

:t 
A CASA ONDE TUDO É MAiS BA'.l?.Wl':O. :, . 

. ·1 

O sarcophafo foi esculpido 
num-bloco de marmor.c de duas
e meia toneladas, . pelo escul
tor mílan,cz -Gianninq °Ca8ti
g!ione, P- ati ceremorrias foram 
realizadas sob os auspicios da 
Commiwã,o da Lombardia, de 
cujo· <listricto, o cardeal Ratti 
foi elevado á chefia da Igreja 
~f.tholica, sob o nome de Pio 

1 
Piai XII, em discurso pronun

ciado durante a audiencia 
co111 a Conuni8são Milaneza, 

EM GRAND-E 

.Liquida çã ~<1 
Aproveitem os .preços baratissimos em: 

RENDAS, STORE$, COLCHAS, TOALHlNHAS DE 
FILET, PERFUMARIAS, ARTIGOS PA1M. REOEM 
NASCIDOS, ARMARINHO e as opUmas offertas 

na secção de meias;_ 

MEIAS para; érianças -••• ·.- •• -•••• 
MEIAS para homens, -phantazia •• 
METAS para senhoras, fio Escocia 
MEIAS para senhoras, seda natural 

.par desde 1$000 
par desde 1$000 
par desde 2$000 
par desde 7$000 

·RUA DAS PALMEIRAS, 88 a 94 - '.Fel. 5-4-070 

lembrou.que Pio XI dei-a a sua !.::==========================~'~ 
vida à paz, como o dizia' a to e o seu socrificio e alli jaz morreu, nem está encerra:cloi1 
inscripção sobre a tumba, ac- ·o qu-e foi a sua .vida ••• Esse na -sua tumba. Elle vive em J 

cf'escentando: grand-e coração já não bate, Deus, porque é ·uma centelha./ 
- '' O céu acceitou o seu· vo- mas o ardor que o animaYa não immortal ". 

ADYQGAD_QS 

J)r. Vicente Melillo 
-~- da S6 N.0 3 - 2,0 ~dar 

aia 13 

Indicador Prof isslonal H0MEOPATHIA) 
Dr. Rezende Filho 

cons.: Rua Senador Feijó N;CI 
205 - 7.0 andar - Tel. 2-0839. 
Das 15-·ás 18 horas - Res.: Rua 
Castl'o Alves, 597 • Tel. 7-816'1 

]ir. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

·Rua Qufntino Bocayuva, N.0 54 
- 1.0 - Sala 323 - Tel. 2-7276 

Jov:iano 're}Jes 
-e-

J. N. Cesar Lessa 
Advogados 

Largo d». Misericordla R 0 23 
- Sa.'la 904 -

])r. Francisco P. Reimão 
HeHmeister 1,)r. Milton de Souza 

Meirelles Rua São Bento, 224 - 1.0 andar 
- Sala 3 - Tel. 2-1543 - S. PAULO 

·tui 15 de Novembro, 150' - 7.0 

udar - Sala 74 - Tel. 2-0035 p ., Pedrosa Tambellini 
· ~- - A<Ivogado 1 · ·· 

J)r. Carlos Moraes de 
Andrade 

·,-. J!enjamin Constant, 23 -
·f.•:~. Sàla 38 • Tel. 2-1986 

R. Vlenceslau Braz, 14, 3.0 and. 
Telephone 2-6326 ,- São Paulo 

ENGENHEIROS 

· ~ Gonzaga Parahyba Amador Cintra do Prado 
-Campos 
Advogado 

ff'&tàeete· Santa Helena) 
'Ffaça da. Sé, 247 . 1.0 andar • 
~~--:,,ei~l\9-,.~-,.--

· Engenheil'Ó Architecto 

.Architectura religiosa, colleglos, 
residenciafj conectivas - · Rua 
Li~J'.9 B a d ar ó N.0 "'\l 

fl-"=--PAiJU>J 

CONSTRUCT.ORES 

Affonso Butti 
Perito Constructor 

Estudos - Projectos - Orça
mentos - Con.strucções 

Alameda. Glette, 359 - Telepbone 
5-6719 

MEDICOS 
Dr. Gil Celidonio 

Partos - Molestias de Senho-
ras - Operações 

Rei:;idencia: -, R. Albuque1·que 
Lins, 902 - ' i'l'e~. 5-4156 -
Consultorio: - Rua Marconi, 
34 - 6.0 andar - Te!. 4-8501. 

Dr. Camargo Andrade 
Doenças de senhoras - Partos 

Operações 
Da Beneficencl.a Portugueza e da 
Maternlc!Ade de São Paulo -
Cons.: R. Senador Feijó, 205. 
Tel.: 2-2741 - Das 16 âs 18 
horas. - Res.: Trav. Brig. Luiz 

Antonio-, 8 - Tel. 2-6035 

Dr. G. Christoffel 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

Clinica ger-.tl e molestias de 
senhoras 

Cons. Rua Libero Badaró, 137 -
4.0 .andar - Telephone 2-2270. 
Res.: Rua Thomé de Souza, 55 -

Telephone 5-0565 

· Dr. Celestino Bourroul 
Residencia: Largo São Paulo 
N.0 8 - Tel. 2-2622 - Cons.: 
Rua 7 de Abril, 235 - Das 3 

ás 5 horas 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - Molestias de senho
ras. - Cons.: Rua Senador Feijó 
N.0 205 - 2.0 - Predlo Itaque
rê - Tel. 2-2741, - Res.: Tele
phone 7-1268 - Consultas das 
10 ás 11 e das 14 ás 17 - Sab• 

bados, das 1 O ás 11 horas. 

Dr. Yicente de Paulo 
Melillo 

RAIOS X 

\ 

Dr. J. M. Cabello Campos 
· MEDICO RADIOLOGISTA 

Radio - Diagnostico Exames 
Radiologicos á. domicilio 

.i:ons.: Rua Marconi, .94 (Edificio 
Pasteur) - 2.0 and. - Tel. 4-0655. 
Res.: Rua Tupy, 593 - Tele
.:,hone 5-4941 - SÃO PAULO 

OUVIDOS, NARIZ ~ 
GARGANTA 

Dr. José E. d~ Paula Assis 
Adjunto da Santa Ca.sa. - Ope
rações e tratamento das moles
tias de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua 7 .de Abl'II, 235 -
1.0 and. - Apto. 110 (das 14 ás 
17 horas) - Te!, 4-7551 - Res.: 

Tel. 8-2432 

DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomeu 

Cirurgião-Dentista, - Radiologis-, 
ta. - Pela Escola de Pbarmaciat 
e Odontologia de São Paulo -
Clinica Dentaria em Geral -
Raios X - Diathermia - Infra• 
Vermelho - Coagulação - Trans
tlluminação - Vitalidade pw
par, etc. - Trabalhos per car-, 
tão, hora ou orçamentos. -
Rua· Martim Francis(}!!, 97 • Tel. 

5-5476 - S. PAULO --------~-------' Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado da Fa .... ; 
culdade de Pharmacia e Odon-·'. 
tologia de São Paulo - CirurgiãQ. 
Dentista diplomado em 1914 -
Ex-dentista. do Lyceu Coração d«I 

Prof, de Hygiene do Collegio · ------------ Jesus - Especialidades: Pivota, 
untversitario MEDICOS NO INTERIOR corôas, P-on te s, Dentaduraa 

Dircctor do Sanatorio ":Villa. anatomicas e sem abobada, paia-:. 
1\Iascotte tina - Consultas: Das 8 ás Ei 

Praça da· Republica; 8 - , CONS. R. Marconi, 3d; -- 6.0 e das 14 ás 19 ·11or-as - eont;:' 
das 9 ás 11 e das 3 ás ~ he.' andar - .Áppart. 63 ..,:... RES. Dr. Luiz. Melhado Campos Rua. Direita, 64 _ z.o andJll' _ 

ESTOJ\IAGO, FIGADO, INTES- Avenida Agua B.rane&. 95 Medico Ocul1sta .Sala 7-7A - Rés:: AI. Bari!.o d• 
;_ !,!JL'!P--'ª'~l.lliM..@ª~~" . ~:::· - rI~~Rh<>ne ·.§.·68~-ª.l. 'f ~- ~QW,.."'. -li;S~-! ~!, ~-4~ ~;fiol&lcabJI,. _:"é$,_r...;;~ 

6v, .. t-4,. 1 .. 

.. 



FRACOS e 
ANEMICOS 

-TOMEM 

VINHO 
CREOSOTADO 

de João da Silva 
Silveira 

GRANDE TONICO 

.A ELECTRIFICAÇÃO 
. DA SOROCABAN A 

r ºª Syphilís 
! ,,<~ Rheumatisrne 
{;;;t:,j Fenda5 em 9erd ? 

.. ilà:1'· e ELIXIR DE 
1 ~~ NOGLEIRA. ·---------lll?W!llllW!i!!&Alffl~!l!d' !!USN!lllllilif:!l'.:~~®l'.14!':t:Jllffiffl.#.l'lii'tíll,l;~,<JIIWl.\'l#E!h~,r;liil!_~wmimE.Efl!i?!~!l'l-,1Zi~Gill8.1l11Blllll!?i:llllllll!li111411f.lll]™Eililã1!Rl!iW!nilll·ia:tl!itt1W&Bii3Plmllli!Wl~f,M:ml~al~·iji-1;3-·ií'.1MIIZ·;:&11l@E!li1X 1t~~ 

- \\!~~k· Mi'hares d'! curad,z 
sitado o presidente da Tiepu. B A s I L c;ôes c.:limat'ericas p:iuco farn- ':':.:.:.:_~:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_~::: 
blica. servindo com lealclacle e · · . 1·nvr,is dH<tnl ha nm mez, lan-
deslnteresse ao Lrihunal que cem lodH a força de que tlis- Noticias de fonte inglezas.1 

naquelle momento o rP<'ebia. põem para antes deste tempo dizem que as vidimas destes 
PLANO DE OBRAS PU- orll10graphico que organizou atingir poslc;c)es solidas no ter- bon1bardeios ascend~u a 1.000, 

e Por ter regressado rle Ar~- I Hf J(' <\S E A PP ARE- !){)!' incumbeucia elo governo. 1·itorlo ethyope. Ao que pare- sendo considera veis os damnos 
xá. onde esteve em gozo r!P f0- · ' "' ' • Ouvido hoje pola imprensa, C'e 08 c:ommandaclos rlo general 111 ateriaes. 
rias, reassumiu as fnneQões rif1

1
, LHAMENTO DA DE- 0 sr. Antenoi' Nascente,; infol'- Wawell pretende1i1 se aposs_ar A l'oyal Ai·i·· 

1
,_·cit·•·e 11a'o es-Foi assignada pelo Sr. In-

1 1 1 f 1 • v 

.. 'tel'ventor Federal neste l<~'sta· seu. alto c~r~o o genera~ ~a- \ F:ESA N ACIONAL mon que o voca_bula•·io con- : e a. :'~trar ~ . r e. er'.·.o . que i~a teve inactiva damnificantlO' 
do· 110 Banco elo Brasil, 0 con- lentun BenH·10 ria Silva, S(WtP·, A . "b 1 tôm todas ao quas1 todas as Ja-·I Arlrn-Aheha ao mte1101 do pa1z.: 

8 
riamente varias cidades al· 

, tario geral do Mini81erio dai º. Pl't'SHien~e. do ~n una i Iavrn 8 tla língua num total de l !':a Alhania a lueta decorre 1
1 

e
1 

•. Berlim Bremen Ham-
tracto do emprestimo para a Guerra. \ de Contas o rn1n1st.1·0 interino 1 110 mil t"l)ihaclas (]e ac.:eorclo I SAm outras alterações, apesa.r: e nas. . , · . 
elect1·ificação ela Sorocabana. da Fa?:encla transmittiu. para ' . . · ~1,' ·a 1 '. ·. 11 llfic·a- ! dos violentos Psfcm;os italia- 1 burgo so~!reram durante 3 uo1-

A ·operação foi feita pelo ac-, • Realizaram-st> 01 ,1 i, na os fim; convenient.Ps. r.opillfs c1om ª º'. '..?gpio ~) d
11

eª· :~o Pelo ·;
0 

1 nos para desalojar os ".regos I tes seguidas !>everos_ bombar-
·t d "0 ; · ·orias dolla 1 ' " ' · ' ' ' ti t · 1 1 1 · 0 < ª· que sei ,t 1 ·0 '· " · , • · · · " 1 deios Nao é conhecido o nu-

I S · b · · l' d s V ' 12 l • v.ei no, º' n 11 - · m<"ro de v1ct1mas bem como a 
cei e e ~ p1 om1ss . Es,.ola de Educaç'io Physica au. ien icas e o e ocre to- e1 n. ' . t . acla ol> ··gator1·a ~m I de suas JJOsições. ; , . . . 
res pe a o1oca ana, .ava ia a Ido Exercito, com sede na fo.r·' . do correute. que a i~·e o cr,~-; todo o paiz. Accrescentou spr Deante ela vigorosa rnsisten-. ·- são dos re'uizos n1ate-
pclo Estado e ent1egues ao I tale·za de sa-o Jo·lo as provas cl1to espec·ial rle 600 mil conto,; t elo i111·11·st1·0 Gtts- r.ia helenica parece afastada exten P J . ,. •. 

anco e o l as1, o J igan o-s_e da 2.a parte do Pentathon mi- de rern para .as r espesas co1n' ta. vo Ca1ianema ordenar a con- i mais uma probabilidade das i ri, : " , 1 ·'d alie• B I B · ·1 b ·· d , 1 ' · · · · 1 · pensamen ° 1 • · . · 'aes qu 0 uão foram annunma-
e 0 tc na~ epocas dos venci- . . . a exec·11ç·1 Jo Jºl•1110 J<'ºJJºc·la' · , . e os nos commuu c,. os 

•

0 

' ., • , litar, concurso m1ciaclo na Es- · · · ' 0 r . ' ,., ' ' ' fce,iío de um volume pequeno al'rnas fascistas. 
mentos, a effectua1 os paga-, cola Militar no Realengo. As de Obras Publicas e ~ppare-. em papel fino, portat!L Afffrma-se que nos recentes màes., 
mentos das me~mas, dando o J· provas boje se desenrolaram lhamento da De1eza Nacwnal, combates com os gregos, os 
cam~io necessano e recebendo , num ambiente de grande en- no exercício de 1941 e solieita INTERVENTOR NA italianos perderam 10 % de . • • J 
<ia Sorocaba~a em papel-moeda t.husiasmo. tendo e·stado pre- providencia~ no 8entido de ser seus effectiv'os. 
6 importanc1~ conespo~dente. · sente O major Antonio Carlos o alludirlo e.redito distribuirlo PARAHYBA 11 Not1c1~ci 

. A transacçao é ~~rant1da pe· Bittencourt, commandante da ao Thesouro NaciouaL 
tns linhas da May1 mk-Santos. Escola de Educação Physica 

QUANTAS noites e dias de 
Passageiro do aviij.o da Pa- tormento? Com dores de 

do Muntln 

OURO 
Para o Banco do Brasil. 

·A1Ítes de vender seu OUllO 
i é de seu proprio Interesse 

, · consultar os nossos preços. 
ÀVALIAÇõES GRA'nS. -
'l'ambem_ compro prata, den. 
ta.duras ·ê ouro baixo. Ven
de-se ouro pa.ra dentistas. 
R. SÃO BENTO, 549, 1.º 
and., sala 9 (prox. ao largo 
S. '.BENTO). - S. PAULO 

CASA ABRAM 

MONUMENTO DE 
CHRISTO REDEMPTOR 

EM ILHEUS 

õ prefeito da cidade de 
Ilhéus, na Bahia, prorrogou 
por máis 60 dias o prazo tla 
cortcorrencia, publica -\para a 
construcção do .monumento de 

- CJ\:risto Reclemptor na entra
da da barra. 

PRESIDENCIA DO JN~ 
TITUTO NACIONAL DO 

PINHO 

do Exercito, 

·• Inaugurou-se dia 17. na 
Capital dá Bahia. no 19,Ô B.C., 
a Companhia de Quadro. Nes
sa occasião o coronel Renato 
Pinto Aleixo. commandante da 

LIGAÇÃO FERROVIA
RIA DA. CAPITAL DE 

GOYAZ-

nair, chegou á esta capital do · 
. dentes, ouvidos. nevl-a.!gias, r paiz o 81'. Rny Carneiro, mtei ... 

vento1· fecleral no Estado da que tiram por completo ·O ÃO p ; 
sonrno ··e a força para o tras 1 ._ COLLABORAÇ . - re-, 

Parahyba, <1t1e teve 'nesernbàr- ve se e1n Belgra·cto· o esta· bdho. "VUG" Balsamo In_ · · · · 
Foi iniciada a cmrntruc;ão tio qne. a~H:ts concorrido. diano acaba com esses en- belecimento duma collabora-

ramal fenoviario ela Capital rio N h · ; çáo turca-alleiíiã. 
O N Seº 

commodos. as p armacias 
l<Jsrado de Goya,,, na Estrarla MJNISTR FRA CI.. e dro;i-ari8,s. , 2· _ FALLECIMÉNTO _-'- Fal· 

Região. passou revista ás Iro- de Ferro São Paulo-Goya?:. CAMPOS Lab. "Vt:G", caixa Pos-
1 

leceu em Cannes, na Fran-
pas fede.raes aquartelarias. O Partindo de Goyania. onrlP ?5 '" o l 

1 j . . 3';i foi crav,·ttla ·,1. est.ac:,1 <lo 1,1·· 1 1 tal 21 - "'· .. m:. 0. : ça não occupada o Sr. Titu-. 
novo a o ameuto qne esta s1- , Reassumiu .º 8eu cai'go o ~r. l •. ---~ --------, lescu, antigo politico e mlnis-
tuado no historico Forte São lometro "0", o liovo ramal a'-· 1 · (' · · t d "ra11c1scri ,ampo.s. m1111s ro a'! tro rumeno. 
Diogo,. foi totalmente reforma- tingirá estrada ua estação Ge- J t' eg J '1 ·· 1 A ST'I'UA'°'A-0 DOS • 118_' iça, que r ressou e e ., t· .i ... ,, .,_ 
do, por iniciativa da referida neral Cura.rn, localizada ent1·e BAJ ,A· NS 3 - · VISITA - Noticias de 

naH. [ " · ,h. · l 
autoridade, 1 as cidades de Annapolis .e L0.o- o salão nohre do Monrne fonte hespanhola .. assegu-

pol<lo Bulhô(JS, achava-se .ornamentado de flo- ! N'ilo I' ahsolutamente calma ram qmi 'o general De Gaulle e 
• Realizou-se dla 16, em !':a-, O traçado General Curarn-, rns naturaes. O ministro Fran-. a situação da muropa balkani- outros officiaes francezes es
ta!, no Grande Hotel, o banque- Goyania. 11ossuindo cerca rlP í4 1 c.:isco Campos recébeu os eum· j ca. Depois da occupação da: tão em visita à fo1·taleza bri-
te offerecido pelo governo do kilometros apenas ança-se tJP· 

1 
primentós de magistrados, · Bulgaria, fala-se agora duma, tannica de Gibraltar, 

Estado do Rio Grande do Nor- lo divisor dos rirn, Sozinha e I membros do Ministerio Publi- possível ·óccupaçào da Yugos-1
4 

_ CONVITE _ Os subd!tos 
te, ao al~n)ra11t 0

.;, à.ristid_es Gui- João Leite, em terrnno favo-, co. jornalistas e alto,; funcc,io. !avia. Nada d~ positivo se _co-, norte-amei'icanos foram no-
Jhem, mm1stro, .a Mannha, e,, ravel, e por onde mais eco,w.1 narim1. · uhec.:e a respeito das .relaçoes, t· 

0 
vida.dos· a. abando-

1a comTvà Além d · t · t ili • t '11 1 a Y os : vamen e c 11 
st . 1 1 . o m er- nucamente os r 10s poderão _ en _re A. eman ia e ug ·: nàr 

O 
territorio·.cla l•'raliça oc-

ventor Raphael _ Fernan~e_s e ser estencli<los. . . . EMBAIXADOR NEGRÃO la via .. Sabe-se entretanto que ·j ctipada_. · · 
das altas auto.ndades c1v1s e Segundo os calculas reali.za- DE I IM<\, [ o govpmo de Bo-lg1·ado. sem . . . . . . 
militares, co~1pareceram a~ a]. dos pelos techni_cos 110 ·assump- ' ' 1 ' . conwrclar c:om a fJU~ adh_esão 5 - INCl:::_N.DlO -'.[:>epo1~ de 
moço as mais_ representativas .to, a construcc:ao do novo· ra- . _ Í ao pac·.to t_i•1phtP. assig1ia:·a en- 48 hora~ de ~rd'!io.s t1,aba-, 
figuras da sociedade desta ca. mal da E'st.rada rle Ferro Goyaz Del~o~1. -~ chefia rio_ gahlnet: tn)tanto um paeto de nao ag- thos,, a tt1pula(,'ao d,o '.,;j;ram;a, . 
pital I não ~ttingirfi a 20.000 conlos 1 '.1~ 1'.~rnisti O ela Ju stiça .. 0 

:
1: grPssi'to com o governo nazis·"1 tlantico. alle_1uãa_.·. ''1:'rer;:.'1e~" 

Je reis, Neg'.ªº rle Lima. que '~"' as la. co11segum extmg4rr ó mcendw 
MISSÃO ECONOMICA Sumir 0, poSlo <le embaixador l-" 1 1 · In- <iue damniticoú seriamemte p do Brasil na Venezuela. Diz-se cm ium 1u. _que a __ • 
NORTE-AMERICANA VOCABULARIO ORTHO- Após deixar aquellas func- glatei-ra ác!veruu ,, Y~go~lavia, vapor. _ . . 

GRAPHICO ções. o sr. Negriío de Lima es- de que se rPs~na ·º dirPlto d_1;1 6 - PRÓTES1'0 - A. Dlntt• 
Ouvido sohre H proxima vin- teve Am visita rle cle»pNÍicla às atacar est e paiz. defl-e qne eI.le } mal'ca pi·ê,tesü,·u junto ao 

da ao Brasil dr) uma miss:io i rorno foi noticiado. o prores. varia~ secc:õt's rlo Monroe. sen- cor,cPda füls . naztSlfts . cer· ~ gbvel'i1_0 ··pen1a1io contrá a uti· 
economica dos J<;stados Uni· st'Jr Antenor Nascente,; fez Ali· cio, ])OI' essa occasião homena- Jos P<:ntos rl0. impottaneia es- ,.lização rfo há,·io •'Irland'' an
elos. ? sr, Jefferson Ca_ffery,, trpga hontem ao minist!'o Gus- j geado pelos funccionarios ela- tra:egica. . . . ; éoi·.ado e1n porto daquelle pafa 
embaixador norte - amencano, tavo Capanema do vocahulario · quelle Minist:erio. Na Turquia n:to P mais ela·: ~li! amerkàno. 

·O· presidente «a R<"puhllca, prestou os sPguintes esclarnei-, · · · ra. situação. Ha 3 :;emana. o 1 . •• ' 

nomeou para o _cargo de_ pr_e· ! mentos: 1, ===============================. ehanceller A'dolph Hitkr en- · 7 - PE_NALIDADE$_ - Seia_ e 
N 1 CAUTE;t,LAS DO :\JONTJ<) DE SOCCOllH.O l d ,i;idcn~e do Instituto aciona "Em Abril rlevllrú Ch(lga.r ?.O

I MI m r viou uma mensagem éónfideff-1 a~p !CU as sauç~es ªº.:l .JO• 
do Pmho o sr. Manuel Henri· Rio um grupo rle 20 homens; U · - JOIAS USADAS E BRILHANTES - f'ial ao presidentP da Tm·nuia,. vens mglezes que se suhttai• 
que da Silva. _fnnccionario do proeminentes no mundo rlos i Compro pagando os melhores oreeos Sr. Inonu. • rem ao serviço militar, 

.Banco do Brasil. negocios dos Estadm; Unidos. 1 Esta mensagem somente 8 _ OESPEZA .~ Nús ultimoe 
Acabam estes rle deixai' ~-lia- Rua Alvares Pentea- D e -1 - 'M o n a e 'o agora foi rr~qpirnrlida. guanlan- 18 mezés () governo turcc 

NOTICIAS MILI1'ARES mi pelo ar em urna viagem qne do, 203 . 3.º andar elo-se ei~t1:~tanto _o _n;esm-0 ~igi~-1 gastou 500 1;1ill),_Ó(;1S cie, librai 
será feita pela costa OPste ria =============================== lo que cetcou a ca1ta tle H1tle1., tui:cas com 08 prr-par~tivos cl( 
America do Sul, e depois iiela Continuam os_ prep.arativós 1

1 
defeza nadon<1,l, POSSE DO NOVO PROCURA• 

'OOR GERAL DA JUSTIÇA 
i. ~- MILITAR 

costa leste. ,para ai.tingir o E X T E R i o R bellicos na Turquia. mas não f . • , 
Brasil no mez de Abril. O grn. · · · · · parece müito certo o momento 1 9 - ESPERANÇA - O gove\ 
po viaja sob os auspícios <lo · • eni que este paíz julgú-se-ia 110 .de Vichy mostra-se no· 

Réalizou-se ás 14 l1oras do "National ResearC'.h Coundl", __ ..,.,.,...,. ..... ______________________ obriga.dó a intei'vir no con· vament.e esperançado de 1·ecé 

dia 17, perante o presidente do iustituiçãn de carncter priva- D IS CU R S O D E .

1 

ma, que depois de ·vencida. a flicto. · bei; a ajuda norte-americana 
Supremo Tribruna} Militar, ge- do. que se dedica n desenvol- ROOSEVELT. Grã Bretanha O "eixo:· acer- para as populações da zona 
lJeral. Andrade Neves, e de va- ver e augmentar os conheci- ta.rã suas contas com todos os ·uã.o ·occUpada. 
r.io,s ministros daquella casa, mentos do publico norte-ame- seus inimigos, 10 _ CONFERENCIA - U 

_ · a.· posse do sr. Waldemar Go- ricano sobre assnmptos de im- F'alando <lin 15. no a]moçn . Sr. Eden coúfei·enciou 
roes Pereira no cargo de pro· portancia. A missão vem com que an1111alméi:1t.e lltie é Mfere· A GUERRA com 

O 
Sr. Saradjoglu, ministro 

c'urador ger~l da Justiça Mili· o heneplacito <lo governo nor- c:clo twlm; 1· 0 .p,·e~('ntant,i;; eia 
do exterior turco. tar. te-americano e em sna exclll'· imprensa 11,llte-amm·kana. o 

Durante a cerimonia, que são os nossos homens de nego. presidente Hooõ8':elt pr•,.111n· A semana que se finda. não 11 - DESMENTIDO - Os 
l I trouxe alterações senslveis no contou com a presença de cios terão o ·maior interesse ciou importaate ( .scur::,o </UJ. circulo.s berlinenses des-

gf·andé nuilíero de autoridades em encontrar os seus collegns teYe a mais larq,.1 n,pe1 "n,;.si;.ol I quadro geral chi guerra. . . 
e amigos do novo titulat, o ge- j sul . americanos, industriaeis. em todo 11mnrlo. _ 

1 
. E:n~ redor rlP. Keren na Afn

neral Andrade Neves rlirigiu commerriaes e technicos ob-: Suas palavras foram muito I ca. contmua v10le1~t.a a bata
Jjgeiras palavras ao sr. '\Vai- se!'vando principalmemt>· os! positiva,; podendo ser rlivi'.1iclas · Ih~. procurando os rnglezeR 'do
·da,wiro Gomes_ Pe.reira, discur- aspecto? importantes da viria Pm rln:i~ partes:_ Na 11t·in_'';'ira nJ1_nar t:º'.~º 8 :)~ pont?s. e~tra:e· 
,;ando Jogo em seguida o sr. econom1ca e os problemas )Je- parte rle sua orac.;ao o presH,en. g1Cn:-; JMI, s, apodeiat ria p1a
P.am-ÃO Whitaker. em nome dos culiares a caria um dos paizes te norte.americano exa!fon 11s ça, 

11rocnradores da .Justic;a Mili· que visitem. Tomhem serão clemo!'racias. conclemna11d 1i os J!'oi offic1a1mente recon11ee1, 
iar. O novo procurador geral examinadas cuidadosamente as di<-tiiclnl'es. que foram rAspon- rio pelo" itulianos que a capi, 
a,ff.iJ,m(:lU que era seu desejo possibilida<IPS · dt> nm rlAfSen. · sahilizados pelo mal es 1ar $O· tal ria Soma!ia ingleza c:ahiu 
corresp.onder plenamPnte á volvimentó industrial da Ame-· eia!. , novamente em possp (]os hri
confian,:.a que lhe tinha depo- rica do Sul. J•:m ,rnguHla. Roosevelt fallou : tannieos. Hfc'.rbera desde rn é 

sobre seus projecto,; de auxi- 110,'1\lllente uma cifladc diTi

1 
O; MELHORES PREÇOS 
-~ E A MELHOR QUALIDADE 

lio ü Jnglatena. China e Gre- girla J)elos ingJpzr.s. A guerra entre a Allemanha :. 
eia. CPrtos círculos europeus: ,Na FJthyopia c·onlin11nn1 o~ 1 A a Inglaterra se--resume na; 
entenderam certas palavras' ava1Íços elo exercito patriota· lucta submarina e nos hombar. ! 
de H.oosevelt. c,omo, promes,,a ethyope, sob o commando de; dei os acreos .. Novamente os al- J 

aos paizes halkanicos que re- offieiaes hritanni<-os. Oia 19. 1 lemães alinunciam sua guerra 1 
1 sistirem ás ameaças do Reich. os ltalianos penleram ri !'idade, submal'ina para arruinar a na-

~ Presunto e l''r1os --- Vinhos ~'inos. 
Fructas, Biscoutos e Bombons -

Generos Alimenticios 
(> 

EMPORIO MONTENEGRO 

1 

As palavras do pi·imeiro ma- ·de Jijlga, situada no coração j' vegação ingleza e noi·te-ameri-
gistraclo norte-americano foram da Ethyo1iia. Declaram os t:ir-. cana. 

, recebirlas com graude anima- culos autorizados de Roma, 1
1 

Os aviões germanicos hom-

1 
c;ào na l11glaterra. onde a im- que dentro de um mez. os in- i barrlearam Psta semana. de 

, pJ·ensa e o governo expressam glezes encontral'ão nesta parte! prefereucia os _pol'tos onde de 
1 sua sati,;fa<'ção pela ajuda elos rlo solo africano_ lllil adversa-, verií.o desembarcar as·_ai-mas e 

Estados lJnidos. ' . rio de inconte,tp valor: a chu. viveres no.rte-am_erlc:_anos pan· 
BUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 Nos pai'zes totalitarios as pa- '. va. Na estação chuvosa, as-1· a I_nglaterra. Algumas dar 

A V E N I D A 
la nas ele Roose·velt causaram' severam estes circulos roma- grandes. cic)ades lndustrlaes fc: 

·ME R e E A R IA ! 1 indignaçào, sendo consideradas nos, os brltannkos terão de ram attmg1tlas, en!re ellas, Li 

AV. BRIO. LUIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente á Igreja 
Immacul1ula Conceição) - Pl;,IONE 'l'-545S 

~ como evidente intro111issão fazer cessar o impecto_ de seu verpool, Hull e Bnstol. ,,_ ... 
' americana em "negocios in- ataque, com notâvel vantagem -----------

ternos ... do outro continente. , para as tropas peninsulares M ar m O rar i a. V l d a I 
:N'a 'Allemanha o discurso foi : que durante este tempo pode

Experimente a , publicàtlo em partes, sendo ! riam se refazei· e organizar a 
.MANTE/G/1 "BANDE/RAN'!E" '· margeado por violeutas criti-: resi,tend..a. Os mesmos Cir-

<'' , __ ., 
.1-~ .-. ~ • 

'12":1- _9$000 cas: Na Italia, os jornalistas I culos não escondem entretanto 
a.uu asi;umiram em to!l1 patetico, 1 a preoccupação de que os in-

. _ .:.----.tll.8.ndo um dia.rio 4e ~9· 1 glezes 1JonlHiceudo a.11 lloniii.c-

Espec1a11eia em tumulos de marmore e granito. -
Preços modJêQS, -. A. VlDAL NETTQ; . .,... ALAMeQA 
BARÃO D~ !;.IMEIRA N,0 108 • .,.. Tele,·hone 4,za12. -.-
SÃO PAULO. • 
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;13RAGANG.A 

OURO 
PRATA E PLATINA 

de toda especie, ao preço 
mais alto da praça, com
pra-se. Consultem nossos 
precos. Rua 15 de Novem
bro, 193, 2. 0 andar, sala 

23. - São Paulo 

das as pedras fundamentaes 
de mais duas futuras casas pa
rnchias. que servirão para a 
estabilidade do sacerdote em 

A respeito o essa nova · fun
dação é bom que se accentue 
tlc'r sido sempre BragaliGa um 
remanso tranquillo de almas 
(·.armelita1rns . .Jú ha nn1itos an
nos aqui floriu uma Recc;ão de duas pequenas parochias: a 
Carnrnlitas da Ordem ITT dai do_ bairro do Pinhal e a do 
Capital, te11rlo obtido pelo seu , bairro de Pedra Grande. 
numefo e piedacle. grande im- J O povu catholico desses dois 
portancia. Ne:ssa occasiào o i districtos está contentíssimo. 
Vig·ario, Conego .Jo~é Carlos de Sãc, dois edificios amplos, l,lem 
Aguirre. contava c-om o zelo architectado8, modernos, que 
desse ramo carmelitano pa.ra por certo, no momento, vão 
todas as obras de zelo e de além das perspectivas do ]o
culto. 

Novas casas parochiaes. 
cal, mas que servirão, por mui
to tempo, sem necessidade de 
reformas e modificações. J:t~o
ram feitos definitivamente, pa
ra servirem durante muitos 
annos. · 

Erguendo, assim com cte,1, 
velo, teu coração, um altar a 
Jesus, teu exemplo arrastará 
outras almas para Ell~. 

Irás assim oceultamente; trn. 
balhando para o explendor daa 
homenagens que serão p1"esta
das a Jesus Hostia em nossu 
Paulicea. 

E o Congresso Euchar1Rtlco 
preparado com a santlffcação 
das almas pela união mais Jn, 
tima com Jesus, será uma ver, 
dadeira apotheose de J:t"é Amor 
e Fidelidade ao Nosso ' Unl.oo 
e Divino Senhor. 

E a Virgem Appareclda ha 
de sor.l'ir satisfeita do alto d'-' 
seu throno, e derramará co. 
piosas graças . e bençãos sobra 
as Fijhas queridas qi1e com 
mais ardor trabalharem para a 
triümpho e gloria de seu ama, 
do ,Jesus. 

M. P. C, 

Dr." D~;aÍ ~p~;--~ 
OcUllsta- f 

Rua Senador P. Egydlf,, 1!I ! 
Salas 513-14 - 14 ás 17 -hs, 

Telephone 2-7818 
,.., "-..... . 

A Docese de Bragan<;a, aos 
poucos, vae aperfeiçoando a vi
da das parnehias quer ao ]~ido 
espiritual, dotai;do-as de pa
rochos dedicados. quer do lado 
material, incentivando os ne
cessarios progres.s'Os qu~ di

Ordem 111 de Nossa Senho- zem com a vida da,s igrejas e 
ra do Carmo. - Em Setembro 
rle 1940 foi autorizada a ins
tallação nesta cidade. da Or
dem III do Carmo, filiada á 
Província Carmelitana Fl11mi-

das obras rla Igreja_ . Como construir a minha casa 1 
Nesse partienla.r. multo já 

foi feito. Desde que Bragança 
é diocese, todas as matrizes e 
muitas das principaes capellas 

nense. Depois de varios 11repa. passaram por completas refor
rativos, eom aleg.ria geral dos mas, apresentando, as cidades 
devotos de Nossa. Senhora. rea- as suas igrejas como as cons
Jizou-se finalmente a admissão trucc;ões mais em realce, sob 

Adquiram o novo al~um, contendo innumeras facbà
das e plantas baixas de predios, desde a casa operar.l,!l 
aos opulentos bungalows, confeccionado em papel couc'h'é 
e que é vendido ao preço de r.s. 88000 ó exemplar, 

E' DEVER OE TODOS dos primeiros quatorze novi-1 o· ponto de vista da arte e do 
ços, promissora esperança pá- cuidado. 

os e A T H o LI e os ra o dia de amanhã, A tocante Agora mesmo foram lança-

Se pretende construir, não o faça sem primeiro ver 
o album supra annunciado .e sem conhecer as vantagens 
que offerecemos, quer á vista, quer a longo prallo, 

Para construir a prazo, basta-lhes ter terreno pago, 
ESCRIPTORIO TECHNÍCO DE CONSTRUÇO-ES 

Rua. do Thesouro, n.0 27, sobrado s. PAULO 



~;MOViMEHIAD~. . 
Deney Sales ~tl'!HN!Wi~·~~,,e..!,?,?,?;!'9ffl!N, 

A semana que pai1sou foi essen.cia.lmeule uma sewana de 
anci-osa expectativa. 1 

Po\leas vezes uot.icias tão sen.l!acionae~ se acumularam 
ao mesmo tempo em poucos dias. 

ANNO X1V l SÃO PAULO, 23 DE MARÇO DE 1941 .t NUM, 44Q 

Deilas, a que causou maior surpreza foi a resi~lencla da 
Yugo-Slavw. ás exigencias do Reich. 

Depois da completa abdicação de toda a autonomia pela 
Bulgaria, o que collocou a Yugo-Slavia em posição difficil. 
cercada pel-os ·alliatl-os do Reich quasi completamente, o pessi-
mismo dos cire.ulos mais autorizados foi completo. Não se l A Missa dci Espirito Santo 
es.pe.rava mais ~.ue a adhesão da Yugo-Slav'ia ao paclo, e con
sequente invasão do palz pelos forças do Reich. afim de au
xiliarem a Italia na frente albaneza. 

Tambem nos Balkans as conversações do ministro Eden, 
e consequente fii•rueza da Turquia, da qual poderá resultar 
um pacto incluindo a Yugo-Sla.via. Grecia, Turquia e Ing-la
ter~·a para se opp01·em ao Reich occupou a attençào geral, 
principalmente depois que surgiu a hypothese - aliás mu.ilo 
provavel - da Inglaterra tomar a I iniciativa das operações 
de guerra, antes qu~ se processe a completa eonsÓlidação das 
posições germanicas na Bulgar-ia. 
· Na Africa o avanco inglez não causou surpreza, por quan
to se desenvolve como fôra prevista. Ao contraiio, a resis
.tencia italia.na em Keren é que ultrapassou as previsõÃs. da
-<la a fraqu!iza das demais rrentes. e o moral abatido que for-. j 
çosamente domina as trot>as peninsulares. · 

A boa v·ontade da Inglaterra e dos Estados Unidos no 1 
abastecimento da França por outro lado, veiu desarmar· o gó· 
verno de Vichy, que nenhuma queixa parece te-r contra o 1 
Reich, que se engalanavà em festas, offe.recendo banquetes 
ao general Weygand. no mesmo dia em que era asslgnado 
com o Sião e o .Tapfto o armisticio que representa um golpe 
de morte no seu imperio asiati'co, mas se e1talta na defesa i 
úo imperio colonial africano. e ameaça de guerra a Inglater- [ . 
J'a, com pretexto de abastecer o paiz. i •• 

Mas a posição norte-americana é que principalmente con- i 
centrou maiores attenções .. A votação da lei sobre credito , 
para as producções militares, após o ultimo discurso do .pre- : 
sidente Roosevelt, e as ameaças de Hitler, baseadas na actua-

1 
ção de seus s~brnari_nos no ~tlantico -- ªl?proxi~?-ndo a_guer
ra deste hem1spher10 - vem tornar maior a 1mpressao de 
que o auxilio americano pode ser decisivo, e .o "fueh.rer" tudo i 
fará para resolver a guerra antes que elle pese de fol'ma ra-, 
àical, ainà.a. com medidas que obrig\tem os l~st3:doR Unidos 'i . 
a. uma posição formal contra os pa1zes totahtanos. . , 

l Deposito. de moveis 
Moveis novos, ultimos estylos, quasi . de graça! 

',. 
''!• 

Dormltorios para casal com 7, 8, 9 e 10- peças, massiços, 
entalhados e compensados, desmontaveis, desde 550$000, 
600$, 650$, 750$, 800$, 850S, etc. Luxuosas salas de Jan
tar com 10.12 peças desde 500S, 650$, 700$, 750$, 800$ 
850$, 900$, etc. Salas de visitas, ternos estofados,· es• 
crivanlnhas e grande quantidade de peças avulsas para . 

quarto e sala. Aproveitem esta rara opportunidade 1 

R. HENRIQUE SCHAUMAN, 729, Plnheiroa 
.Travessa da Rua Theodoro Sampaio, 1150. 

a Santa Missa, que foY 
Arcebi!1PO Metropolitano. l

i Como de costume, a Juventude U]liversitaria Catholica alumnos, ã porta ela Basillca, após 
fez r_"alizar ·este a~no, na. Basllic~ do M~.steiro de São Bento, 1 celebrada pelo Extr1o .. e Revmo. Sr. 
a Missa do Esplr,to · Santo, por, occas,ao da abert.ura dos no dia 15 ãs 8 horas. 

l
1 cursos universitarios, A ·' · · · · . _ . _. ~ 1ssa do. Esp1r1to Santo ê uma antiga tradicção das 

O nosso cl1che apresenta um grupo . de professores e Universidades Catholicas, e a J. u. e., que sob a sabia_ di• 

======================================= recção do Revmo. D,- Paulo Pedrosa, O. S. B., ha longos a111io~ 

Martyres cristãos na Allemanha· 
A revista "Time·•, de New defensorns da liberdade. levan• Ha muitos cllristãos que es- pu, seu laclo, respeitar o go-

York, publicou reoentement.e tassem a voz e protestassem, tão pedindo ardentemente, no verno constituido. 
um artigo sob o titulo - Mar- mas engaQ,ei-me, porque nin- fundo dos seus corações, que Hitler não respeitou. pon:,m., 
tyres allemães - que se refere guem os ouviu. A Igreja foi a Deus nii.o conceda a victoria a nenhuma elas clausulas da con-1 
largamente á terriV'el perse- unica instituição; que se atra,-j Hitler, porque veem nella• um cordata, que para elle passou ·a 
guição, que os catholicos, os vessou, no caminho de Hitler, grande perigo para a: religião ser letra morta. .. 1 

protestantes e os judeus estão em defeza da v·erdade of.fen- na Allemanha e talvez em toda Pouco depoi., de ter assigna-
isoffrendo, naquelle paiz, ·ás dida. Nunca me imp01·tei antes I a Europa. do a concordata com a Igreja 

~ãos dos nazis. São desse a.r- com a Igreja, mas sinto agora Uma agencia catholica da Catholica. Hitler ])rincipioq a 
tigo os passos principaes, que gl'ande estima e admiração Suissa deu, ha tempos, a se• .Jançar vistas cubiçosas sobre 
vamos transcreves: por ella que foi a unica a de- guinte noticia: '· Receia-se ge- os protestantes. que pretendia· 1' 

"Vós Herr Hitler não sois fender, 'com co.1·agem e deno- ralmente que os nazis, embria- Uominar. submettendo-os ao 

0 meu' Fuhrer, mas' Deus que do e persistencia, a liberdade gados com a victoria final, fu. seu jugo humilhante. 1 

reconheço como meu Supremo itellectual e moral". rão todos os esforços possiveis • Os protestantes nllemães (111-1 
Senhor". (Apezar de tudo isso. Eins-

1 
e imaginaveis para destruir oR thernnos reformados) uniram-

Este desafio do pastor pro- tein, que é um grande mathe- ultimos vestigios do christia- se voluntariamente. 11a p1·ima- i 
testante Martini Niemoller é matico e um pessimo philoso- nismos na Allemanha, e esta- vern de 1938, na. chamada I 
actualmente repetido por mi- pho. continua a atacar a cren- bel-ecer uma "igrej:i nacioiial ", •· ign•ja allemii ". , 
!hões de allemães. Qll religiosa dos christãos, fa. sob a direcção dos n::tzis, i11- Foi Pn!fw nomenclo para c·hP- i 

Hitler comprehendeu o desa- zendO coro com os nazis. ini- t.eiramente baseada nos falsos f0 desta igTc>ja o capelliio mil i- \ 
tio e jurou vingar-se, dPRtruin- mi~os declarados ela Igreja). principias pagãos do "sani;ue tnr. Ludwig :\ful10.r, amigo de 
Jo a religião chistã em toda Sobre a sorte dos chriRtãos e da raGa'', Hi1 l('r, que ])rincipiou imme-
a Allemanha. e nas nações con- da Allemanha, dii o Dr. Hen- Jmitando o gesto cl·iminoso diatamente u sua obra cl0,;trni-
quistadas, como a Austria e a ry Smith Leiper: do Rei David, que, pretenden- dora, procurando substituir os 
Tchecoslovachia. "Esta perseguição nazi é a desfazer-se do marido de Bet- principio8 <'lll'istãos ])Pia dou-

Calculam-se em 800. 000 .os mais ardilosa e ter.rivel de que sabeth, o mandou collocar, '· na trina pagii do nazismo. 
christã.os, cat.holicos e protes- reza a historia.''. li11ha dP frPnt.e da batalha eh• O lobo apparN'f'ra. 0nlr(' o 
tantes. que pasRaram o ultimo O sangue doil martyrf\s é n onrl0 pudesse ser ferido e mor- réhanho. disfar<:ado Plll pp\le 
natal, em campos de concen- semente da fé. Apezar dos na- t.o", os nazis mobiliz:iiam mais rlP ovelhn para mai,; faC'ilmPn· 
tração, cercados por arame far- zis terem aprisionado 10.000 de 5!i po.1· cPnto rlos pasloreR fe atrai0oar a causa rpligiosa. 
pado, pastores, padres e monges, du- protestan•es da Alfenrnnha e Os pro!est.antPs re;;istiram. po. 

Apesar da ambiçã.o desmedi. rante periodos mais ou menos obrigaram-nos ao serviro mili' rP.m, aos nssalto:'l do noYo pa8-
da de uns e do paganismo ma- longos, e terem causado a mor- 1ar, ·na sua maoria como sim- lor. e dividiram-se em lr0s p;rn
terialista 1i''outros, ainda Jesus te a um grande numero delles, pies soldados. pos. partindo l'arla qual parn 
Christo encontra, na Allema- as Igrejas gozam hoje de muita Os nazis 011cp1•1·aram, r,m seu laclo. 

iniciou um ·fecundo apostolado nos meios universitarios, conta 
o seu restabelecimento entre as reaJizações em aue mais se 
empenha. 

EVITE 

ABORRf CIMfNIUS IH·_, 
Confie seus pred10s á nossa organi- . 

zação que au~mentaremos seus · 
rendimentos. 

"A Zeladora Predial" 
ADl\UNISTRAÇAO PREDIAL, COMMISSÃO 3% OU 

5% .. - ADEANTA'\1ENTO SOBRE ALUGUEIS, JUROS 1%; 
COBRANÇAS DJ.~ ALUGUEIS ATRAZADOS. - COMPRA 
DE íMl\TOVEIS POR CONTA PROPRIA·. - INFORMAÇÕES 
DE INQUILINOS E FIADORES. - SECÇÃO BANCARIA. 
DEPOSITOS, DESCONTOS, COMPRA DE TlTULOS EM: 

GERAL 
N. B.: - Sobre nossa idoneidade, quaesquer informa1fões. 

Renato Alviii1 Maldonado & Filho 
RUA .TOSE' BONTFACIO, 39 • 

PHONE: 2-2-101 . -o--
2.º andar .,;_ 
S. PAULO 

GARCIA MOR.ENO 
nha, centenas de milhar de pes- consideração, em toda a Alie- 1939, mais de 700 mosteiros e Alguns mez,,s mais tar,lP.. n 
soaR, promptas a soffre.r os manha. conYentos, e. no mez de no- Cn.rdi;tl von FaulhahPr. A1·rp- ~ impr,,nsa ·e,uropc,a <'OmP.ça destacou do ponto di> vista. 
maiores vexames, rorturas, Hitler não sol'r.re ;;ohret.uuo vemhro ultimo. i>xilar::im <las bhspo de Munkh. protp;;Jou rio a m1eress,u·-se pela <'ausa ela material C'omo moral. Presu.~ 
sem conta e até apropria mor- que mil.bares de igrejas cniho- suas parochias. 60 padres i:a- alio do pulpito rla sua C'alh<'- ben!ificaeão de Garcia More- giou ·a agricultura, a educaçii~ 
te para se conservarem fieis licas e protestanteR se recuSJ,m tholicos. Contam-se tambem dral <'Ontra as ar.remettidas na. no. n presidente i11arLyr tio tia mocidade, a•industriu, a 1:ài..; 
JÍ. sua religiã.o. formalmente, como o tem fei- . por centenares os sacerdotes zis. que, com o fim de desnor-1 Equador, assassina.do em 1875, prensa, todas as liberdades jus, 

Mais de 80 por cento dos to até agora, a orar pela victo- e pastores protestantes, que tear os catholicos e afastal-os ao deixai: uma ig.1:eja. Recor- tas. Sua figura .dB homem com. 
prisioneiros, que se encontram ria nazista. est"o prohibidos de falar na.<:: do:.; seus legitimos pastores, da-se a V1dà asceptica e modc- pleto e <lB christão sem man .. , 
actualmente nos campos de O Gestapo pode fazer calar suas proprias i~rejas. · · 1 pretendiam fazer passar co- lar do grande equatoriano e cha deve ser lembrada nest~ 
concentração, não são judeus, os sacerdotes e os pastores, Hitler alcançou as suas pri- mo trahidores :í. "causa ferma- recordam-se as ultimas pala- epoca em que se tenta no muu~ 
como ·muitos julgam, mas encerrar as igrejas, lançal-os meiras victorias sobre • , . . • • nica'' todo,; aquelles que nào vras .por elle proferidas quan- do substituir Deus pelos varloi:i 
christãos, catholicos e p.rotes- em campos de concentração, 21.000.000 de catholicos e.... se submetessem á. nova reli- do cahitt morto: "Deus não deuses falsos, num ésforço d~ 

· iantes. 1·eduzil-os a simples farrapos 40.000.000 de prot-estantes, 1108 · gião da "raça e sangue". morre". Garcia Moreno foi o 
d th 1. th t reconstituir o mun.do e. a hU4 

Referindo-se á. resistencia pa· h:umanos, mas não pode obri- primeiros 6 mezes do seu -go- Exclamou entào o Cardial typo e ca o 1co au en ico e 
clfica, mas heroica, que os gal-os a rezar publicamente pe- verno. O Vaticano assignou Arcebispo de Munich: ~-Não de chefe de estado catholico, manidade nas bases do paga,i 
cltristãos da Allemanha têm la victoria das armas nazis. uma concordata (nego,ciada pe- nos esqueçamos que fomos re- euja administração tanto se nismo. 

NOVO ORGAO 
sustentado contra Hitler,' diz Esta situação não· encontra tal- lo actual Papa Pio XII .. que midos pelo sangue de Christo 
o eonhecido mat):t.ematico e l vez parallelo na historia ela era então O' Cardial Pacem. Re- e não pelo sangue allemão". 
stheu, de origem judaica, Al- EuroJ:!a. · ereta.rio de estado) corn Hitler, Pouco faltou JJFª ,que o Ca.r-
berto Einstein: Em Munster, por exemplo, o em 20 de julho de 1933, I)ela dia! von Fulhaber fosse atra- Appareceu em princípios des- rando com este 110 trabaillo dà 

"Quando os nazis se apode-1 grande bispo catholico, Conde qual o governo allemão .reco· , vessado, por uma · bala, em te mez mais um orgão da im- educaçã.o e protecçã.o do ope,, 
raram da Allemanha, esperava Clemens Augusto von GaleÍ1, nhecia :1 Igreja a liberdade de 1934. rariado. 

s · 'd d t'- 1 v d h t d' lt 1 0 . lt 1 prens!], catholica de São Pau- 1 . que a umvers1 a. es, ao ze o- , em ez e ex or .ar os seus 10- cu o, a posse p ena dos sPus s nazis assa aram o pa a- Ao' lado de avisos e Informa· 
&as dos seus direitos, defendes- cesanos a orar pela victoria, 1 bens, P a sua organir.a<;ão PS· 1 do ar(:hiepiscopal e partiram lo; trata-se da Folha do Cir- ções aos membros do Circulo 
!!em a. liberdade, mas eng~nei- !11ªn?ou recitar, em todas os l colar, p1·omettendo os hispo.s. as janellas Plll ] 938. . 1 c1.ilo 01.rnrnrio dé. Villa Prnden-. P de noticiaR das . actividad.es 
Qle; todas ellas se repuz1ram 1g.reJas, preces pela paz: "Se- _ Apezar dM ;,ens 71 annos fie, te, soh a direrçiio elo Sr .. João· do mesmo, traz o novo orgão 
ao silenc_io. · Esperava então nhor dae-nos a paz:, R!~_inha da T O O O C A T H O L I C O ida~P, o de~temido a~hl':ta de! Sartorello. • . n.IgumaR collaborações Instrue. 
que os. directores dos jornaes Paz: rogae por nós . Sao estas · Cl\r1sto contmna a ser amda o I A nova publlcaçao de~tma-se tivas que visam a formação 
de grande circulação, (I.Ue se as Jaculatorias mais communs " d e v e I e r o gm1: seguro dos catholicos al-j a .representar o Circulo Opera-. religiosa, moral e sociàl d• 
~ ~m.J?~m »re~oeiroa e 11.a Allemau~a ca.tkolioa. 1. E .G I O ~ ~ R f O " lemaÜt . :rio .a~ VU111. Prudente coope- seus leitoreii, 
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Merece regLstro que, por occa.• 
sião das festividades que assigna
laram o 22.0 anniversario da 
instauração do fascismo, o tom 
cios discursos e artigos dos ele
mentos os mais representativos 
cio pensamento fascista se re
vestiram de um cunho accentua
damente revolucionario. 

A F acuidade de Philosophia de· São Bento 
homenageia o EXmo. e Revmo. Sr. Arcebispo Metropolitano 

Em Roma, discursou o Prest
tlente do Senado, que enalteceu 
a "epopeia do squadrismo, e a 
h1cta conduzida contra os bur-
guezes cujo espírito . .ainda hoje 
encontra a mais completa ex
pressão no mundo anglo-saxoni
co ''. Em mensagem dirigida ao 
Sr, Mussolini, o secretario geral 
do parUdo fascista qualificou a 

guerra movida pelo fascismo a 
seus actuaes aclversarios de .. guer
ra revolucionaria". Dias a.ntes, 

o "Popolo di Roma" accentuara 
que a actmil guerra era susten
tada pela "Italia proletaria" 
contra os "plutocratas", e que 
=lla constituia em ultima analyse 
Jm.a !J.ucta "dos ricos, dirigida 
contra a classe dos trabalhado-
res". E, para remate, o jornal 
acrescentou que é "contra esta 
casta. de plutocratas que a It.alia 
se bate". 

Para um pa.rtido politico que 

(Conclue na 2.a pag.) 

Revestiu-se de brilho especia!, 
neste anno, a festa de coHação 
de grau da Faculdade de Philo
sophia, Sciencias e Letras de São 
Bento. E' que, esse Instituto Su
perior de Cultura commemorava 
simultaneamente seu reconheci
mento official por parte do Go
verno Federal, e, servindo-se, em 
boa hora, desta opportunidade, 
conferia ao Exmo. e Revmo. Sr. 
Arcebispo Metropolitano o titulo 
de Prof. "Honoris causa" rla 
mesma Faculdade. 

Eruse, secretario da Faculdade, 
pronunciou uma ,allocução, em 
que salientava as relações ne
cessarias entre a Philosophia e 
a Theologia, a Revelação e os 
conhecimentos de ordem natura:!. 

Por este motivo, mais a.inda 
do que de costume, .encheu-se o 
.qalão nobre do Gymnasio de São 
Bento, de pessoas que levavam 
aos Mong·es Benedictinos o 'tes·
temunho de. seu apoio e aos me.s-. 
mos .se associavam na sua justa.\ 
homenagem que por meio de . sua 
Faculdade prestavam ao Exiµo, 
Sr. Arcebispo. 

A solemnidade iniciou-se ás 
20,30 horas com a leitura, por 
parte do Revmo. Dom Reitor, do 
decreto de reconhecimento da Fa
culdade pelo Governo Federal. 
Participou em seguida, Dom Po
lycarpo Amstarden a resolução 
da Congrégação da Fa.culdade de 
conferir ao Exmo. e Revmo. Sr. 
D. José Gaspar de Afonseca e 
Silva o titulo de Prof. "honoris 
causa", e cedeu a palavra ao 
Revmo. Dom Paulo Pedrosa, Prior 
do· Mosteiro de São Bento. Dom 

O Revmo. Sr. D. Beda Kruse, 
dotado de intelligencia e cultura 
geralmente proclama.da por quan
tos se acercam de S. Revma., e 
cujas palavras eram aguardadas 

ta .1greJa cte Deus. missão esta 
realmente nobilissima, que é a 
vida e a suprema razão de ser 
dessa genuína obra de aposto1a
do mantida pelos Revmos. Mon
ges Benedictinos. 

Não é outro o ensinamento do 
Santo Padre Pio XI dirigida em 
Carta Apostolica "Unlgenitus" de 
que jamais poderá ser bom theo
logo quem ignorar philosophia, 

P I 
Paulo Pedrosa saudou ao Exmo. ar amento e Rev~o. Sr. Arcebispo ~m no-

1 

me de Sua Eminencia o Sr. Car-
C8ft8d8ftSe deal D. Sebast!ão Leme, ~e quem 

recebera esta mcumbenc1a e em 
, nome do Exmo. Sr. Abbade; cujo 
i estado de saude impedia no mo

mento que estivesse presente. 
Disse D. Paulo Pedrosa que S. 

Emcia. se associava ao Mosteiro 
de São Bento na homenagem 
que a Faculdade prestava ao 

1 

MetllOPOlita; salientou, em se
guida-, a ho_nra insigne que era 
pàra a Fa~uldade poder contar o 

1 

proprio Arcebispo no numero doo 
seus doutores, elle que era o dou
tor por excellencia constituído 
pela Santa Igreja para ensinar 
esta pa.rte do rebanho de' Chris
to; demais a acceitação por par
te de S. Excia. deste titulo era 
uma segurança de que a Facul
dade de Philosophia de São Ben-

\ to se ma.nteria ~mpre dentro das 

1 

normas traçacta.~ pela Igreja pa
ra o ensino Superior. Uma sal-
va de palmas mostrou a solida
riedade da asslstencla. aos con-

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL - FACUL

DADE DE PHILOSOPHTA DE S. BENTO - S. PAULO 
Tudo o que é bom, nobre, feliz e venturoso tlesc:.a. sobre VóS, 

0 si-. Lorenzo Pare, q1,., ,1a pouco celtos emitidos pelo dlgnissimo 
tomou pm.se de sua cadeira ,1e prior do Mosteiro de S. Bento. 
(}eputado é O re resentante da Pelo mesmo motivo da entrega 

"Eu, Dom Polycarpo Amstalden, O. S. B., Reitor da Facu!ldade de 
Philosophia de de São Bento, pelo poder que o Regulamento da 
mesma Faculdade me confere, p.ara a gloria de Deus, desta Fa
culdade e honra do Brasil, aos vinte de Março do a.nno do Senhor 
de 1941, com grande alegria e satisfacção immensa de todo o corpo 
docente e discente, de toda a communidade religiosa dos Filhos de 
S. Bento e de todos ernfim, que para esta Faculdade, flamante de 
vida., em s. Paulo exlst.entt!, olham com sympathia e amor outorgo o 
Diploma de Professor "honoris causa" ,ao Exmo. e Revmo. Sr. Dom 
José Gaspar de Afon.seca e Silva, Augustlssimo Arcebispo de São 
Paulo, cujo amor para co111 a Igreja e a Pa.tria de tal maneira 
brilhou sempre entre os maiores, e cujas admiraveis acções reves
tidas pelo mais variado e formoso ornamento de todas as vlrt-udes 
de t,al forma se impuzeram, que seus exemplos, se com os dos 
antigos forem confronta.dos, e não enublarem com seu fulg-or, a 
sua gloria, ao menos a elle devem ser comparados.'' 

' P do diploma de Prof. "hónoris 
"Acção Catholica" no Parla- l rausa" ao Exmo. e Revmo. sr. 

mento Canadense, Arcebispo, o Revmo. Dom Beda 

Realizar-se-á1 em julho proxi
mo o l.o Congresso Eucharis

tico Diocesano de Santos 
Como preparação ao IV Con

gresso Eucharistico Nacional. a 
ser realiza.do em São Paulo, ha
verá nos proximos dias 20 a 27 
de Julho, um Congresso Eucha
ristico Diocesano na. cidade de 
Sa.ntos. 

Tendo á frente S. Excia.. Revma. 
D. Paulo de Tarso, :Bispo· de San
t.os a diocese vem se preparando 
~cti.vamente paro. a solemnidade, 

Como preparação ao Congres
so o dr. Freitas Guimarães, pro
nunciou atrnvez do radio, uma 
palestra sobre a Eucha.ristia. 

Inicialmente S, S. relembrou 
f.actos e impressões do Congresso 
Eucharlstlco Nacional celebrado 
no Rio de Janeiro e cuja. repe
tição espera ter em Santos, 

Apresentando aspectos da dou
trina eucha.ristica., relembra a 
seguir Sto. Thomaz quando ,af. 
firmava "que de certo modo a 
Eucharlstla o sacramento unico 
não porque supr-ima os demais 
ma.'! porque os subortUlla e se 
C'Qnstitl.le o fim delles. .. ~ -~,~ ~-

se orienta para o Tabernaculo, com vivo interesse, produziu uma 
todos os outros 8,:lcramentos na- allocução sobretudo not,avel pela 
da mais são que um desejo de posição em que se co!loca. no pro
Eucharistia, desejo re~. ao qual blema das relações entre a phi-
se une explicita. e implicitamen- losopbia e-~ theolog:ia. 

te, o desejo pessoal daqueile que Situando embora a questão 
recebe o Senhor, já, ressaltando em termos muito largos, e com 
0 passado, como um sacr.ificio, grande se;renidade de linguagem 
pela commemoração e renov,ação O discurso· <le s. Revma. foi umll. 
da sua Paixão e Morte na Cruz; nitid.a afflrmação de que, sem 
.iá emquanto ao presente, como se .ai:rancar a phl:losophia do cam-. 
Communhão, pela realil!ação pro- po que lhe é proprio se pode e 
gressiva da unidade dos cbr.lstãos deve fala;r em ums. philosophia · 
em Chrlsto e em seu ESpirito, genuinamente cathollca, cujo . co
já quanto ao futuro, como em nheoimento se ama harmoniosa
Viatico pela anticipa-ção da união mente com a profissão das ver
definitiva dos elel:tos com Deus dades reveladas. Outrosim, mos
por lntermedio de seu Div.lno trou s. ·Revma. a. distincção exis
Filho, na Igreja eterna." tente entre phllosophia e apolo• 

Apresentando as caracterlsti· gethica sem comtudo excluir a 
cas do ano que deve ser tributa- nobllissima :m.!.s.são que tem a 
do á- Eucharistia e dos inumera- Faculda<le de Philosophia- de São 
veis motivos pelos quaes ella se Bento de illuminar o esplrlto de 
torna digna de adoração dos ho- quantos batem ás suas portas 
mens, finaliza. o dr. Preitas 'oui- para robustecer sua Fé no estudo 
marães por imp~ I!, M:lser:i• da pbilosophia, e ne~ mesmo 
cord.la de :Deus sol)re os pe~ estu<io forjar as armas com que 
da l>iocese e ~ a. espe- se e~ a perfüUa ou a ig
~ •'rm Jr1819ÍTQINiill .--"""'-~ M KV~ àa ~-

e jamais poderá ser bom philo
sopho quem desconhecer as ver
dades revelá.das. Realmente, o 
Cóncillo do Vaticano affirmou 
que as proprias verdades que a 
philosophia, com a simples luz 
natural da razão, pode demon.,~ 
trar a respeito de Deus, ,;e per· 
deriam, ou seriam muitissimo in
completas e imperfeitas, S':! não 
fossem a revelação e o ma.gii.-te
rio infallivel da Igreja., como cl!
zia a propria Historia o demons
tra com os erros que neste pO!lto 
se encontram. 

No proprio Aristoteles e em 
todos a ·phifosophia que prescin
dire.in da Revelação. 

Fora-m as seguintes as pala
vras proferidas por s. Revma. 

Reveste-se a Faculdade de Phi
losophia de São Bento de uma 
solemnidade particular em ,re
gozijo pelo seu reconhecimento 
official por parte do Governo 
do PaiZ. Agradecendo a todas as 
autoridades civis pela confia.nça 
depositil.da nesta Faculdade, não 
i)Q{ólemga Qlnàar a ptiãiQ ae-

vida a s. Excia. Revma. " 8r. gatlva da theo!ogia.'" (2) Uma 
Arcebispo pelo decidido apoio que philosophia derivada da fé viria 
concedeu aos nossos trabalhos desfazer os limites que a separam 
em pró! deste In,stituto de Ensl- nitidamente do campO das ver
no Superior. Ha todavia uma dades reveladas; o que é inacei• 
razão bem particular que nos le- tavel quer por parte dos conhe
va á honrar o nosso querido cimentos racionaes, quer po~ parte 
Sr. Arcebi.~po Metropolitano, con- cios conhecimentos theologicos. 
ferindo-lhe o Dip1oma de "Pro- o thomismo const.itue mnde• 
fessor honoris causa"; uma razão terminado systema de chegar ao 
que se resume no facto de ser conhecimento das primeiras cau
esta uma Faculdade de Philoso-1 sas para levarnos a uma consi• 
phia destinada a "promover e deração organica do universo. 
dlffundir uma cultura superior, Empregar este systema, delibera~ 
organica e desinteressada, nor- ! damente, com uma mera final!• 
teada pelos principies da philo- dade apologetica, equivale a dea 
sophla christã. ", conforme a ex- '1 gradar o verdadeiro papel da 
pressão dos nossos proprios .Es- .philosophia. Acrescenta-se ainda 
t_atutos. j' que a philosophia, por si" só, é 

Conferindo a V. Excia. Revma. incapaz de substituir os dema!S 
o Diploma de Professor "honoris recursos da apo\ogetica. A auto
causa", quer -a Faculdade de nomia e o methodo da. invest-!Q 
Philosophia de São Bento real- is-ação philosophica, dentro dos 

. çar publica e solemnemente seú proprios limites, foram-lhe asse• 
caracter fundamentalmente ca- gurados pelo Concylio do Vati-
tholico. Prestando esta homena- cano. (3) Só assim evitar-se-ão 
g-em ao lllustre Principe da Ig-reja os males de uma th~osophia, de 
Catholica, desejamos expressar ele uma pseudo-mystica e de uma .i:l• 
um modo muito particular a re- lusoria philosophia. 
lação intima que ha entre os o que a verdadeira- philos~
dois grandes campos da verdade: phia faz, é preparar o espírito 
a PhilosDphia e a Theologfa, da· para as verdades mais altas da 
qual V. Excia. Revma. é mestre vida. De facto, pelo connecimen• 
e interprete autentico. A philo- to natural da. verdade, ella pos• 
sophia ensinada na Faculdade sibilita uma formacão integral 
de S. Bento é a do Neo-thomismo, do homem. Porque, , ha no ho
seguindo fielmente as pegádas de mem uma incoercivel tendencia 
Santo Thomaz, o Doutor Ange- para uma felicidade perfeita; e 
lico. Queremos formar amigos da todos nós observamos que pelas 
sabedoria, .homens capazes de forças simplesmente naturaes não 
formarem um conceito global do é possivel att!ngir esse termo de 

· universo, .estructurll,do -no conho- perfeição. Para não admit.i!-mos, 
cimento das coisas pelos primei- portanto, uma contradicçao ln• 
ros principies. Essa tarefa en- terna na nossa natureza, devemos 
volve um problema completo: reconhecer a imperiosa neces:ü
por um lado, o estudo de todas dade de serem completadas as 
as cousas em seus primt>rios prin- nossas capacidades naturaes por 
cipios, e, por outro lado, a for- um auxilio sobrenatural. E istJ 
mulação de um conceito compre- não só em relação a. intellig·encia, 
hensivo do universo. para o conhecimento total, cerno 

Esta ,questão, em relaçãoã, tambem em relação á verdade, 
nós catho1icos, constitue o . pro- para a consecução do bem em sua 
blema da philosophia christã. A totalidade, 

1 
este .respeito devemos necessa
riamente distinguir ,a· conceitua
ção do universo da vida pela qual 
nos levam os estudos philosophi
cos ao termo desejado. Não ha 
uma sciencia christã, emquanto 
sciencia, porque implicaria exis
tencia de uma Logica typicamen
te chri.qtã, o que serio.. um con
trasenso. Constituindo, embora, a 
capacidade lntellectiva. a forma 
propria da reflexão philosophica, 
não se segue, comtudo, que re
presente a fonte unica da concei
tuação do universo. Observamos, 
na verdade, a existencia de va
rias conceituações do mundo, em 
cujá analyse não nos deteremos 
no momento. Para a solução do 
problema, portanto,, deve-se to
mar em consideração outros ele
mentos, que U'ltrapassam a sim
ples reflexão phllosophica; é ne
cessario acrescentar novas fontes, 
novos objectos e novas razões 
afim de se chegar a uma com
prehensão integral do universo. 
Pode-se falar em philosophia, 
christã no sentido . de uma ten
dencia do philosophar para as 
verdades mais elevadas que in
tegram a vida christã. A phllo
sophia. christã nunca poderá ser 
uma. simples dedução das verda
des reveladas, como reconhece a, 
doutrlna do Concilio Vaticano em 
sua 3.11 sessão. (1) Estas, na ver
dade, de certo modo dirigem a 
philosophia, mas dirigem-na ne
gativamente, como diz Maritain; 
porque não constituem o funda
mento dlrecto e positivo da phi
Iosophia. 

"A theologia desempenha em 
relação- á philosophla um pape1 
de direcção, mas negat-iv.a, que 
consiste em declarar falsa toda 
proposição phllo.sophica incompa-
tivel com uma verdade theolo
gica" - E mais adia-nte, "por
tanto a phllosophiu- não é diri
gida positivamente pela theolo

* Exmo. e Revmo. Sr. D. José 
Gaspar de Afonseca. e Silva! 

A Faculdade de Philosophia de 
São Bento conferindo a V. Excia. 
Revma. o Diploma de Professor 
"honorls· causa", deposita em 
suas sagradas mãos o melhor que 
ella possue para. testemunhar u 
fidelidade aos seus altos fins: 
"promover e diffundir uma ('til~ ,, 
tura superior, organica e desin
teress.ada, norteada pefos princí
pios da philosophia christú ". 
Deste modo julga.mos, nós Be
nedictinos, contribuir para o bem 
da patria e para a maior glorÜ\ 
da Santa Madre Igreja. 

Dr. D. Béda Kruse, O.S.B. 

Ao discurso do Revmo. Dom 
Béda Kruse, muito .aplaudido, ~e
guiu-se a entrega do Diploma ao 
E.xmo. e Revmo. Sr. Arcebispo 
e passou-se immediatamente ú 
segundo parte du- solemnlclade, 
isto é, li entrega dos diplomas 
aos bacharelandos de 1940, o que 
deu-nos o prazer de ouvir a pre• 
lecção .inauggural do Sr. Dr. Ale
xandre Correia sobre as ca.rac
teristicas da Escolastica, feita 
com o çostwnelro brilhantismo. 

A seguir falou s. Excia. Revma. 
o Sr. D. José Gaspar de Afonseca 
e Stlva congratulando-se com a 
Faculde.de de Phllosophia de São 
Bento pelo seu reconhecimento 
que é uma Victoria pa;ra a causa 
catholica. Pediu ,a todos os ca• 
tholicos que apoiassem a. Facul
dade e agradeceu o titulo qtlP a 
Faculdade lhe concedeu. P en
cerrou a sessão dando a Sua 
Santa Bençãq, 

1) 

gia e não tem necessidade desta 2) 
para a defesa de seus princi
pios. . . Elia se desenvolve em seu 
dominlo de um modo autonomo, 
não obstante estar· submettida ao 
QQ~~le e:ii;~ e á lôliNcçiQ ne-

3) 

Cone. Vat.. sess. 3.". cap. IV; 
De fide et ratione; vide De
zinger-Bannwart, 13, n.º 1799. 
Jacques Marítain, Introduc
tion générale à la Philoso
phie, 5, Paris, 1921, pg. 83, 

Cone. Vat. sess. 3.11, cap. IV: 
De fide et ratione; vide De• 
zl.tipr·:Bai:inwut, J.2, D." l'i-99, 
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• 
ainda se compraz em se co!locar 
como· porta-estandarte do anti• 
communismo, seria francamente 
cteseJavel uma Jinguagem menos 
propria a exacerbar a lucta de 
classes que, como se sabe, é o 
caldo de cultura para a disse

;ininação dos ideaes mArxistlilB. 

• 
,-.ão se suponha, por esta ob

i.ervação, que o LEGIONARIO 
nutre qua:lquer forma de incon-· 
dicionalismo em suas syn1patbias 
ou antipathias. Em mater!a de 
incondicionalismos, só professa
nios o incondiciona'lismo catho
llco, pois que, sendo a Igreja ln· 
fa1livel, só este incondicionallsmo 
é leg-itimo, 

o LEGIONARIO já tem, com 
viva insistencia., demonstrado co
mo fo1 nefasto á causa d9 anti· 
totnlital'ismo o espirita de acom
:&nodação, de imprevidencia, de ce
iUeira e de incoherenci.a, que se 
11ostumou justamente chamar 
"'espirita de Munich". Assim, 
Qualquer paiz que esteja firme
mente determina.do a preservar 
o mundo do fla.gello do totalita
rismo d€ve estar igualmente re
solvido a combater como perigo 
de supre.ma importa.ncia qual
quer manifestação do espirita de 
Munich. Já disse com muita ra
zão um jorual!sta. que é este es
pirito que tem valido ao to
ta;Jitarismo maiores trlumphos de 
que jamais poderia. ter conquis
tado com a força das armas de 
que dispõe. 

•.•. Para qualquer esplrito que não 
tenha attingidp os J?incaros da ln• 
genuidade, é evidente que a offen
siva protestante e espirita que õra 
s&.delinela -entre nõs não é um phe
nomeno expontaneo, não resulta de 
um accresclmo de ardor dos pros&
lytos das ~evas, nem de uma maioit 
p,ropensão de nosS-O pov.o para com 
seus abominaveís erros, ma11 de uma 
articulação dispendiosa, sabia, alta
mente estrategica, que visa desarti
cular a unidade religiosa do Brasil, 
arrancando-o da Igreja de Deus. 

Disto, podem dar testemunho 
quantos, em São Paulo, se dedicam 
ao apostolado. Bem sabem· elles, por 
experiencia propria, como são dlt
ticeis de serem levadas a termo 
certas iniciativas destinadas á. d!f
fusão dos principias da verdade. 
Bem s.àbem elles, sobretudo, como é 

penoso obter o auxilio financeiro até 
mesmo dos éapltalistas que, multas 
v'ezes de braços cruzados, exclamam 
espavoridos que não percebem qual
quer reacção dos catholicos_ contra 
a pr.opag·anda heretica. 

Ora, emquanto de nossa parte 
tantas dlfficuldades se fazem sentir, 
as Igrejas protestantes se multipli
cam, os centros esp!ritas proliferam, 
e extranhas sympathias na imprensa 
ou em outros circulas fazem com 
que os mais inesperados apoios ve
nham concorrer para o _surto dessa 

1
expansão, 

:~ Para usar uma lmagem de ,Jo
~ speh de Maistre, nenhum de nos 

admlttlrla que, atirado pela janella 
um grande numero de cartõez!nhos 
em que estivessem insc,r!ptas, em ca
da qual uma letra, esses cartõezl- . 
nhos viessem a se dispor casualmeu
te de tal maneira no chão, que com
·puzessem uma :obra· extensa, com 
per!odos- inteiros,. impeccavelmente 
coordenados. Ora, o mesmo se dá nó 
caso presente. Como admittir tanta 
coincidencia de despezas surprehen• 
dentes, de. apoios inexpl!caveis, de 
successos evidentemente superiores 
to numero e a.o prestigio do.s adeptos 

declarados? Na .realldade, tudo se 
passa como se uma sabia articula· 
ção existisse. Logo, muito possível 
que tal articulação d.e facto exista. 

\ 

lJm sabio estratagema que en, 
tra nesta articulação como melo fl.

proselytismo sem igual, consiste t>m 
velar o caracter anl.i-catholico do 

prote11taut1smo ou do espiritismo, 
Percorram-se as revistas protestan
tes, os pamphleto11 de propaganda 
espirita, os documentos de toda a 

ordem disse.minados nesi;a grande of. 

Plinio CORRfli\ DE OLIVEIRi\ 

Desmascarar 
fensiva de heresias, e se nótara que, 
muitas e muitas vezes, elles pro
curam insinuar, ou por seu silencio 
ou até por suas palavras, que nenhu
ma opposição existe existe entre -0 

Cathol!clsmo e a doutrina que elles 
pregam. 

Por isto, não ha termo que pre
t'lram e de que mais abusem que o 

de "Christíanismo". Sabendo a mas
sa de nosso pov-0 que, sendo catholi
ca, é genuinamente christã, eviden
temente qualquer rotulo christão é 

apto a lhe· despertar a sympathia e 
a . piedade. Assim, percorram-se os 
folhetos espiritas ou. protestantes, 

em quasi todos os titulas figura a 
palavra "christão '', Sua finalldade é 
evidente, e o contexto o demonstra 
claramente: atacando-se o Clero, 1,i-

, lencla-se quanto á Itelig!ão Catho\i, 
ca, ou quiçá se faz algum elogio a 
esta. Outras vezes, nem sequer ao 

L ;:4· 

Clero se faz critica. Simtilesment& 
se dizem coisas ambiguits que façam 
penetra.r, com o apoio da despreven• 
·ção de nossa gente, o. ensinal.llellto 
heretlco com algum rotulo que pa, 
reça catholrcl) 

Df'Rte artrt'ir10 dos hereJes. 1e. 

n108_ um precioso ensinamenro H ti
rar. Evidentemente, temem elles le
vantar a mascara. e atacar direei~ 
mt>nte a Igreja. lTI a -razão está em 
que elles estão bem persua.didos de 
que, se atacarem a Igreja, ninguem 
dentre os cathollcos, delles se acer
ca.r:-t, 

Assim, se não queremos quB os 

catholicos delles se accer.quem, dB· 
vemos evidentemente tomar a ini
ciativa de lhes arrancar a mascara, 
e, em todos os trabalhos que fizer
mos contra ª heresia, tratar de de
clarar logo de inicio que se trata de 
erro inco!llpativel com a doutrina 
da Igreja. 

Houve paizes em que se pro
curou obstar ao {lesenVolvlmento da 
heresia pela repressã.o Ieg-al. No Bra

sil, não precisaria tanto. Para con
ter a ·expansão heretlca, bastaria que 
todos os rentros espíritas com nomes 
de Santos;;;,.. e igrejas protestantes 
com ro~~1Jq1:1 ambíguos· como ;,chris-.-, 
tã ", óu "evangelica", fossem obfiga
dos a trazér um letreiro na fachaéla, 
advertindo ao publico que se trata 
de culto' hostil á Igreja Catholioit, 
Apost.olica Romana, 

Assim, pois, arrancar a mascara 
é, para nós, a primeira obra de 
apostolado. Realmente, elo que no 
Brasil se deve cuidar, ni}? é de que 
a heresia seja um problema resolvi
.ao, mas de que ella não venha a se 
tornar problema. 

Nossa !neta ainda é sob.retudo 
preventiva. E, ass\m, ·. sem . prejuizo 
da utilização de outros meios de 
lucta, o desmas~aramentb do adver, 
sarlo deve ser. nossa principal preoc-
cupação. 
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Peçam tabella. sem compromiS.~o 

Não publlcamos collaboração 
de pessoas extranhas ao nosso 
quadro de r~actorea.. / 

COMMENJANOO ... t 
.NCOMPETENCL\ 

O sr. Paulo de Almeida To1ectO 
é, não se pode negar, um espir!· 
to privilegia.do. Nestes nossoi 
tempos, em que o estudo das coi
sas medievaes constitu.e um pro· 
blema seriissimo, que empolga a 
attençã.o das 1hais altas !ntelll
gencias, que occupa lugar impor
tante no estudo· das mais cele
bres univ.ersidades do mundo. e 
em que se realizam coosta.nte·
mente novos progressos, estando
se, ainda,. multo lonie da pala -
Vra definitiva sobre o conteudo 
riquissimo desta epoc,a palpitan
te, que foi a Ida.de Média - é 
justamente nestes tempos de ho
je que o sr. Paulo de . Almeida 
Toledo conseguiu apresentar uma 
syntbese de toda a philosqphia 
medieval em 58 ltnhas de lino
typc:, nenhuma a mais, nem 11 

menos. 
Quem duvidar do prodígio .po

derá verifical-o n"'O Esta.do de 
S. PaU!o", que publicou, .recen
temente, a collaboração "sclenti• 
fica'.' daquelle . illustre senhor' 
em varias roda.pés, filhad.os ao t\-. 
tulo "-O methodo scientlfiço e a 

Ora, Inglaterra., cujos filhos 
vem luctando com tanta coragem, 
a Inglaterra ainda tem na sua 
retaguarda algo daquelle funes
tlssimo espirita, sem o qual sua 
Victoria Ja.mais poderá ser effec
tiva. 

...,"-~·==================================================================-===-=======================~-=-====:=?} · historia cl,ts raãlações". Poder\a - - tambem chamar-se "A doutrina 

Causou-nos pesar, e, mais do que 
1'lto, real indignação saber por 
um telegramma recente que, _nfl 
"B.'.B.C." se permitt.e que exe
cutem numeros artísticos certas 
pessoas que se encontram ligadas 
e.o movimento communista in· 

glez quando tudo indica que este 

'"••••••••••••.,••••••.,•••••••••••••••••--••••·------------··""·--••••••..,•••-... ---------------------···------- de Confuc\o e a entomologia 

e A T H o L e.o s 
Comprem ex e 111 • I v ame -n te suas lóias e seus presentes na conhecida' J o a Ih 1', Ia 

CASA CASTRO 
Ottie1nas 

Rua 15 de Novembro N. 26 
(Es:qutna da Rua Andlleta) .. ~ 

• j 

proprias 

Unicos concessionarios dos af amddos 
relogios "ELECTRA" 

comparo.da", ou ainda "Chape· 
linho Vermelho e o lobo mão", 
sem gran~ ··1nc6nvenlentes; mas 

, isto não vem ao caso. 

movimento é, hoje, o nervo mais 
forte da propaganda. de retaguar
da desenvolvid.a pelo totalitarls• 
mo na lnglaterra.. 

== ...... =-=-=-=-=-=-=-=-="'"'=-=-=-=-=-=--=-='!""=-=-=--=-=-= .... =--=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=.;..= .... =--=-=-=-=-=--=-=-=-=-=--=-=--=-=-=-=-=-::;::"""=-=-=-=-=-=-=~ Não é só com sangue e com 

O que é simplesmente de.~con
c,ertante, é .a candura dé.scuida
da coin que o sr .. Paulo vae af• 
firmando sa.pientemente as coi
sas maJ.s transcendentaes, sobre 
que outro.~ esplrltos se detêm 
cautelosos. Mas o sr. Paulo não 
se deixa p1·ender por escrupulos. 
Para elie, a Summa. Theologfoa 
está. julgada: é um amalgafua 
disparatado de dogmas, ·precâ.n
ceitos e legados scientlficos da 
cultur_a grega, "numa . extranha 
fusão c:i.thollco~pagã, de leis mo
salcas e conceitos a.ristotellcos". 

coragem, que se vence. E' pre- mun!smo 88 emburgueza aQcen• 
ciso ainda, e sobretudo, possuir tua.damente. 
c:oherencla de ideaes, firmeza in• 

. _quebrantavel de vontade e pers• 
ptcacla .á. prova de quaique1· dolo. 

• 
r'elegràmma. publicado na se

mao,a- p. p. nos dã a do)orosa. no
tk;la_ de que foi fechadó pela 
'!~stápo", na Aile_~nha, o 
convento de São Bonlfacio das 
Virgens da· Itnttutculaàa, sendo 

Por occaslão da chegada do 
1 . 

Sa.. Mat.imoka a Moscou, soube-
mos, graças A utn PQtttte_nor dé 
noticlai'io telegraphlco, que a 
Russia possue um chefe de pro• 
tocollo, cargó este que, ev!àêtlte• 
lllente, suppõe hohrarlM, citstltlc
ções, desiguahilades, etóflln tudõ 
aquillo cuja supressão " sr. Ro

senberg e sei.ís cótreilt,ior.1.rios 

forçado a abandonai-as .110 te- tanto deseja.. 
Jiglosas. Como os pretextos a.té É', aincta, curioso notar que os 
aqUi a·µegados estão multo gas- detentores i;ió p~i' na ihfeUcls
t-os,_ o. 11azlstno arranjou, para simà Russla., não Julgaram lnco
esta nova violencla, outra a.lle• heretite aéceitat os i'ICQS !Ji'ésí!tl· 
gação: , as Religlosàs estariam tes que lhes offei'ecem o pletll~ 

tíotehciarlo nlppofllCQ: a $tà'.liri i;ignsumindo mais viveres dçi que 
ô. ~pi~!latn.ento perrrutte. Mas utn valioso qmidro japonez do 
quem ainda acredita nestas in- XIIIº seculo, représentárido ace

nas de caçada, e a Molotoff uma. veneionices· 

• 
caixa. preciosa., na qual 98 japo
nezes tem o habito de guMdai'. , • 

.Ili ""'noso que, emquanto as suas rellqulllS de ouro e prata! 
proclamações do totalltarumo se Mas, quando o Sr .. ~senberg 
tornam cada vez ma.is accentua• a. oa.cçimmun!stas -voolfera~- pela 
damente rev(Y}ucionarias, e o Sr. Igualdade, eVidéhterrtente .n,â o 
~nberg, na Allemanha, se entendei,t qi.lé éãã igúald.ãcie· se 
àlpl'IÚI em prever a acção Pl'.O· 
fund~nte . nivelaüor.a que de
oori'erl, áà orgànis11ção liQcial d~ 
Çltl.ÍldÓ oama (? 1) de ·pest~ 
.~ena a vi~ c;io Reich, ó (IQJii-

exerça em detrlmeilto deÜes. Essa 
ig~ld~e é dlrlgiçla., não eur fa.
v9r dos que PQSS\Íem ·~~~ . que 
élle,;. m c9nti'a Üà quê ~ffi a 

a~ .te .~Úir. •J 

Noticias do Interior 
(Conclusão da 7_a pag.) 

Reunlliô de Catechistas - De 
ôenfóttfiicÍittlé .~Plí!, . .a ultima deli
beração d0 ·Revtno. Pé. Director 
do éateclstno Pa.rochial da Sé, 
setá dó!hifigo, o ultimo do mez, 
a. l.ª Missa officlal do Catecis
mo, a que terão de ll.llsistit incor
Porados, todos os ca.techista.s ins

.· lltiptos na Doutrina. Será ás 
7,30 horas, Il.ll. Cathédral, e ha
vera bancos especlaes. A' noi
te, ás 18 'horas, será 1t reunião 
geral, na sàla tia JEC1 no pré
dio àâ Acção Cathollca.. Eth ee
gülda, àssistitão a benção do ss. 
sactatfleht<.t e a Vl11,-sacra1 é a 
conferencia. quarestna.L 

SANTOS 

Congresso Eucha.rlstlco Dioce
sano - Todas 118 consciencias .se 
preparam, t.odos os· corações .se 
entrelaçam, todas as forç,as .se 
eongregam para que em Julho 
proxlmo, de 20 a 27, a Diocese 
de Santos, tençto á frente o seu 
pied~o e erudito Sr. BÍspo, pres
te a Nosso Senhor Jesus Christo, 
realmente presente na · hostla 
consagrada, as mais solemnes, as 
ID!l,1$ polripos·as e as mais sighifi
c!l,tiv11,s hotneh~ens. O Congres 0 

~ i:11.Cbar~ tit1 ~ilW!i .i.lela 

maneira. com que estâ sendo or• 
ganizado constituirá um.a vibran
te delílohsttação de fé catholl
ca. A unidade e a vita:lldadé 
da Igreja Catholica Apostolica. e 
Romana surgirão a.bsorvendo to
das as conscienc!as, ainda mes
mo as tlblail, ainda mesmo as 
que se acham envolvidas nas 
telas da heresia, ainda mesmo às 
indlfferentes e as commodlstas. 
Vetiflc,a,mos todos a unidade da 
Igreja, firme e inabalavel no 
cuinprllnento das Verdades reve
ladas por Jesus Chr!sto Nosso Se
nhor, Só ella., a Igreja. de São 
Pedro, consegue reunir em torno 
de si milhares e milhões de al
mas unidas e bem unidas pelos 
mesmos principias, pela mesma 
convicção e pela mesma fé. De
fensora incondicional do Evange
lho de Jesus Chtli,to, a Igreja 
Cathol!ca Apostolica e Roma.na é 
a mesma no mundo todo. A sua 
unidade, por sl só, ba-starla· pa
ra que desappa.recessem todas as 
heresias. 

Nos Congressos ·mucharlstlcos a 
vlta1idade da Ígrejit stü·ge coího 
replica industrivel a todos os que 
dizem que . a Igreja do.s nossos 
dias não é mais a Igreja dos 
nossos antepassados. Como hon
t-efn, a Igreja éatholica AP,Osto
llca @ .Roí.na.i:ut J;leliiué noja, noiílo 

sempre ha.-de possuir, uma vida· 
fecunda, eff!clente e utllisslma.. 
Jamais o desássombro com que 
prega as Ver,dade11 reveladas es• 
merecerá. Cheia de vida, a Igre'
ja. de Pio ;xrr, gloriosamente rei
nante, desmila.rª' por todas as ge
rações, pregando, com a bravu
ra e com ·a impavidez de quem 
defende a causa que é a do )lro
prio Deus, o Evangelho de Jesus 
Christo, e, ))Ot· conseguinte, a 
pi'esehça real . deste mesmo Deus 
no saht!ssllno sacramento da 
Eucha.rist!a. 

Venham os péccadores llnpe
nltentes, venham · todos os here-,_ 
jeil e bradem' contra o Sacramen
to Maxlmo. Não itnporta, a Igre
já não teme a quem quer que se
ja, fiel· ao Evani,telho de Jesus 
Chrlsto, contlntiará pelos seculos 
a fóra a derrubàr vencido um por 
um dos seus Inimigos como até 
hoje tem 'feito, porque o Evan
gelho que prega e que defende 
não admitte duvidllS. A presen
ça real de Jesus Cru'isto na hos
tia consagrada, é evidente "Este 
é meu corpo". "A minha carne 
é verdadeira.mente · comida e o 
meu sangue é verdadeiramente 
bebld.a". "Em verdade, em ver
dade vos d!go: Si não comerdes 

E por ah.i vae o sr. Paulo, com 
maestria incomparavel, atirando 
ao vento as suas consumma.da~ 
idiotices, estatelando a sua cra.~
sa ignorancla, que só se pode 
medir pe.la sua audacia, petulan~ 
eia e !rreSpónsa.billdade. 

Quem se .atreve a formular tal 
juizo sobre a Summa Theologica, 
este monumento de sabedoria 
mais do que humana, démons-
tra que nunca sequer folheou es
ta obra, e,. pofte.hto, age de má 
fé, quando . a conclemna sem a 
conhecer·. Ou então hão teve 
capacidade para comptehehdel-a, 
e a mais cotnezinha probidade' 
intellectua.l prqhlbia.-o de a'·cot,. 
demnar. 

,Em tudo isto se manifesta a 
completa despreoccupação · pela 
verdad&, que é proprla aos pe. : 
dantes. A verdade para elles não 
é o supremo bem da humanida
de, que deve ser procura.do apaí
xona.da.mente. Elles só querem 
enfun.ar a sua tola vaidacle, "fa,. 
zendo bonito" aos olhos do mun
do, o que é abominavel e repug
nante. 

Afinal de cqntas, o direito dl 
dizer asriell·as tem limites. 

~ carne do Fl:lho do homem, e Evangelho ahi está, claro, abso
beberdes o seu sangue, não tereis iuto, sém a.dmlttir a menor som• 
a vida em vós'-'. "Este é o pão bra de duvidas. 
que desceu ·do céu. Não como Permitta Deus Nosso Senhor 
.vossos paes que comeram o ma- que entre- os muitos fructos que 
ná, e morrem. O que come des• sl)rgirão do proximo Congresso 
te pão viverá eternamente". Eucharlstico de santo5, surja a 

V~nhll,lh ÓS hereges e venham .cónversão dot herejes !? dos 1m-

º~- . .ll.ij;ietierÁltiQB .e. bnutem, - li i:iedéi.'1J.id~ . 



LITERATURA INFANTIL~ 

Subscrcdam tão forma::s d<!cla
raçõcs o timido anonymalo um 1 
pac de familia, uma mãe cbris
fa e outros semelhantes. Como 
t.udo isso é lamentavel ! 

Os maus, para corromper a in
fancia, não temem i;,ahir à luz 
e a presentar-se em publico de 
viseira erguida; os que têm a 
missão de ser o anjo. tuteiar dos 
seres inocentes que Deus lhes I 
confiou. se escondem, ou por te
ruor ou por vergonha de dar pu
l;Jlicamente as mãos aos que sa
hem a campo em defesa eia in
fancia vilmente explorada. 

· Honra, porem. seja feita a nu
merosoi; e.~tudantes. professores, 
nobres militares, dig11os paes de 
familia que, sem rodeios_. por ca,·
taE ou teJegr.amma.s, 11:is têin ma
nifestado seu inr:ondiclonal apolo 
n.~sta lucta contra as forças cle
é~.ggra,gadoras da Nacionalidade. 
postas .a serviço das potencias do 
dinhefro. Uma das cartas mais 
bellas e expressivas que recebe
mo,, foi-nos dhigida por um pro
testante de São Paulo,. pae de 
numerosos filhos. Foi o grande 
General Cava:lcant! quem profe
riu desassombradamente e.stas pa. 
-lavras que ninguem ousará con
·tei;tar "O que por ahl corre e 

O KEIi nunca é Caro quando é bom! 
Um remediu formulado pelo grande es1,eciallsta in

glez, Dr. Fred. 'William nomano que clinicou por mais 
de melo seculo, é uma garantia para ·seu' uso em \·irtud'\l 
de se11s efeito:; rapidos, eficazes e certos. 

~,§afen~ae 
é o medicamento auxiliar 110 tratamento da S1!1i1s i;ran
demente indicado para torJós os sofrl1J1entos eausados 
pela impureza do sangue taés como: J:<'eridai:; nos lablos 
é ceu rJa boca, deformação dos ossos das pernas e bra
ços, J)ust11las, supu.i'a<;ões em geral, . reumatismo arti· 

· éulaJ· ou museular, dores de cabeça int'eüsas, tenazes, etc. 
· A frequencia com que estas enferlllidades· se apresen
tam, Inspirou ao uotavel Professor Auslregesilo a seguinte 
proposição: - O medico. diante de qualque1: molestia, 
deve sempre pensar "sitiliticamente "> Pm' esta razão 
deveis usar o "GALENOGAL" sem perda de tempo e CO· 

lhereis resultados surprehendentes. 

N. 0 64. E:C. 

KERMESSE 
fün beneficio das O~ras Paro

chiaes de Santa Cecilia, rcalizar
.;e-á na. segunda quinzena de 
·Abril uma 11-rande kermeSlle ,110 
Lal'.Jl'O da l\fatriz, na casa gen
tilmente cedida pelo ~eu t>roprie
tario; Dr, Ruy Nog·uelra. 

nn i\lQl'lzohn de Castro; D. Ma-
1·la Captllda Fenaz; D, Vera 
Martin~: D. Ar.l~laide Pinheh-o 

CAUTE!,LA::l DO :\JONTE DE SOCCORRO 
- JOIAS USADAS E BRILHANTES -

i.ue. Alvir'1íil Peutea· 
do. 203 - 3.0 andar Dei - Monaco 

'1 : j 

• 
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Das 13 ás 17 horas con• Sabbado, dia. 29, 
a.udléncl_as publicas na I Dur,nite O dia concedeu 1nu~ 

Metropolita.na. meras a4dlencias em Pa\aeio é its 

A's 10 horà.s S. Excla. Revma. 
benzeu solemnen1ente a primei
ra pedra dp novo Colleglo das 
Irmãs de Sã.o Cárlos, no Alto do 
Pary. Das 13 . ás 1 7 · horas conce
deu audlenclas pitblicas na curla 
Met1;op0Uta11a.. 

A's lÕ horas S. Excia. Révma. 
benzeu solemnemente a prlmeh-a 
pedra da nova capellá do Colle
glo dê Sião, na Av. Hyglénopólis. 
A's 15 horas presidiu a assem
biéa gi!ral do Dispensario das 
Irmãs da Esperança. 

A 's 17 horas visitou official
mente a Associação Commerclal 
de São Paulo para solicitar o 

· ap()io dó coinn1ercio de São Paulo 
para ô Côngressó Eucharistico 
Naclóna! dê 1942. 

TODO c·A T H O LI C O 

deve ler ~ 
11 LEGÍONARIO" 

15 Iwras pre~idiu a entrega r de 
cjiplomas das alumnas do In&ti• 
tuto paulista,, 

CURIA l\lETROPOLITA.NA 
(24-ill-1941.) 

Moi1Senho1· ]l:rnesto de :fla,µla, 
Vlgario Geral, despao,hou: 

VIGARIO da Parochla de N." 
s.a de Fatima, a !avo1· do RevmD, 
Frei Ignacio Gau. 

VIGARJO COOPEiRADOR: d0 
Appa1;ecida, a favor do Revm(t_ 
Pe. Paulo Forsters; de Sta.. The
reza de Vllla Olympla, a fa.Yor 
do Revmo. Frei Bento Caspers. 

KERMESSE a favor da Pam& 
chia de s. Sebastião de Põnt6 
Pequena. 

CONFESSOR EXTRAOR.bl-
N ÁRIO do Instituto Sta. Mar!&; 
Virgem, a favor do Revmo. Frei 
Raynerlo Rive. 

PROCISSÃO: - a favor dM 
Parochias de Mogy das Crw.es 
e Ph·apora. 

FABRIQUEIRO: - de N.& S.8 

de Fafüna, a favor do Rev.m.o. 
Frei Ignacio Gau; de S. Bem.are 
de, a fayór do Révmo. Pe. Je
rony1i10 Arige!li: de Poâ, a fa~f 
do Revmo: Pe. Eustachio Vàn 
Lieshout. 

RI'rus PARVULO!:tUM: - g 
favo1• das Parochlas de Itaque,. 
quecetuba e Villa America. 

BINAÇÃO a favor dôs ltR. 
Frei João Demarty e Fr. Eduar .. 
do Galinier, 

CAPELLA, por um anno, a. fa• 
vór das capellas de s. Roque e 
N.ª S.ª do Rosario, em Pirapot·a,; 
capella de S. José, em Suzarto. 

ERECÇÃO CANONICA da As= 
sociação das Damas de Caridade 
da Parochia de Cabreu'va: 

MISSA NA QUINTAJFE:ffl,A 
SANTA a favor da Casa ds. lno 

(20-III-1941) 

VIGARIO: ....;. de s .. José ds 
Villa. America, a favor do Révmo. 
Conego Mélchlo1· Rodrigues do 
Prado; de S. José d·J Bexigà, 9, 

favor do Revmo. Pe. Carlos A}., 
ferano. 

CAPELLAO da Creche Cath!!\c 
rlna Labourê. a favor do Révmo. 
Pe. Othão Bender. 

KERMESSE a favor da Pa= 
-. rechia de s. Paulo. 

PLENO USO DE ORDENS. por 
um anno, a favor do Rev-ina,. 
Frei Raynerio Rivo. 

MISSA CAPI'l'ULAR 

Domingo· proximo, ás 10 horas. 
com a presença do Exmo. e 
Revmo. Sr. Arcebispo Metropo
litano e do Coiendo Cabido, ~
verá na I~re-ja Matriz ·cte Sta. 
Ephigenia, Ca;the<lral Provisor-!&, 
a. tt-adi'Cional Missa C8<P'itulár. 

Será celebrante o Revmo. sr. 
Conego José Joaquim ~e.ti 
de Carvalho, fazendo a E."óciffia 
o Revmo. Mens. Ernesto de· P-~ule. 

(26-JH-1941) 



LEGIONA RIO São Pa.uJo, 3U t1e ~,ta.rço de 19"41 

A missa v_otiv.a 
'.. . •., '.~, -~. '. ,,• 

''Te.zppore -Bellj'' sulta.B sobre cotações de films: 
Das 9 âs 11, das 13 ás 16 hs .. 

em todos os dias ute!s, 

cotações forem solicitacia.5: 
1) Titulo em portuguc;::; 
2) titulo de origem; 
3) principa.es interpretes 
4J fabrica productora ou Reproduzimos, abaixo o com

mentariq feito pelo Revmo. Pe. 
D. Schust.er, no seu sabio tra
balho "Liber Sacramentorum" 
sobre a missa votiva "tempere 
belli" cantada segundo as. pres
cripções dos Exmos. e Revinos. 
Srs. Bispos do Canadá, · pela vic
toria das arnw.s de seu pa!z e 
cuja solemnidade o LEGIONA
RIO já tem dado noticias, 

* 
.A.$ missas das quintas-feiras da 

Qua.resma, instituldai, por Gre
gorio II revelam as preoccupa
ções de guerra; mais ainda, o 

proprio systcma estaciona! ro
mano reordenado por São Gre
gorio, o Grande com suas leta
nias e procissões aos tumulos dos 
martyres, foi dictado, no fundo, 
pelo grande pensamento de cons
tituir por meio da oração rritur
gica, como que uma barreira en
tre a. justiça de Deus offendida 
e o Du~ado romano collocado 
pela Providencia nas mãos ·dos 
barbaras lombardos. · · · 

As palavras aecrescent.aa;i.s por 
Santo Gregorio ao "Canon": 
~· diesque nostros in tua pace dis
ponas" entram tambem, nessa 
ordem de ideias que preoccupà
ram tanto o Pont!fice, e essa 
bell.a invoca~ão, prende-se á ap
proximação das hordas de Agi
lulpho, por occasião do cerco de 
Roma. 

E' por 1SSO que .se cons1aera 
mais sentimental a liturgia ro
mana no periodo de sua redac
ção definitiva sob Gregorio I, 
elle apparece inteiramente como 
a oração solemne de um povo 
infeliZ, desolado, que ·espera a 
todo instant.e ser passado a fio 
de espada pelos Lombardos, e que 
implora a protecção d'Aque1le 
que se chama o Deus dos exer
citos. 

Tais são os precedentes his
·toricos e o quadro que é preciso 
não se perder de vista si se quer 
· examinar a Missa "Tempore 
,Belli" do nosso Missal ·actual. 

Ella tira todos os seus .can
tos de outras Missas e isso é 
uma boa prova da antiguidade. 

Suppunha-se, com effeito, du
rante· a' alta Idade Media que 
o Antiphonario de S. Gregorio 
era uma obra inspirada, logo in
tangivel. 

Por isso, quando outras· solem-

CABEI.OS BRANCOS ••• 
Envelhecem 

Faz desaparecer 
TA-OS SEM TINGIR 

UI ti rn·a 

hldades eram creadas -ehl vei ·a/ de .;~ão •'},i:atheus:· "(XXIV. 3~8) e bre. o . povo fiel a . plenitude das 
compor melodias para inseril-as I se encontra igualmente no Missal bençãos celestiaes. 
em segllillll ê.O Canto Gregoria- nas festas dos Sa_ntos Mario, Eis cm imporLantc "prefacio 
no, os antigos preferiram esco- Marcos, em 19 de Janeiro. tcmpore bclli" tirado. ao Sacra-
lher aqui e: alli cantos contidos A esses discipulos que lhe cha- mentario Lconia.no. E' terna a 
no repositano de São Gregor!o mavam a attenção sobre os en- confissão romana e as colheitas 
e os· repetiam taes quaes. , ... , 1amento do templo de Je- devastadas pelas hordas tarta-

O introito "Reminl.sce.re" é ti- r..i~·ll.lem Jesus respondeu que não ras. 
rado da IV feria após o primeiro permaneceria pedra sobre pedra "E' verdadeiramente digno e 
domingo da Quaresma. Se an- de todo esse esplendor. Justo... Nós reconhecemos, com 
tigamente era precedida de pro- Sahidos da cidade com o Divino cffelfo, Senhor nosso Deus, o que 
cissão ao cantico da rriturgia, Mestre e retirados ·para orar no a vo~ do propheta aUesta; são 
como o indica o Saterculus de Monte das Oliveiras, os Apos- m; peccados que mereceram aos 
Wurzbourg, a acção liturgica não tolos .desejaram conc:J.uü· o tem- nossos servos ver as mãos ex
tinha propriame11te nem introi- po preciso quando se cumpril'á tranhas arrancar o frucfu de 
to nem cantlco do Kyrie pois es- essa predicção. Jesus na sua res- seus trabalhos e inimigos apos
ses dois elementos eram absorvi- posta abrange numa unica pers- sar-se das colheitas que ao pre
dos pela procissão de penitencia pectiva prophetica a 'figura e o ço de seus suores fizeram ger
que precedia a sinaxe cm can- que representa e fala da destruí- minar sob vossa protecção. Por 
tica.- ção de Jerusalem, nem todo e isso nós vos supp!icamos com o 

"Oração", "Senhor que amar- prophetiza.do• que acontecerá ao coração alquebrado; concedei-nos 
raes as guerras e anniquilaes- os mundo no fin1 dos tempos. Have- o perdão de nossas ofensàs pas
esforços dos adversarios dos que rá nesses dias sedições e guerras: sada.s e por continua misericor
depositam em Vós sua esperança; e em lugar do amor christão as dia protegei-nos de toda a inva
vinde em auxilio de vossos ser- nações que terão consumado sua são mortal. Pois se vos desejaes 
vidores, que invocam Vossa mi- apostasia não respirarão senão app)acar os que nos a.ta,;am nós 
sericordia; afim de que a feroci- odio ·reciproco. não nos dareis perseverança de 
dade de nossos inimigos venci- Jesus exhorta portanto, por di- vos ter por defe~or no futuro." 
da, o himno de ·nosso reconhe- versas vezes seus fieis. · Post conrmunio. - '' Senhor, 
cimento possa se elevar· sem ces- Os homens não poderão fazer Vós que sois o senhor Soberano 
sa.r para .Vós". sempre o que quizerem. Acima dos moriarch,as e de seus in1pe-

A primeira leitura é''th·ada de de Cesar ha Deus, que é ma.is rios: Vós que nos ca.stigaes para 
Jeremias (XLII, r.:2 p. 7-12). O poderoso. nos corrigirmos e em nós perdoa.n
povo recommenda-lIB ao· Propheta :A· Antiphona.. para offerenda do persevera.e-nos: usae coin
para que interceda junto ao Se· das Oblações: "popuJ.arem homi- nosci> Vossa benevolencia e pelo 
nhor, afim_ de qQ.e· o salve ·da lia" ·-que pertence ao· psalmo 71 Vosso poder conservae a tran
vingança do seu chaldem·. Então é commum ao VIII domingo de- qutlidatle d.a paz. De que possa-. 
Jeremias supplica. a Deus e re- pois de Pentecostes, emquanto que ·mos· progredirmos para nos em
lata seus oraculos a toda Israel. a para a Communhão "Inclh1a"' men.darmos." 

Se essa persevera nos senti- tirada do psa.lmo 30 pertence á Vemos aqui, bem indicado o 
mentos de penitencia e não de- Missa do VII Domingo. fim pelo qual o Senhor prolonga 

TELEPPHONE: 4-1718 
tribuidora, 

A Orientação· Moral dos Espec-
taculos passará tambem a atten- CARTAS PARA 
der Íl. todos os- consulcntes· -cio~ ·• CAIXA POSTAL 2851. 
Interiol', mediant<! as seguintes I COM SELLOS PARA A 
indicações sobre os films, cujas j RESPOSTA 

e 
dia-

-1,; 

A CAS_A ONDE 'l'UDO ft MAIB llAHA'J.'0 
RM GRANDE 

!Liquidação 
Aproveitem os preços baraas,;imos em& 

RENO A s 
PARA.l TOALHAS DL•; AL1'AltF,S. ALVAS, ROQ"UE

Tl..;S, SOBRJGPl!;LrnES Bl 

F I T A s 
P.AnA TODAS AS lllMANOADJ<;s llELlGIOSAS 

DESCüN>ros ESPillCIAES PARA 'l'OJJOS 0,3 
UOLLEGIOS REJLIGIOS,OS 

'''RUA DAS PALMEIRAS, ·ss a 94 - Tel. 5-4070 

2 DE ABRIL 
serta de seu posto na defesa do Sobre as .offerendas (Loreta) nossa vida e nos distribue · seusr · , 
solo para se refugiar no Egypto, "Olhae, favoravelmente; Senhor dons s··-· F • d p I 
o Senhor será incarnado contra o ·sacrificiq que nós VOS offe- "Patientla Dei ad poeniten- . _,e,. 11anc1:sco e au a 
,a colera do rei de Babylonia. recemos afim que elle nos livre tiam te ,adducit" diz o Apostolo. 

O gradual "Tu ·és Deus'' ·é ti- de todas as hostilidades da guer- Deus nos dá o tempo e o modo 
rado do Psaamo 76, encontra-se ra e nos colloque ao a.brigo sob necessa.rios para acabar a obra 
no Missal, no Domingo de Quln- Vossa protecção", O merito sa- prima que nos confiou, isto é, 

quagesima, outra estação insti- tisfactorio do Santo -Sadificio o imperio _de Christo em' nós. 
tuida provàvelmente por s. Gre- retem o braço da justiça de Terminaremos por uma bella 
gorio o Grande para conjurar Deus Imitada; elle a abranda e collect.a tirada ao "Commenta
o perigo que fazia correr Roma, graças á efficaz propiciação da rio" Leoniano e destinada a so-
a soldadesca de Agilulpho. Justiça Divina Elle canaliza so- Iemnidade do Pentecostes. 

Durante o tempo da Septua.- ...,,_ ~ • ,.,.,. -- Oração. - "Senhor, ouvi as 
gesima canta-se q " Tra.tio", ti- Dr. Durval Prado i nossas orações e como terminas-
rado do psalmo 102: "Domine, Oculista f I tes pelas luzes do Espírito Santo 

etc., como nas 2.ª, 4.~ e,, 6.ª fei- Salas 513-14 _ 14 âs 17 hs sim triumphareis dos inimigos, 
non secundum peccata nostra, Rua Senador P. ·Egydio 15 l as .trevas mestras do mundo as-

r.as da Quaresma. Telephone 2-7313 do nome romano e dos inimigos 
A leitura evangelica é tirada ••••••·- ,. ,.,. ....... , 1 da fé catholica. ". 

Critica Cinematographica da A.J.C. 
:Orientação Moral, dos Espectaculos 

O RENEGADO - Da Fox, com 
Paul Muni. - Dois aventureiros, 
caçadores de pelles, aproventan• 
dó-se da. descoberta da Bahia de 
Hudson, offerece1n a região ora 

! á Inglaterra ora á França. A 
! falta de escrupulo nesse parti
! cular, phrases e passagens in
l correctas, embora rapidas, e a 

1 

falsa apresentação da corte in
gleza, com situações. irregulares 
e ridiculas, tornam o film im
proprio para adoelscentes. 

Palavra 

Cotação: Acceitavel pal'a adul
tos. 

para participar dea competições 
esportivas, é a figura central da 
pellicula. O final atenua a fal11a 
que este facto representa, pelo 
mau exemplo que pode consti
tuir; mas a absurda intercalação· 
de scenas inconvenientes res
tringe o f!lm ás pessoas de cri
terio formado. 

cotação: Restricto. 

MULHER DIABOLICA - Dá 
Paramount, com Ralph Bellamy. 
- Apresenta a lucta. entre agen
tes federaes americanos e ban
didos commanda.dos por uma 
mulher. Os tiroteios e crimes res
tringem a pellicula. aos \l11.enores. 

Na pequena villa. de Paula. na I uma vida só dedicada a Deus IJ 
Calabria. um casal piedoso pe0,_ .. á Religião, aproveitou~se dessa 
dia constantemente a Deus um I occasião para pe_dir licença. a seus 
filho, para que pudesse ser a paes e ret1rar-se para o ermo. 
Elle dedicado. Afinal esse filhO Logo depois duas pessbas jun• 
nasceu em 1416, Desde muito taram-se a elle e passaram a vi
cedo o menino, <!U~ se chamou ver sob a sua. direcção. Muita.'! 
Francisco,, revelou uma profun- outras vieram . e Francisco se viu 
da comprehensão do catholic!smo, á. frente de uma communidade, 
e os seus paes se admiravam e Com o consentimento do Arce
louvavam a Deus vendo como bispo de Cosen~a erigiu uni con
seus esforços por fazer delie um , vento, que logo se impoz ~ ad
bom christão produziam fructo. 1 miração e. amor de todos os ha,• 

Com 13 annos, foi internado bitantes da redondeza .. 
num collegio de, Franciscanos, e A santidade dos eremitas, Q 
apesar de não fazer parte da or- pri~cipalmente de Francisco; at• 
dem, levava a vida de um per- .traia muitos peregrinos, e Deus 
feito religioso. Assim se iniciou se dignou operar muitos milagres 
elle na vida religiosa. por intermedio =dé:·seu Santo. 

Procurando satisfazer-lhe os A nota ca~acteristica da vida 
desejos sa.ntos, seus paes levaram- de Francisco era oc1·igo1· de· sullli 
no em romaria a Roma e a Assis. penitencias e " sua virtude mal.a 
Como o seu maior desejo era eminente ·era a .humildade, 
separar-se do mundo para levar Penitencia., Caridade, Humilda.-

QUANTAS noites e ilias de 
tormento? Com dores de 
dentes, ouvidos, nev~ttlgias, 
que tiram por completo o 
somno e a· força para o tra
balho. "VUG" · Balsamo In. 
diano acaba com esses en
commodos. Nas pharmacias 
e drogarias. 

ui,b. "VUG", Caixa Pos
tal 2175 - s. Paulo. 

de deviam ser o fundamento d~ 
futur& Ordem. 

Seus discípulos eram obriga,,. 
dos a constante e rigoroso jejum 
e á abstinencia de carne, ovos, 
lente, queijo e manteiga. A . ob• 
servação da abstinencia nessa; 
forma parecia-lhe tão importau .. 
te e necessaria para 'a sua Ordem. 
que a fez objecto de um quarto 
voto. Assiln prqcurava contra.ba
lançar a tibieza de muitos. ; 

Estimado por Papas e reis,;sem ... 
pre se considerou o ultimo --doa 

da Técnica Moderna. 

A LONGA VIAGEM DE VOL
TA - Da Unitcd, com John 
Wa.yne, T. Mitehell e Ian Hun
_ ter. - Drama sobre.a vida tra
gica de marinheiros. Dois são os 
scenarios principaes do ftlm: um 
navio cargueiro e uma taberna, 
onde se desenr-olam scenas de 
brutalidade nos tratos e muita 
leviandade nos costumes. A vida 
irregular dos numerosos perso
nagens, com excepção pouco con
vincente de dois ou tres, cujos 
papeis são secundarios - aug
menta, ainda, os inconvenientes 
do film e o restringe aos adul-
tos de crit.erfo ' for:mad~ ' 

Cotação: Acceitavel menos pa-
1•a, •crianças. 

CAMPANHA DE F AL
SAS NOTICIAS DENUN
CIADAS PELO "OSSER-

homens. e. em si só reconhecia 
miseria e fraqueza. O superior 1 
usava o titulo de corrector, e de-~ 
via sempre se lembrar que n~ 
Igreja "os ultimos serão os pri- , 
melros ". Sixto IV approvou a no .. 
va regra e nomeou a Francisco: 
primeiro corrector geral. 1 

Enceradeira "E.PEL" 

Be 24 DE MAI0,'-80/90· ,.. 
Te,!~- 4--85,87 • :-: 

é a mais moderna e per• 
feita enceradeira-etitri• 
ca, pois apresenta os 
dispositivos connecidos-e 
já antigos, rigor4samen-· 
te aperfeiçoados, além 
de possuir, exclusiva• 
mente, outros melhora• 
mcntos técnicos: 

6 de fato uma cnceradei• 
ra e não um escovão· 
elétrico de histrar; em 
virtude· de um dispositi
vo automático só apre, 
sentado pela EPEL, es
palha a cera líquida ou 
cm pasta em camadas 
finas e uniformes, as 
quais secam imediata
mente, permitindo, sem 
perda de tempo e sem 
espera, um lustro incom
paravcl e ,duradouro. · 

Caâ. Fundada..' em lW ,· .. 

São Paul.o 

Cotação: Restricto. 

DULCY - Da Metro, com Ann 
Sother-n e Ian Hunter. - E' a 
historia de uma jovem volunta
riosa, apresentando algumas sce
nas de sentido dubio. Pelo. ca
racter. humoristico, as falhas fi-
cam atenuad,!:s. · · 

Cot\),ção: AcceitaveL 

FAZENDO ESTRELLAS - Da 
Warner, com Dona.Ide Woods e 
Jeanne Madden. - Apresentação 
das actividades de um agente ci
nematographico em procura de 
"estrellas" para a sua compa
nhia, E' uma comedia dramati
ca, prejudicada em parte por sce
nas pouco discretas, perfeita
mente dispensaveis. Não con

. vem a crianças e adolescentes. 
Cotação: Acceitavel para aduJ-

tos. 

PROXIMOS FILMSa 

UMA MULHER ORiüINAL • 
Acceitavel para adultos (Legion 
of Decency). 
, A VINGANÇA DOS DALTONS 

· ~ Aeceitavel para adultos (Le
gion of Decency). 

A.FRIC-A - Acceitavel, pelo 
El Pueblo", de Buenos Ayres, 

NAS AZAS DA DANÇA -
Acceitavel (Legion of Decency). 

O MYSTERIO DA KARANGA 
(Em exhibição) - Da Universal, 
com Charles Bickford. - A via
gem inaugural de uma linha 
ferrea, é transformada, por uma 
revolta de tribus africanas, em 
expedição de soccorro aos bran
cos ,ameaçados. Assassínios, mor
tes, explosões e a carnificina dos 
rnvoltados pelos metralhadores, 

ANJO DE PIEDADE _ Da tornam o film improprio para 
Warner, com Kay Francis e lan 
Hunter. - Um trecho da vida da 
famosa enfermeira Florence 
Nightingale. o film põe em re
levo a sua dedicação para com 
os feridos da guena da Criméa 
em 1854, mister' a que dedic!l,ra 
todos os seus esforços. Nada ha 
de offcnsivo á moràl, podendo ser 

. visto_ pór iiualquer publico. 
Cotáção: Bom. 

crianças. 
Cotação: Acceitavel menos PI 

crian\'llS. 

NOTA IMPORTANTE, 

Correspondendo ao crescente 
interesse que o publico catholi
co· desta Capital, tem manifes~ 

YAl'ORE ROMANO" 

O jornal of.ficioso da. Santa, Sé, 
"L'Osservatore Romano", de
nunciou a fa:lsidade d.as affir,ma
ções da imprensa favoravel ao 
"eixo", que classificava a S. S. 
o Papa Pio XII como um adep
to da instauração de uma "or
dem nova" na Europa, um inimi
go dos governos democraticos, 
um a.migo da causa do "eixo". 

Affirma "'Osservatore Roma
no'', que o Papa disse que a 
imprensa mentirosa não é menos 
mortifera que as bombas e 
aviões" e é absolutamente falso 
que Sua Santidade tenha falado 
em necessidade de uma "ordem 
nova" na Europa; como· é tam
bem falso que elle seja opposto 
ás formas democraticas de gover
no, que tenha affirmado a, me
lhoria da situação dos catbolicos 
no Reich, que tenha encourajado 
"tropas a passar para outra 
bandeira belligente, ou, que te
nha induzido a França a con
cluir tratado de paz com a. Alle
manha e nunierosas outros fal
sas noticias espalhàdas pela im-

· prensa do "eL,o". 

Os novos frades encontra.rami,· 
inimigo§ e entre elles um dos 
mais acerrimos foi Fernando, rei 
de Napole~, porque a sua vida foi 
criticada. com a severidade que 
merecia. 

Os milagres de Francisco fo-,. 
ram tão numerosos, que o Pa,pa; 
Pau1o II resolveu mandar wn 
commissario ao Arcebispo de Co• 
senza para colher informa.çõe8 
fidedignas sobre o servo de Deua 
e sua vida. 

Muito antes da tomada d& 
Constantinopla pelos turcos, pro .. 
pheti.zou esta graI)de desgraça . 

Resuscitou o filho de sua irmã, 
e· entre os seus milagres conta .. 
se o da conversão de Luiz XI 
da França. . 

São !Francisco percebeu · com 
tres mezes de antecedencia que; 
ia morrer, passando-os em prepa .. 
ra9ão, como se toda a sua vida! 
já o não fosse. Seu corpo per
maneceu 55 annos incorrupto até 
que foi viola.do pelos herejes, sen-, 
do ainda as reliquia~ de sua fu~ 
ria, recolhifü,·pelos fieis. 

Marmoraria Vidal 
· tado relativamente ás aprecia
·ções moraes dos films criticados 
pela 0.-M.E., a Associação dos 

AMAZONÁ~ BRANCAS - Da. · -Jorna:lista Catholicos resolveu Espe.cialista, em tumulos de marmore e granito. ,.... 
Ita.Ifilm, ~om: Paola Barbara. -1 extender o seu serviço de infor- Preços modicos. - A. VIDAL NETTO. - ALAMEDA 
Gira,·em. torno. das aventuras das mações, por teleph.one, ao P.e.riodo BARÃO DE LIMEIRA N,0 108, - Telephone 4-2312. -
socias de um club feminino. Uma da manhã. E' o seguinte o ho- 8Ã0 PAULO, 

-· . ~~JtJlt ·-~~rt_g_Jl~A~}1t,9,,~.;,~~~ :il2~~~--------l!!!!!"!!!'l'!!!!!'!!!!!!!!!!~,,.._.., _______ ~ 
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São Paulo, 30 de Março de 19,11 

Convers~o rí 
Ct 

L E G I O N A. R I O 
.....-:,--• 

Oatbolica·EVANGELHO . 
do 

· · 1 Jesus D·eus Co:nmarida:nte I-;ié:;.noeller Heroej · 
e:~ pril:.1.eira guerra mundial - 1 un~

st
~rec~:0ª

11
~:lhoum! 

VOi\HNGO DA J>A~XiiO sua Revelação, . et 
conhecessem b e m 
sua doutrina, 1iabe• 
riam que Abra.hão 
só é Pae dos C1·en• 
tes e fundador de 

• • 1 discussão acalorada 
/1 prcJ)C"I! :1 _(!'.'. com~r~:to e:~\ te,· _afundado 35.?00 tonClad~s de I rnm a fort~J~za chris_tã do ln- 1 travada c-n t r e 0,, 

Nicnwc!)c;·. no\:c.acia cm p:\:• :s l n2,v1os alliados. Foi acclama.no na s1gne defcnso1 elo Chrlstlanlsmo matóraes do judais
linhas pela imprensa e agencias um patri'.'. como um elos grande~ e lançaram-no, no fundo duma mo O Jesus cm Jeru
tclcgraphicas · transcrevemos do t hcrncs ela :;ucrra mundial. E até prhf,o, cm Julho ele 1937. accu- salcm. _ No melo 
Jornal "Novidades de Iªall Rive;·., mesmo os allir_ :1'.ls. qu: soffrcrum san~o~o ele ," a~usa'.· do _Pt'.lpito "· do odio e irritação 
0 scguinw aJ·ligo: perdas cnorm~:; as nrnos do e:>- H,tvenclo cntao ameia Jmzcs cm que pululam elas pa
' ,_"Have1:á mais alegria no céu I rnjom e clc:;tcmiclo official da ma- Bcrll_m,_ o tnbun~I absolveu-o, cm lavras cios Judeus, 
pela convensào de um peccador rinha de .guerra gcr111a111ca, lhe fcvciq1to ele 1938. pondo-o em calma, segura e tran
do que pela per~evcrnnça dê no- t.1 ibularam a homen.ig-cm ele si- libr.rdadc. ru_as a Gestapo levou-o, quillamente ensina 
renta e nove justos." kncio respeitoso e c:c a.dmlra- :JOuco dcl)ols,. para um . campo Jesus verdades fun-

Se ha. como diz Jesus Cris~o. Cf\O profunda, que a jmt-Jc;a nmn- de concr:ntraçao perto de Sach- clamentaes acerca ele 
tão grande alegria no eéu. l}êl'' 1 r:,~- rcmdr,r a . .>s pronrios inimigos. scnhausen, onde o grande hcroe sua pessoa e expro
con\'crsão ele um pecc;aclor. lrn Após a guerra. o .comman- d~ •. Allcmanha tem soffrid_? os I bou com 'energia a 
lambem já. na Igreja Militante. dante Nie1r1ocllc:- senti11-s~ a_tt1:a- 1 :na1ore~ vexames. persegulçoes e cegueira Invejosa de 
inte11.~a con.sola<;ão e profundo hido para. o aposlolach cl1nstao.

1 

msultos. . . seus . patrícios. _ A 
jubilo, qua-nclo. no meio das .tris- al;andonou a marinha. ~m que Su_bmct\er~m-n~- ~ um 1:egune I doutrina _de Jesus 
lczas dos tempos actuaes. vemo:; 1 cl" altamente cCllJhl~.raclo _e foi- ~~ _'.!1eia rnç~_o, -.tiabalho duplo e I deve ser accclta_ por
um heroe de fama mundial. urna . s·~ nun,i,stro protcstan.c. cl1sp~sto P ~,,~ sol'.tana. . . que não é a ele um 

Sã.o João, VIII, 46-59 

Naqueuc tempo; disse Jesus• aos Judeus: Quem 
de vós me jonvencerá de peceado? Si vos digo ~ 
ycrdade, porque não me acredltaes'? Aquellc que e 
de Deus, ouve a palavra de De.us. Respon'<ram-lhe 
os .Judeus: Bem dizemos nós que és samaritano e 
possesso do demonlo. Respondeu Jesus: Não sou 
possesso do demonlo, mas honro ao meu Pae, e vós 
me dcshonraes. Eu não 1iroeuro a mJnha g-Ioria; ou
tro ha de procurai-a e fazer justiça. Em verdade, 
cm verdade ,•os digo - aquelle que guarda a minha 
palavra, não ha de ver a morte eterna, Disseram
lhe os judeus: Agora vemos. bem que és um ende· 
moninhado. Ab1·ahão morreu, e os Prop·hetas tam
bem; e tu dizes - aquelle que guardar a minha pa· 
lavra não provará a morte eternamente. Porventura 
és tu maior do que nosso Pae Abrahão que moneu? 
e do que os Prophetas que tambem morreramz. Quem 
te ineucas ou p1·etendes ser? Respondeu Jesus: Si eu 
glorifico a mim mesmo, a minha gloria não é nada. 
E' meu Pae que me glorifica, aquelle que dizeis que· 
ti vesso Deus, e entretanto não o eonh~ceis. Eu, po· 
rém, o conheço, e si disser que não o conheço, serei 
mentiroso como vós. Mas eu ii conheço e guardo a 
sua paiavra .. Abrahão, _Yosso pae, desejou ardente• 
mente ver o meu dia; elle o viu e se alegrou. Mas 
os .Judeus lhe responderam: Ain'da não tens "cincoen~ 
ta annos, e viste. Abrahão? Jesus lhes disse: Em 
verdade em verdade vos digo -· antes que Àb.rahão 
fosse. f~ito, eu sou". Então pegaram os Judeus em· 
pedras para lh'as atirarem; mas Jesus escondeu-se e 
sahlu do Templo. 

um grande povo, em 
virtude daqueilc séU 
prcdestjnado descen
dente que haveria 
de remir todo o Ge~ 

. nero Humano. A este 
seu filho, por Isso, 
elle, como todos Oll 
que faziam parte de 
seu povo, era infa. 
rior, estava sujeit<t. 
Por Isso, quando sua 
alma, que se encon• 
trava no Limbo, viu, 
por permissão divina, 
o apparecimento do 
Messias, exultou de 
3.Jegria, emquant-0 o 
orgulho de seu povo 

nobre victima elo odio tre1,Iou-1 r, _cor!sagrar toda_ a sua viela a .::u:eitaiam-.n~ a tr_abalh~s. foi: rabino. vulgar,. mas 
cacto ele Hitler contra o Chris-

1 
rcllgiao ~ a familla. ç.ª.?0 ~, ª -~ue_b1~1 l;eclia, abri! v~ vem authentiéada 

tiantsmo. o Pastor Nicmocllcr, ab- · A'>sum1u o munns ele pastor 18..., .a fd~ei. cammhos. como se com 
O 

testemunho do 
jurar O protestantismo: no campo I dP, .Jesus Cri~tus Itfrchr ~111 D,lh- foss~ um cnmmoso vulgar. Pae Celeste que 0 
de concentração, cm que se ·en- 1cm, num cios sul.lu\b10s de B<;r- Hav_1a todo o c_mpe!1ho de ~ ju1ga e glorifica. Por 
contra, e abraçar a -religião ca- \ lim. em que . vive a alta soe te- abatei. de ~. hu1mlha1, ele fa~l lsso áquelles que a 
tholica, levado pela mão do seu da ele da caprta·J gerimo mca. delle um fa'.1 ~po humano. Raias 1 ,mvirem e praticarem 
amigo intimo e companheiro de Aquelle quc, clunmtc mezes sem vezes pernuttiram que sua es- não colherá a morte 
prisão, o Jesuíta Rupert M8ycr. fim. lutou corajosa111:>1lle contra pos_B, o fosse ver e consolar, no eterna; não a morte 

Cremos que todos os ca~holi- as te1"!lpcstadcs marítimas e os meio das suas amarguras sem do corpo que é a se
cos americanos terão lido. com• r.rclis e assaltos do inimigo. ex- par. . • paração natural das 
justificado alvoroç:i. a noticia que , ronclo, continuamente a vida peb · Pcrnüttiu Deus. todavia, que, partes que compõem 
a imprensa associada se aprcs- 1 Datria. manifes:ou-se, mais U)lla I n? m0s1~10 campo_ ~e concentra,- _o "homem, mas a 

sou a levar a todo O mundo civi- 1 ve-z, o herne ele sempre, quando ç:w, P~ledes meias com a sua morte que é a prlva
lizado: a conversão â Igreja ca- · Hitler quiz subn1~tter a igreja cc"Ila., estivesse Internado um ou- ção de Deus por to

recusava-se a ver seu 
Salvador no Filho de 
um carpinteiro. 
Jesus é, pois, real
mente superior a 
Abrahã<i. A n«ture
za desta superiorida• 
de é dada nas ulti
mas pa~avras do Sal• 
Yador, naquellas que 

thollca duma das figuras mais luterana ao seu dominio. t-ro heroe da primeira guerra da a eternidade. - Este sentido espiritual das 
dlstinctas, mais conhecidas e sim- Prct.estou altivamente, no "Sy- mundial, o Padre Rupert Mayer palavras do Divino Mestre,. os Judeus não qui-

levaram a irritação 
dos judeus ao auge: "Antes que Abrahão fosse 
feito, eu sou". A superioridade de Jesus. não 
é. pois, a que .ha de prophetas a prophetas, sa. 
gundo a importancia maior ou menor da missão, 
mas é a superioridade que ha entre o que sem
pre existiu e o que foi feito um dia é a dis• 
tancia infinita que ha entre o Creador e a Crea
tura. - Bem entenderam os Judeus as re&1>osta 
de Jesus, e quizêram ·1ap1dal~ó··:como blasphemo, 
pois se fazia Deus. '- Não era chegada, por
rém, a hora de Jesus, e assim Elle esquivou-se 
facilmente. Quando Elle fôr preso, saberão to-: 
dos que o foi porque Elle o quiz. Não havia 
força humana que pudesse detel-o. Subiu ao 
Cii.lvario por propria vontade. Foi levado pelo 
amor .á sua creatura: "Dilexit me et traditit 
seirietipsum pro me", - Amou-me e se ent1·egou 

paticas da Allemanha. nodo Confessional contra, os atii--· ela Companhia de Jesus, que le- zeram comprehender, pois desejavam apanhal-o 
Nlemoeller di.stingulu-.sc na prl- ques do nazismo, tornando-se uln vantaisa, tambér".. ~ sua voz_ na em falta que justificasse uma condemnação; e 

meira guerra mundial, c:imo com, verdncleii'o "leader" da llberdade ·defesa cios prinerpios chi:~ª~.: a: occasião pareceu-lhes propicia. - Para os Ju-
. mandante dum submarino. • em · religiosa. entre os protestantes O sabio Jesuita. tivera a for- deus, Abrahão era um nome sagrado. Seria 

que ganhou a Cruz ele Ferro," por i~llemães. Os n~zls não to1era- taleza christã de dizer publica- cjuasi blasphemo aquelle que O menosprezasse, =====================~=·======= mente, em 1937, que era melhor ou lhe diminuissE: 0 conceito. ora,, •Abrahão, 
para um sacerdote ser fuzilado morrera, e todos os prophetas, bem como quan-

Na terra do divorcio 
Os lares dfsfcitós cau~am o augmento da cr1mmali

- dade infantil -

t'ara edificação dos contwnazes 
·o'efensores do divorcio, que o 
transformaram em panacéa para 
à. causa de todos os ma:Jes oriun
dos da Infelicidade conjugal pas
samos a transcrever a seguinte 
noticia que nos vem da Amerlca 
do Norte. Por ella se vê que, ape
mr do divorcio, lá continua cada 
·vez mais agudo o problema dos 

· lares infelizes. E' aliás o proprio 
divorcio que gera a instabilidade 
dos lares, pois dei.-troe entre o 
povo a noção de Indissolubilidade 
collocada por Nosso Divino Sal
vador no Sacramento do Matri
monio. Eis a noticia: 
· "São Francisco, 17 de Fevereiro 
- Ao julgar nove· jovens de 13 
o. 20 annos de idade, por crime 
de roubo, .o Juiz Mw1icipal Peter 

OURO 
PRATA E PLATINA 

de toda especie, ao preço 
mais alto da praça, com
pra-se. Consultem nossos 
preços. Rua 15 de Novem
oro, 193, 2.0 andar, sala 

23. - São Paulo 

6 
MuUins attribuiu aós lares aesre1-
tos e á indifferença dos paes a 
causa de delinquencia juvenil". 

"Decl;Í,rando "incrivel" a si
tuação revelada pela prisão des
ses jovens, o Juiz Mullins per
guntou "si não estamos despre
zando as causas e dando attenção 
demasiada aos effeitos". 

Indagou quantos dos rapazi
nhos tinham paes separados e 
quatro delles levantaram o, braço. 
Perguntou então quantos tinham 
paes que viviam fora de São 
Fr.a_ncisco e tres levantaram o 
braço. Perguntou quantas mães 
dos réus se achavam presentes 
ao julg·amento e tres mulheres se 
levantaram. Duas dellas eram 
a:Jeijadas e disseram que traba
lhavam duramente para dar um 
lar aos seus filhos. Ambas ha
viam sido abandonadas pelos ma
ridos ha annos a.traz." 

"Notando que apenas tres mães 
se apresentaram para acompa
nhar o julgamento de seus fi
lhos, o Juiz .Mullins disse: - Os 
paes destes jovens não se inte
ressam bastante pelo caso para 
virem ao tribunal. Esperam . que 
,a policia e as escolas correcio
naes sirvam de paes para elles." 

em Hespanha cio que vér a .sua tos ouvil·am suas palavr.asi e vem agora Jesus 
fé conspurcada pelos nazis, na a preconizar a immortalidáde para quem seguir 
Allemanha. a sua doutrina: "Aeiaso és maior que nosso 

Foi preso, o Tribunal limitou- Pae Abra.hão? Quem te Inculcas? - Conhe
se a dar-lhe uma sentença sus- cendo bem a perfidia de seus adversarios não 
pensa, mas a "Gestapo" lan- teme Jesus na sua resposta salientar a igno
çou-Ihe de novo as mãos e ati- ranc!a dos Judeus acerca da proprie, Religião 
rou-o para um campo de con- Mosaica. Iievados por · paixões, que del1es fa. 
centração, ziam uns mentirosos, · desconhecem os dogmas de 

O Padre Meyer e o Pastor Nle~ 
por mim. 

moeller encontraram-se occasio-. da Igreja Catholica, de que hoje 
namente, no r.ampo de conéen- já é filho querido. 
tração, trocaram· algúmas pala-
vras, tornaram-se amigos intimos. Essas duas almas, victimas do 

Reinicio das aulas de Religião 
para o tFunccionalismo 

odio pagão de Hitler, irmãs pelo 
· · Essa amizade - disse algures soffrimento, conheceram-se, en- Tivera_m inicio no corrente niez I Esse convite se reveste présente,,1 
um escriptor protestante - era tenderam-se, estimaratn~se; o; je- as aulas de Religião para os mente de vivo empenho em vis••:! 
0 symbolo do novo laço de união suita deu a mão ao ministro pro- Funccioriarios Publlcos da União, ta de as aulas actuaes constitui-, 
entre\ os cathoiicos e protestantes testante, ajudou-ó a subir para do' .. Estado e do Municipio de rem uma preparação para o cum• · 
anemães, que, desde ª Guerra O cimo da montanha, onde se São Paulo. primento do preceito pascal, que· 
dos Trinta Annos, estavam dl- 1 · ará t recebe em cheio .a luz do Chris- . l!!sse curso, organizado ha al- a e asse realiz collec ivam.<m$, vldidos como em nenhum outro · te 

tlanismo, sem sombras de duvi- guns annos especialmente pará . a. 25 de Maio proximo, paiz da Europa." "J 
das lancinantes, rasgou-lhe horl- · os servidores publicos, está ac- esus c_hristo - sua pessoa ,t A ,impre:nsa .associada 
zontcs novos e apontou-lhe Roma, tu.Mmente a cargo do Revm.o. sua obra'', é o thcma geral da., limita-se a dar-nos meia duzia t · · 
onde Pedr-0, escolhido por Jesus Pe. Agosti.nho Mendicute, s. J ., presen e sél'ie que visa esclare-, ele linhas, na sua noticia acerca · 

da conversão do Pastor Niemoel- Christo para chefe da Igreja, sobejam.ente conhecido entre nós cer os funccion_a,rios pub1ico3: 
ler. co.llocou a cadeira da verdade. pelas suas raras qualidades, tan~ acerca dos sacrosantos mysterios· 

Vemos todavia, na amizade Como outrora na J:toma pagã, to de orador como de professor. da Confissão e da Eucharistia, / 
intima dos dois atletas christãos Christo triumpha hoje de novo Ta.es aulas são -dadas semanal-
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mais do que um symbolo de união na Allemanha nazi. mente, ás quintas-feiras, das 18 1 1 

entre protestantes e catholicos, Hit:Ier poderá rugir de raiva, e 15 ás 19 horas; na curia Me-
Vem.os, no !Ilustre filho de santo porque embora chegue a estender tropolitana (Rua Santa There- li'!!~~~"'.'!!!~~~~~ 
Ignacio de Loyola, 0 instrumento o seu dominlo temporal sobre za, 17). 
de que Jesus Christo se serviu toda ª Europa, não conseguirá O Movimento dos Funcciona-
para conununicar ao Pastor Nie- conquistar as almas, rfos Publicos Catholicos. dirige 
moeller, a graça da conversão, o Essas pertencem a Chrlsto e por intermédio deste jornal calo
dom precioso e gratuito da fé, é sobretudo, na dôr e nas trl- roso appello ao funccionaJismo 
que o trouxe da heresia ptotes- bulações que a Cruz atrae as al-1 publico de São Paulo para que 
tante, onde militava para a pie- mas, sedentas de luz e 'cansadas frequente as a.Iludidas palestras 
na luz da verdade, para o seio de tanto soffrer. . . religiosas que . ili.e_. ~ã<>- dedica_gas .. 

Dr. Vicente Melillo 
l9faça, da. Sé N.0 3 - 2.0 andar 

Sala 13 

Indicador Prof i·ssional HOMEO:PA THIA; 

Dr: Reiende Filho 

Jir. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

Rua Qulntlno Bocayuva. N.0 H 
- 1.• - Sala 323 - Tel, 2·7276 

Dr. Milton de Souza 
Méirelles 

~ 16 de Novembro, 150 - 7.0 

8JldAr - Sala.' 74 - Tel, 2-0035 

Dr. Carlos Moraes de 
Andr~de 

áua Benjamin Constant, 28 -
*-º &ndar - Sala. 38 .: 'l'el. 2-1986 

LÚi.z . Gonzaga Par21,Jtyba 
Ounpos 
Advogado 

'.(Palacete Santa Helena) 
~aça. da Sé, 247 • 1.0 andal'. • 

. r~ -ll;Jü, .. "'.""' Ph'one,-&4Qi1 

Joyiano '1' e 1J es 
-e-

J. N. Cesar Lessl! 
Advogados 

CONS'l'RUC'l'ORES 

Aff onso Butti 
Perito Constructor 

Estudos - Projectos - Orça-
• mentos - Construcções 

Largo da Misericordia N ,O 
- Sala. 904 --

23 Alameda. Glette, 359 - Telephone 
5-6719 

Dr. Francisco P. Reimão 
Hellmeister 

Rua São Bento, 224 - 1.0 andar 
• Sala 3 • Tel, 2-1543 - S. PAULO 

P., Pedrosa Tambellini 
• · ~ Advogado -

R, Wenceslau,Braz, 14, 3,0 and, 
Telephone 2-6326 - São Paulo 

ENGENHEIROS 

MEDICOS 
Dr. ·Gil Celidonio 

Partos - Molestias de Senho• 
ras - Operações 

Residencia: -, R. Albuquerque 
Lins, 902 - 1Te1. 5-4156 -
Consultorio: - Rua Marconi, 
34 • 6.0 andar - Tel. 4-8501. 

Dr. Camargo Andrade 
Doenças de senhoras - Pa1·tos 

Operaçõe, 
Da Beneficencla Fortugueza. e da 
Maternidade de São Paulo -
Cons.: R. Senador Feijó, 205. 
Tel,: 2-2741 - Das 16 âs 18 
horas. - Res.: Trav. Brlg. Luiz 

Dr. Hugo Dias de, 
Andrade 

Clinica geral e molestfas de 
senhoras 

Cons, Rua Libero Badà.ró. 137 -
4.0 andar - Telephorie 2-2270, 
Res.: Rua Thomé de Souza, 55 • 

Telephone 5-0565 

Dr. Celestino· Bourroul 
Residencia: Largo . São Paulo 
N.0 8 - Tel. 2-2622 - Cons,: 
Rua 7 de Abril, 235 - Das 3 

ás 5 horas 

-Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - Molestias de senho• 
ras. - Cons.: Rua Senador Feijó 
N.0 205 - 2.0 - Predto Itaque
ra - Tel, 2-2741, - Res.: Tele• 
phone 7-1268 ;_ Consultas das 

· 10 ás 11 e das 14 âs 17 - Sab'
bados, das 10 ás 11 horas. 

Dr. Vicente de Paulo 
. Mélillo 

Pro!, de Hygiene · do Collegio 

X 

~r. J. M. Cabello Campos 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Radio - Diagnostico Exames 
Radiologlcos á, domicilio 

Cons.: Rua Marconi, 94 (Edlficio 
Pasteur) • 2.0 and, - Tel. 4-0655. 
Res.: Rua Tupy, 593 - Tele
phone 5-4941 - SAO PAULO 

OUVIDOS, NARIZ ij 
GARGANTA 

Dr. José E. de Paula Assis 
J\djunto da Santa Casa - Ope
rações e tratamento das moles
tias de ouvido, nariz e garganta, 
Cons.: Rua 7 de Abril, 235 -
r.0 and, - Apto. 110 (das 14.ás 
17 horas) - Te!, 4-7551 - àes.:. 

l'el, 8·2432 -'' · 

cons.: Rua Senador F{:lijó N.-
205 - 7;0 andar - Tel, 2-0839. 
Das 15 ás 18 horas - Res.: Rua 
Castro Alves, 59'1 • Tel. '1·816'1. ·. 

DENTISTAS.;;:;,) 
Arnaldo Bartholom~u 

Cirurgião-Dentista - Radiologis,. 
ta - Pela Escola de Pharmaci& 
e Odontologia de São Paulo -
Clinica Dentar.ia. em Geral -
Raios X - Diathermia - Infra• 
Vermelho - Coagulação • Trans .. 
l!llumlnação - Vitalidade pul
par, etc .. ...:. Trabalhos por car• 
tão, hora ou orçamentos. 
Rua Martim Franc!s~0. 97 • Tel. 

5-6476 - S, PAULO . . 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curs.o de doutorado da l!'a,. 
.culdade de Pharmacia e Odon• 
tologla de São Páulo • Cirurgião 
Dentista diplomado eni 1914 -
Ex~déntistá do Lyceu Coração de, 

Amador Cintra do Prado 
Engenheiro 4rchitecto 

Antonio, 8 - Tel. 2-6035 Universltario 
Director do Sanator:lo 

. . . . . . .. Jesus ·-· Especià.Jidadés: Pivots, 
.. ,, .MEDICOS NO IN~RIOR'- (Corõas,· -Ponte.s, Dentaduras 

Vlllà_ , · .. · · . ·. . · · . -~~ . anato;micas e sem abobad!I, !)ala•-

Architectura. religiosa, eollegios, 
1·esidencias collectivas - Rua 
~l'Q ;e a d ar ó N.0 641 

~ . "'',t...~~~~.,,. . . . 

Dr. G. Christoff el Mascotte 
Praça da Republica, 8 CONS, R, Marconi, 34 -, 6.º 

das 9 ás 11 e das 3 á.s 5 'hs. 'andar .;.:.;; Appa.rt. 6.3 - RES. 
E::lTOi\IAGO, l<'IGADO, IN'l'ES. ~veg_ida Agua B,rancal 96 

l.:~1'\2§ ... !:}:LL~~~-~~~.L.'!..:t ., h ~eJe_!?J}o.fill_í:§S..l.,. •. ..: . 

. tina - Consultas: Das 8 ás li 
Dr. Luiz ·.Melhado. Cam.· pos_ .e. das 14 ás 19 horas - eona.:: 

Iwa. D~eita,, • 64 - 2,0 andar -
Sala 7~7A. · -· Res,; Al, Barão dt Medico Oculli;~a 

BIJH.Q:_~ ~. - . ;g§3.'.t .. '1.t i'A'O . _firacica.~,.. é.Q.l!; ,-~YW . 

,. 
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FRACOS e 
4NE~HCOS 

';rO~IE~ 

VINHO 
<::REOSQTADO 

fie João da Siln 
Silveira 

GMNDE TONICO 
to e da necessidade de rea,ius
tal-o ao i.ovo codigo Penal e ao 
Codigo de Prpcesso em elabora-. 

LijGT0NAl?IO 

BRASIL 

-- -;;: ;;;:;:;: :;ç 38§1':' X2 âma k _o.:.:J6: 

cupação de Harrar. chave que 
Jeva a pos~e da capital cthyope, 
Addis-Abbeba. 

Syphilís 
Rh~µmati~mo 
Feridas em gerei V 

«ELIX1R DE
NOGUEIRA. 

CONVERSÃO DE TA
. XAS TELEGRAPHICAS 

çãO. • 
1itará a. installação da gTande in
dustria siderurgica no paiz. Te
nho ainda a honra de trnnsmit
tir a v. excia. a expressão da 
mai.s profunda gratidão da clas
se ao governo de v. excia. que, 
com tanto ardor patriotico. con
duziu á .solução final esse mag·
no problema para. a nossa eco
nomia e para nossa soberania. 
Re,5pcitosas saudações. - . Juve
nal de Queiroz Vieira, presidente 
da Bolsa de Valores do Rio de 
Janeiro." 

general Meira de Vasconcellos, As tropas 1mpenaes se encon-
actual presidente do Clube. tram nas immediações de Har

tuido no commando das rorç~ 
italianas dp norte.dà. Afrbi e na. 
chefia. do Estado Maior pelo t;e, 
neral Maria Roo,lta.. A DIRECÇÃO DO LLOY:D 

BRASILEIUO Por decisão unanime da. as
semb1éa, foram tornados elegiveis 
todos os outros directorea. 

rar. estando esta localidade ao 
alcance dos canhões inglezes. 

Reina entre as "JJOJJUlações 
cthyopes grande enthusiasmo pe~ 

O general Italo Gariba;làt to1 
nomeado para Ó (lovemo da Ly .. 
bia Italiana. 

o major Lauro Medeiros, di
reclor · de Telegrapho; expediu 
',;:irculares ás ·directorias regionaes 
'iommunicando que, para as con
','crsões das taxas telcgraphicas no 
1egundo trimestre do corrente 
Jnno, continua mantido em 6$500 
o equivalente do franco-ouro; 

O Presidente da Republica as
signou decreto determinando que 
a direcção da Cia. Lloyd Bra.sl
leiro passe a ser exercida pela 
commissão de Marinha Mercan
te ou por preposto, de preferen
cia por funccionario da referida 
empreza nomeado em acto assi
gnado por todos os membros da.
quella commissão, 

e Partiu de automovel para la_ volta do "neg~ts '' Ha~e Selais
Poços de Caldas O major Napo- s1e. Em Bure, cidade situada. ao 
leão Alencastro Guimarães. che- , norte de Deb~·a. Marco~, o ex
fe do gabinete do ministro d·a soberano abyss11110 foi l,numphal-

mente recebido. 

Ou!.ras modificaçóe!l (/.e me~ 
1101' impor!.ancia foram iaj;roi;Iuc 
zidas no comtn.indo ita.lil!.tl.0. 

Esta é a .~exta mvc/.a~ç<!, eI ª 
fectuada.. nos altós cil'r!ulos mw,. 
tares italianos desqe o uÜciiJ da 
acl,ual coufl~raçá/J, As J!J0Ji'1ea.c· 
ções foram bem recebidas nrt 
Italia. 

PAGINA DE "LA PREN
~A" DEDICADA .\ SÃO 

PAULO REGISTO DE ASSOCIA- NOT~CIAS 
ÇõES RURAES 

MILITARES 

Viaçãc. o qual permanecerá na
quella cidade 6 dias approxima
damente, devendo alli passar a 
data do seu anniversar!o natali
cio, que transcorrerá no dia 29 
do corren~ 

Em Kcren. na Erithreia ainda. 
persiste a vigorosa resistencia ita
liana. 

MUDANÇAS NO ALTO 
COMMANDO ITALii\NO Na sua ediçáo de 27 p. p., "La 

J)rcnsi." publico4 uma pagina 
tntsil·& de rotogravura com pho- ;Embora facultativo, o Ministe
tographias da cidade de São rio da Àgricult-ura mantem um 
1'1!1.!lO, entre 11s quaes a do edi~ registo para as associações ru
Jicio qa Agricultura, dos arredo- raes do pajz. Segundo informa
.res do Museu do Ypiranga, dos ções do Serviço de Economia Ru-

Reuniu-se na seae provisona 
do Clube Militar, a assembléa 
destinada a eleger a nova direc
toria, convocada pela directoria 
dos serviços _gentes. Foi renova
da por 3 annos o mandato do 

• O ministro da Marinha Aris-
tides Gullhem dirígit1-se ao norte I o marechal Rodolpho Grazia
do ~aiz. Em _Recife. s · excia · ni por pedido proprio, foi ausen
offe1eceu á soc1ed~de pernambu- tado dos carços que vinha oc
cana, uma recepçao a bordo d'.l cupando desde o inicio das hos
cruzadm· "Rio Grande do Sul". tilidades: chefe do Estado Maior 

8 N 
. • .a 
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do Mundo i 
i 

' . instjtutos fie scieµci.as medicas da ral, existem am registados 46 as-
. Universidade, da Praça da Re- soe/ações e 6 syndlcatos dessa na

publica e do Viaducto do Chá, tureza, ínais disseminados nos 
além de duas vistas em êon- Estados do Sul. Esse registo 
ltmct-0. 

1 

v.em . factlitando e incentivando 

EX'I'ERIOR 
a organi~ação das sociedades agro 

1 

pecuarias e, bem assim, minis-

ção technicaa. 

' 
O U R O trando-lhes assistencia e orienta-

i Pàra o :Banco go Brasil. NO JT AMARA TY 

ADIHESÃO DA YUGO
SLA VIA AO PACTO 

TRIPLICE 

A noticia de ma10r 1mportan
cia nesta semana foi a adhesão 
da Yuguslavi.a ao pacto triplice. 

des.aprovaram a attitude do go
verno. Quatro generaes e muitas 
outra.s altas patentes do exercito 
servia desertaram, · procubrndo 
refugio na Grecia, 

· ! ~nt~s de vencj.er seu OURO · BOMBARDEIO DO 
é d11 seµ Pl'OPl'lo interesse 
çonsn.lt!!,r .PS nqssos preços. 
A V AJ,IÁÇõES GRA TIS .. .,.... 
Tambem ·compro p.rata, gen
tacfuras e ouro baixo, Ven
de,se ouro para dentistas. 

; fü S40 B~N'l'O, 549, l.º 
", and., sala •9 (próx, ao largo 
, §. BENTO). ,.,.., S. PAULO 

CASA ABRAM 
'· ,J-...,........,..,........., _______ .._: 

l\'IlLI'fARES Cl-IILENOS 
AO RIO DE JANEIRO 

Quatorze membros do corpo 
'de cavanaria do exercito chtleno 
'prol)lovem uma reide de Antofa
'gasta ao Rio de Janeii:o, atravez 
"elo· Parl\guay e Argentina, . -

·, INCORPORAÇÃO DA 
. : . COMP ANl-IIA -SIDE
, .RURGICA NACIONAL 

; () sr. Guilherme Guinle em 
un1a entrevista á imprensa, de
:elarou o seguinte: A commissão 
ei.:ecutiva do plano sidemrgico 
t\!lciànal chega ao fim do seu 
~ra.balno, 

Noi; primeiros dia de Abril se
râ. irteorpl'lrªd13, a Co!llpanllia Si., 
det«rgiiia Naciomi,l, com· o capi
tal de OOO.Otl0:000$, destina.do á 
'i»nstrmição e exl)loração da Usi• 
n!I, ISJ4erizygjca ge Voltá Redou. 

· da. J1]sse oapij;al é ·representado 
nar ~~0.000:000$ em acções or~ 
·dinarios e 250.000:{)00$ ·em ac
tffes subsc1•ipt-as pelo governo, 

'tlnP18Sl!S e p13,rticulares, 

Esteve 110 Itamaraty, e foi re
cebido pelo sr. Oswaldo Aranha, 
ministro das Relações Exteriores, 
o sr. Mariano Fonteci!a, embai
xador do Chile, que apresentou 
a s. excia. o novo conselheiro 
da embaixada, . ministro Tullio 
1\1:aauieira. 

"TAUBATF'J" 

Se bem que 24 horas antes já 
se esperasse a assignatura do ac

"TAUBATÉ" 

cordo, a noticia causou sensação Dia 22 de Março as 12 horas. 
em todo o mundo, por sua im- quando navegava nas proximida
portancia e pelos seus antecedeu- des do porto de Alexandria.. no 
tes. Mediterraneo. o navio brasileiro 

Com a assignatura do pacto, "Taub,até" foi alvejad l por um 
o "eixo" totalitario conquista a.vião militar que tre,zla as in
sem guerra, mais um importante signias allemans. 
~aiz da Europa Balkanica._ Os ob- J Todas as bombas lan,-Mlas l<Cn
Jectl_voo fasctstas de ~~co to- .

1 

tra esse vapor do "LloJd Bra-
0 vapor nacional "Taubaté", tal a Grecia _e de domu~10 com- sileiro" não attingiram O seu al

quando navegava no Mediterra- pleto do Med1terran~ vao sendo vo. o avião atacante entretan
neo em dire·c çao· á Al.exand1·1·a. aos poucos conseg·uidos · to metralhou por bas1:'.c\1,t~ te 1"-
foi atacado por um avião alle~ Nas duas semanas que prece- po -0 nosso vapor, resultanrto cies
mão, que depois de lançar bom- deram ao accordo, os mais de- sa. empreza, a morte dum ho
bas sem o attingir o metralhou sencontrados rumores circularam mem e ferimentos cm IJ outr,,s 
e canhoneou. em toda Europa. pessoas. Foram seriamente dam-

Morreu, o contador .José Fran- Falou-se que o gov1;?rno yugus- nific.ados os postes te!egraphi-
cisco Fraga e houve oito feridos. Java resistiria ao allemão. As cos e os apparelhos de guverno, 

o ministro das Relações Ex- apparencias confirmavam. os ru- ra~ão pela qual, o nommanclan" 
teriores tomou as vrnvidencias mores: o presiden~ Roosevelt of- ruidosas ip.an!festações populares 
que O caso requer, fereceu ajuda ao governo de Bel- te do "Taubaté" mandou íeh,~ 

grado, caso este não se curvasse car o navio até o porto de Ale

SUBSCRIPÇÃO DE APO
LICES DA CIA, SIDE
RURGl'CA NACIONAL 

ante as exigencias de Hitler. O I xandria, onde se acha anc:>rndc, . 
politlco yuguslavo Stayodinovic, 
conhecido por suas tendencia.s na-; DECLARAÇÃO TURCO
zificantes foi expulso do paiz, 
tendo mesmo sido entregue ás RUSSA 

ó Presidente da Republica re
cebeu o seguinte telegramma: 

"Rio - Tenho a mais grata 
satisfacção de levar ao conheci
mento de v. excia. a resolucão 
da Camara Syndical da Bolsa· de 
Fundos Publici:>.s, approvada una
nimemente pela assembléa dos 
corretores, autorisando a subscri

autoridades inglezas do Cairo. 
Por cima disto tudo, a posição 
insophlsmave! da população ser
via, contra os design los do "eixo" 
dava aos sympati~ntes da Iil
gJaterra a impressão de que Prín
cipe Paulo não associaria a sorte 
do governo de Belgrado á de 
Be11im. 

pção de 500 contos para o capi- Aos poucos entret.anto a situa
tal da Companhia Slderurgica ção foi se esclarecendo. Perdus 
Nacional. Applicando O fundo rava enbreta.nto a impressão de 
patrimonial nesse grande em- que a Yugus!avia assignasse um 
prehendimento, está a Bolsa, co- pacto de não aggreBl!á0 com a 
mo orgam propulsor da econo- Allemanha, evitando a adherlr 
mia nacional' contribuindo direc- ao pacto triplice, 

· tament~, na escala. de suas pos- Dia 26, ás 12,ao horas no Pa-

No momento em que a Ttll'
quia accelera seu~ preparativos 
bellicos para resistir a Ulll passi
vei ataque externo, a. Russia of. 
fereceu ás autoridades da Repu- , 
blica Otomana uma. declaração 

'de amizade e de proposito de não 
aggressão. 

Governador da Lybia, comman
dante em chefe das forças ita
liana.s do norte da Africa. 

., l VIAGEM - Weygané COI 

cluiu . sy.a viagem ao Marxo• 
cos Francez. 

Os motivos da demi~são do ina- · . 
recha! Graziani não foram re- 2 CONGELADOS - Os fundo& 
velados peb communicadJ ·talia- j _yuguslavos n0s Estados Uni
no. Diz-se tocl_avia que O conhe- l dos. foram congelados em virtu
. · ,i, . . . . ele do recente acéordo cja Yugw;• 
?/do _pulltar 1tallano se demittm lavia com os paizes do "eixo·", 
cm virtude da annunc1ada offen- · · 
siva no norte africano 'que seriá 
com11iandu.cla por offlciaes blle- 3 _MAN~J!:ESTA<;ô.E8 - vran
mães. des mànüestações ai;.sig11al.a· 

o marechal Graziam foi subst.i- , ram ~ pass~gem do 125.0 ant'li· 

==============· ' versano da mdependencla Grega, 

. 4 EXERCITO - As tról,la.s re• 
/ ' guiares que eonstituéltl. a 
i exercito c]J.inez de Ch.a.ng-Kai
, Chek ascendem em numero !l 

,,,.,., 

3.!)00.000, 

5 INSPECÇÃO - o general Oe 
Gaulle está rea!lzando unia 

vi.agém de inspecção rielo térri· 
torio do Tchad. 

IJ 

6 ATAQUE Fala-se t'1Uri1 
proxlmo fulminante ataqué 

a1lemão contra .a Thrac!a.. . 

7 RESIDENOIA - Com aUt,l'J~ 
rlzação do govemo dé Sane 

t!ago, fixará residencia 11ó éhüc 
o ex-rei Carol, rec:entemente f1.1-
gido da liespanha. ' 

8 J,OBOS - o llUl éla, Hespa-
nha foi invadida por grand€ 

numero de lobos que estão occa, 
sionando granMi, estn1.gos nó$ de· 
1,ositos de viveres. 

Como construir a min~a casa 1 
Adqui.I•am o novo album. contendo i1111w110ra:; facha

das e pla11tas baixas de predios, desde a casa, -0péraria 
aos op11lentos bungalows, co1}feccjonado em papel couché · 
e que é vendido ao preço de rs. 8$000 o exemplai•.· 

Se pretende constrqir, 111ío o faça sem primeiro vér 
o album supra annunci4clo e ·sem conhecer as vantageni, 
que offerecen10s, quer á v(sta, quer a longo prazo. 

Para construir a prazo, basta-lhes tel' terreno pago. 
ESCRIPTORIO TECHNICO OE CONSTRUÇõES 

Rua do Thesouro, n. 0 27, sobrado S. PAULO 

5 . 
CODIGO PEN·ITEN

ÇtA;lUO 

' Jte!l»i11-se 11a séde do Canse
~ Penitenciaria, a commissão 

, &1:1earregada de proceder á revi
s~ de projecto da Codigo . Pe, 

sibiUdades. finap.celras, para a Jacio de Bevedere, em Vienna, a 
formação do capital que· posslbi- Yugusla.via assignou juntamente 

com os representantes da Italia, 
TEM calos? Quer tirai-os ou 
continuar cmµ el!es? Se os 
quizer tirar, só pode ser com 
a. appllca.çiio do Calliclda 
CRUZEIRO. Nas pharma
cl,as e Drogarias. - Lab. 
"V.UG ", caixa postal 2175 -
São Paulo. 

Allemanha e Japão, o seguinte 
protocollo: 

"Os governos da It.alia, Alle
manha e Japão, por um lado 
e o governo da Yuguslavia, de 
outro, declaram pe'los abaixo as
slgnados, seus plenipotenciarios, o 
seguinte; 

O alludido documento affirm.a 
que a União da.s Republicas So
cialistas Sovietlcas não se apro
veitará de eventuaes difficulda, 
des da Turquia para invadtl-a e 
retalhar o seu territorio. A no
ticia, causou alegria nos circulas 
governamentaes turcos, inglezes e 
gregos, aleg·ria relativa e condi. 
clonada ao credito que goza r 
palavra dos Soviets. 

Se a Turquia descuidar de sur, 
fronteiras com a Russia, não Sl 

poderá affirmat· que este paiz não 
repita o que fez p·ara a Polonia. 
Nem será extranhavel. pois Mos- 1 
cou e Berlim tem um antigo e 1 
efficaz _pacto de amizade e col
laboração. O correr dos dias evi
denciará os verdadeiros prnposi

fJaç,lmlraç-fJ 
pitél:l!lil!-rio, e;Ia!'l.orado pela 14;.ª 
sub-Bo!!únissão legisla.tiva e sub

. mettido .. ao governo em 1933. 
· O sr. Lemos Brito fez uma ex
posjçã-0 em tomo do ante,projec-

OS MELHORES PREÇOS 
-~ E A. MELHOR OUALIDADE 

' ,, ' 
~u11to ~ FriQs - . Vinhos Finos, 
Froetas, B•$çouto!!! e Botnb()ns -
· · Generos Alimentieios - · 

!MPORIO MONTENEGRO 
JtrA At1GUST4, 1.559 (E~q. R, Lu(z Coelho) ....,.. P~one '7-0035 

MERCEARIA A VE.NIDA 
._v,, ~~!~- !-'ITT~ ~N'fONJQ, 2.09,8 ,.,... (Em frente i .Jpeja 
, ~~1$,$1,, Co~~~!~~) ..,,.,. P~QNJ}] 'l',~.53 

ln~rime,nte, ª 
MANTEitrA "BANDEIRANTE" . ~ - ·- . . ·- - ~ . ~- - - . .- - .. . . . . ·-

~Mf>- fJ$OOo 

Art. 1.0 - A Yuguslavia passa tos dos communlsta.s. 
a formar parte do pacto triplice. 
concertado a 17 de Setembro de A GUERRA 1 ' 
1940, em Berlim, entre a Italia, i NA AFR CA : 
Allemanha e Japão; , 

Art. 2.0 _ No que se refere a Emquanto na Europa, SDlll•m- , 

formação de commissões techni- te no sector albanez se lucta ac- ; 
cas mixt.as previstas no art. 4_o tivamen1~. na Africa .1 guerra. ; 
do pacto triplice, quando tal as- continua de forma sa•Jsf,1et.1riri '1 

sumpto diga respeito aos interes- para os ing'lezes. Na sema11n 1 

ses yugt1slavos, representantes passada as tropas do general l 
yuguslavos serão convidados a to- Wawell retomaram Berbera. ca-

i. mar parte nas deliberações a. se- pital da Soma.lia Britannica. Com 1 
rem estudadas. a occupação dos ultimas reduc-

Art. 3." - Passa ·a fazer parte tos fascistas, a Somalia Italiana 
deste protocol!o a redacção origi- passou Inteiramente para o g·o- ' 
na! do Paqto Triplice". verno dos lnglezes. A lucta pa- 1 

O pacto foi firmado pelos mi- rece que será travada agora na i 
mstrns Ciano. Vo11 Ribbentrop e Aby/;Slnia. O exercito patriota 
Oshuma .. representantes respecti- ethyopico, ~ob a direcção de of
vamente. da Italia. Allemanha e, ficiaes britannipos continua bem 
Japão. Pe1a. Yug·l.lSl!!.Vla o' minis- sucedtcto. No CQllleÇo desta se
tra Príncipe E4g~nio e o Primei• mana. a localidade de Debra Mar
ro Ministro Zwctkovitsch flssigna- cos cahiu em poder dos guerri- . 
l".4ffi 0 protocollo. \hetros negros. l 

As n,otiç\#!13 qlj~ vêm de :Bel- O OI.Jj1ªotiVQ dr~, t~N,§ l:'e'1,1• 
---g~~ ~.II;~-~ ~~-4.'W __ qUÇ 11~, ~ DIW'Olãl aeJ' A ~!!~ 

-Novo 608 
" d a-

',, 



\São Paulo, 30 de Março de 1941 ·-y; E G l O N A R I O 

Noticias do lnteriorlFederação Mariana Feminina 
>Un!stro de o,~ 'desta fommlPila. Unia.o das· Filh.às ,de Maria d~ CATANDUVA SOROCABA 
levando os menmos a-0 deseJo de . · , . · _.. . . . 

- - .. • • . . . ', 1?' . ser Padres e movendo seus Paes Paro chi- ..:::1o. da Consolaç· a-O 
Do dia 29 de Março a. 2 de I Novos_ assignantes - ~ gran: / ao designlo de ter um Filho Mi- 'La . . , 

[Abril o Revmo. Pe. Raymundo de de O interesse dos nossos cathº , nlstro de Deus· c) sobretudo 
Moura, celebrará O santo sacri-1 licos __ em contribuir ~om suas as-1 meios espirituae~. orações, boas E' adm!ravel o respeito de portas fechadas como que foi re- que se .encadeiam, nessas conver~ 
t . · d M" a pi·eo·ar:i e con I s1gnaruras na difusao do nosso I Deus pela vontade da sua crea- cebida com S, José, em Bethlem, sas inuteis para o espirito e p&= ic10 a .. ,s , 0 - • . , . obras e sucrificios que obtenham 

·, , Jl d c Lira· e I semanano Outros nomes hOJe tura. o nascimento do Filhinho na ra o coração? ,es~ara ·na cape a e apu , · . , de Deus para nossa 0 Tancte Pa-
. 2 • d Ab ·1 esmo Sº 1 a<"erescenl,\mos de , .•. ssoas dis- " O grnnde exemp'lo de8Se res- gruta humida e fria, a vida pobre Chega um dia em qué cah:iln-,íi Lle a ., e n ° m · · .. - 1 · ' . · tria numerosos e santos SacPr- -
cerdote Redemptorlsta, prPgará, . tinctas da noss,t cid'.lde, que _con- dotes peito cte Deus é o facto cte ter e custosa de dona de casa, em na realidade e, então, ·RÍW tma 
confessará e celebrará O Santo tribuem este anno C.Jm dec1d 1~o Se~ana Santa _ Neste anno, Elle pedido á Nossa Senhora. Nazareth, as saudades do Filho satisfazemos com eUa, Côrurteta~ 
.sacrlficio da Missa na capella de apoi~ a i,o.a imprensa: ~e, Joao como já é do conhecimento pu-

1 
sua Serva, como ell~ mesma ~e ,. que tinha vindo para tratar dos mos que a no~a vida :foi Q cum~ 

s. sebastião, da Fazenda do cel. BaptLStu R1be1rn, Prof. Lucia blico a Semana Santa será na chama, o _seu consentunento pa1a negocios do Pae", a viuvez, a pri- primento da nq.ssa proprla vona 
Jcsé Pedro da Mota, llo Quebra- B1 ag·a, Prof." Christina Gomes, ' d 

6 13 de Abril pf. a coperaçao no plano da Redem- sáo e o fim doloroso te Jesus, tade e o que pára em n·õs, seu.~ 
Cong·regação Mariana do Bom semana e ª ' JJcão E' impressionante· se Ma- a tudo o consentimento expresso timos, não nos satisfaz. J)entes. tendo inicio a primeira cerimo- . · · . . . , . 

• - . R€, Jesus. Padre José Ribeiro Vian- nia, em nossa cidade. dia 5• sab- na nao. tivesse adhendo ª. von- no Fiat, · como não estamos satisfeitas, 
Do dia 2 a·n de Abril. 

0 
,_rno._

1
, na, Asylo Sto. Agostinho de Or- t d d Jo seu consent1men Nós sabemos, o facto da Im- venham novas distrações .. , ln• 

Pe. Arthur Bonotti cele_brara ª fãr;, Mosteiro de Sfto Bento, sr. bado de Ramos, com ª transia- a e ivma pe • - maculada Conceição isentou Nos- vertemos os valores. "Perdemos 
Santa _Missa, _far_á pregaçoes _e at- 1 Ne·lson Masca.i·en"ns Filho, s'r. dação das imagens do Senhor to de se fazer Mae de . Jes~s 

d f n IgreJa de • "" • dos Passos a São Bento e N. S, Chnsto, o _plano da Redempçao sa Senhora das consequencias o endereço", como diz Chea,, 
ten era con JSsoes ª . . 1 Benedicto Vieira Cia. Nacional das Dores. ao Rosario. não se teria realizado tal qual desordenadas do peccado origi- ·tert<in. 
·Nossa Senhora do Calvano, deSla de Estamparia-S~rocaba. se realizou: nal: tendencia para o mal, etc 11:ntão, vem a eterna. frase: 
cidade, Os sermões estão a cargo do , 

\ Do dia de Ramos ao domingo E' cerw que _ainda aguardftmos Revmo. Mons. Francisco Anto- Tal pedido de consent.!mento mas nao das consequencia, não "Não sei o que hei de fazer.' 
de Paschoa, pelos RR. PP. João a respo~ta de mnm:neras pessoas nio Cangro, DD. Viga.rio Geral implica no seg·uinte: ha na crea- desordenad-,,s: a dor, a tome, a Ah! Deus está só esperando o 
Betin~ Arthur Bonotti e R,ay- que estao sendo v1:1tadas . pelos da Diocese e do Revmo. Pe. Ar- tura humana a faculdaçie de ad- saudade ... ) Silencio, o recolhimento, para 
mund; de Moura haverá sempre encarregados, _que sao os Jovens l 1!ndo Vieira, da Companhia de herir ou de se opôr á vontade Não é preciso ter muita im8<- llnanifestar a sua vont!l,de e moll• 

: M t ,. 'd S Doming·os Durval Fuschmi e José Madu- Jesus distinctci orador sacro que divina. ginação para avaliar o que custüu· trar-nos o que havemos de fazer. 
· na nossa ª uz · e · ' · o d ria nos da · Por outras palavras! á N assa Senhora, de soffrimen- · "Nós sabemos que pa.ra me-
; ~~~:a:õr t!r::.nfissões pela ma- ~;~~~d~-a~.grega os ma . ;:i~av::s:C~a~~~~t~~o o pu]- 1.º - a 'creatura humana, pela tos, essa submissão sempre rrom- recer ouvir a voz mysterlosa qu@ 

f Na quinta-feira santa a Missa 
1 será ás 10 horas e a cerimoni..'l 
f do Lava-pés com o exercicio da 
l Via Sacra ás 19 horas. 

Nosso collaborador _ Mudou- sua vontade, pode adherir ou pta, limpa de todo interes& que maravilha a .alma e a transfor• 
- Terminou domingo passado d l) · d se para a vizinha localidade de opôr-se á vontade de Deus. não fosse o inte'.·esse e ens. ma é preciso respon er, sem con• 

no Largo de St<i-. Antonio a ker- li ó 1 · · te · t ·. t · Itu' 0 nosso estimado e esforc.a- 2.0 
- Deus respeita essa - N s temos a ;i-uma experienC'la nda, mmu .o por mmi.t o sem 

messe ein beneficio das solemni- " " im ,. t d d díssimo auxi!iar-distril.Juidor do herdade e, não obstante querer, do que custe o ita Pater nas· constrang ento, .. von a e • 
dades, organizada_ e dirigida pe- f . - · d'ff · d ,,· •n D ,,, tad · d · t 1~ LEGIONARI. o.. Altamir Salgado. pela sua Per e1çao. que a crea- cireumstancia5 1 Ct'lS a 1c.0 .: · eus manues a no eve · P ·~· 

' io. s esforçadissi.rn_os provedores, - li I ,, d d - ... t .. 

·• 

f De quinta para sexta-feira san
. tas a gua.rct.a de · honra a Jesus 

no Sepulchro será feita de dia 
pelas associações religiosas da pa
rochia, e de noite pelos Congre
gados Mariànos e pelos Vicenti-
1)0.'I. 

Nfi sexta-feira santa a. Missa 
dos Praesantificados começará ás 
8 horas e a procissão do Enterro· 
do Senhor Morto ás 19 horas, 

No Sabbado Santo a benção da 
pia ba.ptismal e .a Missa de Alle-
1uia principiarão ás 8 horas e á 
turcte ás 18,30, nà occasião da 
reza, haverá a cerimonia. da co
roação da imagem de Nossa Se-

. nhora. 
No domingo de Paschoa. ha-

. verá ás 4 horas a procissão da l 
Ressw·reição de Jesus com ser
mão do encontro na Praça da 
.Republica e em see:uida Missas 
lÍ.s 5, ,8 e 10 hor.as 

QUARESMA 

Tem sido grande a afluenc!a 
As Missas, Rezas, Viá-Sacra. 
Confissões, Comtnu.nhões e de
mais actos Religioi!OS, durante este 
,e.mpg Qui\-res~l. 

CATECI~MO 

E' ele grande animação nos di
versos centros de Catecismo da 
rona rural, a cargo dos Marianos, 
qi.ler seja pelo augmento doo 
alumnos, progre!so nas lições, nos 
e1terclc!os d~ Vla.-8,acra, nos 
mesmos, eta, 

,FESTA DE S. JOS' 

Foi brilhantemente festivo o 
âia. tte s. José entre nós, nota.
damente o grande numero de 
Communhões.' das diversas As• 
socia.ções Religiosas, e A assis
tencia á Missa, reza, etc. 

FALLECIMENTOS 

que ir:i cursar O Gumnasio c'-i-· tura para si convirja, nao 1e o "sim Pae ao1: revezes, B.os sente, no ever o mo .. ,en o • , .-srs. Francisco Simeão de Andra- d' -
quella cidade. o LEGIONARIO violenta a vontade, que é o pro- aborrecimentos, ás contra 1çoes dlz um grande jornalista, 

de;- Antop.io -Alves, Salvador Mar- 'fi d h - h d b'd formula sinceros votos éle feliz. prio caracter espec1 co a u- que a gente nao compre en e, Antes de serem perce ~ as, u te e Dorival Vieira Rodrigues, 
1
~n l estadia e bom exito nos .estudos, · maJ1idade. ao supplicio tremendo que se lic_ções divinas custam mu - u• 

· · .... · que" vir·am coroados de pleno exi- chama a aridez espiritual. cta, muito soffrimento, horas ua em l:tu', , , to os seus trabalhos. Acceitas essas asserções é im- . h _ 
pressionante como fica de pé O Temos alguma experiencia, po- solidão, de incompre ensao. 

Ence!'l'amento do me~.,,de )Har- Festa· dos Con!!:regados - Con- cteinos a:Jia o d d tn-' antificado · - preconceito de que os santos já av · r. ever e es """º• s 
ço - A Irmandade· de Sii,o · _J,ose, form .. e not· 1'c1·amos· ha dias, domin- Mas vamos med1'ta1· na sub-. J · t "õ" · cta ..,e of · · nascem feitos. seirundo tal pre- pe a m en,,,..,.. pura e .Ie . "' • da Cathedral, por nosso interme- · d ti s -

, go passa o es veram em oroca- concei·to, 0 ser Santo como O ser missão de Nossa Senhora não só ferenda, esse dever acceito com dio convida as pessoas devotas e B Ir d 
ba, os Congregados do a ro .e crun' inoso e' uma fatalidade. Como como criaturas humanas, que co- um muito obrigada- attlà,vel, é os fieis em geral para assisti- h bl • d s Jt d Pi · 
ln am ru e O · a O e ra- se a santidade não foose, essen- nhecemos o soffrimento, mas co- um cumprimento honroso a Deus rem a Missà. do dia. 31 do cor- 11 t u • 

pora, cape as essas en regues .aos· cialniente, obra da adhesão da mo F,ilhas desta Senhora que é porque e· a acceitação, Poi' àmar, rei1te, segunda-feira. no altar do id d d R p J -
cu a os O evmo. e. oao vontade humana á divin,a, Maria. da. sua vontade expressa. 

Patriarca, por intenção da Ir- Baptista Ribeira, DD. Vigario l'lo Templo, que esforço não Na Pia União, como são I\C• 
mandacte e de todos os devotos e cooperador da Sé. A chegada O que foi O peccado original teria custado a essa meninazi- ceitas esses deveres? 
dos que !luxiliam ª Irmandade. dos moços deu-se, mais. qu me- senão uma desobedlencla, uma I nha de 3 annos a separação dos Não passamos · muita vez por 

M. • 1 .R i N d'a 2 · 9 30 h · édi d transgressão, á vontade divina? 1ssa < e equ em - o 1 nos, ás , oras, no pr o a Paes. Quanta lagrima escondida, cima de uma porção de o'briga-
de . Abril,- quarta-feira, ás 7 ho- Acção Catholic.a, onde aguarda- E qual foi o seu preço? - Um quanto soluço abafado, qua.nta ções que evitamos conhecer, Uiji.i,_ 
ras, no altar de São José, da Ca- ·-ram o inició da Missa solemne acto de adhesão do Filho á von- saudade... ou menos cpru;cientemente? · 
t-hedra.J, haverá Missa funebre de· cantada ás 10 horªs. Nesta to- tade do Pae, Quando O Anjo lhe traz a men- A frequencia á Missa, ás au-
30.° dia, do fallecimento da exma. mou parte do côro de São Ben- Um acto e que preço! "O dra- sagem do céu, que soffrimentos las de ReÚgião, á Missa aos sab• 
sra. d. Ca.rolina·Mallleiros .de Al- .to, dos congregados; em seguida, m,a do Calvaria não é um acci- não lhe custou O "Fiat", a e)la bados e ás tercas-felras, a ,Ado• 
meida zeladora da Irmandade nas salas das congregações ma- dente historico, um facto pas- que conhecia que O seu Filho se- ração. tudo 'são obrigações .. q\16 
de SãÔ · '•josé, Esta associação ·rianas de homens e moços, foi sado, tem a sua primeira fonte ria objecto de contradições .. , acceitamos e que precisam ser 
r,onvida 'os parentes e as pessoas offerecido almoço pelas familias nos actos livres da vida intima E O Natal? E vêr O Menino consideradas e cumpridas. Que 
&migas e conhe'cidas da falleci- catho'licas aos distinctos visitan- de Deus.: ·é a vonta.de e a obra Jesus com frio numa caminha Filhas somos nós se nos: ,esqui• 
da, e desde já agradece penha- tes. A's 13 horas, incorporados da Trindade realizadas no Filho". de palhas! Ah! e Nossa Senho- vamos ás ordens de Maria? Que 
rada. se 'dirigiram ao Palacio Eplsco- (Karl Adam - "Jesus Chrísto" ea presentia que, pelos tempos filhas somos nós que nos per• 

Dia. do Pátrncilíio de São José pai, para que S. Excia. Revma. - pg. 281). afóra, haveria homens de cora- ·mittimos tantas liberdades·, que 
- A Directoria da Irmandade da o Sr. Bispo Diocesano benzesse "E a vontade do Ch1isto, em- ções mais frios e mais tristes que não refreamos o no.sso gosto pe. 
Cathedral, pediu-nos que commu- as respectivas bandeiras do Sal- bora toda perturbada pelo pavor a gruta de Belem, corações onde las cousas faceis e agradi.Weis\l 
niea,ssemos aos nossos prezados to e do !tinga. Aqui, saudou o e pela' angustia, embora rtão po- não haveria lugar para O Amor. Que nos esquivamos ~ apostola• 
leitores _que a Missa do Patroci- Sr. Bispo o Revmo. Pe. João dendo caminhar senão ás apa'lpa- E a monotonia da vida quoti- do, aos magnificas retiros espi• 
nio de São José será no proprio Ba.ptista, tendo respondido S · delas na escuridão, essa vonta- diana, cheia de trabalhos e de rltuaes. Que nos esqUivatnos ~ 
di.a, 30 de Abril, ás 7,30 horas, Excia. que por fim, deu a ben- de não deixa de ser, lnquebran-1 apprehensões, dessa vida cheia Amor, que só ama.mos o, proxlino 
mandada celebrar -pela. zeladora ção pastoral aos visitantes. De- tavelmente, obediente ao Pae". de mysterios que o Evangelho agradavel e gentil? A o~er'Va.n• 
d. Anna Figueiredo Rocha. pois de desfilarem pelas ruas da (Idem). não relata, quanta dôr não -cus- eia das pequenns como das 'gran• 

Congresso Euchàristico Dioce- cidade, voltaram novamente ào A palavra de Christo é: "não tou? , des ordens tem o mesmo nome: 
sano - Dois são os objectivos prédio da A. C. · onde lhes foi como eu quero, mas como tu E o fim? E a crucifixão do fidelidade. E quem se insurge 
dos congressos eucharisticos que offereci'do O fest1val pela Con- queres" (Med. 26-39). seu Jesus? ' contra uma pequena ou contra 
se realizarão na Provincia de gregação da Doutrina Christã. Tal foi a attitutde do Filho em As Mães, quando teem um fi- uma cousa grande merece o mell:-
São Paulo, e portanto, os mes- Logo que terminou ª festinha relação ao Pile. lho doente desvelam-se em cui- mo abjetivo: infiel. 
mos do nosso, que assistiremos the.atral, receberam "lunchs" e E a attitude de Nossa Senhora, dados e ~rviços e podem dizei' 1 Como seguiremos o exemplo_ 
em Outlibro do corrente anno: regressaram para as suas locali- da' creatura que mais se a.pro- que não lhes deixam faltar na- da vida ?e. Nossa senhoril, v1çla 
1.º "Vida Eucharistica do Povo dades. ximou do Modelo, em face da da dentro das suas possibilida- que cons1Stm,• essenc1aigiente no 
Qhristão ", comprehendendo tres - Solemnemente recebeu ª fi- vontade de Deus? de~. · cumprimento da ~ontade de D€us 
pontos: a) visita a N. S. Sa- ta. de Congregado Mariano O sr. A vida de Nossa Senhora foi E' uma expressão que consoLa se evitamqs conhecer essa vou .. 
cramentado, que se dignou per- Dionlsio Henrique Oliveira_. que uma sequencia harmoniosa de ac- as Mães: "Não lhe deixei_faltar t.ade· erri relação a nós? 
manecer no meio de nós como é actualmente O presidente do tos de submissão. Aos 3 annos nada." E' preciso que os nossos cora,. 
doce companheiro do nosso exi- nucleo cio Inhambiru'. Ella se consagra. abdica a si E ao Filho de M,tria? ções estejam escancarados á luz 
lia; bJ ouvir a Santa Missa, que Communhão Paschal das Se- propria, por votos formaes, no divina e que, no recelhimeilto, 
é o verdadeiro e unico Sacrificio nhoras - Está marcada para ho- Templo. Na Annunciação, 0 An- Faltou tudo, até o consolo do na oração, sob o cuidado de Nos-' 
da Lei Nova, não sómente nos je, dia 30, a Communhão Pascha.J jo encontra-a submissa, disposta proprio Pae. sà senhora, a vontade de Deus 
Domingos e Festas, por obriga- das Senhoras, promovida pela Li- ao Fiat. Nem uma revelia, nem Nossa Senhora não perg·untou seja ouvida. Depois, a attitude 
ção, mas, ainda nos dias de se- ga Feminina de Acção C.atholica, uma interrogação, nem um pedi- o porque de nada, Toda a sua logica: cumpril-a até a morte, 

1 

mana! quanto possivel, por de- Outras Communhões Pascoaes do de satlsfacções a Deus, como, vida foi o cumptimentó do Fiàt. hem que este moi·te seja mor~ 
• Palleceu no dia 3 çleste, con- vação; e) commungar não só- _ Daremos opportunamente a em geral, os homens costumam De tal Mãe é que somos Filhas. de crmt 
fottado pelos ultlmos Sacramen- mente pela Paschoa, para cum- relação da Communhão Pascoal fazer. '-se Nossa Senhora,faz per- E agora; a comparação. A i Precisamos aprender a ouvir a. 
tos, o sr. José <:'ia.quinta, chefe : prir o preceito, mas mesmo fre- de Homens, da JEC. da JOC, das guntas ao Anjo não é para irn- nossa attitude. A attituéie das voz dé Deus détitfu de nós thes
de numerosa familia, e velho mo- quentemente, todos os mezes, to- sras. professoras, etc, pôr condições, mas para conhe- Filhas comparada com a att-itu- nios, dos ilcissos coràÇões desti• 
radoi' desta cidade; tendo-se ce- das as. semanas e até todos os Ensino Religioso - Está nor- cer claramente a von~de de de da Mãe. nadas á tàbernacUftos, ã MpelÍI• 
4ebt'ado Missa de 7 ·º 'dia, em su- dias, por amor de Jesus e para malmente em funccionamento a Deus. Conhecida essa vontade: Em primeiro 1tlgar, buscamos nhas vivas. 
fl'aglo de .sua allna, no <li.a 9 deste. proveito proprio, contanto que se- Dlrectoria Diocesana do Ensino' "eis aqui a escrava do senhor", as cousas de Deus sobre todas as H6je faz 83 annos que Nossa 

Jam bem feitas estas santas com- Religioso, entregue agora ao o F!at foi a expressão syntetica cousas? Nossa Senhcità, no Tem- · Senhora desceu a LoUl'dés. Fa
munhões. 2.0 

•· Obra da,~ Voca- Revmo · Pe · João Bàptlsta' Ri- da submissão a Deus de toda a pio offerecia a Deus a slia vidá, zem-se para lá vlagetiS longas • 
çóes Sacerdotaes ·;: Para a vida beiro. S · Revma · tem como àu- sua existencia. observava a Lei, estudava, co-' penosas. O Filho de Noss.ti se. 

~ Falleceu tambem no dia 9 
deste, a sra. d. Maria ca.cciari, 
viüva. do saudoSQ Eduardo Cac
clatt, ha . pouco fallecido, sendo 
celebrai:ia Missa de 7. 0 dia, em 
"1ifraglo_ de sua alma. 

n1charistica bem como para to- xlliares directos os srs. profes- o appelio do governador- pa.ra nhecia as cousas eternas... nhoi·a desce aos coi'áçõe.s tjuan. 
sor Dlogeries Almeida Marins, ·te ó do o· chamem. Quem fáf per.e• da a vida christã do povo, a secretario, sr. Herencio da Cos- o recensea-mento, o desprezo das Pergun mos a n s mesmas:. 

missão do Padre é ind!spensavel. ==========~~== buscamos as cousits de Deus so- grinações ào centro dé si mesQ 
E, no emta.nto, os Padres são tão ta Dias, thesoureiro. prof, Clau- -~,,,-'*'"~"-'~• bre todas as cousas? mo?. , . 

! 

O "LEGIONARIO' 
poucos .. , Urge, pois, multipll- dio Ribeiro da Silva, répresen- ~'llill!l~piif~tiíiilJ ,Que provas. apresentamos?. Se o fizessé'thos! .. , Péidêria• 
cal-os. E a Obra das Vocações tante do professoí·.ado catholico Quanta vez não prefeí•iinos . a tnos dl.2er com Uriià poetiza: 
empreg·a tres meios: a) meios e ª prof.ª d· Edy da Cunha Pe- liiiiiiiiiiiitil satlsfacção da i1onsa vaidade em A chtivâ clihe do Cétt é o tntmtlc 

Nesta cidade o LEGIONA- i materiaes, recolhendo as, offer- reira, ajudante da Secretaria. e.~tudos que nos tornam· à vida é como um erino, · 
ato pode ser procurado com · ta.s e donativos para a ·manuten- Outras senhoritas e rapazes col- toda, em detrlrnento do catecls- Um deserto sem fim di! ottdíí !ln, 
o oottespottdente: ·sr. ,João i ção ele semtnaristírn p'.lbres; b) laboram efficientemente e de 11!~1,,,,111111111 mo, da oi·açl<o, das cousas quii rnlgro Ua luz ..• 
Cury, na Airencla de Jol'• 1 meios moraes, pre~tigiando o Pa- boa vontade para O normal de,5- qcam? quanta ve,z nãó EMtamos Mas Cjué til.e lfuportá à tl'e\Íà, a . .. . ! dre quer em particular quer em envolvimento dos trabaJhos do 1 o reco1himento, o silei1ció, o pre- escutidãô setn terrno, · 
naes e Revistas S. Domln- 1 publico, defendendo-o ·das cal um- ensino religioso da Diocese, ~11111~,t~!:!;!~ ! doslssimo silencio que é a pa- se eu sinto dentro- em mlm1 .Auena 
g-os", ou na séde i!a Congre- ,· nlas, dos maus e salíentando a I trta· 

1
dqs santos? . Quanta dlssi- . :fez o sol - Jesus? · 

gação Maria.na local. _grandeza· de sua dignidade como (Conclue na 2·ª pag.) pação nessas secções de cinema (Auta de Sô~t,a) 
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De,ie:,, 
O sensacionnT e Inesperado golpe de E5tado 

ae que resultou a ascenção ao throno do rei 

.• 

ANNO XIV l 
- ____ 5& -· --- 't 

SÃO PAULO, 30 DE MARÇO DE 1941 --1 NUM. 44& 

em osse do Prhnt1iro Bispo de Lorena 
e Rev1no. Sr .. D01n .'f-"rancisco Borja do Amaral 

genclns de Hitler. 
Nessas condições. a ousadia do golpe de Estado na Yugo

Slavla. feito como um desafio • ao Reich, causou profunda im::. 

pressão. 
Qualquer que seja o resultado da attltude da Yugo-Slavla 

- que sob certo ponto de vista pode ser um pretexto para a ln
va..5ão do pa.iz pelo exercito al:lemão - indiscutivelmente o facto 
constitue um rude golpe para o Reich, 

o exercito yugo-slavo é cel'tamente uma força poderosa. En
tretanto, a resistencia do pa!z a uma invasão dependeria das mi
norias croata slava, hungara, etc., nelle existentes. Essa nume
·rosa minoria poderá prejudicar muito essa reslstencia, apezar das 
disposições guerreiras do pt>VO servio, bem conhecidas no occide)1te 

europeu. 
Parece que mais uma vez ao espírito de .altivez· de1jse povo 

como em 1914 - .. caberá lançar fogo ao rastilho que ameaça cada 
vez mais lançar os Ralkans integralmente na guerra. 

~VITE 

ABORRECIMf NTUS H! 
Confie seus predios á nossa or~ant· 

zação que augmentaremos seus 
rendimentos. 

"A Zeladora Predial" 
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL,· COMMISSAO 3% OU 

5%, - ADEANTAMENTO SOBRE ALUGUEIS, JUROS 1%, 
COBRANÇAS DE ALUGUEIS ATRAZADOS. - COMPRA 
DE IMMOVEIS POR CONTA PROPRIA. - INFORMAÇÕES 
DE INQUILINOS E FIADORES. - SECÇÃO BANCARIA. 
DEPOSITOS, DESCONTOS, COMPRA DE TITUL9S EM 

GERAI. ' 

N. B.: - Sobre nossa idoneidade, quaesquer informações. 

Renato Alvim Maldonado & Filho 
RUA JOSE' BONIF ACI0, 39 • 

PHONE: 2-2401 --o-
2.º anda.r -
S. PAULO 

Día 24, p. p. , Lorena recebeu 
seu primeiro Bi.5po, tendo . S. 
-Excia. Revma_,. Dom Francisco 
Borja do Amaral, chegado a. sua 
diocese poucJ depois de 17 ho
ra.s acompanhado de granqe co-

Fizeram p&rte da comitiva que 
acompanhÓu S. Excia. Revma. o 
Sr. D. Francisco do Amaral, per
sonalidades de destaque• na vida 
politica e religiosa de Sã:J Paulo, 
representando associações religio
sas, collegi_os, Jornaes, · etc. 

A's 8 horas a comitiva attin
giu o santuario d.e Nossa Stnho
ra da Penha, onde demorou li
geiramente. Durante o percurso 
a comitiva deteve-se nas seguin
tes cidades onde foram presta
das homenagens ao novo príncipe 
da Igreja: S. Miguel, Mogy das 
Cruzes, Jacareh;\', I:},. Jos~ dos 
campos e Caçapava. 

Em Caçapava, foi offe:recido a 
S. Excia. Revma. e a toda. a co
mitiva um almoço na residencia 
da Familia Moura Rezende, ten.
do participado do mesmo o sr. 
Guilherme Whinter, Secretario da 
Viação e as altas autoridades ci
vis e militares de Caçapava. 

A' s~bremesa u sr. dr. secre
ta.rio da Justiça saudou S. Exct:., 
Hevma. que agradeceu commo
vido invocando as bençãos ·do 
ceu para a familia Moura Re-

. zende e levantando· uni .brinde a 
· Nossa Senhora Apparecida, pa
droeira do Brasil. 

A's 15 horas a comitiva attin
gia Taúbaté, de onde partiu para 
Tremembé, Pindamonhangaba e 
Appa.recida onde se demorou para 
ligeira visita ao tradicional San
tuario. Em Apparecida, S. Excia. 
Revma. tomou àugar em um car
ro ricamente ornamentad!), e, em 
companhia do sr. Prefeito de 
Lorena seguiu para a sua nova 
Diocese. 

Pouco depóis de 17 horas a co
mitiva attingiu · finalmente Lore
na, onde o Exmo. e Revmo. Sr. 
D. André Arcoverde de Albuquer
que Cavalcantl, Bispo de Taubaté 
e Administrador Apostolico de 
Lorena, o sr. Major Edgard Bux
baunn, commandante do 5.0 R.I. 
e representante do sr. Comman-

Congresso 
Diocesano 

Eucharistico 
de Botucatú 

Prosegufndo a preparação para ma: - Profissão de fé .. Astea
,, IV Congresso Eucharistico Na- mento da Bandeira Brasileira ao 
cional a se realizar ém S. Paulo, som do Hymno Nacional e Astea
S. Excta: Revma. D. Frei Luiz mento da Bandeira do S.S. o 
de Sant'Anna, Bispo de Botuca- Papa ao som do Hymno Pont!
tú, fará rea1izar em sua Diocese ficio. Discurso de abertura sobre 
um congresso Eucharistico Dio- a finalidade do Congresso. 
cesano, entre 1 e 8 de Junho pro- Benção com o Santlssimo Sa-
xitno futuro. cramento. , 

o programma estabelecido para Os tres dias seguintes, serão 
as solemnidades, foi prepai;ado dedicados á realização de sessões 
com 'carinho, visando, natural-1 de estudos especi.alizados, em lo
mente alcancar os melhores re- caes e horas diversas para -as 
sultad~s não ~ó como glorificação Exmas. Senhoras, Srs. homens, 
de N. s. Jesus Chrlsto Sacramen- juventude feminina, juventude 

. tado mas tambem visando des- masculina.. estudantes. creancas. 
pertar todos os diocesa.nos par,a Nos tres dias lmmediatos se 
a, vida da graça fazendo-os me- realizarão Missas com Commu
lhor conhecer e amar a Sagrada nhão Geral, para as creanças, 

;Eucharistia. para a juventude e par.a 
o Congresso t.erá inicio no dia os 11,omens e Senhoras, respecti-

1 de Junho de 1941, com o en- vamente no 5.0
, 6:0 e 7.0 dias,, 

~namento da Semana Eucharis- neste ultimo se 1~allzando âs 16 
tica de preparação, que a prece- horas uma Hora Sant,s, Soleníne 
derá e que será feito ás 7 horas 
com Missa e Communhão Geral. 

e ás 19 horas Sessão Magna para. 
todos os Congressistas. 

Finalmente, no dia 8 de Junho, 
se dará o encerramento, haven
do ás 9,30 horas Missa Pontifical 
Solemne e ás 15 horas, apotheose 
final do Congresso, . com uma 
grandiosa Procissão Eucharlstica. 

Certamente · esse progr,amma 
será tão bem conduzido quão 
sabiamente · foi tra'Çado e esse 
Congresso Eucllarlstico trará á 
Diocese de Botucatú novas e 
abundantes graças, 

UR E PROPAGAR O 

"LEGIONARIO " 
E' DEVER DE TODOS 

os OATBOLICOS 

No dia de Abertura do Con
gresso, serão realizadas ,as se
guintes solemnidades: ' 

A's 9,30 - , Missa Pontifical, 
pelo Exmo. e Revmo. Sr. Bispo_ 
Diocesano, invocando o Divino 
Espirtto Santo. 

Deposito de 
.. 

moveis 

A's 18 horas - Hora Santn: 
por todos os Congressistas, com 
a presença de todas as associa
ções religiosas e Seminaristas. ' 

A's 19 horas - Sessão solem
ne ina.ugural, · sob a presidencia 
c:1o Exmo. e Revmo. Sr. Bi~po 
1)10ces1mo com a presença das 
Rtoridades civis loc.aes, devendo 

··;..:~~~-~ i)f~-

Moveis novos, ultimos estylos, quasl. de graça! 
Dormitorios· para cas.al com 7, 8, 9 e 10 peças, massiços, · 
entalhados e compensados, desmontaveis, de,sde 5,50$000, 
600$, 650$, 750$, 800$, 850S, etc. Luxuosas_ ~aJa~,_'de Jan; 
tar com 10-12 peças desde 500S, 650S, 700$, 750$, SO0S 
850$, 900$, etc. ·Salas de visitas, terrios estofados, es
crivaninhas e grande q_uantidade, de peças avulsas para 

quarto e sala. Aprqveitem esta rara opp<?rt.unidade1 

R. HENRIQUE SCHAUMAN, 729, Pinheiros 
Travessa da Rua Theocloro Sampaio, 1160. 

dante da 2.ª Reg·ião Militar, sr. da ciclude o prin:elro Bispo de I governar a Diocese, segulndo~se. 
'Capitão Joaquim Ferreira de Lorena recebeu um aplauso in- então as outras ~lemnidades li• 
Souza. representante da Casa l\Ii- cessa.nte da grande maioria de turgica9 e o "Te Deus Laucla
litar da Interventoria e outras pJvo que se comprimiu jubilosa- mus ". 
altas autoridades agua.rdavam o. mente para receber seu Pastor. O Revmo. Pe. Paulo Coudlnl 
no\'o Bispo de Lorena, prestan- Chegando á Cathedral, que se proferiu brilhante oração congra-. 
do-lhe significativas homenagens. encontrava toda enfeitada. o tulatoria. Finalmente o primeiro 

\ ~""""....:-""'I Bispo de Lorena dirigiu a pala-
vra aos seus diocesanos e o Exmo, 
e Revmo. Sr. b. André Arcoverde 
de Albuquerquerque cava.lcantii 
Bispo de Taubaté e Adl'ninLqtra
dor Apostolico de Lorena aSRig~ 
nou o termo de posse fazendo 
e?ltrega da Diocese ao seu pri• 
meiro Bispo. 

A cerimQnia encerrou-se com 
Bençãos do Santíssimo Sacra
mento, no largo fronteiro á C.a• 
thedral. 

A's 21,30 horas, no Palacio Epi.'!• 
copa! foi ren.'lizado um banquetl) 
em homenagem ao Exmo. e Rvmo. 
Sr. D. Fmnclsco Borja. do Amai ral. tendo falado varias pessoas, 

, depois usando da palavra S, 
' Excia. Revma. para. agradecer _as 
1 homenagens e a boa· vontade de 
j seus diocesanos. tendo flnalmlnte 
1 levantado um brinde a S. S. o 
1 Papa Pio XII, gloriosamente rei-
! ' .1 nant.e. :============= 
1 

_j Archivos 
. Mariana 

da Cong:r-eg~ção 
da M10Cidade 

1 

1 Acaclemica 

1 

Recebemos o terceiro· vo1ume 
_ do Archivo da Congregação da 

O Exnio. e Revmo. Sr. Bispo de l,orena, após a tom~da de posse Mocidade Acad~~ica ~rnamQu-
Di hi d E S . e · d · J - ,,. t cana. Em ed1çao prllllorosa. <' na. ocese, em compan a o xmo. r, on e ose 1cen e f l' te 1 . t 

1 
. d 

d Azevedo · e 1z, es vo ume e o erce ro !l 
e · · série. Teve uma tiragem mui-

Na Igreja de S. Benedicto s; Exmo. e· Revmo. Sr. D. Francisco to limitada e sua. venda destina
Excia. Revma. · paramentou-se Borja do Amaral foi nova e ar- 1 se a beneficiar a Congregação 
com suas altas insignias episco- dentemente. aplaudido. Após uma 

1

, Mariana da Mr.cida.de Acade
paes iniciando-se em seguida o ·visita ao S.S. Sacramento, um mica. 
cortejo em direcção da Cathedral. sacerdote leu a Bulia Pontificia Gratos pelo exemplar rece-

Durante o percurso pelas ruas autorizando S. Excia .. Revma. a bido. 

' 

Em palestra com o Revmo. Padre 
Damião Kleverkamps, SS. CC1 
A NOVA MATRIZ DE VILLA PRUDENTE -- ACTIVIDADES DO 
C. O. V. P. -- PREGAÇÃO m~.S SANTAS MISSõES E O IV C0Nc 

';RESS0 EUCHARISTIC0 NACIONAL 

formando-lhes R consclencia elo.~ 
tores sob1·e as Rctividades catho- VILt,A PRUDENTE deveres profissionaes, imunizan-

Procurando informar nossos l.ei-

1 

CENTRO OPERARIO DE 

Ucas ·de amparo -social e quanto do-os contra o communismo e o 
·ás novas Pa.rochlas creadas por Falnndo sobre as obrM sociaes.·I naZismo, ,., 
s. Excla. RevmÁ ... o Sr. Arcebispo i S. Revma. informou-nos sobre o 

. Metropolitano, fomos ouvir o I Centro Operario de Villa Pru
Revmo Pe. D.amíão Kleverkamps, j· dente-. 
ss. cc., Viga.rio da Parochia de ' A obra desenvolvida pelo e. O. 
·santo Emidio em Vil-la Prudent:e. V. P. -é digna dos maio1·es enco
S1 Revma. nos att<!ndeu promp- . mibs. 

O C.O.V.P. mantem um Jor
ual, que auxilia gra.ncíemet\te Q 
trab~.lho sorial do Centro, 

1'1 CONGRESSO 
EUCHARISTICO 

Lamente, fornecendo as lnfor- conta.ndo já com 800 soclo&. 
mu.ções necessada,ci. proporciona· aos opera.rios assis- Em junho serão pregada.'! na 

tencia medica, enfermagem, .me-· Parochia as santas Missões por 
dicamento.~, escolas de alfabetl- Revmos. Missiona.rios, Filhos do 
zação, de .formação soci.-<11, de ins- Immacula·a_o Coração de Mar-la •. 
trucção militar e de espccia1iza- o programma geral dessas Mis-

1 
A -CONSTRUCÇAO DA .. 

1"0\'A MATRI7. 

Apezar de todas as difflculda- ção profissional. sões, que .~erão de 21 de junho a 
des, já se deu inicio ás obras da Somente a Relig·ião c,nhonca 1 6 de julho, já t>.stá · organizado, 
construcção da nova Matriz da pode resolver os problemas so- i As Missões, alem da.~ finalidades 
·Pai-ochia de Santo Emidio de · 1 ciaes, porque somente a doutrina ,

1 
propri.as, serão prepa.ratoria.<i a_ o 

Vllla Prudente. Naturalmente es-
de Christo, t-üo , bem explanada ·1 IV Congresso EuchaJ'ist!co Na. .. 

se emprehendimento exigirá es- pelos sumibos Pontifices, pode cional. a realizar-se em S. Paulo 
forço e recursos financeiros. t d d dar aos homens uma organiza- em 1942. . 
Porem, com boa von .ª e os ção social justa, em que a.~ elas- Pelas informações prestadas pelo. 
parochianos e cathollcos em ses existam dentro dos seus limi- Revmo. Pe. Damião Kleve.rkam~ 
geral, auxllian~o com seu obu- ! tes naLuraes. o e. o. v. P. esfo:·-· verificamo& o desenvolvimento~ 
lo que vale _mu'.to, e~1:iera-se con- ça-se por catholicizar os opera- traordlnario da Parochi,a que ~ 
seguir o _obJectivo V1Sado. rios, ensinando-lhes a doutrina, Revmil., profrouamente ~. .e 

O proJecto da nova Matriz é 
bem delineado. De linhas sim.· 
pies mas elegantes, aproveit!j, bem 
a desigualdade do terreno num 
conjuncto harmonioso. Uma torre 
esguia, completa a composição 
architectonica. 

Varias iniciativas com o fito de 
angariar donat.ivos para as obras 

· estão lançadas, como uma tombo
la, u "cofre familiar", etc. Espe
ra-se que todos concorrerão para 
o erguimento da nova igreja, sob 
a invoca.cão de Santo Emidio. 

Conjun~tamente construir-se-á 
.o ,salão parochial, cuja pedm 
fundamental será lançada no do
mingo de Ramos. E' outra gran
de iniciativa, para a qual muito 
se espera da. generosidade dos ca
t,holicos. 

"LEGIONARIO" 
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"O Estado de S. Paulo" pu
blicou, na semana p. p., a aus
pi(liosa noticia de que o sr. Fi
linto Muller, Chefe de Policia 
do Rio de Janeiro, deliberou pro
mover uma campanha contra o 
baixo espiritismo. em consequen
cia do que se ordenou a prisão 
de numerosos macumbeiros e o 
fechamento de mais de um cen
tro espirita. 

''Determino que sua morte seja em Cruz·, 
e fixado com segundo costume dos pregos ll reus 

Assim, a guerra que os catho
licos e.<!tão na obrigação de pro
mover contra o flàgéllo espirita 
é.· a . bem dizer, UIUa - campanha 
de u1.Utda.de publica .officialmen
te reconhecida coíno tal. De fac
to, se a policia se considera na 
obrigação de fechar os centros 
_de baixo espiritismo · attendendo 
ll razões de. ordem ·publica, o es-

O calenaario da Santa igre· 
ja ;;issignala, nesta semana, a 
com memoração liturgica da 
Paixão e Morte de Nosso Se
nhor Jesus Christo, imergindo 
assim, na affl icção, na . contric-

,. .. _ ,ia nestas revelações. alimento para a piedade dos 
Da "Ciudad de Dias" de Ma-1 fieis ainda mesmo que um ou 
ria de Agreda, tiramos o in- outro se sirva do 'direito que· 
trechos de grande piedade. Se- a Igreja lhe reconhece, de por 
ria superfluo accentuar que a em duvida a ob iectividade de 
Santa Igreja a ninguem obriga taes revelações, 

presentavam. Vejo então innu- r e cto pequeno numero de santos 
meras figuras diabolicas. cada vejo lambem .~e moverem muitos 
uma differente. conforme o vicio Anjos, cujas figuras e vestidos 
que representa, em terrível ac- variam conforme as, respectivas 
ção entre a multidão: vejo-as funcções e acção: representam 
correr, instigar a raiva, causar consolação, oração uncção, con
confusão .dos espíritos, entrar na forto por comida e bebida e OU* 

bocca das pessoas; 'vejo-as sa- tras- obras de mise1icordia. 
teressantissimo decreto de con
demnação de Nosso Senhor. O 
mais, é extrahido· da obra de 
Catharina . Emmerieh. Tanto 

,JESUS CONDEMNADO A' 
MORTE NA CRUZ 

ção e na dor, os corações de 
todos os fieis, até que os ai. 
bores da Ressurreição venham 
encher de um santo gaudio as 
almas purificadas pela oração 
e ·pela penitencia. 

uma quanto outra daquellas "Quando, durante .as visões. 

lrn.ir da multidão, reunircse em Pilatos, que não procurava 11. 
grande numero e atiçar a, ra.!va verdade, mas apenas uma ~ah ida 
do povo contra Jesus, mas á vista para a diffiClúdade, est.a.va mc\i~ 
do amor e da paciencia do Mestre indecLso que nunca. A couscien
tremern e desapparecem de novo eia dizia-lhe: "Jesus é innocen
entre o povo. Toda essa activida- to". A esposa mandara-lhe di
de tem algo de desesperado, con- zer: "Jesus é santo". A supers
fuso e contradictorio; é um mo- tição dizia-lhe: ·"E' um inimigo 
vimento confuso e insensato. Aci- ·dos teus deuses". A cobardia di-. 
ma e em redor de Jesus e M.arl<i zia-lhe: "E' um deus e vingar-

(Concl ue na 2.a pag.) 

A Semana Santa ·deve, para 
todos os catholicos, ser uma 
phase de recolhimento, de me
ditação e de piedade. Não bas-
ta a mera oassistencia a uma 
ou outra cerimonia religiosa. 
E' preciso que essa assisten
cia seja esclarecida e lucida, 
decorrendo de um conheci-

grandes mysticas affirmaram o c01ação do povo e dos juizes e 
ter conhecido o que narraram dirijo os meus pensamentos para 
ulteriormente, por meio de vi- as santas almas de Jesus 
sões e arroubos. Nada ha, _nes· i e Maria, tudo que nelles se pas
sas visões, que contrarie a sa me é mostrado em figuras, que 
d~utrina da Igreja, pelo que as 1)€ssoas naquelle tempo não 
podem ellas servir de solido. viram: mas sentiram o que re-

se-á ". Interrog·a mai-; uma vez 
a Jesus, em tom inquieto e su

·! lemne, .e Jesus lhe fala dos seus 
! mais 09cultos crimes, prediz-lhe 

um futuro e uma morte misera-

COMMENliHDO ..• 
Em N . S. Jesus Chrlst-0 nad:i 

encontramos de um revoltado. 
Embora fosse Rei e Senhor de 
todas' as coisas, submetteu-se do
cilmente ás autoridades civis e 
religiosas de sua patria. Só não 
se submetteu ao erro e á iniqui
dade, para obedecer á autorida
de mais .alta do Pae Celeste, que 
não adrnitte o erro e a iniqui
dade. 

mento exacto de tudo ,quanto 
ellas. signif~am. E nem mesmo 1 
isto· basta. A'·Semana Santa, os i 
fieis não a vivem somente nos, 
templos, no momento da ora-! 
ção. Com mais intensidade do 1 

que nunca, devem elles fazer, 1 

l
0

da meditação da Paixão, Mor-1 
te •e Ressurreição ·de Nosso 
Senhor, bem como da "com
paixão" daquella que tão jus
tamente foi chamada a "co-re
demptora",· seu ,alimento espi. 
ritual ~ . todos' os instantes. 
Sem esta meditação diligente, 
profunda e solida, escoimada 
de sentimentalismos estereis 

e orientada no sentido de uma 
radical .emenda de vida e re. 
nuncia ao ... 11eccado, não ha as
sistencia a preces publicas ou 
particulares que possa\ produ-. 
zir todos o_s seus· effeitos de 
santificação. 

Para este effeito, o LEGIO
NARIO transcreve hoje, das 
revelaçõ,es de .C.atharina Em. 
meric'h e de Maria de Agreda, 

a .amava entra.nhadamente. A 
cidade que iria ser maldita pe
lo·· deicidio, era. no emtanto, a 
cidade do Grande Rei, a cabeça 
de sua patria. A maldição de 
Jerusalem foi c,ausa de grande 
soffrimento para Nosso Senhor, 
e EUe chora sentidamente quan-
do a vê do alto do Monte das 
Oliveiras, tão branca, tão be'lla 
e tão impia, antevendo a sua 
proxirna rui.na. Mals tarde, ao 
deixar pela. ultima vez o Templo, 
o objecto de seu relo mais ar
dente, pelo qual arrostara a ira 
mercenaria dos vendilhões, ex~ 
clama desconsol.ado : "Jerusalem l 
Jerusalern! ... quantas vezes quiz 
reunir os teus filhos corno a gal
linha reune os seus pintainhos 1 

debaixo das azas, e tu não o qui-· 
zesws!" 

v.eis e que um dia virá, senta.do 
wbre as nuvens do céu, pronun
ciar sobre elle um juízo justo, 
o que deita na false, .balança da 

· · just:iça de Pilatos um no.vo peso 
contra a intenção de soltar Jesu~ . 
.Picou furioso por se ver em toda 
a nudez de sua ignomioia inte
rio,·. deante de Jesus a quem não 
podia cornwehender; sentiu-se 
Indignado daquelle que mandara 
açoitat· e que podia mandar cru
cificar, füe predizer um fim rni
se.ravel; dessa bocca, que nunca 
tora accusada de mentira, cjue 
não proferira uma só palavru 

1 

em sua propria defesa, ousar em 
1 occasião emremamente ariisca
\ da, cital-o perante seu justo t.ri-
1. ~~~!11il, naquelle dia futuro. Tudo 

.1SS0 lhe offendeu prafundamente 
o orgulho; mas como não ha
via · sentimento dominante nesse 
homem miseravel e in<leclso, fi
cou cheio de medo dea.nte da 
ameat;a do Senhor e fez a ultima 
tentativa de· libertar Jesus. Ou
vindo, porem, a ameaça dos ju
deus de accusal-o pera,nte111o im
perador, si soltasse Jesus, foi do
minado por outro pavor covarde: 
o medo · do imperador terrestre 
venceu o receio do rei cujo reino 
não era deste mundo. O sceiemdo 
cobarde e irresoluto pensava 
comsigo: «s1 elle morrer morre
rá tambem com elle o que sabe 

· de mim e o que me predi<,se ", 
A' ameaça dos · judeu.,; de ac-

. cusal-o perante o i.m:pemdor. de
cidiu-se Pllatos a f,a;-,er-lhes a 
vontade, corrtrari.a.nIBnte ú pro
messa que fizera á esposa, con-

• trar!amente á }ust.iça e á propria 
convicção. Por· medo do imp9ra~ 
dor, entrego aos judeus o sangu,• 
de Jesus, mas para a propria 

· consciencia não tinba senão ag,ua, 

Se Jesus condemna com inau
dita vehernencia o pharisaisrno 
hypocrita e as tradicções desca
bidns, que parasitavam a Lei, 
abafando o verdadeiro espirita 
religioso, não pronunciou com
tudo uma palavra siquer contra 
o sacerdocio judaico e sua auto
ridade. Pelo contrario, só recorn
mendou insistentemente o res
peito e acatamento aos chefes de 
Israel. Aos leprosos curados, or
dena-lhes que se apresentem aos 
sacerdotes, para que se verifique 
offic.ialmente a cura. E, no mo
mento mais critico de sua dis
cussão com .a Synàgoga, affirma 
solemnemente: "Na cadeira de 
Moysés estão _sentados os escri
bas e os phariseus; por isso. ob
servae e fazei tudo o que elles 
vos disserem, mas não os imi
teLs em suas obras, porque elles 
ensinam o que se deve fazer ~ 
não o fazem." Porque Jesus 
Christo, embora fundador de urna 
religião definitiva, ensinou u'1La 
doutrina que se harmonizava. 
perfeitamente com a verdadeira 
corrente religiosa de Israel. "Não 

. penseis que vim abolir a Lei ou 
os Prophetas, pois não vim pa.ra 
destruil-a, senão pam. comple
tai-a." 

Entretanto, a. sentença tniqua 
de Pilatos nega toàos estes Tae
tos, confunde os acontecimentos 
mais insophismaveis, obscurece: 
as verdades ma~ ewdent!!S. ~os.~ 
Senhor Jesus Chr-i$to· é condém
nado como um sédlcloso. um 
b1asphemador, um l.mp'io. E 
quem lesse desprevenidamentie 
esta sentença, se deixaria certa

Sentença de Morte . Jof erida f)Or Pilatos contra Jesus 

que fez derramar. sobre as mãos, 
exclamando: "Sou innocente do 
sangue deste Just-0, respondereis 
por. elle." -. Não, Pilatos, tu és 
respgnsavel,. pois que o dizes 
Justo e. lhe derramas o sa.ngue; 
és o JuiZ ·injusto, sem conscien
cia. O mesmo.:sang11e de que qu~
rias lavar as mãos e de qU<' não 
p_odia. lav:sr. a .affilf, os sanguina
l'IOS Judeus chamaram-no sob!'e 
si e seus filhos, amaldiçoando
se a si me.'fillos. O sangue de 
Je.sus, que attrae a misericordla 
de Deus sobre nós, fizeram-no 
chamar a vingança sobre elles 
gritando: "Que o seu' sangue caia 
sobre nós ,e nossos filhos." 

(Tomada da MISTICA CtuDAD DE 
0108, da ven, Madre Sor. Maria de 
Jesus de Agreda, Tomo Ili, L.lvro 
VI, Cap. XXI, n.0 1358),. 

mente impressionar pela m.ajes- nEu Poncio Pilatos, presidente da Gali
tade das formulas, a lmponencia lêa inferior, aqui regente em Jerusalem, pela 

Da mesma forma, !lUbmetteu- do julgamento, a elevação dos autoridade do imperio romano, no paço da ar, 
F:e Jesus ás autoridades politicas. conceitos juridicos, e tomal-a~:ia chipresidencia, julgo, sentencio, pronuncio e 
"Dae a Cesar o que é de Ce- pela expressão ~a da. vertia- condemno á morte a Jesus, chamado· pela 
.sar", P-, portanto, o dinheiro on- de, da rectidão e da Justi~. N. plebe Nazareno, e de patria gallleo, homem 
de a ephigie de Cesar est:í, im~ s. Jesus Cbr1sto em repe-Uido sedicioso, contrario á lei, a nosso Senado e 
pressa deve ser tributado a Ce- pela Synagoga-e pelo Estado, era ao grande imperador Tiberio cesar. E, pela 
Stll',. Quan. do a .lllultidao- enthU• posto •' mat•g·~ Ann ante i a ..,,.... """ ac e·· dita sentença, determino que sua mo-rte seja 
sia.<:1mada, a;pó:S ·o milagre admi- mentas, como facto inslgnif4Can- em cruz, :fixado com pregos segundo costume 
rávell da multip· lica". ao- dos P"ªs, te e de· spre"'vel e,,..,.,..º .... n o " = ~• ' ....... KW""" dos réus; porque aqui, juntando e congregan-quer coroal-o rei, E:Ile recusa a mundo prose''"'° a "= -n~c,." 6 ..,.... .,.... .... ...,. ,.... do cada dia muitos homens pobres e ricos, 
corôa., sabendo, não pbstante, a segura e tranqu1Ua,, Mas tadO não tem 'cessado de promover tumultos 'por 
desillusão que iria causar.. Elle is· to n<:n p 0 ~= ..,.n ~i--n-_ 

- : ""°"' """··-~--- :·toda a Judéa, fazendo-se Filho de Deus e Rei :não quer ser competidor de ce.: ria mentirosa. do ......,~,.,.. qu4 "ª . . · ·.,..-, " .... de lst'ael ameaçando-lhes a ruina desta in-sar. Pata que-? .E' por Elle que quer llttpof como verdade con-, · ' . 
os potentagps exercem O poder. tra a Verdade de Chl'isto, 1• :stvne cidade de_ Jerusalem e d~ seu ·templo e 
Elle_ quer muito mais do que uma mais do q11e nunciH ph~:. do .saCl'O lmper10, negando o tributo ao C~sar 
corôa temporal, de gloria mun- gor.ia que, com todb. a. sua ap- ·:,e por ter ousado entra,r co-m ramos em trium• 
dana; Elle quer possuir as ai- parente majestade, impo:neo.éla.· ~ :.Pho com grande parte da plebe dentro da 
mas, os rorações, El!l.e quer ser elevação, se ha de d!sscílver ·1gno- :·mesma cidade de Jerusalem e no sacro tem
SeDhE1r deste dóminio recondi- min!osameute ante a Luz da. :.P«> de Salomão. E, para sua vergonha o man
to, oride não póde chegar o po- Igreja. A menti.ta de ntll· ttm..: 'do {ao p-rlmel,lro centurião Quinto Cornel io, 
der de Cesar àlgum: a conscien- taculos, que envolve a. terra, a que o leve pela drta cidade de Jerusalem 
eia, Não, Elle não que rdescer farça que se representa como llgado assim como estã, açoutado por meu 
a d.l,qpumr êOm Ce.sar; porque realidade, o embuste protetforme mandamento. E sejam-lhe posta as suas ves
li:lle (liler impor o seu espirit.o á e asqueroso, tudo será deSUWI~ tfduraa para que seja conhecido de todos, e 
iiOberama mesma dos Cesares. c,a.ra4o quando menos se c.speru, .a prQi'ria crw: em que ha de ser crucificado. 

A:pilmll' de Sei!' .Tel:'Wlalem o cen- "porque nada lla occult.o, q~ Vã no mei1:1 dos dois ladrões, por todas as 
a'O.Jia_.~_iMa&,.~ ·=*_V~..J' .. • ~., -~- pla4tc;a11, g1,1e a11aim me11mA astão GQr.t• 

demnado ã morte por furtos e homicidios 
que têm c:ommettido, para que desta maneira 
seja exemplo de todas as gentes e malfeito . 
res. 

Quero assim mesmo e mando por esta 
minha sentença, qué depois de ter sido tra
zido pelas ruas publicas a este malfeitor o 
botem fora da cidade pela porta Pagara: a 
que agora se chama Antoniana, e com voz 
de pregoeiro que diga todas estas culpas nes
ta minha sentença expressadas, o levem ao 
monte que se chama Calval'io, onde é c:ostu. 
me executar e fazer justiça aos màlfeitores 
faolnorosira, e alll fixa.do e crucificado na mes-

Ouvindo esses gritos sanguina~ 
rios, Pilatos · mandou preparar 
tudo p,ara pronunciar a senten
ça. Deu ordem para trazer ou
tras vestes sole=s e vestilHt,~; 

ma cr-uz que levar (como acima disse), fique puzeram-lhe na cabeça uma e.~-· 
seu corpo pendurad-o entre os ditos ladrões. pecie de cor-0a ou dia.cwma no 
E sobre a cruz, no mais alto dei la, seja posto I qual havia uma pedra pre~iosa 
o titulo de seu nome nas tres linguas que ou outra ·coisa brilhante: vesti
agora mais se usam: hebrea, grega e latina, ram-no tambem de outro manto 
e que em todas elas e cada uma diga: Este e deante del!e levavam um bas
é Jesus Nazareno, Rei dos Judeos, para que tão. Foi acompanhauo de mui
todos o.s entendam e seja conhecido de todos. tos soldados; offic.aes do t.ribu-

Assim mesmo mando, sob pena de perda nal iam na .frente, transportan
de bens e da vida e de rebelião ao imperio do uma coisa e seguiam-se es
romano, que ninguem, de qualquer estado e creveníes, com rolos de paJ)el e 
condicgão que seja, se atreva temerariamente'. taboinhas, precedidos poi· um ho
a Impedir a dita justiça por mim mandada mem, que tocava a trombetri. As
executar., pronunciada, ministrada e feita com' sim sahiu do palaclo para o fo
todo rigor, segundo os decretos e as leis ro- rum, onde, em frente ao lugar 
manas e hebreas. Ano da creação do mundo da JlageHação, havia um beNo 
cinco mil duzentos. e trinta e tres, dia 25 de assento eievac\g, construldo àe 
março. - Pontius Pilatus Judex et Guberna~ pedras. pa.ra pronunciar as sen~ 
tor Galilae inferioris prQ Romanq lmperio tencas; só depois de ;pt'onuncJa-a 

qwj sl.lpr.a Rro,Pf'l.a m.am1". (Co~~ • ·2.~ ~ . .), · 
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Um· defeito que d!mlnue, frequente
mente a efffoacla das medlt:lçúes que 
fazemos, consiste em meditar os fac• 
toR da \'ida ele Nosso Senhor sem quaí• 
qner aj11icação ao que succeJe em n<>s, 
ou em torno ele nós. As.~im, espanta• 
nos a versatilidade e !ngraUdáo dos 
judeus, já que :stes, depois ele pro•, 
clamarem, com a mais solemne recep• 
ção, o reconhecimento que deviam ao 
S,ilvador, pouco depois O cnwificar&m 
com um oclio que a muitos chega a 
11are<'er inexplicavel. 

··:tt;·-

tre o ges(.o dru; Jucleus, matanda o Rc• 
demptor, e nossa sltuac:,ão, quando <•a• 
h!mos em pe;:-ea<lo mort:J.1. 

Or:i, quantas e nuantas vezes, r tle- , 
pGis tle termos g·lorifiràclo :t :-.'o,so 
Sc-nhor ·a1·clentemcnte, por r.osso~ :rrt;:i,; 
011 ao menos cle1iois de termoc, tomado 
com os labios ares de quem O glorifi-

Plinio CORRtA DE OLIVEIRA 

t~ m;ihklafü1, que sua lnfluenda sl'.il 
i::: bla mente ~ola:'.mcla, que ~ua aetivicla
tlc· sr~:i th·s:arcadur.1rn~f' i1nprdida 1 nfin1 
{lr que: no {lia em qne ,o.ar a horn do 
a,·1~H~ vi.,kntJ, :i t·ea<'<;::io st• tenha 
tr. :1~;.-10 ir.t-rir:.1u1rnír it.,11a"·-.ivel. 

Edtlf·nt, Jnt=-n!P, f\ovos r·omo esqes, de
pci, dr terem aclamatlti .'.'Josso Senhor 
,•cmo Rei, ou ('mquanto Q faziam, pre
p:-tr::.vam. persêgui~óes e triste1a~ que 
p;,inco \'arlavam da grande e divina 
tragcclia ela. Semana Santa.. 

• 

.sáó Pat1to, 6 de Abril de 1~41 

l 
to esf)il'ltlst.no" e "balxo •Mpll'i• 

!\o que se pode d.iffer,enciar. um 
do outro? No luxo da sala, no 
traje cto mei!:um. na posição so• 
rial occuiia.du pelos assistentes, 
ou n~ ~lla ratl1egoria social a 
que teriam pertencido nesta 1er. 
ra os espiritos que assim atten~ 
dem (? !) as invocações gra.nfi~ 
na.s? Se é nisto) que a cUstincçãa 

S12me.-,tre .. exte!'!or 
avulso 
atrazado 

8$000 l 
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Entretanto, essa ingra ticlão e essa 
versatilidade não existiram apenas nos 
judeus dos tempos da existencia ter
rena de Nosso Senhor. Hoje ainda, no 
coração ele quantos fieis, tem Nosso 
Senho1· a suportar essas altem.ativàs 
de adorações e de vituperios. E isto 

.não se passa apenas · no recesso ge
ralmente indevassavel das con.,wiencias. 
Em quantos paizes, Nosso Senhor tem 
sido successivamente glorificado e ul
trajado, a curtos interva.llos de tem.• 
po? 

Gra~.as a Deus, porém, não é ape-
nas a versatilidade e a perficlia dos ju
deus que sobrevive em nossos dias. Tam
bem se enC'ontram - e como são com• 
moved.Jres - gestos que lembram de 
modo irresistivel a piedade tão meiga 
11ara com Christo e tão sobranceira pe-
1·a nte Seus perseguidores, ele Yeronica. 

i ' se funda, cumpre ponderar que 
nenhum destes factores é preser~ 
vativo de loucura. Se não é nis• 
to, que a distincc;ão se fundi., 
cnmpre ponderar que nenhum 
destes factores é preservativo de 
aoucura. Se não é nisto, no qu~ 
poderá a· dlfferença consistir? 

" 
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Rogamos aos nossos ass1gnan
l.es communlcarem a muda?Jça • de 
&.UR endere~os para a Calxa Pos· 
t;.t 2s .. s. 

ANNUNCIOS 

t'eça,m taoella sem comproDllSSO 

Não publicamos collaboração 
~e pessõas extrinhas ao nosso 
quadro de redactorea. 

ó LEGIONARIO tem o ma-
11:imo prazer em receber visitas 
is installações de sua redacção 
B officlna, mas pede que não 
sejam as mesmas feitas nas 
2as., Sás. e 4as. feiras, pol' exi-
1encias do serviço. 

DETERMINO QUE SUA 
MORTE SEJA EM CRUZ 

(Conclusão da i.• pag.) 

~ss desse lugar tinham. as sen
tenças vigor legal. Esse tribu
nal era chamado Gabbatha e era 
um estrado circular, para o quat;· 
subiam escadas de ambos os la
dos; em cima havia um assento 
para Pilatos e atraz d.elle um 
banco, pnra outros membros do. 
tribunal. Muitos soldao.os cerca
vam esse tribunllJl. e em parte 
ficavam nos degraus das esca,
das. Muitos dos phariseus !é. ti
nhant ido do Palacio de Pilatos 
ao . Templo. Somente Annaz e 
Caiphaz, com cerca de vinte e 
oito outros, se dirigiram ao tri
bunal no forum, logo que Pilatos 
começou a vestir as vestimentas 
officiaes. Os dois ladrões já ha
viam sido conduzidos ao tribu
nal, quando Pilatos apresentou 
Jesus ao povo, dizendo Ecce ho
mo! o assento de Pilatos estava 
coberto de uma manta vermelha 
e sobre essa havia. uma almofada 
i;~, · com galões itmere-llos. 

A Santissima Virgem, que se 
i!nha afastado depois da apre
sentação de Jesus por Pilat.os e 
<la gritaria sangu!naria dos ju
deus, abriu caminho, em com
paphia de allgumas mulheres, por 
entre a multidão e approximan
do-se do tribunal pal'a ouvir a 
sente-nçai da morte, profetlda 
contra seu Filho e Deus; Jesus 
estava nos degraus cw. escada, 
de-ante de Pilatos, rodeado dos 
esbirros e os inimigos lançavam
lhe olhares cheios de adio e es
carne-o. um roque de trombeta 
ordenou silencio e Pilatos pro
nunciou com a raiva de um co
v.arde, á sentença de morte con
tra o Salvador. 

RAMOS Estudem-se, no cha.madQ "oot, 
xo esplriti~mo ", todas as causa.s 
determinantes da. loucura, e ver, 
se-á que ellas existem no "altó 
espiritismo". 

Não em11reguemos nos.w tempo exclu
sivamente em nos horrorlsarmos dian
te da perfídia do povo deicida. Para 
nossa salvae)íio nos será utilissimo re
fleetirmos em nossa. propria perfldia, 
Olhos postos na bondade de Deus, po
deremos, assim, conse:uir ·a emenda de 
nossa vida. 

ca, que cahimos em peccaclo, e O cru
cificamos em nosso coração! 

Se é certo que nossa epoca. se as• 
signala por grandes e inesperadas cle
fecções, não é menos certo que o his
toriador verá nella, futuramente, uma 
epoca ele grandes santos, admiraveis 
pela virtude ela fortaleza, da pruden
cia, ela temperança e ela justiça, das 
quaes o mundo parece tá-O radical
mente esquecido. 

Assim, pois, não se deve ape
nas reprimir, no interesse publi· 
co, o espiritismo de porão, mas 
ainda o de salão ou de club, o 
que não consiste apenas em co
xixos e benzimentos feitos em 
algum cortiço, mas tambem - e 
principalmente - o que, de mi
crophone em punho, ln.festa com 
suas doutrinas os mais va.riadOi, 
amb!ent;es. 

' . 
Ninguen't Ignora que o pe-0cado ê 

um ultraje fei~ a Deus Quem pecca 
mo1•talmente expulsa Deus de seu cora
ção, rompe com Elle as r"lações filiaes 
que Lhe deve como creatura, e repudia 
a graça, 

Assim, ha uma trilante analot1a en-

O mesmo se dá com muitas nações 
contemporaneas. Reunem ma,nifesta
ções catholicas imponentes, . em que 
glorificam publicamente Nosso Senhor. 
Ao mesmo tempo, os estadistas Jlor 
elles mantidos no poder tramam, óra 
em silencio, óra de maneira apenas 
desfarçadlt, a ruina das iIL~tituções ca
tholicas e a derrocada da civilisação 
_contemporan-•a, nos seus ,lineamentos 
ainda christíios! Assim, emquanto taes 
catholicos proclamam seu amor á 
Ig1·eja de Christo, por sua neglig·encia, 
por sua. tibieza, por sua lndlfferença, 
permittem que a Igreja seja lentamen-

Nosso Senho1•, indubitavelmente, é 
muito ultrajado em nossos dias. Se· . 
jamos nós algumas daquellas almas re
paradoras, qüe, se não pelo brilho de 
nossa virtude, ao menos pela sinceri
dade de nossa humildade - humildade 
inteligente, razoavel, solida, e não ape
nas humilclade de palavrorio sonoro e 
pescoço torto - reparemos nestes dia.~ 
santos, junto ao throno de D~us, tan• 
t\ls ultrajes que, incessantemente, Lhe 
sãc feitos. 

• 
Outro ponto em que urna cns

tincção se Impõe, é quanto á ma
cumba e baixo-espiritismo, Erm 
materla ele baixo-espiritismo --
acoeitemos o termo só para ar
gumentar - o que offereoe pe
rigo não é só o .que possivelmen
te se entrelaça com as veilu,,.-1 
praxes macumbeir,as das favellas, 
Ho. mais. O espiritismo nu' e 
cru', de medium, e mezinha que 
se levanta e que baila ao sabor. 
dos trucks ou dos demonlos, é 
coisa Inteiramente d.Lst!ncta, de 
qualquer macumba que assunia 
ares de sessão espirita. O tele
gramma 'que lemos no "O Es
tado de S. Paulo" não foi, u 
este respeito, tão explicito quan
to desejariamos. Em materia. de 
repr.essão ao " baixo esp!r!t!s
mo ", gostaríamos que as unic!,l.,; 
v!ctlmas ,aliás attiogidas com 
muita justiça e opportunidacteJ 
não fossem apenas a.s macumbas, 

..----------llal[I--------------------------·----------·----, 
C·A T H o L 1 e o s 

· Comprem •%e I 11 • I v a m • n t • suas joias e seus presentes na conhetida Joalharia 
J C 'AS A CASTRO 

O.ffieinas 

Rua 15 · de Novembro N. 26 
(Esqutna da Rua Anchieta) , 

m.os Sacerdotes do verdadeiro 
, Cordeiro paschoal; correram ao 
Templo de pedra, para immolar 
e comér o _cordeiro symbollco e 
a realização. <lo symbolo, o ver
dàdeiro Cordeiro de Deus, fize-
ram•no conduzir por vis algo-
5'.es ao altar da ·Cl'UZ, Sapararam
se ail! os dois caminhos, dos 
quaes utn conduzia ao· symbolo., 
e outro 'â realiZação do Sacrifi• 
elo; abandonaram o Cordeiro de 
Deus, à pura Victima exp!atoria, 
que- tentaram macular exterior-
men,te e insultar com todo o 
horrol'. da· perversidade, entrega-

proprias • • 
Unicos concessionarios dos afamados 
relogios "ELECTRA" 

Suicidou-se, na Hungria, õ 
Conde Teleki, · presidente do Con
selho de Ministros. Muitos jor
naes apresentaram o acto cto 
desgraçado estadista como uma 

ram-no a algozes lmplos e des-, · 
humanos e correram ao Tem
p'lo de pedra, para immolar cor
deil'OS lavados. purificados e ben
tos, Haviam tomado todo o cui
dado para não se sujarem exte
rlol'lnente, e tinham as almas to
das sujas, transbordantes de adio, 
Inveja e ultrajes, - "Que o seu 
sangue caia sobre nós e nossos 
f!lhos", tinham exclamado e 
com essas palavras cumpriram 
a cerimonia, impuzeram a mão 
de sacrificador sobre a cabeça 
da victima, Separaram-se alll os 
dois caminhos, que conduziam ao 
altar da lei e ao a1tar da graça. 

1 

CONTI• 

sabida acceitavel, pa.ra o impas
se em que se encontrou. o LR
GIONARIO, entretanto, não P0• 
de deixar de accentuar que o 
su!cidio, em qualquer caso e 
qualquer situação, é sempre um 

NUAÇAO peccado gravisslmo que jami,is 

DA 1,a 
poéle ser justificado por um ver
dadeiro catholico. A este respei
to, a doutrina da Santa Igreja 

PAGINA 1~da~stá lrretratavelmente defi-

• 

Maria não podia deixar de se• 
guir o · caminho da Paixão de 
Jesus; as companhelr.as viram
se 'Obrigadas a leval-a outra vez 
de lugar em lugar; pois o cwto 
mysterioso de unir-se-lhe nos 
soffrimentos impellla a Santis
sima Mãe a off~r .o sacrifi• 
cio de suas Jagrlmas 'em todos 
os lugares onde o Redemptor, seu 
Filho, soffrera pelos- peccados dos 
homens, seus .. irmãos; e asa'lm 
a Mãe do Senhor consagrou com 
as Jagrimas todos esses santos 
lugares e tomou posse delles para 
a futul'a veneração pela . Igreja, 
Mãe de todos nós, como · Jacob 
erigiu umà pedra e, ungindo-a. 
com oleo, consagrou-a em me
moria da promU1Síi.o, que alll 're• 
cebera. 

Pronunciada a sentença, em
quanto Pl:latos escrevia é discutia 
com os Summos Sacerdotes, era 
Jesus entregue aos _ala-ozes; an .. 
tes houvera. ainda algum respeito 
ao tribunal, mas depois estava 
o Divino Mestre Inteiramente á 
mercê desses homens abomináveis. 
Trouxeram-lhe a roupa que lhe 
tinham tirado para escarnecel-o, 
em casa de Calphaz: fora guar• 
dada e parece-me que tambem 
fora lavada por gente compassi
va, pois estava limpa. Creio 
tambem que era costume entre 
os romanos levar os condemna
_dos á execução, vestidos de sua 
propria roupa. Despiram de· r,JVo 
Jesus; desatara.m-lhe as mrios, 
para poder revestn-o, · arr~.nca
ram-lhé o manto vermeiho dó 
corpo chagado, abrindo-lhe M• 

A J o e e m vis it a a o l f G I o NA R I o 

fot'ço que os eatholicos desenvol
vem no sentido de arrancar ao 
espiritismo seus infelizes adep
tos, e de evit.ar que novos 1ncau
tos cabiam nas malhas das ex
plorações medlLUnnlcas, é um es
forço que o proprio Estado reco
nhece como sendo utll ao palz, 

• 

Isto posto, não deixa de ser 
verdade que aquelle aristocrata e 
politiC0 magyar se encoi,tra.Vij 
em sitúação difficilllma, Nãc 
tendo, como tantos e tantps ou
tros estadistas, clarivldencl,a suf, 
ficiente para perceber que é uma 
verdadeira insanle procurar de,
armar, á custa de tratados e de 
doci'lldadet• elementos polltico., 
agg;essivos e intrataveis, empol, 
gados pelo espirlto de domina
ção e de conquista., approxlmou
se elle de seus actuaes' alliaoos, 
facilitando-lhes consideravelmen
te a 1,enetração nos Bal.kans. Ao 

Na 4,ª feira !)P., teve esta fo· 
~ha. o prazer de receber a visita 
do Revn10. sr. Pe. Eduardo 
Roperto, S. S,, Assistente Eccle· 
slastico d.a JOC, que se fazla 
u.companh.or do si'. dr. Gastão 
L11cret11.1 presidente daquella as
socl;çlio fund!l.méntal da Aeção 
Cathollca, bent como de varias 
outros elementós dirigentes do 
movimento jóclsta. · 

Estava·m ainda presentes o 
Revm.o. Sr. Conego Luiz Gon-
2aga de Almeida, Parocho ele 
Santa Cec!lia e Assistente Eccle
Slastlco elo LEGIONARIO, acom• 
panhado de seus Coadjuto1·es, 
Conego Antonio Sll.lUstio Arelns, 
e Pe. Altnéida. 

o Revmo. Pe. Eduardo Ro- mesmo tempo, teve a ingen_uicta-
Tanto mais util é este esfor- de de suppor que a Hungria se 

berto e os visitantes jocistas ço, quanto cumpre accentuar que conservaria como uma ilhota cte 
pel'cori-eram detidamente. as ins- a noticia do "o Estado de s. independencia e d~ liberdade, no 
tallacões graphiéas e redacto- Paulo", á qual nos referimos, ln- meio do oceano revolto dos pal
rlaes· cfo L:11:GIONARIO, depois forma que a deliberação do sr. zes em lucta latente com os np
do que se ma.ntlveram em anl- Chefe de Policia do Rio se ba- vos dominadores, Agora, come-

çou t:·. perceber o contrario, E 
!nada palestra com os presentes. seou em "estatística.~ fornecidas n1orrru suicidando-se, ao men:.o. 

Estavam tambem presentes os pelo Hospital Nacional de Assis" seg·undo informam os jornae,;. 
drs, Plln!o Corrêa de Oliveira, tencla a Psychopatas e sana to- f 
'.Elresldente da Acção Catholica e rios" do Rio de Janeiro, esta
director desta folha e José Pe- tlst-icas estas que ctemonstravam • • 
dt'o Galvão de Souza, Secretario "o numero alarmante de doentes Conta-se que o ult!nio t-e, 

mentaes mensalmente recolhidos mouro de Granada, ao s-e retirai· 
Geral da Confedemção Catholi- , áquelles estabelecimentos, e ver!- da cidade que capltulá.ra pe-la 
ca, José Benedicto Pacheco Sal- ficando que taes enfen-üos na l)ressão das tropas da grande 
les, 'rhesoureil'o da Junta Archi- quasi totalidade são · victimas da,. Is.a bel, tlo alto de uma colina por 

onde pa.ssa.va a caminho do exi. 
diocesana ·e varhq outros elemeh- influencia nefasta. d? baixo espi- lio, voltou-se mais uma vez par, 

ritismo ou macumba, e tendo em a séde perdida do reino, e se po. 
tos do laicato ca tholico. 1 conta as innumeras queixas re- a chorar. Então, acercou, :::::::===========================-=- cebidas em tal sentido." se delle stia mãe, que lhe disse>: 

~?e{f~::f!:f~t~~~s~1:~E; federac~o das ConnrcnEr.ões --Marianas 
gozes laçaram-lhe o escapular!o U U U Y ~ ., 

O LEGIONARIO já se referiu "chora, agora, meu filho, oomo 
•-t t te · uma mulher, o reino· que não 

ins,.., en emen ª moção que um soubeste defender como -homem" 
congresso medico reunido no Rio A proposito do propalado suí
envlou ao sr. Ministro da Jus- cldio do conde. Teleki, bem l:lé 

tiça, pedindo-lhe por razões ana- i;,oderia dizer: "foge. agora, C'O· 

logas a repressão do espiritismo. mo um pagão, de uma situação 
E, a este proposito, accentuou não soubeste evitar nem vence.1_ 
ainda esta folha que não se tra- como cathollco" 

sobre os hombros. Como, porem, Auxiliai' do Revmo. Pe. Iri-
a coroa de espinhos fosse muito , neu Curslno, _ Foi nomeado 
larga para deixar passar-lhe pela 1 0 Revmo. Pe. Agostinho ;\'Ien· 
cabeça a tunic. a lnconsutll, que I clicute, s. J., que_ brevPmente 
lhe fizera a Virgem Santissima., começará a percorrer as Con
arrancaram-lhe a coroa e todas gregações da capital. 

Retiro espiritual fechado 
elos Congregados. Para 
aquelles que não fizeram du
rante o Carnaval, a Fe.clPraçfio 

Pilatos começou por um long0 
-preambuio, em que se referiu 
com os mais pomposos titulas aó 
imperador Claudio Tiberio. De
pois expoz a accusação contra 
Jesus, que fôi'a condemnado á 
morte pelos Summos Sacerdotes 
e cuja crucifixão tinha sido 
unanimemente exigida pelo povo, 
por ser um rebe!lde, perturbador 
da paz publica, violador da lei 
judaica, por se fazer chamar 
Filho de Deus e rei dos judeus. 
Quando, porem, accrescentou ain
dA que achava essa sentença jus
ta, - elle por varias horas con
tinuara a declal'RÍJ Jesus inno
cente, quasi não poud.e conter
me mais, á vista desse homem 
infame e mentiroso. Elle disse 
ainda: "Por isso condemno Jesus 
de Nazareth, rei dos judeus, a 
aer pregado na cruz". Depois 
deu ordem aos algozes que fos
sem busca.r a cruz. Tambem me 
lembro, mas não tenho plena cer
t.eza, que elle quebrou uma vara 
comprida, cuja medulLa era vi
nlvel e 1ançou os pedaços aos 
pén de Jesus, 

A essas palavras a Mãe de Je
ws cahiu por terra sem senti
dos e como morta; agora então 
estava decidido; era a morte cer
ta de seu santlssimo e amant.ls
simo Filho e Salvador, morte 
borrivel, dolorosa e ignominiosa. 
As comt:ianheiras e João levaram_
ila pari. fóra t;la multidão, para 
que a,quell~ homens çeios de co
rnç~ nã? pecça~sem, tns\iltanstçi a 
Q~ Mãe QO ~VaQOl'; mil& 

aa feridas começaram de novo 1 · 
a sangrar, com indiziveis dores. Reunião mensal da Federa
Depois de lhe porem a tunica, ção, - No l.º .domingo do 
sobre as feridas do corpo, ves- j Mez, ás 10 horas, haverá reu
tiram-no de. veste larga . le lã I nião das Congregações, no Sa
branca, que cingiram com a fal- Jão do Lyceu Coração de ,Te
xa larga e puzeram-lhe fina.!- i sus. Apôs a re_uniào, serã pro
me,nte o manto. ,Feito isso, amar-1 jecJado o filme: "0 pequeno 
raram-no novamente ·com o ci_n• petulante", 

fará realizar um retiro, na 
Casa de Campo, em Baruery, 
linha Sororabana. - Conpon~ 
{1 vencia á Rua Rodrigo $Uva, 
n. 0 liil. 

Aviso importante, - Os Srs. 
Presidentes devem se esforçar 
o mais passive! para o maior 
brilhantismo da Campanha das 
Commnnhõe::i Pascaes. 

tava de congresso de medicas ca-1 e 
tholicos, mas de uma assembjéa Emflm, um ultimo ract-o, con·• 
sclentiflca ?esprovida de qualquer solador este. conta-se de um 
preoccupaçao rc•l!giosa, e ~ellbe- santo que, placldamfnte, con
rado com base em cog!taçoes de tempfava um rio, quando um 
ordem meramente natural. suicida se atirou de uma pontA:, 

Assim, mais uma vez se evl- imergindo dentro da agua,, onde 
denc!a que o espiritismo é uma morreu. Alguem então se la
hérva damn!nha, que cumpre aos mentou, perto . do Santo, pela 
cathollcos combater vigorosa- perda eterna daquel).a alma. _E 

·· o Santo teve este comment.ano 
mente. confortador: da ponte ao r.io, ha turão munido de wnta.5 de fer- ! . 

ro, ·no quM estavam presas a,5 1 Contribuição para a Federa-
co,rãa11 p~ ,çon.qp~l;q •.. Ilurante.1 i;:ão. - Na. .reunião mensal 
tc;ido esse tempo batiam e em- 1 será <;l.iscutida novo regula
purravam-no, tratando-a' com I IO{tnto das decimas, que as 
atroz cri.1eldat;11;, 1 con3r~v;.i,ç~i!i pagam á Fe~e-
~ ., lllili;ia."11&",m, Gíi SWl;l- ra!;-ãO. . 

Folhetos de propaganda, e 
santinh-os á disposição dos 
Sr!s. Presidentes, podem ser • 
procurados á Sede da Júnta Ar-, o que, entremnto, não eom
chidiocesana de Acção Cathol!. prehendemos com igual cl:ueza, 
ca r:!Zua Qu iut!110 l:!ocani.va, é a distincção que -a Policia ca
n.0 176}. · · rwi:a p~eOl3 ter fei"t.i_ entr~ ''a.l-

um instante, no qual a graça de 
Deus ainda pode operar. Fav.,
mos nossas mais ardentes preces 
pa.ra que, no caso de realmenw 
se ter suicidado o con(,[e T,::.·::: 
antes da morn aincta s,. "si,,._.;; 
po~ arrepender. 

.. 
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Contra as alierrnções óe uma e~ucacão . 
~lwsica mal oricnta~a 1 

A' rúlacção d'"A Noticia". do, multo nesta Capit~I tmrn mem-1 
Rici de Janeiro. enviou o Rcvmo. l na ele um collcrh Ir i~•>. por um ! 
P<' Arlindo V!rira a cartà. que, natural !nst!ncLo ele 1J11cior, rc
peJà sua opportunidaci<', passamos sistiu ao medico que prc::umva 
r, lranscrcvcL submettel-a ús il1fa.nwntes for-

" I-t!o de -1anclro, 7 ele Março malldàc!cs elo exame IJiomctrico. 
rle l!J41 - Exmo. Sr, Director Levantou-se grande escanda!o, 
de '' A Noticia'' - Attenciosas houve inlcrvcu(_:áo da familia é 

a pequena teve que >.Cr retirada 
do colleglo. 

:;audaçõcs - Com summo prazer 
li honLem o topico do seu jor
na I sob a cpigra-phc: "Confir
mando um:i suspeita". 

Essas linhas são criteriosas, são 
mais uma prova da 01ientação 
Ha.dia, christã e aliamente mora
lizadora e patrioUca que V. Ex.à. 
vem imprimindo ao vespertino 
que Uio depressa conquistou a 
sympathla àas bóas familias, Pro
fl!ga V. Exa., e com sobeja razão, 
essa tendencia matei·iallsta e ma
terialiw n_tc da nossa educação 
physica. que "cm ultima anal)·· 
~C'. procura tão sómente fazer à• 
cxaJt-ação do corpo. a suprema
cia, do physico, o prcdoininlo da 
plastica em detrimento elo espí
rito r com graves prejuízos para 

Se todos os pacs eclucasst>m M
sim suas filhas, em um ambkn- , _ 
to de respeito ao pudor e dignl- -------------
da,dc femlnilfa. mui depressa te- nha se nossas jovens continua
riam fim esses· abominavcis ex- n,m a. ser educadas ",s&a escola 
ccssos de uma ccluea<;ão máteria- de desrcopcilo á dignidade da mu-

o moral". 

1ista. e anti-chl'istã. lher~ 
Os Bispos · de São r-aulo n:\'.l 

só manifestal'am seu nensamento 
na magnifica e corajosa Pastoral 
a que se refere V. Exa., mas ain
d8. se dirigiram directamcntc a,.
eminente Chefe dá Na,:ão, pr0-
tcstando respeitosam.:nte co11tra 
os desmandos dessa educação pa
ganizante. vist:eralmente e::intra
ria ás nossas tradições christás. 
Taes medidas não se justificam, 
mormente quando todos se mos
tram apavt1rados com a dissolu
ção moral que vai pelo paiz. 

Destruimus com uma n1 :ío o 
que edificamos com -oulra F,t!a
se na organização da j 1.1ve111.ur1e 
brasileira e cntrclant,o Rhi u-tá 
esse enchente ele rcvi,;~·•.s infa:.
Lis bolchevizantes cmpcnlnCln:; em 
transformar o Brasil nJ pa.,·aiD 
dos gangstcrs e sccleraàus ela 
peior especic. 

Com os. protc.stos da minha 
mais elevada estima. subscreve
me de V. Exa. A111." e Ador. --

TOD(' CATHOLICO 

d o. v e I e r o 

G overno 
Archidiocesano 

Dó111l11g·o, cua 30. [ UAl"ELLÃO da Casa das Ir• t CÀPELLÃO do CollC'gio Archi-
~-~ 10 horn:; s. Excia. Rcvma. ú1ãs da. Es~r~nça, da Alameda j diocesano_, ~- favor cio Rcvmo. Pe. 

0 sr. ru'cebispo l\1:etrôpolitano, · Gllltte, a fa\01 do Revmo. Pe. \ Roque V1?g1a110. 
u.,".Sistiu pont!flc,a ]mente á Missà Paulo Aurls:>l C. Freire. I BIN AÇAO a fa rnr do Rcvmo. 
Solemnc do -Cabido Mctro>JiJ!i- . FABRIQUEIRO da Parochla Pe. Carlos Hollanclcr. 

. dá Imínaculacla Conceição, a fa. I CONFESSOR ORDINARIO das tano. na Caihedral Provisoria. 

Segunda-feira., dfá 31. 
vor do Revmo. F'rci Thiàgo Ma-
ria de Cavcdine. 

PRÔCiSSÃO a favor das Pa
tcchias: Agua Branca. Gua.ru
!hol!, Süo Roque, Louveira. 

Missionarias cie Jc~us Crucif:ca
do, do Ypiranga, a Uwor do 
Revmo. Pc. An:;T1c!lo Rm;si; cla3 
Religiosas do Arc2!Jispado. a fa. 
vor dos RR. PP. C_arlo~ Hullan-

A':; 14 horàs 6. Exclà. Rcvmà. 
o Sr. Arcebispo Mc:!ti'opolitàho, 
concedeu a udieuclas publicas na 
CUJ'ia. 

Santa Rita e Bosque da Saude. der e Geraldo Pires. 
Missa na Quinta-Feira Sant:1 a EXAME CANONICO a favor 

Dia l e 2 de Abril. 
fll.vot· do Mosteiro das tleclempio
r!stas ele Itu'. 

O Sr. Arcebispo esteve ausen- AUSENTAR-SE DA PARO-
te de s. Paulo. CHIA, por 20 dias, a favor do 

Dia 3, Qulnt-a-felrll,. 

A's 14 horas o Exmo. ~ Revmo. 
Sr. Arcebispo presidiu a reunião 
das Religiosas e concedeu au
diencias publicas na Curia. 

Revmo. Pe. Pedro Balint. 
DISPENSA DE IMPEDIMEN. 

TO: Máflo Ianaco:1i e Palmyra 
cresceilk. 

CHRÍSJ\iAS EM ABRIL 
Dia 20, âs 14 horas - Jaba

quara e Immaculada ConcP.ição. 

da AblJad!a de Sta. M2.t'i8. 
,MISSA NA QUINT/\-lªEIRA 

SANTA a favor da Casa da Di~ 
vine, Providencia e Hospila1 do 
Braz. 

ERECÇAO CANONICA da Pia. 
União das Filhas de ".\faria d.o 
Asylo Bom Pastor. 

CAPELLA B CONSER V AÇÃC 
do SSmo. Sacramento, a favo1 
eia Caw de São J9:,é, 

E' esse o sentir do nosso epis
;;ooaf!IJ. de todos os eatholicos es
cla,recictos e das f~.milias brasi
leiras que vivem nossas gloriosas 
tradições de honradez e respeito 
:ws princípios basicos já. mural. 

A famma está amrnç.ada de 
ruina e que scn\ o dia de ama- " L E G I O N A R I O " Dia 4, Sexta-feira. 

Ola 27, âs 14 horas - I!Jira
puera e V!llà Maria. TESTEMUNHAL a favor da 

João do Amaral e Maria Con-

•renho ))ércorrido o Jn'e> ior de 
~lguns Estados e noto por toda 
'> parte, não só nós collegios re-

\ PARA l\'IOÇOS! PARA MOÇAS~ 
PARA TODOS! 

. '.fgl:lsoz. se_nâó' ·tambem nas in~
Jtuições leigas femininas, um in
·lefinivel mal-estar. que se ma-
1ifosta em um bl'ado de rc,·olta 
contra as aberrações e cxigcn
'cias desmoralizadoras de uma mal 
orientada educação physica. 

CURSOS rRATICOS E RAPIDOS DE DAl)TYLOGTtA· 
',,PHIA, TACl-lYGRAPHJA, CORRESPONDJ~NCIA 1~. 

('0NTABILIDAD8; - ;\'A 

Disseram-me varias directoras 
que os rc1atorios enviados ao De
partamento de Ensino. no tocan
te à cultura physica não são 
mais que mentiras officiaes ou 
Offioializadas, po!'quantó e11as se 
vêem forçadàs a Isso em vista 
das descabidas eescandalosas exi
gencias. do regu1amcnt,o. Não ha 

Escola Remlngton 
RUA JOSE' BONIF'ACIO, 148 

Aulas díurnas e nocturnas, Matricu!a sempre aberta. 

no 

Instituto Mo~erno 
PRACA .DA Sll:, 163 

Estando u LEGION AIUO interessado em ter um 
1epresentante-propag-andista em cada cidade do inte
rior, apreclarPmos_ as propostas ele pessoas que em 
qualquer cidade queiram ser representantes desta 
folha •. 

É im1nescindive] no entanto, que' qualquer pro
posta se.ia 'dirigida ao Departamento de Propaganda 
tio LEGfON AlUO . Caixa Postal, 2849, São Paulo -

1 e que :seja apresentada pela autoridade eclesiastica 

S, PAULO 
Fiscalizado pelo Governo 

DACTYLÚGRAP'HIA 
TACHYG·RAPH IA 

O Melhor Ensino Pelo Menor 
-- Preço ---·- 1 

local. 0-ffereccmos vantagens oecuniarias aos nossos 
representantes. 

1 A pedido. adiantaremos todas as informações. 

''Concentração da 
, Eruquant.u a Igreja Catholiea vem cul'll

prindu a rnisRão divina (k ciit.ende.r a .;ua 

ac,;üo esJJiritual, a toda;; af! almas. as iul

sa.8 doutrinas dos homens nascem para 
eutràr em agonia e clesappareccr. 

De quando cm quando esta ou aquellu 
he1·~sia se levanta. convulsiona por algum 
tempo e é sol'vida pelo cscíuecimen tu. 
F'atal tragicidade rlc tudo o que J)erpetra a 
créatura humana e que não lev·a o signal 

da authentia divina, Não suusiste á Pl'OV,t 

do tempo e ao éxame da razão. Somentfi a 
Igreja, guarda infallivel <' tJ·ansmissora da 
palavra de Deus tran;;põe incolume eis f<E:· 

culm; e sahi vencedora de todas as pro
vas. Alem de sua veracidade intl'lnsccca, 
e, poi:;, eterna, goza outros:;im da prolllC'1'· 
sa. de Christo, de que é J)ortaclom: -- EJ eiH 
que eu estou comvosco todo,-; os diaH at<5 

á consummai;~o dos seculos". 
Dentre essàs doutrina,; falsas que PP· 

riodkament-e anemessam seus iltaque,; 
contra o Í:ll'asil Catholico. sobresai hojo 
o mal do espiritimuo. Douti-Jna nefasta e 
perigosa nas suas consequencias, o e,;piri

tisrno :;offre actualmente desta convuls:l.o 
do clelirio. E lança mão de todos os me.ios 
e> todo--o processo ele uma propaganda neni 
sempre de· accordo com a verclaclcira et.hy
ca social para abordar e conquis,tar n;: 
i11tellige:nclas meno,s avisadas. Vestindo a 
indumentaria sagrada ela caridade, da mi
noJ·ação elos soffrimentos, e, agora, ·lls
farçando0se corno campeão mundial da Par,. 
1·e111 infiltral"-se HorraldramentP em 

melo. 
nossn 

Ha poucos dias, os dirigentes do esplrl
tisrnó promovéram a segunda concentração 
espirita no estadio municipal do Pacaem-

bn'. "Conce11traçi\Q da Victoria.", denomi
naram-na os propagandiHtas. Victoria tal-

1··ez pela imprcssào de vitalidade nunwri
ca da mole humana previl;ita pelos cal· 
cu los "supJ'a sensíveis'' dos organizadores 
ela concentração. Antes do espectaculo rJs 
urgilos officiaes registravam a certeza de 
uma assisteucia approximada ele uma cen
tena ele milhar. Esle numero foi entretanto 
reduzido pel9s mesmos vehiculos do C's-_,, 
piritismo, depois da concentração, á sua 
nstricta wetadc: 40.000. 'Mas a realidarle 
palJ)avel do acontecimento accusou apenas 
a presença, no recinto, do Pacaembu', ele ... 
6.000 pessoas, contando com os curiosos e 

os oh!-<ervaclores sem cor. Neste senti lo 
não é de clesp.rezar-se a affirmação penali
zada de uma oradora ·• extra-programma ", 
q11e lamentando a c~cassez dos presentes, 
accresce11tou: se fosse 11m jogo rle futebol. 
n e,;tadiu apre,;entaric1 outro a:-spel'l.o na 
an;i!;tencia. 

Victoria ao menos pela organiza,:iío 
,dr urn va,-;to program1na.. Não ha duvida: 

" o programma fui accumuladu rle uma mo· 
notonia perseverante á toda prova. l11i, 
ciando-se a concentração ús 7 e meia :;ó 

teve fim ;\s 11 e 45., quando o numero ,le 
presentes reduzira-se a umas 500 pei;i;oas. 
Programma iongo. composto ele discursos 
em que se disse bem pouco, teve o alento 
um numero musical intercalando os ora
dores (que actlvidacle! Só o Sr. Caetano 
;\Jero usou da palavra tres vezes!· 

;\las a PIUJ-:l e a impre1rna espírita, 

se encarregaram de glozar a realidade e 
cantar a victoria da Concentração cujo no
ticiaria exacto fazemos questão ele anotar 
aqui a bem da verdade. 

A's 8 hora.s o Sr. Arcebispo 
celebrou Missa na c.apc!1a de· 
Sião e em seguida a. Santà Missa 
presidiu a asscmbléa geral dàs 
mães chrlstãs, 

Sabbado, dia iJ_ 

O Exmo. e Rev11_10. Sr. Arce
bispo esteve ausente de S. Paulo. 

CURIA METROPOLI'l'ANA 
(25-II!-1941)-

AVISO N.0 l'íl 

Solelllllidades da Senuuia Saítta 

De ordem do Exmo. e Revmo. 
sr. Arcebispo Metropolitano com
munico aos Revmos. Pa1'ochos, 
Reitores de Igreja:; e Capellães 
do Arcebispado que, jl&ra as pró
ximas commemórações da Sema
na Santa, deverão observar as 
seguintes determinações: 

1) . Missas na Quinta-Feira 
Santa - Nas Igrejas, Oratorios 
publlcos e semi-publlcos e nas 
Capellas de communldades reli
giosas onde se não celebràm os 
officios da Semàna Santa, não 
se poderá celebrar o santo Sà
crificio da Missa, na Qulnta
Feira Santa. sem licença desta 
Curla. 

2) Distribuição dos Santos 
O!eos - A distribuição dos sin
tos oleos será feita na QUinta
Feira Santa., das 13 ás 15 ho
ras, na Cathedral Provisoria, 
Igreja de Santa Iphlgenia. 

3) Procissõei; da Semana San
ta - Para a· realização destas 
procissões os Revmos. Paroehos 
e Reitores de Igrejas solicitem a 
devida licença da Curia. 

4) Sexta-Feira Maior - Nas 
procissões e principalmente nas 
cerimonias da Sexta-Feira San
ta, á tarde, por occasião do des
file âos fieis ante a imagem do 
Senhor Morto, os Revni_os. Pa
rochos, Reitores de Igrejàs pro
videnciarão para que tudo se fa
ça dentro da maior ordein, evi
tando a demasiada aglomeração 
do povo nos templos e, para is
to, facilitando a entrada e sa
bida dos fieis sem atropellos e 
outros inconvenientes maiores. 

São Paulo, 31 de Março de 
1941. - (a.) Com;go Paulo Ro
lim Loureiro, Chanceller do Ar
cebispado. 

Monsenµor Ernesto de Paula, 
Vigario Geral, despachou: 

VIG ARIO COOPERADOR da 
Parochia de São José de Vllla 
Zelina, a favor do Revmo. Pé. 
Casemiro Tamosiunas. ' 

AUSENTAR-SE DA PARO
CHIA, por um mez, a favor do 
Revmo. Pe. Antonio Trivlfio; 
por oito dias, a favor do Revmo. 
Pe. Manuel Gonzalez. 

(29-III-1941) 

Mons. Ernesto de Paula, V1-
, gario Geral, despachou: 

TEl\i calos? Quér t!Yál-ós ciú 
continuar com eUes? Sé os 
qt.Jlzef tirar, sô pode sêr c'om 
a applicação dó Càllic1dâ 
CRUZEIRO. Nas phar-niá-' 
éiJI~ é Drogarias. ~ Lab. 
"VUG", caixa postal 2175 • 
São Faulo. · "· ----. --- ---- ·-------

(3l•III-194lt 

Md11s. E1·nesto de Paula, Vi• 
gario Geral, despachou: 

PLENO _ USO DE ORDENS, 
por um anno, a fa\•or do Exmo. 
é Révmo. :;ir. Abbtl.de Dom. Mi-
guel Angelo- Maria Bioudi, Ollves, 
taho; Reri·ri10. Pe. Theodoro Es

cciçiin Borges. 

A \'lso n. l 7Z 

INCtJRSOS NAS PENAS DO 
CANON: 2.356 DO CODIGO DE 
DIREitO CANONICO A SRA. 
OCTÁVIA DE AZEVEDO E O 
SR. EUCLYDES RODRIGUES 

SIQUEIRA 

tàla.yo; por 15 dias, a favcir do De· ordem. do Exnio. e Revmo, 
Rev.1110. Frei Conràdo Schcwira, sr: Arcebispo Metropolitano, faço 
ó.F~M. . . 

publico ao Revmo. Clero, ao5 
ROMARIA .à Pirapora, a favo1; Fieis ·e a quantos possa interes-

d,a Parbchla do Páry. sai· que o casamento realizado 
PRdCISSÀO: - a favor das entre a Sra.. Octavia de Azevedo 

Parochlail de Parnahyba e Ita- (que se diz tarnbem de Oliveira) 
quera. e o Sr. Euclydes Rodrigues Si

VIOARIO de Nt>ss~ Senhora queira é nullo, tendo ambos ln~ 
do_ Carmo da 1<ibcrdacle, a favor corrido nas penas de que trata 
do Revmo. F1;el Baptist!l Blenkê. o Cánon 2.356 do Codigo de 

FABRIQUEIRO: dé rtaquera, Direito Canonlco, por haverem 
a favor do Revrno. Pe. Domingos attentado o casamento religioso, 
Ve1;meúle11; de VlJJá Olyrt1pia. a estando já D. Octavia de·. Aze
favór do Revmo. Fre·i D:imingos · vedo ligada, pelo Sacramento do 
Goddyn; de N." S.ª tio carmo Matrimonio, com o Sr. MatheruJ 
da. Liberdade, a favor do hcvmo. Panighel. 
Frei :13aptista Blenke; de sánta 

I 
s. Paulo, 31 de Março de .1941, 

There:tlnha do Chora Menino, a - (a) Conego Paulo Rolini Lou
favor do Revmo. Pe. Arnerico reiro - Chanceller do Arce-
Ceppl. bispado. _ ·, _ · 

Paroc~ia ~e Sta. Cecilia 
Cerimonias da Semana Santa 

ta na Parochia de Sta. Cecilia, 
obedece1'ãõ -este a.uno o seguinte 
programma: 

Domingo de Ramos - A's 8 
horas - Benção dos Ramos e 
Fl'oclssãó; em seguida, Missa. As 
Assóciações Religiosas deveni es
tar presentes. A' noite NÃO ha
verá reza. 

3.ª ê 4.ª Feira - Durante o 
dia: das 6 hóras da manhã até 

· as 10 hóras e das 14, horas até 
as 18, os Padres attenderão a 
confissões, afim de evitar ac
cuínulo na 5.a. Feira. 

Á's 19,30 horas - Via Sacra 
e Pregação. 

5,ª Feira Santa - A's 7,30 hs. 
Missa dá. Instituição da S. Eu
charistia e Communhão Geral. 
Em seguida, Procissão ao Tumulo 
e Adoração, dui'ante o dia. 

A's 15 horas - Hora Santa 
Solemne. 

A's 19,30 horas - Lava.pés, 
Sermão do J\landatum pelo 
Revmo. Pe. José de Almeida Bap
tista. 

OBS.: Das 22 horas em dian
te, a entrada para a Igreja far
se-á pela porta do lado dá Sa
cristia. 

6,* Feira Santa - A's 7 hs. 
canto da Paixão, Adoração da 
Cruz, Procissão ao Sepulchfo e 
Miilsit dos Présaritifieados. Apôs 
a Missa, _ fícarâ exposto o Calva
ria. - A's 15 horas - Vlá Sa
cra ê Sénhãó da Paixão, p:régado 
pelo Révrhó. Pé. br. Jóãó A. Re
rende, s,s .. - A's 19 horas -
Procissão do Enrerro. A' entra
da;;- Sérmãó pelo Révmo. Pe. :br. 
Arnaldo à, Pereira.. 

Sabbado de Alleluia, - A's 6,3~ 
horas - Benção do Fogo Novo 
e do Clrio Paschal, Canto dàs 
Prophecias, Bénção da AgÚa :Sap
tisma1, Canto das Ladainhas e: 
Missa Solemne de AIJeluia. 

Domingo da Ressm·reiçã.o 
A's ·6 horas - Procissão da Res~ 
surreição, sendo levado solem
nemente o Santíssimo Sacra~ 
mento. - A' entrada, Benção 
Eucharistica s o I e m n e. 
A's. 7 horas - Missa (As outra~ 
Missas seguem o horario dós dod 
miugos). - A's 19,30 horas -
Sermão e Benção Solemne pelo 
Revmo. Pe. Luiz Geraldo de 
MelJo. 

AVISOS 

1) 4.a. l<'eira Santa - rtl!a de 
jejum sem abstinencia. - 5."' 
Feira Santa - dia de jejum sem 
abstinencia. - 6.ª Feira Santa -
dia de jejum e abstinencia. 

2) Só tomarão parte nas alas 
das Procissões as pessoas per
tencentes ás Associações paro
chiaes e que se acharem muni
das de distinctivo e de vela. 

• 
3) Todas as collectas de esmo• 

las serão destinadas a cobrir as 
despezas da Semana Santa, 

MANDAMENTOS DA IGREJA. 

''2.° Confessar-se AO MENOé, 
uma vez cada anno. 

3.0 éoínrhungar Ao' M:ENoê, 
pela Paschoa da Ressurreição" 

"Padecei• cóm Chrlsto, pat'A 
sér com Ellé glorificado (Apos
tolo s. P&ulo), 

' 



·,, 

POR QUE A NOSSA ALFAI~ TARJA 
ADOTOU O ·-CORTE ''KENWAY''?. 

': Para melhor servir nossa 
clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele
gância da época t 

Congresso Eucharistico 
Diocesano de .Santos 

Santos ,trabalha intepsamcn- escampo, sob a i:·rndi.a.çào de um so appello de peccadores em rone· 
te na p1·eparação do Congres- sol fecundo e quente, como um tricção; que redimiu a humaui- · 
so Eucharistico Diocesano," a bel'lo e canoro aviaria, cantando dade nos braços da Cruz -em que 
se realizar em julho proximo. a gloria eternal de Jesus. foi pregado como em um por;te· 
Eritre os meios de propagan-, Desejamos que, tal qual al- infamante, fazendo ahi florir o' 
da utilizados está o Radio. guem que O seu Deus procuras- seu amor em rubms 1·osas de gc• 

O Dr. José de I•'reitas Gui- se, e Jogo O soubesse ·nascido em neroso sangue divino; a esse:Detm 
ri1arãcs, figura de relevo da Belem, sobre palh~, em um cs- glorioso que, antes da instituição 
sociedade santista pronunciou tabulo, indo imediàtamente ado- ela Sagrada Eucharistla, levan~. 
ao microphone da P.R.B.-4, na ral-o, louve Santos a Jesus num tau-se da mesa da ceia pasca.l 6. 
campanha dá propa.ganda do hynmo de amor que traduza a diante dos doze apostolas, como * Para oferecer maior con• 

forto, consoante com o 
sens'o prático do século ! 

* Para prop,orcionar a ele
gância, o conforto e a como, 
did:ide 100%, que o novo 
corte "~énway" empresta. 

Congresso Eucharistico Dio- su,a alegria e a sua fé, que fique se fossem ellcs doze príncipes e 
ccsano, a, seguinte confcrcn- a cantar em nossos ouvidos e a não apenas simples pecadores, 

! eia: ressoar no espaço, publicando a homens· pobres ·e pequeninos, cln• 
&'Ua divina gloria. giu os rins para os serv.ir, pós 

Senhores Ouvintes: agua na bacia, tomou a si a hu~ 
Caberá á Diocese de Santos, A esse Filho do Homem. que 'Jd 

no proximo mez de Julho, rea- nos remiu do peccado cm que ~l ade! e a ta:reta de escra.v~ 
cahimos, tra.nsviados p011 Satã, avou-l 1es os pcs e ·os enxugou 

Ji~ar o seu J>rimeiro Congresso cm C'Õgu1·da dando lhes -;-e que 'subiu do presepio humilde "" · ' - ~=-
1 

Eucha_ristico, 1>romoven .. do a.s ho- uma licça·o -"e J}UI'eza e cn·rlda"'-ao throno do Ca.1vario, de uma· u• " ,=' 
1 menagens devidas· a Jesus-Hos- vil manjedoura. ao alto solio da e recommcndando-3.hes fizessem 

tia, ao Deus de Amor, presente Cruz; que não' querendo deixar o mesmo uns aos outros, em _sua, 
no Sant\ssin,lo Sacramento dó 

O 
mundo 'sem a dulcíssima Juli; . memoria; a esse Deus-Carida'd~, 

Altar, presente na Sagrada Eu· do seu maqido oJl{ar, imprimiu â ?,. esse De_us-A~or que, no. Cena-

AN~TÔMl~OS 1 .. 

MODl;RNO CORTE .AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHIDOS; ENTREl'E
LAS DE LÃ'; UNHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

'--·-F_o_R_Ro_s_D_E _s_ED_A_-11 . 

·,-ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MiNIMO EN
CHIMENTO. (EÜMl"!ADO 
TOtÍO o Í!ESO lr'IUTIL) 

. . . . ,. J MOVIMENTOS LIVRES 

· NA CAV. I(; NA t:SP;. Â. DUA . 
.E NA CINTU~A . 

TECIDOS DE P.URA LÃ, . 

PRE-ENCOLHLDOS; DAS. I 
MELHORES. PROCED~N-
CIAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

charistia, que é a Incarnação o.o cuia no s1ler1c10 de wna hora 1·e sua s_ antissu. na, Face no sudar'i_o_ h'. . · · ' · . · . . . . : Verbo con,tinuada atravez dos se- 1 d d is d L -· ' de .Yeronica, quando elJa, no ca- · co 1 a, epo . 0 avapes, or,e 
cuias e é, como ·o prop·rto \ter- t d t "' t minha do Golgotli.a, enxuga. va'- r?u -o mys ?I:lº . a . ransu.,s an-
ho. o Alfa· e o Omega do' c~u · e aç d d J r lhe o _ro,st9 ensanguentado; que, i ao o pao e o ;11110 na ca .-
e da terra: Pcrgc ergo ct ª<1 Sá- Peus _ Infante Deus_ Homem. pe e no sa11guc d Elle }?lOJ?rio, 
ct.·amcnt11,,:, accedct.' ---, . ,, · ' . ffe d J t , .,... .D,cus-:r..uz, e glorioso Emissar'~o o . reccn o-~e .. como a uncn_:0i. 

Desejamos '~e~·. então, répr.9- de Deus.,Pac. i>ara nos salvai·, por esse me1p, ,i.quc!Jes quc.,fEi!'." 
dJ.]zidas. nesta cidade, na tcn.'à llãO pos: qnjz' deixar sem o· -~é.u lç-~crere_m ~- Q )~rocusrare~, Q~ll: 
de Bra~ Cubas. de onde Anc!Úeta pão de Vida .e assim, vivo )Jel'- do lhes· , C~,me1,, e __ t_c ~ ~ )'!lCll 
outrora subiu os.degraus da és- . rmmeceu 11; Sacr/l,!;10 . para nhs 0111;po; bcbei,._.cste e o me1.1. s~~
méí·a.ldina escada· da Serm. do· irntffr: faça esta Diocesb subir g11e,;. a. esse Deus7Sa_c:an:er1:t:o q~o 
Mar, para chegar a.o pJa1taJtô. on, a, O'fp!isto'-Rci, ao Rei-Divino, a vae passar pe!a.s, prmc1r>a~s. ,l!-r
de hoje pompeia sua gloria 'á cà- Christo-Jesus, girandolas de fcs- terias desta cida.de, onde . todoa 
pital. dos Bandeiranté.s; deseja- tiva alegria pela sua ,presença,,no se preparam par,a o receber con• 
mos vqr r<i1fr(')duzidás j\qui, neste ;,s'lntual'ip como Deus-Hi:íst~f' e dignamcntç; ao Verbo feito. car
lindo:,,trecho 'cie te'tra·h)l·asÜeiVa, :·-it irem-sê' de joelhos todos, dian- 110 para nos salvar C nutrir os
as ;~enàs · c·amcaútcs···· qu~, 1for 'tú''à'Ellc, fazendo cant"ar O _c0l'a- piritualmcntc na.. Eucharistla,. le·· 
o_ccasião do Congresso Eucha- "ªº· não cheio de um amor fu· vantc o pov0 ela Diocc.~c çlç,.Aaµ~ 
ristico que a!U se reuniu. prcsen. gace oú passageiro, mas cheio de tos o seu coração jubiloso, pal• 
damos no Rio de _Janeiro, onde, um amor sem reserva.5, que tudo pit,ante ele affect.o' filia1 e de rcs
e~nocionados profundamente pela I dá e nada pede; do amor que peito · christão. ein unanimc a:c-· 
ma,1estadc da grandiosa procis- com Ellc aprendeu, que é devo- eia.mação. numa saudação cstre
s~o que desfilava pelas ruas, pra- tamcnto sem limites, auelacia pitcsa ào Rei dos reis, ao Sobe
ças e avenidas. sol;lrc o asphalto sem lllcdida, perseverança sem rano Senhor de todos e de tildo, 
1,e atiraram de . joelho_s mesmo desfalleclmentos; amor que se in- í1a ma.is sublime manifestação do 
aq1;1e1les que au1da não tinhàm n_amrtia, àmor que encanta:,: qüe sçu_ poder c~lcstial, da suá gran
\l,Pl'Cndido a a,joelhar . diante" de ê · u'm grande clamor que se 'lc, der.a divÚ-Ía, · da sua m.ajestadc 
Deus. e onde· a:Ssist!mos àquillo varita; inas que é discreto e sem · i11fihita, do sóu amor sc"m par, 
qµe ·r.iingu~m jamais sonhará:' a -'doi;: aincir que é submisso; que ·dà sun, infinita miscricordia. '· 
nossa. gente, a nossa pat1ia (cm·. é rico de humildade C de doeus ·como a' cfvc'Jlla dcsgar(·adà' do 

· das vivas de uh1 vasto mar i-iu- ra, que é verdadeil'o amor; an;or reb.anho, de tod'ó ·um cento a· 'ttni
,mano,. de uni grande, consci~nt~·· vigilante, que não dol'me, que não ca ti-ansviadà'."bvelha que· o pa.s
e altivo oceano), este nosso Bra- se cansa nem se queixa a .n.tn~ ·fo1', deixa.ndó··as outras, ·foi pro-· 
si!_ forte e formoso, movendo-se gu'em, não se conturba nem . se curar por toda' parte; afflicto,' eu:
n.as ruas silencioso, ·o-u cntoándo apouca; amor que cresce cada coú:trando-a por fim na encruzi
hymnos ao Senhor, erguer-se 1fa- .vez mais, que tanto mais se ele-· Jhada, de· 011de a trouxe nos hom
ra. a Luz, para a Verdade, e, va quanto é mais puro, tanto "bros ao redil, convocando ·os· anti
com lagrimas nos olhos, canse- mais triunfa quanto mais se sa- gos e vizinhos para a sua a!C€ria,. 
guir o perdão do bom Jesus. cr!fica; amor ·que paira acinla festejarem ... Co~ a dracma "tier-. 

Desejamos que todos compre- das coisas deste mundo ingrato, dida por aquella que sômento 
hendam a grandeza de Jesus Eu- porque dellas prescinde inteira- dez possuía dentro do minguado 
charistico, a quem devemos ·seguu· mente; amor que se" caldeou na cofre, moeda que, só depois de 
incondicionalmente, não como um provação, que já não sente o pe- insana lida, foi achada, num. 
rebanho sem organização, porém so da vida, que vem de dentro desvão escuro, pela pobre cria• 
constituidos em Igreja, a. Elle do coração, que é sincero e ve- tura que a perdera, a qual oo 
unida pela Caridade, pelo cimen- 1oz, que é pio, jucundo, ameno e eúcheu de jubilo tão grande, que 
to dessa virtude sublime que Elle forte, que é .paciente, fiel, lon- o denunciou ás amigas e ·vi.si
nos ensinou do alto da Cruz, mas ganime, viril;' amor que a si nhas, para que todas · se reju
unida membro a membro, segun- i bilassem... como O fii· ho que . . proprio não busca nem escuta, =====:::;;::::====.=================;;..;;=;.;;;~_.;..;;...;.;.;;.;,;;;.;;;.;;_..;.;;:;.;..;..__;;;- do as leis de uma v1d~ orgam- porque já fez a renuncia de si pede ao pae a entrega. dos bens 
ca e graç,as ao seu Espirita, que que J'ulga seus, e troM o lar e1~' 

Uma uQuinta Columna" na A·~erica 
hemispÍierio· occidentat! · · é' real. A proprla Italia, que Em ctrculQS bem informa,dos 

.do Mexico, .. commenta-se que 
uma "qÚinta co'lmn)la" riazis• 
·ta, em activid-ade na-, Alllérica 
do Norte e na America ao .Sul, 
pro.põe-se a sabotar os prepa
r.ativos da. defeza americana. 

O _lVIinisterio das_ Relações I mantem rela~ões ~m!stosas 
Exte.r101:es de W.ashmgton, af- com o III.º Re1ch é v1ct11na da 
firma. que· .não recebeu qual- politica "nazista". O Sn.r: Mus
quer noticia concerne1~te a tal solini ignora muitas· activida
couspiração, e que por cou- des _ de . B~rlim exercidas em 
seguinte, · não tiú1la · ·comuíen- territorio italiano, 

Entretanto, esta pretensão 
0

não recebeu confirmação offi• 
ciai. 

tarios a fa~er. Elementos ela "quinta co-

· Os meios mexicarios affir
mam que esta conspiração faz 
parte dos esforços desenvolvi
dos -pelos nazistas, afim de do· 

Embora, esta noticia não te
nha -recebido conffrmação of
ficial, não se pode· dizer que 
não seja verdadeira a politica 
nazista habil e astuta. Em 
todas .as ·zonas occupadas pelo 
eixo a intervenção do nazismo ·-minarem economicamente o 

\_ . : . 

~ 

1 

OURO E' O QUE OURO VAlf ! 
uma for-

estã. indicada na bulia e na caixa. - Leia-a, compare-a e 
usará o "GALENOGAL" porque sua composição. é integral 
e scientifica. 

Usando o "GALENOGALn estará defendido contra a 
Syphilis e suas terríveis consequ_enc:ia_l!: _Defor~s .. e_ ~res. 
na;, mãos. e nos pés, . tortl.lran~s d9res de cabeça, falta de 
memoria, molestias mentllA:is; gon1mas. sypl1ilit:icas, ... zwnoidos. 
ou suppw·ações dos 9uvidos, . .commento.....clo....nai·.iZ_.__D.ert.w..-ªçP.o · 

. do céu da l;locca, µlçer_as fagedenicas, feridas antigll_s e re- . 
beldes nos labios e 1;ta · garganta; eté.,~ -etc ...... · .. 

sangue .. impuro , é. ·soffrimentot _Sangue puro é s.audc ! 
u8ae-· o '' ,GALEliOQ/1I/' ç_,_ ~9r_areis. Jl vi.d_&! ...:_ · I .. -.... , ,_. ,, 

. . . ·- . .. - N,0 -63 t'C:'' . 
·~~~~,e,,..· •• ·.-·-··-~-·~-;~...:,:;___...,:;..:~ .. -:-;~. 
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lumna" trabalham em territo
rio Yugo-Slavo no sentido de 
implantar dissenções entre po
Iiticos e povo. 

Não é de se extranuar, por-
tanto, ·que nas americas exis
tam elementos da "quinta co
·Iunma,", empenhando-se em 
causar disturbios. 

Segundo informações, o pla
no dos nazistas, que se.ria exe
cutado com a collaboração de 
communistas' e· de phalangistas 
hespanhões é o seguinte: 

i) - Blo.que.iar o ·auxilio dos 
Estados Unidos á Inglaterra. 

Z) - Sabotar os preparati
vos de defeza dos Estados-Uni-
dos._ .. 

3): ~ Oppoi: as·repUl;>licits da 
A1i10rica latina aos Estados 
Unidos,· fomentando rebeliões, 
_greves, moÜns. 

O .· possivel plano .para as 
r-ealizações nazistas é sag.az. 
E'. preciso que as nações ame
ricanas estejam aleJ·tas. 

mesmo; amor que se desfaz do """ ·~ 
é amor vivificante; não isoiandoso que viveu·· felíz por ou·tra·s ter~-. · 1 11 • involucro da carne e triumpha -
ou 1so ando-se d'E e (que se nao· ras e··, sob· novo·s ce·u·s, a f·o·r·tu· .. , 

) da morte, e em chamma,_ ein fo-
deixa. apartar das suas obras go se e.spu·itualiza; amor· cau- na dissipa inteir'aniente, rebolcan-= 
mas n 'EIJe procurando · a vida · · do-se· na· lama· da Iux·ur•~,· qu· e •. rui.lo, digno do amor divino, amor = 
eternâ, tal como a folha que, pa- · do· ·a·Ito so«o· ·em · que e·stive..,., immenso, ainda maior que o " • .., 
ra viver, se une á terra, por meio meu Brasil! -sempre, desceu ·á mi.seria· extre-
dos ramos, do tronco e das rai- ma, faz-se guardador de porcós_ 

gu d 1 · organ1·ca das A· ess_ e meigo Jesus suavíssimo -zes, se · n ° a e1 . de bolotas nutrindo-se; fanu. ·nto;-,~ 
arvores· e ent obediencia á.s leis que espera por nós ·no Taberna~ 
gerais, de .. toda .. a .. :vida; - sem-- re _cµ_Jo, para prestp acudir ·ao nos- (CONCLUE NA '7.a·· pa.g,):' 
de.satar do corpo a. que pertence, 
pois isso fôra condenar-se á mor
te, privar-se da seiva de que pre
cisa, entregar-se ao abânduno de 
si mesma sobre o solo, ficar apo
drecendo ao sol e á chuva Ú). 

A Eucharistia, como disse Sto. 
Thomaz de Aquino, é de certo .. 
modo· o sacramento unico, não • 
porque suprima os outros, mas 
porque os subordina e se cons
titue o fim de todos elles. 

Como no templo christão tuc;to 
se orienta para o Tabemaculo, 
todos os outros sacramentos na
da mais são que um ·dea,io · da 
Eucharistia, desejo real, ao q-ual 1 
se une, explicita e implicitamen
te, o desejo pessoal daquelle que 
recebe o Senhor, já, relativamen- . 
te ao passado, com um saçrificio, 
pela. commemoração e- .renovação 
da si.la Paixão e Morte na Cruz;. 
já, emquanto ao presente; · como 
communhão, pela realização pro• 
gressiva da unidade dos chris
tãos no Chrísto e- em o seu Es- . 
pirita; j'á, quanto ao -futuro, CO· 
mo um· viatico, pela antecipação 
da união definitiva dos eleitos p.,, 11t't1nino1., 
com Deus, por intermedio do seu joY1ns. •. acluhoif . -de 0111bor os m~ ·' 
divino Filho, na Igreja etern\l, __ .,_"""'~;:;/íC '.;. .fAGUAR•·..,·.~ 

(
2
~esejjfmos todos nós, .os. b~11s _,':""B:!0~!::=~5:-... - .bri.C4'._«!.IJ~~ · 

càtholicos, que Christo e,ntã9,.~-.. _ _ · d • e . aq\j\ Jríiüµpllé· l'l:S,-1)1..'0Cissã~; eÜ-- - .- • / . : .. · - - . <,~ .. - - : .,., 
,c~an.·stica •. sentliidova::pitar,:.·jun- ·.·.·•····. ··.4 ·na. ff .. -·._ .. :-~#.~ · . 
· tmho ·ao. seu,· o ooraçao ~-- -. .: C,} . . I . 
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rlw as suas serras e praias, o ' · ' -
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Critica Cinematographlca da A- J~ e., E v A Na E L H o . 
Rei e Salvador Orientaçâo i1J oral dos E spectaculos 

A VINGA?-.ÇA DOS O.\L'l'ONS 

I 
pharcm. o film apresenta numc- PROX11\1J)S FTl,.'1-fS 

(Da, Unlnm;al, com Randolph ro~as sccnas de bailados que- rJc- [ 
Scott e Kay Jo'rancis) - No vem ser consideradas· i11<:on1·c-- .. Romance ele circo" "Uarbu· i Estamos n~ ulü• 
Oeste_ americano. nos fins do se- nient.cs em 1·irtudc · elos tràjcs e do da fuzat'ca" e "A menina de I ma "semana da, vida. 
culo passado, dc\'ido aos desman- da irisinuantc foca\izaçào. Ha ninguem" foram cotad05 como 1 

das de -indivíduos prepotentes e ainda situações equivocas entre Acccitaveis pela Legião da Dc· 1 mortal de Jesus 
à, vena-lidade dos poderes judicia- alguns casais. Pori.sso o film cc-ncia; "Legião de heróis", "O Christo. Os Evan. 
rio:!J varias irmãos tornam-se cri- deve ser proscripto pam os ado- I homem dos ollios esbugalhados" gclhos acompanham, 
minosos. A sympathia exislen- Jcsccntes, só podcnçlo ser visto 

I 

e"Quando maca~os se ju,~taw_" 1 nestes dias dcn"adci
te em torno do crime e da vil1- j por adultos de critcrio formado. foram cotados como Accc1ta\'c1s 
gaÃ<;a- constit-uc um pcssim0 Colação: R~striclo. 1 "ª''"- adultos. pela mesma. "O ros. passo a passo. ª 
exemplo para o publico infantil Al'IUCA (D>< Hhtmnia Films, ! Novo Testamento" foi apreciado actividadc do Sal\'a
e Juvenil, que admira e copia os com hnpc.rio Argentina) _'- Ici- l como prcjudi?!al a qualquer pu- . dor. narram circums
ge.stos heroicos da tela, tanto validade ccntcnal'ia de duas ra- blico. isto e, MAU pela ""'- tanciadamcntc todos 
holl€stos como criminosos. Além mllias marroq'tinas, cujos ulli- União. do Rio de Janeiro. 
:hsso. as scenas de roubos. as- 1 mos descendentes. embora rivacs os seus actos. Qui?. 
;a&'!inatos, assanos. fugas. tiro-1 no amor, estabelecem a paz .. Uma COTAÇÕES / o Senhor deixar lcm-
,elos, e. l~cta.~_. c?r.poracs. contr!.~ ; tcnt,.t.iv,, de _s,uic}dio e out'.·o _con~ nO:\f _ Pode s~r assistido po.r I bran,:~ lnd. elcl'cl de 
JUen~ para excitai ~ pu.bl'.co _ J,t 1· st1111niado. _ sccn"s de b,lila.do_~..l todos, com provc!lo moral. sua passagem pot· Jc-
refendc,, Merecem 1opa10s. am- emb:ira d1scrçtas. e u111 desafio I BOM PARA ADULTOS - Po-
d I rusalcm, quando ahi 

a,. a gumas sccna:; menos dis- pr.I'l'. ducllo. n;io acccito. nüo de trazer proveito moral tão só-
cretas, com subentendido mali- cheg·,ün a p,·cjudicar o fi1111. co- mcnk para adultJs. esteve pi.ra celebrar 
cioso, embora attcnuaclas pelo tacão: AcccitaYCI. ACCEl'l'A\'EL _ Embora sem a. Paschoa dos Ju
ca:acter de farsa. Cotação: Ac- 1 ~.\S ASAS DA D,\;>;SA (Da proveito moral. pode ser visto deus, e com,-agrar 
cc1tavcl para adultos. , t f·,1.ramo111rt, com Ot·acc i\lac Do- por todos. con sua immoJaPãO 

CRIADOR D E . CAi\il'EÕES I nald e Robcr~ l',J.;gcl - Uma ACCElTAVEL MENOS PARA 
1 

· ~ ' 

(Da. "'arner, com i•at O'Bricn r I histJri?, de artistas desemprega- CB.IANÇAS - Idem. Pode ser I a Paschoa dos Chris
fi_ale l'a,ge) - Tl'cchos da ".ida 1· c:os servin~o c;e pretexto. para a visto. por, adolescentes e adultos. , tãos.. Elle mesmo se 
de Knutc Rock1w. cclebr.a<lo cam- aprcsr.ntaç,,o de numeros musi- ACCEI rAVEL PARA ADUL· interessa por . que 
P.Cão . e tl'einad<>l' rlc "rugby". cais. /\ utilização de meios des- 'l:os .- Idem. Pode ser visto I sua cntraoo na Cida-
c_s!)orte - que clle aperfeiçoou c111 · l)cneslos pn ra a· cnsccnação de tao somente por adultos. , · 

OE RJ\1'105 

São Mathcus, XXI, 1-D 

Naquelle tempo, como se aproximassem de Jeru-
salent, e Yie:;sem a. Bcthphagé, junto a,o monte das 
Olh'ciras. mandou .Jesus dois de. seus discipulos. di; 
>.cndo-lhcs: Ide á, aldeia. que ,·os está, de fronte, e 

logo achareis uma jumenta presa, · e, com ella. um 
,íumentinho. Desatae-os e trazcl-mós; e si alguem 
vos disser alguma. cousa. resriondei_ que o ·senhor pre-
cisa. dclles, e logo vos dcixariü1 trazei-os. Tudo isto 
aconteceu 11arn que se realizasse· o que· dfssera pelo 
11rnpheta: Dizei á, -filha de Sião: Eis que, teu Rei 
vem a ti, cheio de mansidão, montado nmna jumenta 
e num jumentinl10, filho da que está sob o jugo. 
Indo, fizera.m os discipulos como lhes preceituára 
Jesus. Trouxeram, 11ois, a jumenta e o jumentinho, 
e. cob1·indo:os com os seus vestidos, fizeram o Mes.tre. 
montar. A maior. parte do povo se .poz a estender 
suas vestimcnj.as sobre.- o caminho, e outros co~ta;~1i~., 

I 
ramos de arvores•_:e juncavam a. e~tra.da. A multidão 
que caminhava adeante, e a'. que ·-seguia atraz, elas 

mava. dizendo: Jfosanna ao Filho de David? Bem-

dito o que vem em nome do Senhor! Hosa-nna no 

ó a prova mais pa .. 
tente da i111potcn'cit1o 

elo Synhedl'io clcatl• 
te do prestigio do Di-

vino Mestre. Todas 
Rs ameaças dos maio~ 
rncs da Religião Mo· 
s~1c3 não fotam ca-

roazcs para conter o 
cnthusiasmo cio po
vo. Na e n t r a d a 

triumphal d e Jestis 
cm Jcrusalem :Jua:J 
cousas ha. éujo sym
oolismo convem-nos 
à alma sallentiu. Jc· 
.,us foi recebido com 
honras rcaes. Antes 

· delle só a Jehu, ao 
ser· ~nthronizaclo, dei• 
taram os·-Judcus suas 
, cstlinen tas aos pés 
para que as pizassc 
na passagem, como 
slgnal de VB~::aLagcm 

oials de u111 ponto.· Uma scemt 11ma rcvistn. bem como sccnas RESTIHC'l'O - Pode ser vis- do Santa, nc.sta se
.ti.e baÍ.lRdci que se áprcsenta co- de bailr,c,.,s pouco discretos. s·ão to só por pessoas de critério for-1 ma n a memoraYel. 
mo im;piração áquellc pc-rsona-

1 
f.,lhas que, a comlcidàde não macio. constitua um facto 

gcm para_ applicar ao seu .io:::o os ·1 c;,eg'i'. a ,W<1;rn.,s. Cotaçào: .\e- i\·Í:A U Vedado a qualquer 1 
mais alto dos céus! 

· ·· publico, uma consa-
n,.6vime.nfos scgÚros e harmoni- l' ccita,•cl para, àÍl!1ll'~ publlcJ. 

.cos das bailarinas. cmbo,·a foca- ===::----========;;;.;..-=:;;:======:-::e- -
nzada. de 1ongc e com relativa I i', 0- :=: ABRIL 
discreção, poderia com 1·ant"-gem ~ 1 

-

ser apenas suggerlcla. Ent!'c-lan-

1 
to, não chega_ a prcjuicar o fi1m · ~ 
que. cm COllJllllC[O, t!2JX;t 11111:L . ~ 
imp!'cssão satisfat;.1ri;, .. CJ;.,,::-J: ,,· ~ ~ 

g1:ação 'popular estrondosa. Na Galiléa. Elle fu
gira sempre ás manifestações do povo enthusiasta 
á vista de seus milagres e benefícios cm favor dos 
humildes. Agora é Elle que, prepara a sua glori
ficação. Chegara sua horn. e era preciso que fl-

perfei~?.. f,ssim Je

sus foi consagrndo 
Rei dos povos, que voluntariamente se submcttcm 
ao seu suave dominio. . A humildade <la monta• 
ria, de que fez uso, afasta, de outra parte, toda 
·a sevei-idade que a magestade real se aprese1,tá
va. aos subditos. ·Jesus, é pois,· nosso rei. mas 

casse bem patente que não fôra o poderio, do Sy- sem incutir temor servil, porquanto reina .com 
Acceihn-cl. 

t,'JGURA.S no ;\rt:s,,1O XAl-' Jm,lino. !'ilho do pa~~.o /T'ris. tcs dos phil-ornp!\os Yivora:n 
l'E (Da. Paramottnt. co,., Fn,d ,.,,_ llit:'ceu · nn Pale.~tina cm 110 lll\J!Hlo lwn1en-;, amigo,; de 

nheclrlo._· ou ;-:, n:e.licin. humana que o vénceu e 
le1·ou-o ao patíbulo: mas que seu sacrifício foi. 

doçura e mansidão, mais, conquistando os cora
ções do que subjugando-os pela imposição do~ 

i\lae MurraJ) -::- ;;;· a histoi-ia 10:; 1,;);pi!'lto al),;olutamontc Deu:; e illustnu:os ppfo S<'ll ele todo· cm todo voluntario. que si_ a.<,,\.fçrças qos 
de tres rapa?.cs cn'.·:·2~t•(;; a aiTn- 1·i•c:o, do~ejava eonhécer a \'er- í~,;pirito: 8;io o,; prophotas 'JllC homens_ o venceram. foi porque tiveram para 
turas em rcgiõc~ CJuási clcspoVClR- llatle, empregando nesse csro:·- predi,;i,craiu m; cousas l'utu1·a~, isso permissão do Alto. A consagração estron-

seus direitos soberanos .. ' E' Rei, mas o ~ porque 

é Salvador, como o 'acclamou o povo - Hosan. 

na! - Salvae-nas;! E é pela sua paixão - a . das e que, apesar de dcsordeil'on r '.'.º. º?'n _to.da.ª lealdade. a :.;uft e essas prophecia,; se· cui11pri
são. levados " nzii· c,ll defesa 1 1utcl,1gc11cia 111co111para1·cl. De- ram. Os seus liv!'o,; contêm 
dos· frncos. comIJa:cndo crirnlno- i dcdicou-oo. ao cst11-<10 da phílo- doutrinas cheias. de luz s.obrc, 

dosa. espontanea · ·e geral que teve Jesus ao en
trar cm · 'Jcrm;alcm. na qual tomou · parte todo_ 
o povo· (que para isso não fôra predisposto), 

prova. maximà élq · seu _ amor - .. que Elle vae con-

quist!J:.· seus v~allos. ~ · sophia, e entre todas escolheu a origem e fim do todos os 1 
ws. Ha scenas ele as.~assinatos e a de ,Platão. como · sendo lt '. seres. Ensinatn a fé, cm um 
crueldades bem como anrescnta- · 

_ çí'u,> de' um· crlminóso fánatico e .mais a1:rojada das concepções Deus uno o trino, C.rcador ilo 
·,,ingàtivo. Além_ disso nota-se a philo,;ophicas. · / céu o da terra, que màndo·u o a morte lhes dá a vida; fal-
precocidade de uma menina. Um Retirara-se Jul,\tino para um; seu Ji'ilho Unigenito para sal- tá-lhes 'tudo e tudo possuem· 

· · · deserto afim de poder meditar var .. o genero humano. en1 abundancia;'. Justino é co-
-ou· outro ·ponto 'comico e certas "El · t · · · tranquiUam_ento, e penetrar to- · ' eva a ua . aln'la ao ceu nhecido iYor um dos. mais vi-
p a s·s a·gens até aprovtitavels, da a beU-eza da obra do grande e peças a Deus a.comprehensão gorosos apologistas ·dà fé ca-
abrandam · os muitos ineonvc- · · d d · t t · nicntes deste-~fllm.; comtudo não p·énsadoi grego. Um dia. appa- as cousas -e que,. e. ale1, ·tk.olica em seus primeiros tem-
'é _. recommendavel aos menores. receu-lhe diante da cauana. Ulil pois são incoml)rehensiveis pos: Os seus escriptos apresen-

velho de ª.PPá.rencia excepcio- sem a graça de ·Jesus Chrlsto". 'tátn ·-a. doutrina em toda a sua 
Cotação: Acccitavel para adultos. Just1·n0· muito· 1·mpt·essioiiad·o,· t · t na.lmente respeitavel e átra- pureza, mos ram os san os 

hente. Entre os dois logo 80 leu os livros dos pro_fetas •. e mysterios -cm toda a sua bclle
entabolou uma conversa sobre se fez luz no seu espirito. Não za e mag_estade e conservali.i 
as theorias de' Platão. 0 an, muito tempo depois, teve oca- crystallirtà a fradição aposto

QU.-\N'.l'ÂS noites e dias de 
tormento? com dores de 
dentes, ouvidos, i1cvm,lglas, 
que :tiram por completo o 
somno e a força para o tra
balho. "VUG" Balsamo ln.. 
diano aciiba com esses·· en
commodÓs. Nas pharmacias 
e droga.riâs; . 

üi,b .. '"VUG", Caixa Pos-· 
tal 2175 - s. Paulo.· 

O POLVO (Da. rtrst National) 
- E' um· film policial que não 
chega a ser prejudicado pela.s pi
lherias que traz. - Cotação: Ac
ceitàvel menos para crlam:as. 

cíão discorreu com fi.rmeza, sião de admirar a virtude e lica. 
mostrando como ·-as grandiosas cônstanciaj dos martyres ca- · Sua vida estava pe.rfeitamen- nal dó prefeito Rustico. Nem 

tholicos. concepções do grande philoso~ te ,de accordo com a sua dou- as ·ameaças nem os elogios as-08 A:MORES · DE SCHUBERT 
(Da. . Art, com Lilian Ha:rvey · e 
Lóills Jouvet). - Apresenta este 
film a historia de UIIÍa actriz 
dé cuja .vida ·faria parte um ro
msiwe com o compositor Franz 
Schti'be1t. Situações equivocas e· 
a ~nducta irregular de varlos 
personagens, embora attenuadas 
pelo caracter musical do film, 
restringem-no à.os adultos. c9-
tação: Acceitavel para. adultos. 

pho de forma alguma 1>0diam São, Justino fez-se catholíoo, trina. O seu zelo mereceu-lhe tuciosos perturbaram o grande 
satisfazer a quem.desejava sin- logo recebendo o sacramento a àntipathia de muitos philo- servo de Deus. A tudo respon
ceramente conhecer a verdade da Ordem. Uma v~z sacerdote, sophos de seu tempo entre ou-

1 

dia: "Um homem de bem não 
Mostrou-lhe aindà como -,era~ poz todo o seu ou~dado em ·Ob· tros · de Tryphon e d_e Cresceu- abandona ·a Ve.rdade para abra. 
deficientes as suas provas de' ter de ~eus grande numero de ·cio. O ·primeiro, o maior ·pen- çar o erro, ,e os soffrimentos . 

. . . j conversoes :pela sua proprla · sador judeu de seu· tenipo, teve enchem a alma. de êonfiança ' 

CASPA 
Quêda 

dos/ 
Gbellos existen~ia ~e ~ 0'18 , e infantis santificação.1 Num documento que se vergar ante a superlo- quando -ella .dev;i, enfrentar a 

as da im~ortalldade da alma, 1 dirigido ao impera.dor romano, rida.de de Justino, mas O . se- terrível justiça de Nosso ·se
C*omo podiam estas ,theorlas. procurou desfazer os graves gun<lo, philosopho cyn!có im- nhor Jesus Christo". Como elle 
tao falhas conduzir com segu-

1 
preconceitos -existentes contra pio, ficou tão desmorali~ado, em hypothese nenhuma cedes. ' 

rança ª alguem pelo caminho os christãos. "Os catholicos vi- que perdeu a estima de todos se, foi primeiro flagellado e 
da Verdade? vem na carne, mas não segun- e do proprio imperador. Juran- depois decapitado. 

_Ma.rika. Ro)d.[) - Com um en- Verdade, pediu ,ao ileu inter- ~undo, ai:nam 3: todos; 1_nell:s christão o seu adversario. ao· síssimos, testemunho innegua-
· AW, JANINEl (Da. Ufa, oom I Justino, avi!lo' de conhecer a do a_ carne; perseguidos pelo do vingar-se denunciou como Justino deixoú· livros precio-

roo_ ·. o . .sobre luctas de um -com_ po .. - locu_t_or . que o e_sclar_ · eces_ se. O e persegmda a mnocenc i p ad M A li J j , . . . ~ 1.a; _nao 1 ~ . er .. 01: • arco ure o. . us. lavei da immutabilidade de · 
&tor:e .-uma- actrlz. para trium- _anc1ao pros§egum: "Muito an• reooBhec1da, sao mart~1zados tino foi. citado perante o tribu- nossa Igr,eja. 

AD V O.GADOS 

Dr. Vicente Melillo 
Praça. da Sé, 23 -. 2.0 · andar 

Sala 13 

Indicador Prof iSsional 
Dr. Plinio Corrêa de 

· Oliveira 
Ili.IA Quint1no Bocayuva. N.0 H - 1, - 6ala 3H - .Tel. 2-'7276 

Jovi-ano '(elles 
-e ..... 

J. N. Cesar Le~ 
Advopclos 

·-1.A\rgo da Misericordia N.0 28 
-.Sa.1a 904. -

I>r. Franciscó P. Reimão 
B~llmeister: Dr. Mffloo de Souza 

Meirelles Rua São Bento, 224 - 1.0 andar 
• Sala 3 • Tel. 2-1543 • S. PAULO 

a'iti li de Novembro, 150 - '1.º 
gdU' - Sala 74: - Tel. 2·0035 

· Dr. Carros Moraes de 
.Andrade 

iu, . i!enJamln Colll!tan,t,, 23 -
t.• UdAr .. Sala 38 • Tel. 2•1986· 

r,..J Pedrosa ·Tambellini 
1Advog'!,dO 

R. Wenceslau Braz, 14, 3.0 and. 
Telephone .3-6326 - São Paulo 

ENGENHEIROS 

,~: Gonzag~ · Parahyba Amador Cintra do -Prado 
Campos 

'.:.:_ Advogado 
··- , Architectur& re~osa, collegios, 

lPafaéête Sánta. Helena-,· - residencfas conectivas . ....;. Rua 
braça da. Sé, 247 · 1.0 andar • LibcrQ B a. d ar ó N.0 6'-1 

~"'!9.f...::.:::. Eismt,.~;.:,,, I_. i.! F.Ayi;.q,. 

CONSTRUCTORES 

Aff onso Buttt 
Perito Constructor 

Estudos - :frojectos .- Or~· 
ritentos - Coristrucções 

Alameda. Glette, 359 - Telephone 
5-'8719 

MEDICO$ 
J>r. Gil Celidonio 

Partos - Molestias de Senha• 
ra_s - Operações 

Residencia: -< R. Albuquerque 
Lins, 902 - !Tet. 5-4156 -
Consultorio: - Rua Marconi, 
34 - 6:0 andar - Tel. 4-8601. 

Dr. Camargo Andrade 
Doenças de sen;horas - ' Partos 

Operaçõe, 
Da Beneficencla Portugueza e, da 
Maternidade de São Paulo -· 
Cons.: R. Senador. Feijó, 205. 
Tcl.: 2-2741 - Das 16 ás 18 
horas. - Res.: Trav. Brig; Luiz 

Antonio, 8 - Tel. 2-6035 

. I>r. G~ Christoffel . 
Pr~ da. Republica, 8 

das 9 ás 11 e da:i 3 ú n tia. 
ESTOMAGO, FIGADO,, INTES
TINOS FULàiõ~~ ~a,I. 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

Clilliea geral e molestias ae 
senhoras· 

Cons. Rua. Libero Badar6. 137 -
4.0 andar - Telephone 2-2270. 
Res.: Rua Thomé de Souza, 55. 

Telephone 5-0565 

Dr. Celestino Bourroul 
:Residencia: Largo São Paulo 
N.0 8 - Tel. 2-2622 - CoI18,: 
Rua 7 de Abril, 235 - Das 3 

ás 5 hora., 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia. - Molestlas de senho• 
ra.s. - Cons.: Rua senador Feijó 
N.0 205 - 2.0 - Predlo ?ta.que
rê - Tel. 2-2741, - Res.: Tele
phone '1-1268 - Consultas das 
10 ás 11 e das 14 ás 17 - Sa.b· 

bados, das 10 ás 11 horas. 

Dr. Vicente de J>aulo 
Melillo 

Prot. de Hygiene do Collegio 

RAIOS X 

Dr~ J. M. Cabello . Campos 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Radio • Diagnostico - Exames 
Badiologicos ã. domicilio 

~ns.: Rui. :Marconi, 94 (Edifieio 
Pasteur) • ·2.0 and. • Tek 4-0655. 
Rcs.: Rua TUpy, 593 - . Tele· 
phone 5-4941 ._ SAO PAULO, 

OUVIDÓS, NARIZ~ 
GARGANTA 

Dr. José E. de Paula Assis 
AdjW1to da Santa Ca.sa - Ope
rações e tratamento das moles
tias de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua 7 de Abril, 235 -
1.0 and. - Apto, 110 (das H ás 
17 horas) - Te!. 4-7551 - Res,: 

\ Tel. 8-2432 

UniversitariG 
· Direcoor dO Sa.natorfo 

Mascotte ~· 
.. v111a MEDICO$ NO INTERIOR 

CONS. R. Marconi, 34: - 's,o 
andar - Appa,rt. 63 - RES. 

-..... 
Avenida ~gua Branca, 96 

IeleJ1.hpji~ · .H~2.I::" 

I)r. Luiz Melhado Campos 
Medico OculÍllta 

BmWUY - l!i§T, ij, PAULO 

H(?~EOPAT.HW 
--..... "----------- ! ~ Dr. Rezende Fillio 
Cons.: .Rua Senador Feijó N.fl. 
205 - 7;0 anelar - Tel. 2·0839. 
Das 15 ás 18 horll8 - Res.: Rua~ 
Castro Alves, 597 • · Tel, 7-8167: . 

DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomeu 

Cirurgião-Dentista - Radiologis<!j 
ta. - Pela Escola de Pharmaci.a 
e Odontologia de São Paulo -! 
C~ca Dentaria em Geral -l 
Raios X - Diathermia - Infra~ 
Vermelho • Coagalação • Tra.m-o' 
fllumlnação - Vitalidade puJ.-,_! 
par, etc. ~ Trabalhos.· por car•I 
tão, hora ou orçamentos. -~ 
Rua Martim Francisc'), 97 • Tol. 1 

5-6476 - s. PAULO } 

Dr. Carlino de Castro -- ' 
Pelo curso de doutorado da. ll'a.,, 
culdade de Phal'macla e Odon.j 
tologia. de São Paulo • Cirul'giãal 
Dentista diplomado em 1914 :.::l 
Ex-dentista. do Lyceu Coração dai 
Jesus - Especialidades: PivotsJ 
Corôas, Ponte a, Dentadura.a] 
anatomicas e sem abobada pala•i 
tina - Consultas: Das a ~ 13! 
e das 14 ~ 19 horas - Cona.·i 
Rua. Direita., 8' - 2.0 81\W ~ 
Sala 7-7A - Rei;.: AI. Barão cii 
Pll'lle!cala.. l.9l} ij: r.._~J&<t 

.. 



Syphilis 
Rheumatisn,o 
Feridas em geral i 

«ELIXIR DE 
NOGUEIRA» 

,_MiJ!iar!l~ de curados 

CONCESSÃO DE MAIO
RBS FAVORES FISCAES 
. .ÃSI · SOCIEDADES 

CÓRPORATIV AS 

a e 

OURO 
Para o Banco do Brasil. 

Antes de vender seu OURO 

LEGTONARJO 

bA4fWJM!J$411Wi#Ak!l G S'2S&!il 2 ii e: 

BRASIL 
tivo prazo prorog·ado por ma.is 
90 dias." 

As presentes instrucções só vi
gorarão para as exportações cujos 
cambias forem fechados a nar
tir de 1 de Abril de 1941-

,AIP# UE 
víos do "eixo,. 
lizal-os. 

-tent~ram inut.i-

A tonelagem aprehcndida em 
portos 11orw-ame1·icanos sobe à 
300 .ooo segundo noticias de va
rias agencias. O grande trans-

c
é0ndseulsteaur ºp"ro111iorsi·ososintl·)e1·ree<.:o·sse. ARCHIVO D A CASA at1.:nticobfrancez· "N01d·mandied" 

~ . • sera ta,m em concentra o, ten o 
o mi.t1istro d.a Agricultura en- AVALIAÇõES GRATIS. - IMPERIAL DO BRASIL a mesma sorte dos 2 navios al-

'flou aos Interventores Federaes Tambem compro prata, den- o Príncipe Pedro Gastão de PR.OXIMA JNSTALLA- lcmãcs e dos 20 b?,rcos italianos. 
nos Estados o seguinte telegram- taduras e ouro baixo. Ven- Orleans e Bragança, em nome ÇÃO DA CONFERENCIA Os ministros anJmães e italia-
nia circular: de-se ouro para dentistas. de sua familia, offereceu ao Go- DE LEGISLAC.ÃO no em Washington protestar.am 

"Tenho a honra de levar a6 R. SÃO BENTO, 549, 1.0 verno do Brasil o ,archivo de TRIBUTARIA contra a dec;são do governo, cxl-
·éonhcci111en1-0 de Vs. Exc!as. que, and., sala. 9 (prox. ao largo 12.000 cartas e documentos que gindo a libe,rtação de· todos os 

.. por decreto n:' 6.980, de 19-3-41, S. BENTO). - S. PAULO pertenceram ao Imperador Pe- A realização das reuniões prc- J navios. Depois de·estudar o ·pro-
Velll o governo de baixar regula- dro IL limmares da Conferencia Nacio- I testo, o Departamento dj., Es-

·, ·n,,tnto iru;tituindo a fiscalisação CASA ABRAM nal de Legislação Trlbutana le- tado annunciou pelo sr. Corell 
· é lntérvenção nas sociedades coo- A VISO DA FISCALIZA- vadas a effeito · na CapitaÍ do Buli, que os .Estados Unidqs 1·e-. 
· pcratias. Representando o mo- ÇÃO BANCARIA SOBRE Espirito Santo, Maranhão. Bahia, geitaram as exlgericias do "eixo". 
·vimento cooperativista no paiz, tiveram media inferior a 50 _, no Il\1PORTAÇõES Goyaz e Paraná e com a par- O facto causou indignação em 
base altamente auspiciosa da nos- t1cipação de todos os Estados, 

1 

Roma e Berlim onde se fala cm 
i;a orgánizaçã-0 econolllica, empc- maximcr, de duas, cujos exames A Fiseallsação Bancaria ,affi- conseguiu resultados satisfacto- rcpresalias economicas contra a. 

repetil·am." nha~se o Exmo. sr,. :Presidente xou hoje o seguinte aviso: rios. como a reforma do syste- America do Norte. 
df¼ Républica no sentido de· que "A partir de 1.0 de Abril pro- ma tnbutario, principal objectivo I A respeito da utilização de~ses 
esoo movimento se processe num· CAMPANHA CONTRA O ximo, deverá ser perpiittida a/ da Conferencia, serão removidas navios pela Inglaterra. os clr
r.:thmo verdadeiramente doutrina- BAIXO ESPIRITISMO venda no mercado livre para O : as dlfficuldadcs que prejudicam cuias autorizados não fizeram ne-
no e legal. Completada a legis- cambio relatiV;o ao va'Jor integral ; a producção, . o conunercio e as / nhul!1a declaração, não passando 
!açào cooper.,tiista. -~ possibilita- O .Major Fellinto Mu1ler, chefe do frete e premio de seguro. , demais act.iv1dades. ' de boatos, as conjecturas que se 
do:; 111c1c::; mais seguros de fis- de Policia do Rio, attendendo ás Deste modo, a quota official fazem. 
4,aJ!sação, tornar-se-á posslel dis- l estatlsticas fornecidas pelo Hos- ! de cambio deverá incidir somente NOTICIAS MILITARES);-:::=::============-. 
pensar ,ao movimento maiores fa- pital Nacional de Assistencia a : sobre o valor "fob" da mer-
vores fist·8.CS." Psychopathas e sanatorio desta ! cadoria. · 1 

1 ,wgressou ae sua excursao ao : OURO 
Capital, sobre o numero alarman- 1 O ca.ml.Jí~ para o frete ou para I norte elo Paiz, 0 Almirante Ar!s-'i 

PRAíA E PLATINA te de doente~ men_taes, mensal- i este e m.a1s o seguro conforme j tides Guilhem, Minlstro c1,a Ma- j 
""' , mente recolhidos aquelles esta- 1 seJa a. exportação "fab" ou "cif" 1 rinha j 

belec!mentos, e verificando que está' sujeita a um fechamento em 
taes en!ermos, na quasi total!- separado e na mesma occas!ão. e Fa)Jeceu, no Rio de Janeil·o, J 

da.de, sao vict~as de_ !n_fluencia . Ficam_ mantidas as actu.aes / 0 Almirante Ubaldo xavier da 1 

de toda espec,e, ao preço 
mais alto da praça, com• 
pra-s·e. Consultem nossos 
preços. Rua 15 de Novem
bro, 193, 2. 0 andar, sala 

,,, · .. 

., OS· NOVOS EXAMES 
VESTIBULARES 

·' ' Com ·o fim de evitar duvidas 
''âa lnterpr.etação do art. 2.0 do 
, decréto n.0 3.143, de 25 do cor-
.tent.é, sobre as novas provas dos 

1 
:.p_oJ?'ct11:sos de habilitação e ex.a

'\'més. vestibualres, o sr. Jura.ndy1· 
' Lodí, Director da Divisã.o de En
:· sino Superior do Ministerio da 
,-Educação e Saude Publica, aca
·'.Ba. ·de enviar communicação aos 
~&pectores de estabélécimentos de 
ensino superior, esclerecendo que, 

, i;:,,ara. · apuração da nova média 
f.inal H a consideração das notas 
-já obti<las será .· apenas daquellas 
reférentes ao exan1e ou aos exa
mes não repetidos, desprezan<;lo-se 
,désta.. forma, as notas das disci~ 
pilnáS em que os candidatos ob• 

PAR A 

23, - São Paulo 
'.:efasta. do,, baixo esp1rit1Smo ou 1nstr~cçoes que facultam a de- 1 Silveira 1 

macumba e tendo em conta as ducçao das facturas commcrciacs 1 

1 
!numeras queixas recebidas .~m pa~a o frete ou premio de se-1 fll Viajando por estrada de ro- L::::============::'. 
tal sentido. determinou In:~edia: guio, ~mpre que estas nas ex- dagem chegou sabbado, dia 29 

, tas repressões aos mysthi!lcado- port,açoes "fob" ou "cif" forem I do mez findo em Curytiba. 0 ge- A GUERRA NO AFRICA 
res. pagaveis .no destino. neraJ Eurico Gaspar Dutra. 

PRAZO PARA O REGIS
TO INDUSTRIAL' 

O Departamento de Imprensa 
e Propaganda communlc.a o se-
guinte: . 

"Attendendo a motivo de for
ça maior que ÍllljJ)ossibilitou o 
fornecimento total, na .devida op
portunidade das competentes fi
chas para o· regi.sto industrial 
1nstituidO pelo decreto-lei n.0 281, 
de 18 de Fevéreifo de 1938, o sr. 
Ministro âo Trabalho, Industria 
e Commercio está providencian
do no sentido de ser o respec-

~~ ,..,..,.....__,.,,_}. 

Dr. DurvaJ Prado ~ • o ministro da Guerra no-
Ocullsta , f meou o coronel Octavio Saldanha 

. . No fim da semana passada, as 
forças britalmicas ~e apoderaram 
de Keren e Harrgr, baluartes ita
lianos, chaves da defesa duma 
·éxrensa. região do território afri
cano. 

Rua Senador P . . Egydio, 15 ! 1 Mazza para o carg. ó de Comman-
Salas 513-14 - 14 ás 17 hs · 

Telephone 2.7313 • dante da Escola I=lreparatorla de 
.• -~-~·., ~- Cadetes de S. Paulo. A tomada ele Kercn abriu aos 

Ouro CA U1'ELLAS DO MONTE DE SOCÇOH.ftO 
- JOIAS USADAS E BRILHANTES -

· ing'lez,es .o ca .ninho de A.smai·a e 
deJJois ele !Joucos dias. ns forcas 
do general Wawell entraram sen1 
encontrar grande resistencia na 
importante cidade, qué é tam
bem a capital da Erithrela. 

.Compro Pjlgando 08 melhores preços 

Rue. Alvares Pentea· 

do, 208 . a.0 andar Dei _;JB Monaco Nesse s2ctor. as fcrças britãn
nicas visam at-tingir o Mar Ver-
melho, occupando d porto ita

EXTERI.OR 
liano de Massauá. Enti'e Asmara 
e Massauá existe uma distancia. 
de 65 kllometros, a qual, segundo 
t1m communicado official, já foi 

GRAVE A SITUACAO 
NA YUGOSLAVIÂ 

No dia 26 de Março o povo 
yugoslavo rebelando-se contra as 
autoridades que assignara.m o ac
cordo com o "eixo" totalitario, 
depuzeram o Príncipe RegenLe 
Paulo e o gabinete presidido pelo 
sr. Marcovith. Na madrugada 
deste dia, o rei Pedro II foi de
clarado soberano de seu paiz, sen
do reorganizado o gabinete sob a 
·chefia do general Simovith. 

O Príncipe Paulo e sua fa
mtlia embarc.aram, para a Gre
cia, sendo presos o sr. Markovith 
e outros membros do governo yu-· 
goslavo deposto. 

coberta ei11 sua maioria. 
zista é feiLa nos moldes antigos, No sector ethyope, as forças 
para justificar uma aggressão a inglezas avançam ao· longo da 
um paiz que não quer se curvar estrada de feno Djibutti=Addls
ás exigencias a!lemãs. Abbeba, procurando alcança.r a 

Espera-se que a tensão que capital da. Abyssinia, antes elo 
existe entre a Yugoslavia e a dia da Paschoa. 
Allerrianha seja de qualquer fot-
ma. resolvid.a por estes dias. Na Lybia, forças motorizadas 

allemans desencadearam uma of-Prevlnindo-se contra um pos-
sível ataque allemão; Q._ governo fensiva de certa envergadura no 
de Belgrado remetteu todó O seu correr da qual se apoderaram ele 
archlvó para o interior do paiz, Ageila e da cictade de Marsa 

El Brega. 
ao mesmo tempo que procedia 
prisões de elementos extrangeiros 
suspeitos, residentes no territo
rio servio. Affirma-se tambem 
que as aguas do Da.nublo foram 
miüadas, para. difficultar um· pos
sivel desembarque germanico. 

DE 

DORES DE GARGANTA GRJPPES 

DESAPROPRikÇÃO 
NAVIOS 

Xarópe "CRUZEIRO DO 
BRASÍL" indicado no tra. 
ta.menta das tracheo-bron
êhitese, suas manifestações, 
tosses rebeldes e abundan
tes, tosses convul'sivas, €te. 
Lab. "VUG", caixa postàil. 
2175 S. Paulo. Em phar

'màc!a; e drogarias. 
- '1' OS S E S CONSTIP ArõES 

. . . . ;BRONé.UITES 

FRACOS e 
ANE11i.COS 

TOME.v1 

VINHO 
CREOSOTADO 

cié João da Silva 
Silveira 

GIIANDE TON!C:O 

AMIZA'DE RUSSA 

O désc~éontro dé rtoticia!i' li 
rcspeiLo da situação· da Yugo;;• 
!avia evidenciaram· de cérta for~ 
ma o crédito que se dêve dar ás 
noticias da symp~thia russà ao 
governo de Belgrado. 

Alguinas agencias se referlr.a1u 
a satlsfacção com que fol rcce
bld?, em Moscou a üova · pól!tica 
de Belgrado. Fàlo1.1-se mesmo qt.W 
a Russia 'faria uina declaração 
de amizade, éaso a Yugoslavia. 

. tenha de enfrentar uma nação 
para defender sllá !ndependencia., 

As r~oticias que vinham de Bel• 
grado entretanto, dizia.m que des. 
toando da unanimidade popular, 
os membros do Partido com
mun!sta, org·aniza.ção que obede
ce ás ordens de. Moscou, faziam 
grandes esforços para derrubar o 
novo governo. Pampletps, mani
festos e toda a especie ·de bole
tins eram distribuídos na capital 
servia, pelos communistas que 
pretendiam por todos . o's meios 
derrubar o governo anti-tota·li· 
La.rio. 

Depois de tanta coincldencia e 
licito duvidar de quem BCJam 
amigos os vermelho:J. ·, 

N ot i eia s 
do Munrln 

1 BATALHA - - Travou-se Jll} 

Mediterraneo uma grande ba
talha naval entre inglczes ·e ita
iianos, sendo · afundadas 5 be1-
lonaves fascistas-. Os inglezes não 
tiveram perdas, 

2 DISÜURSO - Eni rriéeut!i 
discurso irradia.cio para todot 

os Estados Unidos, o i,résidénte 
Roosevelt accusou ó Partfdo 'Com.
murilsta. de explorar torpen1ente 
.O· oper1)riado. 

3 VISITA - .l!an sua re·cente 
visita a Renha o prlliléfró 

ministro japonez, sr. Matsuóka 
foi recebido por s. S. o Papa 
P!0 XII, 

4 DESMENTIDO - Desri1en• 
tem-se em Belgrado os ru

mores segundei os qÚaés Antón;y 
Eden e o gerieral Dill se · encon
tr·cm na capital servia, 

5 UA'fil•i_CAÇÃ~. - t,. Camarit 
dos Rep~·esentantes Norte• 

~meriéa.nos approvou por 178 vo. 
tos contra 115, .'a lei que ratifica 
o converíio sobre qµotas de café. 

Ô COLLEC'fA - O_ governo .ja~ 
ponez está conectando todo1l 

os ·utensilios · de cobré e ferro 
exíste.n_tes ,nó . paiz. 

L:tR E PROPAGAR O 

" LEGIONA.RIO '' 
E' DEVER DE TODOS 

os ÓATHOLICOEI 

A mudança do gabinete nas 
circumstancias que a caracte1i
z.aram fez voltar novamente á 
Yugoslavla. a attenção do mundo 
polltico. A nova facção que as
cendeu ao poder devido a hosti
lidade do povo ao "eixo" Roma
Berlim-Tokio deverá dentro em 
b1;eve provar concretamente até 
onde irá sua relutancia em ac
ceder ás exigencias a.llemãs. 

A notícia que causou maior 
sensação na semana finda foi a 
desaprópriação de navios dos pai
zes· totalitarios estacionados em 
portos norte-americanos. A me
dida. ton1ad.a pelo governo dos 
Estados Unidos causou surpresa 
pelo inesperado da decisã.o. O go
verno de Washington affirma que l 
as tripulações dos barcos alle
mãei:. italianos. dinamarquezes e 
fra11cezes tencionavam incendial
os., para evitar que ca.hissem em 
poder dos americanos, caso os 
Estados Unidos sejam obrigados 

OS MELI-IORES PREÇOS 

~ÃO AS MELHOftES P'OftQUE CONTtM 

G'.AYACOL 
PRO'DUCTO DO 

LABORAT0RIO WOASAN 
éAfXA POSTAL N. 0 4721 

LTDA. . 
ISÃO PAULO 

No dia immediato ,ao da ascen
ção do jovem Pedro II. o minis
tro állemão em Belg1'ado apre
sentou uma nota ao ·governo ré
cem constituído pedindo-lhe para 
esclarecer sua posição quanto ao 
pacto firmado na Austria. · 

Não se conhecem os termos 
da resposta; nem mesmo se foi 
respondida a nota a:Jlemã. Todas 
as a.pparencias indicam que o 
novo go.verno não está disposto 
a ra tlflcar as ela usulas do ac
cordo. Inform'aram as agencias 
tielegraphlcas que Bé.rlim teria 
exigido a desmobilização do exer
cito servia. Os clrcuJos responsa
veis de Belgrado consideram ri
dicula esta exige'ncia, negando-se 
entretanto a confirmar ou a des
nbintfr que ê!la · tenha sfdó apre
sentada. 

A . imprensa. dê Roma: e em par
ticular a de Berlim iniciaram vio
lenta ·prôpaganda contra o novo 
réglil'.lé, culpando•o pelos maus 
tratos , que a popula.ção Jugos-

· lava tel'la 1h1'Jigido aos ciãaciãos 
d.o "eixo", A propaganda. na~ 

a entrar na guerra. A destruição 
desses navios traria aos portos 
em que estavam localizados gra
ves prejuízos. impedindo talvez a 
navegação. Com estas razões o 
governo de Roosevelt justific.a a 
desapropriação dos navios que se
rão concentrados num porto do 
pa.121, onde ficarão sob a custo
dia. das autoridades norte-ame
ricanas. 

No dia .segµinte . .ao da .decisão 
· norte-americana registraram-se 
em muitos outros pali~ sul- ame
ricàt'los lncénd!às proposltaes, a 
bordo dé barcos àncorados em 
yarloa- portos. Impedidos de na
vegar devido ao bloqueio inglez 
e receiosos de serem concentrados 
sob a guarda das republicas ame- 1 

r1canaa, a.a J.rJi:iw~ .dos na-

EA MELHOR OUALIDADE i 
f 

Presunto e F'rios - Vinhos Finos, 
Fructas. Biscoutos, e Bofttbotts -

• Generos AJimeritiéios 

EMPORIO MONTENEGRO 
RUA AUGUSTA. 1.559 msq. R. Luiz Coelho) ._ Plióne 7-0035 

MERCEARIA AVEN1DA 
AV. BRIG. LUIZ .ANTONIO, 2.098 - (Em frente .â Igreja 

lmmitculada Conceição) - PHONE 7-54!1~ 

Experimente a 
MANTEIGA "'TlANDEIRANTE" 

Kilo 9$000 

' 

l'-tarmoraria Vidal 
Especialista "m tumulos. de marmol'é e granito. 

Preçós mocllóos, - A. 
1
VIDAL NETTO, - ALAMEDA 

BARÃO OE LIMEIRA fli.o 108, - Teléphone 4-2312. 
SÃO PAULO, 

• 
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1 Congresso Eucharistico Dio
cesano de Santos 
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-Casa Bo.nf-o Loeb 
RUA 16 DE NOVEMBRO N.º 331 

A Joalheria pr~ferida pela alta sociedade HA :l GERAÇõES 

WiHUI m, • iM&W#FA 

Noticias do lnterl 
S.OROCABA Da. ornamentacao mterna da 

Igreja e dos andores se encar
regará o conhec_ldo armador Ave
lino Malzoni, e da muminação 
da fachada. da Cathedral o ha
bll technico Emygdio Sant' Anna .. 
Funccionarão as orchestras e cô
ros da "Liga Catholica" e "As
sumpção de Maria", sob a re-

Semana lfanta - Realizam-se 
'tl~sta ctdade, de 5 a 13 de Abril, 
~~ tradlcionaes e commoventes 
commemoi:ações d a &>mana 
Santa, obedecendo o seguinte 
pq:igramma: . 

Dia 5 de Abril - ·Sabbado ele 
Ramos - A's 19 horas Procis
sC10 da imagem do Senhor dos 
Passos á igreja de São Bento, e 
da Imagem de Nossa Senhora das 
Dores á ig-reja. do Rosa.rio. 

Di:. 6 de Abril - Domingo de 
Ra.mos - A's 9,30 horas Ben
çam dos Ramoo, offlciando S. 
Excia'. Revma. D. José ,.carlos 
de Agul.rI'e, 'bo. Bispo Diocesa
no - Procissão dos Ramos 
Missa solemne. com o Canto da 

A',; 19 hora,5 Matinas e Lauaes 
da Resurreição. - Deposito da 
imagem de N. S. das Dores á 
Igreja do Rosario. 

Dia 13 de Abril - Domingo 
de Paschoa - A's 5 horas e ás 

6 horas Missa rezada - A 's 5 gencia do Revmo. Pe. José Za
horas sahirá a bella Procissão nola, e do Sa.grado coração sob 
da Ressurreição, dando-se o en- a direcção do Prof. Joaquim J. 
contro com a imag·em de N. S. Marins. 
das Dores no Largo de Santo 
Antonio, onde pregará O ;R,evmo. Roga'1: a t0dos os Provedores, 
Pe. Arlindo Vieira _ Após a e prlnc1palmente aos_ membros 
Procissão será cantada solemne 1 ~as Irman~ades.. ~ue1ram unir= 
Missa Pontifical dando-se de- se de velas de ceia para a.com 
pois d.a Missa, ' a bençam do panharem as Procissões, sobre 
santiss!mo .__. A's 10 horas tudo a do Enterro do Senhor 

' Morto. Missa rezadl\, 
Pedem ainda ás ~xmas. Fa-

Paixão. A's 17 horas sahirá da NOTAS: - será o seguinte o milias il!uminem a,5 frentes de 
!greja de São Bento, com o an- itinerario da Procissão do En- suas resldencias e Junquem de 
dor do Senhor dos Passos. No terro: Ruas São Bento, Cesario flores as ruas por onde p.assa
l.argo de Santo Antonio dar-se:á Motta, Professor Toledo, Penha, rem as Procissões, 
o P.ncontro com a .imagem .de N. Barão do Rio Branco, Dr. AI- Agradecem, penhorados, a to
s. dll-S Dores, pr~gando o Revmo. varo Soares, D. Antonio Alva- dos os que de qualquer forma os 
Mons. Francisco A, Cangro, pa- renga, Mons. João Soares, Lar- ajudarem no çlesempenho da 
rocho da Cathedral e vlgario ge- go do Rosar.io, Praça Dr. Fa- honrosa missão que J.hes foi con
ral da Diocese. A' entrada, da jardo. Ruas 15 de Novembro e fiada, e supp!icam a Deus Nosso 

Quinta-feira - dia 10 - An
niversario da Eucharistia. Jesus 
deve vir ao coração de todos os 
catholicos que assim Lhe mos
trarão o seu agrauecimento pelo 
glorioso milagre da Hostia. Para 
commemoral-0 brilhanteme11te 
haverá uma Grande Commnhão 
Geral, para todas as Irmandades 
Religiosas, e todo o povo catholi-
co. 

A's 9 Horas solemne Missa can- ' 
tada. Após a. Missa pequena pro- ! 
cissão até o altar onde Jesus fi-1 
cará exposto. Hoverá ainda a ce
rimonia da desnudação dos AI- 1 

tares que na symbologla catho
lica, remmemora a desnudnção 
de Chrlkto pelos seus algc,zes, 
que tiraram-Lhe a. tunica. e pu
que Lhe tii-aram a tunica. e pu
nunciaram os prophetas. 

A's 19 horas o Lavapés. Doze 
crea.nças . representarão os doze 
Apostolos, aos quaes Jesus lavou 
os 1 pés, antes da Ultima Ceia. 

Sexta-feira '- 11 de Abril -
Morte de Christo. De manhã na 
Igrefa haverá a Missa elos Pre
sanctificados. O sacerdote recita 
a ultima parte das orações sem 
cor.sue-ração, cosumindo a Hos
tla, consagrada e. guardada na 
vespera. 

A's 15 horas o Sermão das Sete 
PµIavras. 

A's 17 horas, o Officlo das 
Procissão, cantp da Veronica e São Bento e Praça da Sé. Senhor se digne de cobril-os com Trevas e enseguida a Procis~ão 
exposição do .Cal vario, Além dos Revmos. parocho e as suas bençãos e . precio~as do Enterro do Senhor Morto. 

Dia 7 de Abril - segunda- vigario cooperador da Ca.thedral, grac;as. Sahbado. - dia 12 -:- Bençãc, 
feira - A's 19 horas Via Sacra tomarãv parte nas solemnidp,des Os Provedores: Antonfo Alv~·s, do Fogo Benb e Cyrio Pasch9.l, 
na Ig-reja Cathe<ilral e pregação os Revrnos. Professores do Se- Salyador. lVIa,rtl).e, l'.'rancisco .Sis (',' porta da Matriz. Canto do 
pelo "'-vmo. Pe. Jo5 o B. Ribei- m!nario e os Pad~es Benedlctinos "Lumem Christi"', "Exultet" e 

""" ~ · · mões de Andrade e Dotival Vlel-ro, vlga,r,!o cooperador da Cathe- e Franciscanos. 

1 

das Prophecias. Benção da Agua 
.dral. Bençam do Santíssimo. Tocará a garbosa banda mu- ra Rodrigues. Baptlsmal. Canto das Ladainhas 

Dia s de Abril _ Terça-feira sical "Carlos Gomes,. Sorocaba, 30 de Marco de 1641. de todos os Santos. Solemne Missa 
cantad.a do Alleluia. Vesperas. 

- A's 19 horas Via Sacra, e E coro festivo. Reg·lna coel1. 
pregação pelo Ex.mo. e Revmo. f A R A Ç A TU B A ., A's 19 horas. Coroa0ão d!' N.ª 
Sr. Bispo DJocesano. Bençam do Senhora. Sermão e Benção do 
Sa.otisslmo, · A Parochia de N. S, .A1marecida, contra. Sendo que a Imagem de lo;bmo. Sacramento. 

DI!!, 9 àe Abl'il - Quarta-feira de Araçatuba, com tanto ardor I H.ª Senhm·.a das Dores encontra- Doming·o de · Ressur.reição 
/Janta - O dia todo será reser~ apostolico dirigida pelo virtuoso rá á de Nosso Senhor Jesus dia 13 de Abril. Mlss.a de Ressur-
vado âs conf~ões dos que vão 1 • · 4 30 d d sacerdote Revmo. Pe. Victor Ri- Christo, na Praça s. Pa.ulo, em re çao as , a ma rugada. 
oommungal" DO dia seguint;e, A's , beiro Ma.zzei, · VI¾! commemorar frente ao Collegio· s. Luiz. Procissão solemne com a Ima-
19 horas Inicio do Solemne Of- este anno a e-emana Santa com Ségunda-fe!ra. - dia 7 - Con- gem de Jesus Ressuscitado. 
ficlo de trevas, presidido pelo A' 10 h todo brilhantismo. Afiás ist-0 era fL,são geral das Ass,)ciuções reli- s oras Missa Cantada @x.mo. s.t•. J;lispo Diocesano. Em de se e3perar, considerando-se o glosas da Parochla. A' noite ha- por inteção de todos ·os parochla-
;eguida, confissões. espírito tradicionalmente religioso verá Vla Sacra, e o Sermão da. nos. 

Dia lO àe Abril - Quinta-feira do povo araçatubense. o Revmo. Penit,encia. Segunda-feira -- dia 14 -
i,anta - Desde às 6 horas. de Mi 
meia em melaO hora até ás 9 ho- Pe. Mazzei realizou um magnifico Terça-reira _ dia 8 Confls- ssa de Acção de Graças e por 

Programma das solemnidades, não - "º intenção dos Paraninphos da &-ras, haverá na ·cathedral distri- sao u.us Senhoras, e á noite Via 
se descuidando nem dos meninos "acra. mana Santa. 

buiçâo da Sagrada Communhão, ;::, D d detalhes, afim de que essa paro- a o o ai'dor e intenso zelo 

(Conrlusão da 4.11 p1g.) !.dura: restituídos ao .. seu OOff'i 
. sânto. humilde d.racmll<, 9êttilA 

mas que, em si cahlndo final- mas acha-oa: e, fllno prQ1;U~, qut 
mente, volta a procurar o teto a riqueza desvútra e atlnln. ,tia 
amigo, a casa do seu pae, que charco da volupias, mas d'Blll 
abandonara, pae bondoso que, se 1embrando, perdoo i:,edt.ra, gt"$< 
mal o vê de longe, ao seu en- ça obtivera, afora vimos trll,Ellr-
contro corre, abrindo os braços, Lhe a nossa mais viva homeo.a• 
sôbre o seu peito o aperta, bei- gem, a homenagem desta D!oce• 
ja-o na boca estremecidamente, se, dos filhos do seu divino amor, 
e celebra o seu regresso ao lar de todos nós que a.qui vivemos, 
com opiparo banquete, longas fes- que nos levantamos da treva, dito 
tas ruidosas. qual se ene houve- escuridão da descrença, para. 11 
ra morrido e, num milagre, no- gloria immensa de um grande • 
vo Lazaro, resurgisse para a vi- magnifico Taborl 
da; - digamos-Lhe, a esse Deus- Freitas Gulmarht 
Perdão, que aqui estamos a seus 
pés, ovelha desgarrada mas res
titulda ao rebanho celestial, de
pois da queda, que foi grande e 

( l) Sertillanges - 1/f:gllse, 
1. 0 voL pa.ssím. 

(2) Idem - Ibidem, loc. ctt. 

A CASA ONDE TUDO É MAIS BARA 1.~o 
EM GRANDE 

Liquidação 
Aproveitem os preços. baratissimos emt .. 

RENDAS 
PARA\ '1'0ALHAS DE ALTARJ<JS, ALVAS. ROOUlll• 

TmS, SOBREPELIZES 1lÍ 

F I T A s 
PARA TODAS AS IRMANDADES RELIGIOSAS 

DESCONTOS ESPECIAES PARA TODOS 08 
CÓLLEGIOS RELIGIOSOS- . 

RUA DAS PALMÉIRAS, 88 a 94 ~ Tel. 5-4070 

Inauguração da Universidad• 
Catholica 

(ConclllSão da s.a pag·.) 

livre iniciativa todas as gara.n
tias de solidez e efficiencia e 
app'laudiu-a como um pl'ogresso. 
Com letras de ouro ficará o seu 
nome gravado na primeira pagina 
dos nossos Annaes. 

Já no recinto domestico das 
nossa.~ Faculdades quero agrade
cer, multo de coração, a colla
bora~ão dos nossos professores. 
Aqui está em coroa magnifica 
o nosso se·nado academico. Al
guns aqui vieram trazer a auto
ridade dos annos e o prestigio de 
grandes benemerencias; outros o 
calor e o enthusiasmo de juven
tudes. que já vão bem alto nas 
suas· ascenções esperançosas. to
dos, o thesouro de mna cultura 
solida e brilhante, e de nma de-' 

dica.ção trlumphadora dê ' toc'IOI 
os obstaculos. 

E porque não entendemos tam
bem a expressão de nossa alegria 
e dos nossos agra.declmentos a 
esta juventude, ardente, que ~ 

todas as pr!micias, encanto dt 
sua idade em flor, qutz accres• 
centar taml:iem a de p:rim!ciM 
da Universida.de CathoUca~ · · 

A solemnldade de hoje ~m · O 
valor de um symbolo . de . co'.Qa• 
boração de todas as forçàs =viva.t 
que ·assegul'am a exist.encia ê a 
grandeza radiante de um centto 
superior de cultura. Sejamos fiela 
a esta lição. com as bençãos de 
Deus trabalhemos unidos e de• 
clicados, e o que hoje esplende 
como um ideal que nos fascm'a, 
amanhã pa.Jplta.rá como 'umll 
realldftde que nos console." ' 

devendo as irmandades commun- chia possa oommemornr com todo Quarta-feira - dia 9 - Con- aposto'lico do Revmo. Pe. Victür 
gar, lncorparadas, ii.s 7 horas - aparato a Semana Maxima do fissão Preparatoria. dos Homens, l\faz?ei é de se esperar que se ro, está á. disposição dos fieis j diocesanos. Assim foram de<'l~
A's 9,30 · horas Sofemne Missa Catholicismo. Não devemos com-· en~ preparação ,do ~ravi:ssimo pre- cvm;nemore em Araçatuba a se-1' que desejarem confessar-se. A I radas parochia.<; i.DamoviveL~ a~ d, 
Pontifica[ - Sagração dos San- tudo esquecer O nome das aux!- ceito pasc~1· A n01te ~s Congre- mana Santa com todo brllhan- partir do dia. 31 até quarta-feira Presidente Prudente e Presiden
toc Oleos - Procissão e Í>epo- liares que collabora.'rão com elle. g~dos Marianos cant.arao º. Offi- tism'l para. maior gloria de Deus I santa o Revmo. Frei Gil Maria, te Bernardes, e :rn demal~ amo• 
.sito do SantL'>Simo á capel!a do Assim é que a parte musical das, cio _das Trevas. N:t l!turgJ.a ca-1 e felicidade do nosso Brasil, , pronúncia1·6. uma .série de con- / viveis; foram cre.adas as comar~ 
JSa!~~~~~-oras Officio de Trevas festividades ficou a carg·o das I t(lohc~ 0

, sy~bo~ism,, destª· ce- 1 ferencias ('m. preparaçií,o à gran- J eas ecclesiasticas de A&>i,,, Palmi-
Exmas. Sras. D. camllla Tomas- ; runon ª . e Im iss '.11º· Tal offlcio i de C•Jinmunhão Paschal rla quin- : tal, Ma.racai. Martlnopolis, Pre-

-- Cerimonia do Lava.pés, pre- hi k D L ,c1· M',. d I é canta.do tres n01tes, que repre- Í RIO P· RETO ta-feira santa, ( siàeme ?r1.1dente e Pres!cl?"rrte 
d R P 4 ~1. d ns Y e . l 1a - 1.an a. t , d' . 1 ran o o evrno. e . .,-- m o I sen am os cres ias de soffri-

1
• B d · d h 

Vieira; S. J., residente no Rio As cerimonias religiosas come- mentos inauchtos, a morte dolo-- Reforma na Cathedral. - Gra- · er1:ª: es; toram es!)!lc_,acta.s 
Çarão no sabbado, dia 5 do cor- D!n 19 de Março, dia ,,õ S5o •. f d R o d provISOes novas de pa.rorhos ef~ -je Janeiro, rosa na cruz usada como casti- ~, u ças aos cs orços o evrno .. a re fectivos _ :,,em a até en.tão us~· 

Di.a 11 de Abril _ Sexta-feira rente, ·com 'a ·benção dos ramos, go infamante dos criminosos, e José padroeiro desta cidade, foi · Jeronymo Brasil de Carvalho, a da provisão annual _ todos Óli 
. 2anta _ A's 9,30 horas Missa que serão usados· no Domingo finalmente a sepultura de Jesus. celebrada pelo Exmo. e Revmo. nossa Cathedral está passando padres seculares que estão á. telÍ• 
dos Presantlficados. com O ca.n- para commemorar a solemne e A medida que se vem cantando O / _sr .. Bi.s_po _Diocesano, D .. Laffa- por uma grande reforma interna. ' t ta de freguezias, e viga.rios 011 

:ev!:. p;:ão Ar~n;;r~tiu-/e~ re::i:~r:.n~:~~el~e d;t~ist~o~~: ~;~:~:d: ·a~ai~~nie~:i::n: ~~ r;f~c~lL:~~n:~u:º~:~~e :::~o:t· ~m ~vi:~ ~~~t::;o~~:ofie:n!: de congregações religiOSM. Fo~ 
lação acclamou enthusiastlca- Tomaram parte · · o· p t rto h ram criadas as novas parochiaà Adoração da Cruz - Procissão triangulo, representativo da · nas cerrmomas, .cvlO re o, que por ce , ave- de S. Luzia e de Indiana. Bre'• 

do santisslmo a.o altar-mór. mente!, bradando: - Hosanna ao ssma. Trindade. As velas repre- as Irmandades do Santíssimo Sa- rpo de coperar no auxilio das vemente a ca.pella.nia de La.ran• 
A's 19 _horas _ Officlo de I Filho de David. Bendito o que sentam os doze apostolos e as cramento, de S. José, e todas as obras. jeiras será erecta em parochlft, 

Trevas ....... Em seguida sahirá da vem em nome do Senhor. - Foi tres Marias. Apagam-se as ve- · associações do curato da Cathe- No intuito de auxiliar a re-
Cathedtal a imponente Procis- a primeira v_ez em que Jesus teve las pa.ra mostrar O abandono su- dral e as alumnas do Collegio forma da Cathedral, será exhlbido Vida Ma1·ia.na -,- A vida ma .. 
são do Enterro do Senhor Mor- a sua missao reconhecida pelo cessivo em que deixaram Jesus. Santo André. A's 7,30 horas da dia 8 do corrente, no luxuoso 

it rlana está felizmente pros!).era to, peroorrendo O itiherario aba!- povo, aquelle mesmo que iria gri- Judas rscariotes traindo-O; s·. Pe- no e. depois de ser rezado o ter- Cine-Theatro Rio Preto, géntil-
xo. Após a entra.da da Procis- tar Jogo depois: "Crucificae-o, dro que horas antes ferira a ço, S. Excia. Revma. D. Laffa- mente cedido por seus proprie- ::ld~od:o ~!::a::t~e:~ ;:; 
são, os fieis · poderão beijar · a cruclficae-o. Malco, negando-O tres vezes a yete L!banio, fez o sermãc e a ta.rios, Srs. Irmãos Z!ni, o f!lm: Paulo, no t;empo do Carna.vai. 400 únagem do 'Senhor Morto. No Domingo - dia 6 - ha- seu Mestre e os outros Aposto- seguir procedeu a admissão de "Christo Rect.emptor", e tantos homens e moços desta 

Dia 12 (!e Abril - Sabbado verá Missa e communhão geral los que se débandaram ao verem novas associadas de São José e 
!!e Alleluia - A's 9,30 horas - das Irmandades religiosas, Con- Jesus aprisionado no Jardim das· benção do SSmo. Sacramento. .Diocese. · , Em toda .a pa,rte os Marianot 
BP.nçam do F'oio Novo - canto gregaç-ão Ma.r;ana, Vicentinos e Oliveiras. Somente as tres Marias Seman.a Santa. _ Pro~guem AS S I S tomam parte actlva na.~ festivl~ 
do "Exultet" - Bença.m da Pia Ordem Terceira de s. Francisco. e S. João arompanharam-no até com santo enthusiasmo, 08 tra- d ades da Semans, santa, na 
Baptismal - Ladainhas de To- A' tarde, ás 17 horas - saem I a sua Crucifixão. Mas o seu balhos preparativos da semana 

I 
Govl'l'no . Diocesano - Dtver- construcção de lg-reJas novaa i 

dos os Santos SOlemne Missa da Matriz a commovente e pie- I papel na Redempção acabava ao Santa. o Revmo, Pe. Missiona- sos decretos episcopaes deram em tudo que se refere á vlda ~ 
de J,.ielluia. dQsa Procissão dos Passos e En- pé da Cruz. rw, D. Luiz Beneditti de Rio eia... uma nova direcção aos negocios Iigiosa. - sà1ve Maria.! 

• • 



Nota Intemndona~ 

Deney 
' Os '/-";alka.ns vêm concentrando :lR attenG,ies geraes nO?. Jl!l!l!!'.'!!!!!'l:õ~":'· ... -:~=-,..,a.: · _... 

t1la~ tum.ult.uo,;os que correm. upesal' .dos a<:ont&c-iruentos de Á~NO XIV · 1 ' 
alta 1·e.Jevancia · 4:ue occorrew elll . todo mundo. 1 

SÃQ PAULO, 6 DE ABR,IL. DE 1941 1 
na. ~:~~:::~:~c~~:~:l.~a:::~·e f::l:~:~J~::s ~:::~:~p::~~ta(::s s~::I~: 1

1 ln a u1111r aç a-o d a Iln lc ve' rs111d ade. Cat,011·ca 
<l,os e consequente protesto de Roma e Berilm podem ter amua , . 
graves congequencias. Mas a posicão dos protestantes ficou, __ . ' 
grawirnenle prejudicada pela tentativa dos navioR surtos em i -..----.,- . 
portos sul e centro-americanoR de partirem· em obedie'ncia ás r 
formalidades Iegaes. e nos caso;s de fracasgo dessa tentativa, 1 
11elo incendio dos navios. Desses factos. - e para evitar que i . Discurso do Revrr10. · Pe. Leonel F'!anca s. J. 
elle ,;e verificassem em portos americanos -- ti.i·a o governo: N\mta soiefunidade simules e' 
<le \Vashington uma optima justificar;:ão para sua altitude. ! .austera em que fala mais alto 

- ---- , o stlencio das grandes coisas do 
O abandono de Benghasi pela;s for~as inglezas foi outvo i que · a sonoridade das onndes 

farto relevante: elle vem empanar o hri.lho das viétorias. in: i palavras.·Ínai.Jg·uraram-se 11oje as 
glezas na Africa, e dar a impressão de que as forr;:as inglezas I duas faculdades que constituem 
são impotentes ante o exercit.o allemâo, ora installado tarn- o primeiro nucteo éia futura ·uni-
lJem na Tripolitania. · versldad,e Catholica. do Brasil .. 

. Na realidade pode ser plenamente justificada a act.uação Todos sentimos que na.. hlst.dl'lá 
r'tos inglézes, preoccu.nando-se em liquidà.r a lucta . nas de~als . .eia nossa vida religiosa e social 
frentes ·jfalianas: e récuarldo para uma posição défensiva na .. os momentos que vivemos assig
Lybi'a - que poderá ser sustentada com muito menos fot()as na.Ja um mari!o milenai-io de im
e obrigará o inim'igo a um avanço pelo deserto - ele for.ma poi-tancia singular.. Em todas as 
qne maiores tropas inglezas fiquem disponíveis para um nu- àlmRB palpita a alegtia de lon
xilio aos allindos nos, Balkans, pata onde o transporte lie gas esperanças que se reaJl:mm, 
!'orca~ ficou muito" facilitado pela retumbante victorln da corno em todas as consclencias 
esqund.ra ingleza no Mediterra1;eo. pesa a re,sponsàbl:lldade de pro-

mess.as que acabrunham. A grati
::Vf as o facto centra.! da semana foi o suicidio do Conde deza do acontecimento justifica 

Teleki. a. coexlstencla rl\ra de todos esses 
Após ·a reacção yugo-slava. que parece mais forte· com o sentirr·entcig que. cln hesital'~n e 

apoio dos croatas, o desespero do chefe do governo hungaro do temor até o jubilo e o enthu- · 
vem mostrar até que ponto os alliadós ·do eixo vivem sob l siasmc,. mesclam ll.~ .,;uas v1u,.,
uru regímen tle terror. j ções numa orquestraçã<;> interio:· 

Torna-se mais patente que. em opposição aos paizes que! singularm~mte rica e compl~.xa-. 
i;loriosamente preferem cahir Iuctando, ou daquelles em que A fundaçao de uma Unlvers1da.
os ··quislings·· se entregam. e entregam suas patrias aos na- de ma.rca uma pata ~a historia 
zislas, ha os que só cedem á pressão nazista por covardia. de _um povo; a. fund_açao dei.uma 

Apesar de ter assignado a adhesão da Hungria tio Pacto .· Umyersidade. Cathohca surge co.
f,,rnigerado, o Conde Teleki sentiu por tal forma a, revolta de mo. ,os esplendores e aS esperan
seu paiz, e de sua propria consciencia, que - sem coragem ças de uma '.l.u:ora, na vida de 
para a reacção que se empunha - preferiu refugiar-se na · um povo chrlstªº: 
morte.. · A e1•iden?ia d,esta verdade que 

A p.ressão da propria consciencia foi tão forte que o Conde pod~ s~r !Iluminada tºr lnnu
'releki só encontrou essa triste solução. Faltou-lhe a coragem n:iera~~ fabce

1
s
1
h,. apresenda·:ie

1 
codm 

· l Ih' d h" t . smgu,..r r o encara a a uz o 
para a~ir. como o- l ever o or_ enava: ca, m com sua pa ria mais actual e complexo dos pro-
com dlgnHlacle, embora os soffrimentos que a ella acarretasse bl d , lt . 
uma attitude que era n unica compatível com Oi propria· honra , eNmas 

1 
ªitcud urda. . P 

. • . . . . a p en u e e sua com re, 
e com as trad1cçoes glor10Hns da Hungria cathohca: contra o. h ã bl · d. lt r ""'. · ens o o pro ema a cu u a .,, 
tiazismo · por excellencia, o i:,roblelfla hu~ 

Mais um golpe ~o Car~eal Van Roe~ 
contra . as investi~as : totalitarias · 

mano, o probleU\à, d.a realização 
ititegral do homem. Ao animal, 
traçou-lhe a natureza o modo de
termina.do de sua existenc.la, toda 
submettida aos destinos da es
pecie. Instintos e lmpuls.os vitaes 
profundos orientam-.no com se
guránça para este destino cons-

'De Lisboa nos chega a no- nhecidos pelo seu apÓ!u aos tante. Aqui nenhum.a possiblli
ticia de que a. Universidade Ca-1 em<inamentos da Igreja, foram dade de uma expansão original 
tholica de Louvain se acha! demittidos. Desejavam as au- por vias novas e proprias. Neste 
em lucta contra os chefes' toridades nazistas substituil-os reino inferior da ·vida nãq se 
unzistas da Belgica. por professores qu.e se. possas- conhece o problema ._da cultura. 

Desde os p.rim.eiros dias da sem a ensinar aos estudantes o homem, não. sua. missão é 
:Invasão allemã, foi exercida as doutri.nas nazistas. Esta realizar-se com um esforço· pes
uma grande pressão no senti- tentativa de infiltração nacio- soai e indefinido. o 1:>erço não 
elo de forçar os elementos in· nal-socialista na velha e co- fez perfeito; um feixe cie lmpul
tellectuaes da Belgica a adhe- nhecida Universidade catholi- sos innatos- não o leva, por vias 
rirem á "nova ordem" hitle- .ca, encontrou firme opposição iguaes e -constantes a um eterno 
riana. por parte de Sua · E'minen.cia o monotonamente invariavel. O hO-

Nas universidades de Ghent·I Cardeal Van_ Roey, Primado da mem tem uma historia. E esta 
e Liege, mantidas pelo gover- Belgica. 1 historia. deve coincidir com o 
no,, essa adhesão foi facilmen- Por ordem de Sua Eminen- progresso na realização de si 
te conseguida. Em ap1bas foi eia, as férias d.a Universidade mesmo, na actuaJização expan
nomeaclo um commissario na- foram prorroga-das. Mais tar- siva dos germens fecundos depo
zista e os programrnas passa- de, funccionarios nazistas fi- sito.dos nas virtualidades de uma 
ram por uma reforma de modo ~eram circular a noticia de que 

I 
natureza que, se; por um lado, 

a poder ser injectado o espi.ri- a Universidade seria reaberta 1· mergulha na opac.idade da m.:1-
to nacional socialista nas! a 12 de Novemb.ro. Tal não se teria e lhe soffre a influencia 
aulas. 1 deu. As aula8 somente foram . de determinismos lneluctaveis, pro 

Semellfante pressão foi tam- iniciadas a 22 de Novembro, outro se elava até a esphera · do 
bem feita junto da Universi-1 presentes. mais de 1.000 estu-1 espírito, da lntetllgencia e é!a. li
dade de Louvain. dantes € sem nerthum profes- berdade. Foi, por Isso co1;1flada 

Alli, varios professores, co-. sor nazista. ao homem uma missão na terra: 

Con~emnada na Australia as activi~a~es "l estemunlias ~e Jeova~." 

missão a que elle se não. pode mente transmissora de cultura. l m.àls propicia á cultura e ao pro
furtar sem negar a si mesmo. Por Jsw · é que ao lado de um gresso da sciencia? 
Cumpre-lhe desenvolver a ,sua 1n- corpo docente_ 'lhe é essencial um Mais. A' Vida universitaxia o 
telllgenoia; . com a conquista da discjpulado vivo. ·Nos seus recln- christianismo infunde ·uma almli 
rea!Jdade na. variedade inesgota- tos encontram-se, na lhtimida<ie nova. Ainda está por fazer o es. 
vel 1:le seus segredos:· missão da de um convivio de todos os dias, tudo dos males que á socledàde 
scÍencla,. Cumpre-lhe dominar as duas ger~ções: a geração dos moderna trouxe o processo de lai
resistenclas da mater!a e sub- mestres, isto é, a geração .dos que ciza.çã.o pro,gresslva dos fócos su• 
jugar !is suas energias, modelan- assim.llaram, nos limites de sua~ perlores de cult.tlra da intelllgen
do o mund"0 segundo .as p1•0- especialidades totias as riquezas· ela dissociados a pouco e póuéQ 
prias necessidACÍes ou plasman- cultlira.es p.e uma época: a geri,- das fontes de vida espítltuaf da 
do-o para exp1•1mir a belleza de ção dos alumnos, isto é. dos que ne.ção. A mlilt!pllc!dade das func
seus ideâes: funcção das technl- preste.~ a .lançar-se na act!vldade ções universitatlas, o chriqtianls
cas e das artes. C{nnpre-lhe prà- plena desejam entrar na pqsse mo infunde o seu espiritci de. uni
dcar o bem governando os pro- dós t.hesduros de cultura que lhes dade, de harmonia,- de cbhéren
prlos actos em harmonia com pode offerecer o meio social em ela interior, vibcula.Ado-11.s todas 
as exigencias da · razão, na coe• ! que vão .hTadiar, com vigor e numa so1idariedade organica que 
rencia de tnna vida lntetior pa- energia de Jovens a sua accão é a respostà ru; exigencias dé il1• 
ciflcada: · aspiração continua da fecunda. A missão universilr .. rla tegrldade e totalidade d.a vhilâ. 
mo1·at Cumpre-lhe por ultimo,'. é formar o homem super'lormen- Aqui as disciplinas não se de
estreitar as suas relações com ' te cultó. Dos .seus recintos sa~m sen\lolvem con10 membros· desar
Deu::. Principio e Fim de todo i os que. amanhã no governo elo ticulaclos âe um organismo. A 
o. sei·, alimentando esta vlda dl• seu paiz, na mag·lstratura e na formação do hometn é int.egral, 
vina. razão suprema de nossa j administração publica, no sac.er- A athmosphera que se respira 
existencia e resposta ás mais pro- . ctocio e no exerciclo das pro{ls- alimenta o homem .todo. O que 
fundas tendenclas da nossa '1.l- sões llberaes constituirão o svs- se almeja é desenvolver. o ho
ma em busca ée felicidade: mls- thell"a n~rvoso do org·anismo ~- · mem de intelligencl.a sem atro
são sublime. da relig·iiio. eia!.. Do typo superior do ho- phia do homem religioso, formar 

Este .aperfeiçoamento do ho- mcm que formarem estes cen- a sciencia do he>mem ·sem es
mem, em todas as direcções de t1:os de est.udos .élevad:,s depende- quecer a virtude do homem. A 
suas mul~lplas possibilidades: els :.i o nivel de cultura d.e uma na-· ,cohei·~ncia de uma concepção aa 

· a culwra. Podeis ·consideral-n ,ão, a solidez e eflclencia de suas vida dá-le um f.undamento solido 
numa nação, sob o pontq de vista instituições, a úquzza él, valore,~ co caracter e poupa-lhe a dor 
estat-lco, tel·eis um P\l trimonio de que ella poderá offerecêr aos seus dllacerante de conflictos inter
tl·adlcÕés, de obras, de Institui- filhos pa'r:1 expansão de sua hu- nos:. a asslrnilai,ãp do . patrimo
çôes, ·politlcas e socl.aes. sccntifl-, ma.rtldade. nio scientlflco vem juntar-se:ce>
cas, artlstlcas e tellglosàs que élla Já agora resalta ta:mbem aos mo um. novo thesouro ã. .riqueza 
offer.eóe aos seus ftlhos. num de- olhos a functltção da Universidade de. sua vida est,irltuat Num· nl
terÍninado tnomento historico .. cathollca. · .. · vel superior de valores· humo.nos 
pàrs. faélllta1·-lhes o desenvolvi. Todo O Interesse que, pela sua ci jdvem prejjal"à-se em todos os 
mento enrlquecedot· de humanl- propr!a natureza de re'Jigião te- domlnios P!\l'a a conquista har
dade. Podeis a'inda encar.al-a. dl- g·eneradoi·a, do homem _ _!llfatig·lt.vel monlosa de todos os seus. desti
narnica.m.ent:é, como um processo e pela tradição lnfatlgavel ele-sua nos· humanos. ,Se a cultura "é réâ
para melhorar, para progredir. historia ligo. o christfanismo á lização ln~gral da . verdade fül 
para attingir a plenitude de um grandeza e elevação .d.a familia vida uma universidade cO:thellca 
ideal que· sempre· se distancia no humana prende-o tambem indis- por sua: propria natureza achA-se 
horizonte mas constitue a mola soluvelmente á .existeriéia, á ,vida. singularmente apparelhada para 
mysteriosa de todas as realiza- e ao progresso das Instituições concretizar-lhe. o ideal. O :que o. 
ções · concnetas. universltarias. presença de Christo traz a · .cada 

Cçimo vêdes, em sua compreen- Universidade cathollca não é alma, communlca-o outrosim ás 
sãç,, o problema da cultura é- o cenfro de estudos em que se coa- instituições: uma luz mais alta. · 
problema do aperfeiGoamento hu- arta.m as Jlgltilnus llberdades de e uma vida mais abundante. F:g-o 
mano, da realização de todas .as. investl~acão e se substituem nela sum lux Ip.nndi. Eg·o veni ut vi
potenclalldade1 depositadas por acceitaçã~ dos dogmas da scien- ialll habeant et abundantius ba-
Deus na nossa natureza. ela. Não. A Igreja nos seus en- beant. 

Na ccinstltuição e defesa e en- siriamentos mais soiemnes do Eminencia. E' este o grande 
riqueclmento deste grande tesou- Concilio Vaticano, reconhece a bem que o gesto creu.dor de V. 
so da cultura, j~ não é dlfficil justa autonomia dos rlithodos Ei:n. acaba de doar ao Brasu: o 
situar ccim precisão a funcção da nos dominios das varias disclpll- que era desejo tantas vezes e:-o::
Unlversidade. nas. o sabio catholico tem uma presso do Santo Padre e do epls-

Não dil·ei, a. rigw, qúe a yni- confiança. .1nabalave:l na • cohe- copado nacional, o que constltula. 
versidade é por essencia cria- rencla total da verdade; todos a aspiração de tantas gerações de 
dora d~ cultura, .ainda que po&Sa os methodos que a ena podem. catholicos, a. "decisão, a e:larlviden
coritribuir e de facto contribue levar,. elle os seg·ue. com uma ela e a generosidade de V. Em 

· paro. esse fim .. Se assim fôra, fidelidade rel!giosa. 0 mundo da acaba de realizar no 'moment< 
não seria essencial a uma Uni- experlj!ricla é para elle um cos- · opportuno. 
versidade ter alumnos. 1 mos, Isto é, um -Todo Ordenado, Aos grandes e innumeràvels tt-

Criadpres de cultura são os feitura de uma Sabedoria crea- tulos de benemerencia que exor
homens privilegiados a quem a dom, e; por isso, mesmo, ,per- nam o .fecundo episcopado de 
Providencia confiou a missão de meavel á intelllgencia e á razão. , V. Em., a posteridade agradecida, 
lllurninar, iniciar e abrir carni- Nada do que Deus fez, pode O accrescent.ar:í o de fundador de, 
nhos na historia. .homem julgar Indigno· de seu co- Universidade Catholica do Brasil. 

No domínio religioso um São nhecimento. Curiosidade infati- Na sua g-ratidúo, profundamen-
Franclsco de Assis, um s. VI- gavel no investigar , convicção te c6mmovida envolvera ella. 
cente cie Paulo, uma Thereza de profunda da int.etllglbilidade das tambem o noine do lllustre ti~ 
Jesus criaram vàlores religlcsos. coisas, respeito lnviolavel aos pro- tular. da pasta da Educação. Com 
A fascinação do seu exemplo, as cessos loglcos q1,1e, levam á con- a sua visão clara de estadista 
riquezas de sua experiencia, a qulsta da verdade, bem divino, e a sua dedicação infatlgavel ao,<! 
força de seus ensinamentos exer- - eis a thmosphera que se res- interesses da cultura nacional, o 
ceram iITeslstivel attracçiio so- pira numa universidade catholl- Dr. Gustavo Capanema viu nesta 
bre innumeras almas que .lhe se- ca. Poderá haver athmosphera (Conclue na. 7." pag.) 

Nestes ultimos tempos. vem governo clf' :VJe>lbourne resolveu contra. esse,i inlrnigoà. gu!ram ns pegacla.s. Homl':ro ou 
sendo desenvolvida no Brasil, alli prohibi.r, as aetividades ela Anelam .por ahi espalhados PhidiM. Shiikespearc ou Ooetlw. 
principalmente em São Paulo. organizar;:ão. '"conhecida corno profusamente ;ieus folhetos de Wagner ou Beethoven. Aristolelt>s 
a propaganda de uma seita tes1emunhaR ele .Teovah, \Ve.teh propaganda muito bem impres- ou Hypocra.tes. Ag·ostlnho ou 
cujos adeptos têm o nome ele Iocoer Bitlé ou "Iract Society, i:;os, com capas illnst.radas e Thomaz de Aquino, Ampere ou I 
"1 es1ernunhas de .T eovah ··, E' ou Associação Estndantina ln- vistosas, mas contendo no !leu Pasteur são criadores de va'Jores 
esta Rei1a uma clirn ultimas! ternacional da Bihlia ". Tal sei- bojo a pelor per.onha qne se .a.rt-isticos ou scient!ficos como os! 
'J)hase,; <la corrupção que def<.

1

1a foi condernnatla como illegal 
I 

possa imaginar. grandes estadistas ou reformado- ! 
de o 'inicio caracterisou a psen- pelo <;om:elho .Nacional dP Se. 1 Deanle da Jlberi_uictade com res o são no dominio de il1sti
üo-reforma p,rotestante. gurança. que á distribuidit essa propa- tuiç·ões pol;itlcas .. e 59ciaes de um 

Como etapa final do livre I O Procurador Geral da Aus- ganda impressa, de custo na~ . povo. Não é missão da, Univer~ 
exame e do dndividualisnio, tralia, W. M. Hughes, declarou turalrnente elevado, fica-se a sldade formar estes pioneiros da 
pregado poJ1 Luthero. recusam- que essas associações sectaria- pensa~ .ssbrê a opigem myste- cultura, cujo ·appa.redmento se 
se as "teRtemunhag de .Teo- nas elevem ser dissolvidas pela riosa desse clinh-eiro clefltinadÓ subtrae á.s nossas leis e. prévi-

_:vn,h'" a acceil:ar qualquer auto- policia e todos l'!eus bens con- a dissolver a unidade religiosa sões de cúrto alcance. · · 
Tidade religiosa ou civil. São, fiscados. Qualquer pessoa que do Brasil. ' A Uriiversidade é essencial-
na apparencia, contra toda re- editar; imprimir · ou distribuir 
ligião, mas na. verdade o que folhetos ou qualquer outra ma-
mo\f'e essa nova modalidade de teria impressa, ou irradiar 
heresia protestante vem. a ger qualquer coisa que contenha as 
um tremendo odio contra a doutrinas suhversiv·as advog:i, 
Jg.reja Catholica. das pelas· "testemunhas de 

No·s Estados Unidos essa sei- Jeovah'', .será criminosa e su
ta verdadeiramente anarchista geit{l. a penas previstas pela 
vem sendo combatida, mais pe- lei de segurança nacional. 1 
lo seu aspecto ante-patriotico. E' interessante notar que as. 
Varios t/\m sido os rliRt11rhios "testemunhas de .Teovah'' já j 
por ella provocados, muitoR foram tamhPm condemnadas: 
delles com tiroteio e mortes. no Canadií. e na .Noya Zee- 1 

ELEMENTOS SUBVERSIVOS lanclia, . j 
Chega.nos agora a noticia rle QUE SE _PRECAVENHAM OS

1 

que depois de varias ag!tac.;ões BRASILEIROS 1 
provoca-das na. Austral!a. por Cumpre que os cathollcos 1 
,liiaü elementos perniciosos. o traall•il"n<1 u nrecave:a.ham 

Deposito de moveis 
Mov.els novos, ultimos estylos, q1.1asi de graça! 

Dormito,-ios para casal com· 7, .8, 9 e 10 peças,· m·as~lços, 
entalhados e compensados, desmontaveis, desde 550$000; 
600$, 650S, 750$, 800$, 850S, eic. Luxuosas salas de jan
tar com 10-12 peças desde 500$, 650$, 700$, 750$, ,800$ 
850$, 90~, etc. Salas de visi:tas, ternos e»tofados, es• 
crivaninfias e grande quantidade de 'peças avulsas para 

quarto e sala. ·Aproveitem esta rara opportunidade! 
\ .. 

R. HENRIQUE SCHAUMAN, 729, Pinheiros 
Travessa da R11a T.heodoro Sampaio, 1150. 

,' 

E V IT!E 
·
1 

.ADORRECIMENJOS!fl 
Confie seus p.redios á nossa organiQ, 

zação oue augmentaremos seus· 
· rendim~ntos, _ . . 

11 A Ztiladora Predial" 
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL, COMMISSAO 3~ OU 5~. 

ADEANTAMENTO SOBRE. ALUGUEIS 
COBRANÇAS DE ALUGUEIS ATRAZADOS. 

COMPR.\. DE IMMOVEIS POR CONTA PROPRIA. 

SECÇÃO BANCARIA:: 
', DEPOSITOS COM JUROS MENSAE~ 

DECONTOS EM GERAf, 

N, B.: - Sobre nossa idoneidade, quaesquer informações. 

Renato Alviln Maldonado & Filho 
RUA .TOSE' BONIFACJO, 39 • 2.º andar -

PHONE: 2-2401 --o- S. PAULO. 

.. 



ADIO XII ~r:/ l 
PL-DffO eoR~ DE OLJ VEtRA . 

SÃO PAULO, 13 DE ABRtL DE 1941 ~Ale: . 1 · 
FRANCISCO MONTiilRO MACHADO . Num. 

R~,:el=:.::. :~: 1'~111-·pan. b~s "e· P21scbo·· a 0o 
pasada, COIDID'Ull!COU qae a 1, u · . : u u u .JII I 

Revmo. Frei Hen.rique Trind~de, 
f. M., nomeado Bispo de Bom.flm 

estação transmissora do Vati· : 
cano verberou severamente rul· Ha varios annos vêm se rea- pànha radiophonica que archi-
medidas anti-catholi:cas toma- l!zam.do neeta Capital varias cam- tectara. 
das pelas auto.ridades naz.istas panhas, de Pa.schoa de diversas Assim, a pru.tir de meados de 
na Alsacia e Lorena, bem co- classes e profissões, com opt!mos Março findo, devido á prompta 
mo em outros Jogares da Fran- resultados. ., e gentil acqui.escencia das nos
ça occupada. O Exmo. Revmo. Nenhum.a, porém, a não ser sas emissoras, mais esse meio de 
Sr. Bispo d-e Strasburg, foi ex- por esforços isolados dos Revmos. propaganda entrou em acção. 
pulso de sua Diocese. A famo- Parochos visava directamente o Com escepção da Radio Pi.ra
sa Cathedral de Strasburg foi! cerne do problema, que era o tininga, destinada á propag·anda 
fechada, dev'endo ser transfor-' das Poschoas Parochiaes. espirita. os nossos universita.rios 
,mada em museu. Nas escolas Porisso a Junta Archidiocesa- têm feiLo atlocações por todas 
primarias já não SB lecciona na da Acção Cathollca., com a as estações emissoras. 
Religião. As escolas partícula- dupla finRlidade de coordenar os Diariamente dez academícos de 
:es já não podem ministrar en- movimentos isolados, dando-lhes engenharia, medicina e direito, 
1ino catholico. E as escolas maior vigor, e de attingir todos nas. mais variadas occasiões, das 
!}ertencentes a Sacerdotes fo- os sectores, e todos os fieis, or- 12 ás 22 horas, por todas as 
ram prohibldas de funccionar, ganízou este anno uma Campa- emissoras, vêm cooperando na 
excepção feita das que se des- nha Paschoal que vem obtendo Campanha Paschoal. cujo exito, 
linam ao pnsinamento de sur- o mais completo exito. dada a superior direcção do 
dos e mudos. No curso secun- A primeira phase dessa e.um- Revmo. Conego Dr. Anto.nio de 
àario, sõ se permitte o ensino panµa visou a realiza.ção eia Cast:ro Mayer, Assistente Geral 
la Religião nas primeirfüi se- Communhão Paschoal nas paro- da Acção Catholica, já era de 
:les. A Faculdade e o Semi- chias, tendo se iniciado agora esperar e se confirmou plena-

Sua Santidade o Papa Pio XII 
acaba de nomear Bispo de Bom
fim, o Revmo. Frei Henrique 
Trindade, O.F.M. A escolha da 
Santa Sé encheu de alegria os 
meios catholicos, porquanto o 
Exmo. e Revmo. Sr. Bispo elei
to de Bomfim é por demais co
nhecido e estimado pelas suas 
virtudes, que edificam a todos 
que o cercam. Como orador, S. 
Excia .. Revma. é bastante aplau
dido. possuindo uma brilha.nte 
expressão a.!Hada a uma forma 
admiravel, sendo um dos nossos 
maiores oradores sacros. 

S. Excia. Revma. nasceu em 
Porto Alegre, aos 26 de Maio de 
1C97. Sentindo a graça da voca
ção religios,a iniciou seus estu
dos de Philosophia com os je
suítas. Considerando, porem, que 
o espirito francez' como er-a mais 
proprio para a sua espirituali-

dade, ingressou na Ordem Fran
ciscana, vestindo habito em 22· 
de março de 1922. Fez o novicia
do em Rodeio, Santa Catharina, 
fazendo a profissão simples em 
23 de M~rço de 1926. Seus estu
dos de Theologia foram feitos 
em Curytiba e Petropclis, orde
nando-se nesta cidade em 15 de 
Dezembro de 1926. onde perma
neceu inicialmente. Já então 
começou a se estender s.ua fama. 
de orador, ficando famosos os· 
retiros por elle pregados. Traba
lhando pela diffusão da Verdade. 
por todos os meios, passou a col
laborar na ímprensa, ~azendo 
párte da redacção da "Vozes de 
Petropól~ ". 

Em 1938, s. Excia. Revma. 
foi nomeado Superior do Con
vento de Guaratinguetá, onde per~ 
maneceu até Dezembro de 1940 
Em Janeiro do corrente anno 

foi designado piira Gtlardíão âo , 
Convento de Ipanema, no· Rio 
de Jàneiro, onde a Santa Sé foi 
buscal-o para eleval-o á. digni
dade de. Bispo. 

S. Excia. Revma. ·arem Cie m
numeros .sermões e c~ferencias, 
verdadeiras obras primas de 01,a

toria, tem vatios li"1'-0S .publica
dos, entre os quaes <iestacamos~ 
"A alma gloriosa . de :Mt\Xi.o. ". 
"A Victoria pelo sacr.ificio:'\ "Eu 
creio", Se<le homens", "Si.gnmos 
a Missa", "Matt Tal\Jot ", '·oa 
contos de Rrei J.awpone ". 

Attingin.do a pleniiude do sa,. 
cerdocio, o Exmo. e Revmo. Bi&
po eleito de Bomiim conieça a 
colher a-s recompensas, pelo seu · 
tl'aballho iooa.llSaVel na dtffusão 
do reinado de ,embito ao mesmo.: 
tempo que se lhe abl'.~ um. -eam-, 
po novo e exllenso paa,.a,. a ~. 
operooidade infatiga>rel. 11ario de Strasburg foram tam- com igual enthusl.asmo os varios , mente. 

i>em elimina<los. As associa- movímentos coordenados de Com- =-~=====:::===::::=:::::====;:;;===::::::=====;;:::;===========:=;::=====:;:=:::::============= 
r,ões catholicas só poderão munhão das e-lasses e profissões. 
~uncckmar sob a direcção do Lançando mão dos mais mo
@stado. Toda a imprensa ca. demos meios de propaganda, a 
füQlica. inclusi \'f) os simples Junta Archidiocesana da Acção 
boletins parochiafls e at,~ 08 Catholica lnirialmente fez impri-
1communic;ados ,religiosos se- mir caruizes, convites c santi- [ 
<nanaes, foi suspensa. nhos, todos ele fino gosto e o,t-

trahente a•)rcsentac.,ão. · .1 Assim, pois, ruínas snlll'f> rui- ' 
;nas sP vão fü'cumulamlo na Os ca.rtaze~ foram collocados : 
França occupada. <'lll todos s'.ls princinaes pontos : 

da cidade e dos baü rns e ar:·a- 1 

* ,:, '~ baldes, e os convites distribuidos 1 
Nossa epoca, pntretauto, só directamente. pda.~ organi?.<1c,õe.s !

tem olhos para ver as coisas e aESociações pa.rochiaes, a todas/· 
maieriaes. Se as autoridades as fam!lias. 
nazistas tivessem reduzido ao Essa bem org-anizP.da Campa- 1 

estado de surdo-mudez todas nha da Archidloc2sc a~trahiu 1 
as crianças da Alsacia-Lorena, 1 rr:esmo a attençã-0 nos mals va- [: 
um clamor geral teria certa- riact'.)s pontos do Estado, de 011- 1 
mente ecoado pelo mundo in-1 ele· a Junta tem recebido pedi- 1 

teiro. Entretanto, muito mais I cios de -material de 9ropa:;anda 1 
felizes ~são os pobres surdo. 1 e instrucções - inclw;ive de pa- 1 
mudos a quem se vae ainda rochias das dioceses ma-is dis- 1 
perrnittir o -ensin.amento reli- bmtes desta: ca,!)ital · e até mesmo r 
gioso. do que as crianças que de outros Esk.dos. 1 
forem obrigadas a cr<'scer sem Um dos lc1g.ares cuja prompta, 
conhecer sufficicntemente a correspondencm aos ingentes e&- i 
Deus, Nosso Senhor. Mas forç.os desenvolvidos pela Junta: 
quem 88 lamenta por isto? Archidioeesana foi o Instituto 1· 

Quaes são as almas com espi- Padre Bento. 
rito de J<'é, capaze8 de com- Assim rapidamente foram dis- t 
pre hend,er isto? tribui<los mais de 60. 000 impres- -: 

sos, numero que Yae crescendo ·1: Os catlwlicos que, sob pre. 
textos na,<>ionalistas. desejaram rapidamente. 
') triumiho do nazismo na Acompanhando . o movimento 1 

crescente de entlrnsiasmo, a Jun- : 
!<'rança. e se regosijar.am com ta Archidiocesana confiou á l 

(Conclue na 2.ª pag.) JUC o desenvolvimento da cam-

Centenario da Parochia 
de ltapecerica 

Continuam com grande f'n.

1

. cerramento da Adoração Noc-, 
t1rnsiasmo os festejos com me- turna e commuuhão geral; ás: 
mortivos do Centena rio da Pa- 10 !\oras, missa solemne, pre-: 
rochia de rtapecerica. rPalizan-

1 
gando ao Rvangelho um nota-! 

do-se hoje a fesia da excelsa vel orador sacl'o; ús 15 horas, i 
padroeira, Nossa SE:11l1ora dos I concentração de congrega.dos_{ 
PrazereR. 1 mat·ianos e ás 17 horas, pro-! 

Hoje ter/\ tambem inieio a I cissão. A' entrada da procis-f 
Semana Mariana qu0 prccedP·: são. sNmão e hençam com o 1 

rá os grandes festejos do pro-' SS. Sacramento. · 1 
ximo dia 20, dia da padrOPira.: Dia 21, em louvor de São! 
Uma grandiosa com missão de· Roque, haverá missa ás 10 ho-; 
Benh:or.as 0 senhoritas da paro-· ras. cantada e coi.n sermão. Du-1 
chia está organlzaR<lo as com- rantc o dia haverá divertimen- 1 

memorações da Semana Maria- tos populares e á noite, reza e 
Ja. bençam do SS. Sacramento. 

Dia 19. <lar-se-á a tradicional A Igreja matriz será feer!. · 
cerimonia do "levantamento do camente illuminada f' nos <lias 
.mastvo e da bandeira de N. 20 e 21, no largo fronteiro, 
S. dos Prazeres. realiiar-se-á grande leilão he-

Di:a 20 festa dá padroeira, ás nefic<>nte. No ,dia 20, ás 23 ho-: 
6 hor.as,::aA:v,orada com .repiques ras, serão queimada..:; no mes- · 
de sinos, mus:ica e sal:v.a ele 2-1 mo largo diversas peças de' 
tiros. A segm:r, missa de en- fogos de .artificio. 

R-epousa em Castel Gam:lolpl1o, o, 
campeão da -lucla conlra o nazismo· 

Noticias procedentes ele Ber- Convidado por S. S. o Papa 
lim, rev.e!.am q.ue S. Em. o Sr. Pio X.II, gloriosamente reinan· 
Car.deal de Munkh, Michael te, S. Em. esteve no V:aticano; 
Faulha.ber, encontra,se em soube-se então, que em de~m
;Castel Qandoi-pho, restabele-· bro de Hr40, os med.icos ór-ae
cendo-se de grave enfermidade, naram a S. E'm., que a:bando-

E' bastante interessante o ~asse todo e qualquer tr.aba-j 
facto, de ter S. Em., procurado lho. Recusou-se, S. Em. a cum
para se restabelecer, a Casa prir a prescripção mediea, e · 
de Verão de S. S. o Papa; pois, só abandonou os seus traba· 
mesmo na Baviera, ond·e, antes 

1
1hos, quando sua en!ermldade_ 

do advento de Hitler, o Ca- 1 o prostou no leito. · 
tholicismo brilhava, um car- Nessa occasião. os a.tlemães 
dea.l não pode descansar. fizerari1 corre,r a noticia, de 

Ainda ha pouco, a 11 de mar- que S .. Em. havia sido forçado 
ço prox.lmo passado, fallecia a abandona.r o seu magnifico 
S. J<JmmlueEICia o Snr. Cardeal apostolado em Munich, devido 
Scluuu•• & sw. a<:~v~~ &Roti-~ .• 

A N 

encao 
" 

Urbi et. Orbt 

HOJE S;S. PIO Xfl DEVE.Fl'A' DIRI_QfR UMA ALLOCOÇÃOj UL TIMOS ANNOS OS MAIORES DE TODA A HISTo:fllA 

AOS FIEIS .DE TODO O MUNDO, PELA RADIO VATICANO, - SO' NA IGREJA OS HOMENS PODEM D:S!PO.$:l+AR 

ANTES DE DAFI A BENÇAO "URBI ET ORB-1".' QUALQUER ESPERANÇA DE SALVAÇÃO, 

NO MOMENTO EM QUE MAIOR.ES HORRORES VltM NOSSO CLICHE' MOSTRA A CIDADÉ E O MUNDO CO:N-

JU:llll'A&s.i AQS QUE O MUf;'.D~- ~~· VIU NA E-UROf!A, J'j0{)3 vui...&Ot ,9,El~flV~09~ DO. ~!,.TO DA BR,SIL,ICt', llli.$,;-~fi~;fi~ 

'': .·.:: 



-~ 

_,_. 

LEGiô~--11 

f1%fffi , 

~ão_ . .e ~= ~.-~-~-. --~,-.õ-lõ38 
cahià-:~284,i 

4sdgnaCUl'MI 
itim. . . . . . • :,.5$!)0C1: 

_.. ~ • • • • ·25$0fl0: . 
~ • .• • • • • • 8-$000 

# ~l'-- • 13$000 
~mnetO .-av;u'l!!9 • • $SOO 

-~ :atrazado • • $400 
~ aos nossos as&IIIJ'3SB· 

• «ll'ntm1DJearem a -~ de: · 
- ~~m,a·.ca!Xa f'ÓB-s: • 
- 284i. . . 

aNNIJNCIOS : 

_. ~----
'N~-~~:~açio_: 

:)te .j,enéa1l-~~~ ,ati _ .nossOY 
~~ (le::ieêf~ . 

Em nosso ultimo artigo, mostra
mos que as meditações que tão fre
quentemente se fazem a respeito da 
ingMttdão, da oovardfa e da cegueira 
dos apogtofos. dw-ante a Pab:i"o, do 
devem ter, para n6s, in~sse- mera
mente eapeculatlvo. Tem-bem na. te
mos, para com ·Nosso Senhor, tntra· 
tidões, co-lfardi4ls e cegueiras midto 
parecidas com a dos 'Aposwlos, e 
seria ridimllo pensar apenas nos de
feitos ctellei., ·sem tomarmos tambem 
.em consideração a "trave q-ue ~,ã 
em nosso proprio o!ho'1. H-lnguem .se 
santifica pewi meditação .sobre as 

virtudes ou defeltoe alheios, se não o 
fizer ·de moêo a acef'escer suas pro
prias virtudes, 'ou combater seus pro
príos defelt08. A~m,. pois, otllos pos
tos na Paixão ·de··Nono ,Senhor, -não 
<levemos POf" Isto nos esq1,1ecer de 
n6s mesmos, pois que N<>sso Senhor 
nos pode, não tanto que cheiremos 
com NtOSSa Senhora· os padecimentos 
do Cordeiro de De1,1s, mu que cuide
mos de nio transfo-rm&f' rn>Ssa prc. 
pria alma em uma segl.lftda ed1ção 
dos que o ·unmolaram. 

Ê-Ssa reflexá<>, absolutamente 
verdadeira no que diz r'espeito · ãs 
suaves tristezas da Semana Santa, 
tambem se app_l:k:a, ponto por pont<>. 
.âs austeras a1egrlas da Ressurreição. 

IJ"EGl-ON~R'IO 

verdade. A Igreja jamais p~rderã 
este dom de atrahir as almas. Negai
<! implica em negar que Jesus Chris. 
~ · é Deus, ou que os Evang&lhos 
sie'°.lwros ínaiJ'IPade& ~al-o 'é, pois, 
negar a Pf'opl'ia Rellgi.ão. Mas esta 
yerda~ ql.le todos acceitam, todos 
a possuem em igual extensão? To
dos à veem com Igual clareza 7 To
doi. tiram della as mesmas conclu
s6es? 

Nos dias torvos que atravessa
mos, quando vemos a heresia se cll
latal' por toda a Europa, e ameaçar 
o mund-0 inteiro, quanta gente ha, 
que julga a Igreja tão ameaçada, que 
se sente inclinado a concessões dou
trinaf"ias perante os actuaes domi-

Pllnio CORREA DE OLIVfilr!A 

Nús tamhem ... O CEGI-ONM'lO tem ,1', lDll".: • 
·tldmo pnzer em receber·~.isftas: 
ú installagfies de,sua-~ô 
e 'offlcina, -1Ína's l)ede .que -não( ; 
49ejam ~ mesmas feitas ~: 
,2as., 3aa. ti.>llas. feitas, poio, exi., 

gmicias do -serviço. 

, Tanta gente se admif'a e se indigna 
com a pert\Írbação chefa de abati• 
mento, e a ·v~i-laÇQo de espl-rlto ma• 
nifestada 'dep-o,s éfa morte de Nosso nadores do murído? Hoje ern dia, a 

CBIIIII .... 
Senhor, peles Apostolos, a proposito pag~nlsação geral dos costumes pe. 
da Ressurreição. O Redemptor tinha netrou em todas as espherils da so-
predic-1:o de modo positivo que res- , cledade, e cavou um abysmo que_ se 
surg_lrla do8 mortos. Entretanto, ten• vae tornando cada vez mais profün
do Ene explr.ado ,na cruz, os Apos• · ' ,do, entre o espirito da Igreja e o es
tolos se deixaram dominar ; por um pirito da epoea. A' vista disto, quan
abatimento . q11e fazia tr.anspareser ;.ít,a gente lhes. aconselha conc;essões 

Os irumigos da Igx-e:18, prose•'· claramente toda a -vaccHaçã.o· que: moraes capazes de a reco-nciliar com 
,euem na. tarefa ingiocla, e inUt-il· 'j · 1 hes ia na alma. E São Thomé c:µiiz està sociedade sem cuj-0 apoio se re-
que ®_ ;prop~, de que.bllll;r. : · .tocal' com os dedos. o $ialvador, pera ceia,. no mundo, que· eUa ve.nh~ a• sof. 
a untdade relig-iosa. do Brasil, , crer na o~Jectivid·ade ·da Ressurr.ei- frer um coilapso que, se não fosse a 
l:!r.inci!)Ía,lmeme os protestantes·-_e : ção, • morte, seria ao menos um Pf'G-longél• 
espil;i.~ ~ a,gita.m, se .estaifam~· ' Ora a realidade -é que tam_bem do desmaio A' vista da formação de 
e .se estropiam nos--.esfor~ para;:. rr6s estamos suje~tos á ,mesma fra.~ correntes pseudo-scientiflcas cada 
alcançar aquelle objecfli'l!O, =1 · vez mais contrarias aos ensinamen-

A~.;-_+-ce, entretanto, ,.,,... nem : , queza e não raramente ella · vence em 
_.....,...., ..,..., . n6s, contatldo com· noSS4> prop_rlo tos infalliveis da Igreja, quan-ta gen-

tudo con•e ao sabor de aeus-·.-de- . consentimentó. Cenamànt_e, -todC?S te desejaria que a Igreja, se não al-
sej~, e não lhes têm f&ltaàO · nós cremos, graças a Deua, ccim toda. terasse as verdade} jã definid.is, ao 

. 0·m:e;_ ·<r "'-a·-s desiilusôes. Foi o· mA · • pl · ·t· do t · 
M .... a firmeza.. e $em a menor vaceilaç.ão, · ..-nos nao ex 1c1 asse sua u r,-
que .sirecedeu ainda ba. pouco :t: na objectw-kÍade da :fléssürreil}io'. de na ,em pontos ainda controverslveis, 
aos espíritas. A .se Wl,l" ,creditô Nosso Senhor Jesuti Christo.- Mas ha_ . -em que _-.qullquer definição por parte 
á propagQJKia, que faziam, 0 es• uma ·outra verdede, (lue ff.m_ du_ vi.da ' do --Catho,tlcismo poderia torna'r as 
PirJ.t'"""º J·.á estaria. vocliorioso,. ·, dl .. · · · ....,. · àdmi-ttlmos, mat · -~ admittlm011 ás ver.,eno,as c9m a nossa epoca a,n. 
de .tal forma que o ~-Esta-,' d ,.., · ·7 veites com tant<i _t6mor, _ ....... t_he da- a ... a,ores 
dio Municipal itiB, ficar abal'• · -~ 
r-0t;a,üo e super-lota® de espi- mos um sentido quaei puramen,te es- · Evidentemente, todos estes erros 

rit~,- na "Omcentmção da, ;V!e- peculat'tvo erft~~ ntstrit ·cto, q~:_: nos· ~~~ce1«:,e:n:c~e~: tqe:;:~to maª_ is f;~u:: •. : 
tona", que lá se deai'izou . .Aipe- : t-<>l"mtmOS pe e ... ~ e mere .. ~_or.ea 
sar <Hsso. a-f-Ol'8. os.,..maus-•:eJ!llll'i- , d11 "11eul'a do Eafriri~ SM~: 1•êiit1o · dade da Igreja 7 
tos, que de-ver!Ml ter ~ • difnfttuldits h ~-~ óli f~• De fasto, o que é a doutrina ca-
por lã, a "~n~en~ te~·. lhos dos h'O~-.. Nh .-ae ttá'lll de th~Jfoa7 )E' um conjun~to de verda-
Ift¼U C9Jrt ume1a ~-~-: uma vérlãUê pm11 · ilffl -~, ntaa des. '0esde q1.te, neeae col\juficto, 
-tas ~ que :t;iveliàm a co- . só.l:ff;e a (\UiÜ -twrtWt 1"11 flOllfllll '•• uma e6 verdatte toeee ad-utterad-a, a 
rage:m suf~en'te paNt:;-~ . f'itó, Uffla h09ti' difflft'Hl'i., lft~n• d~tl'l'1a cath0lioa jJ não H#a. ella 
os tres discur~s · de $1'-. cae'taàó : to, (tlial'lt~ e ã-Mantàa -~ 4~J!iôe- ·m~lilma •. Ássim, tentar -acCQ:mmodal-a, 
Mero, homem <te f<>ll* ift'lier.· ooti'éml , a:d_~àl-a, agettál-a, é trabalhar para 
i:mnã.v.el e de ~- mener ._pertt. 1*** . que etla perca sua ldettt1dade cem 
~iâ. NÍó obstante, a pr.@a•· -- :. sigo mesma: em outros tef!fflos, é 
~ coiltôr.iiou a derreta dá:.·: Essa verdade, que Noss~ SéhhOI' tentar matai-a, E aohar q\H! o· apos-
«:Vãetórni", fez uns ~ de ; . aff\lrmou de ifflldo ihin>Phi'S1ttavel1 e to.lado não é possível sem esaa adap, 
matiea, sà:biie e :fr~ó, ãé ma-·.. a résj)eitó dá qual '$u4a l)aHavt'l n~ tá9io é , ách-at que a Igreja' só pode 
iieiie. qué muita geme á-1ii(la tJó-: ê fhéftó'ê lnfâil,lvéf do tOie "uán~ pre. ve11cer morrendo! 
deiá êstâ.i- ,4ieháatioo-~~-e. •~-ô6ti,. f. di1ise _Sua reüüf'l"étçl-o; ê t· fffVhttf .. 
e~~· foi -füêsmo ume. dé-., d-ãde sobrenatiiNM dâ. SM\ta. ~r.-&:fá 
~çiio de !oiça. : Cãffió-wü, A~õ'l:tca, Ré'ffittma, qúé 

:Ã. -ID~ CÓisa deV:e ter IÍCÓR• . . permanecerá dê .. '1f, S~l'a er\'t 
f,e_~ com u_i:i:t "-retn:-0 -~--: relação ãs :fflv~av de ~- os 
tlia.l;' or.ganilla.do t*la. "IJssócia- . seus 1~lltlllJ08; ~· a. óé>~-~io dos 
ção Chi>.lstã de MademiOOs'", dú.·. ', secülós, sempre câf)àz dé ati'làh~I' pe• 
l'ânte os tres d~s de cam~at.:, la grâça q-s homenll de 'boa v.ontede. 
1$i;gurido as -noticias espa!Mf-..to- ' Toâos ' os éàthoncos, evidente. 
Pénte difundidas, teriam .com- me'-te, estio _obrjgadotl a cr.er nesta 

Evidentemente, essa vaccllação, 
eln 1,1n1 Verdadeiro ca-thol-leo, não se 
.pode ref.erlr a C'ettas verdad-es Já Ir
l'etoi'(\úlveJme-nte defln.ldas -~la Igre
ja. Mas ha um sem nume,,o de ap. 
pllcaç6es praticas de prlnciplos, cu 
de dedueções doutrinárias a respeito 

de principlos Jã definidos, em que 
essa fraqueza se manifesta. Em logar 
de se procurar, na ut-1 lização doutrl. 
narla ou_ pratica dos principios a ver• 
dade, toda a vel'!tade e só a verdade, 
as rcflex-0es feitas a este resp~ito se 
deixam ·Imbuir- maJs ou menos pela 
preoccupação de condescender com 
os erros do seculo. E, nssim, em vez 
de procurar tirar do thesouro das 
verdades catholicas todos os fructos 
de ordem intalectual e moral que 
contem, procura-se .saber, mais o que 
pode ser rotulado como discutivel e 
portanto como materia livre, do que 
o que pode ser rotulado como verda
deiro, e ·portanto como mate-ria certa. 

Em outros termos, a m,inia in
variavel de condescender leva muita 
gepte a procurar dilatar os espaços 
inte-llectuaes reservados á duvida. 
Em presença de uma affir_mação de
duzida da doutrina catfiolica, a per
gunta deveria ser esta: posso incor
porar mais essa riqueza ao patdmo
ni,o de min-has convicções? Não em 
geral é esta .outra: que razões posso 
descobrir, para duvidar tambem 
disto? 

Pio XI, recebendo em audiencia 
o Exmo. Revmo. Sr. Arceb.ispo de 
Cuyabá, lhe déi.l como palavra de 
ordem para os jorna'listas cathoticos 
do Brasil: "dllatate spatia veritatis". 
Muita gente gosta de fazer o contra
rio: em logar de se esforçar por des· 
cobrir novas verdades doutrinarias 
deduzidas das já conhecidas, ou de 
extender o mais possivel a applica
ção dessas verdades na pratica, todo 
seu esforço vae em negar o mais 
possível qualquer coisa de positivo 
que se faça 'neste. caminho. Em suma, 
.isto é exactamente o opposto do ver
dadeiro espirita constructivo, é dila
tar espaços, não da ·verdade, mas da 
duvid.a. 

**"' 
Se a Revelação. é um thesouro, 

e a diffusão do Evangelho um bem, 
quanto mais esse thesouro se espa
lha _e esse bem se distribue, tanto 
mais contentes devemo.s ficar. Muita 
gente, entretanto, acha que é o con
trario. Quanto mais se occulta os 
desdobramentos log icos da Rev_ela
ção, e se encurtam as consequencias 
do que estã no Ev:llngelho, tanto , 
mais caridoso se é! Como Deus teria 
sido caridoso, se tivesse imposto 
uma moral menos severa! Porque 
não previu elte que no seculo XX 
essa moral seria um trambolho in
dlffustvel? Corrijamos a obra de 
Deus-: e·nourtemos o que na Sua obra 
está por de~ais longo, eiTlpaflemos· à 
luz do que brilha demais, e assim 
terenios benefl~iado largamente a hu
manidade. Quanta gente, na pf"atica, 
racl'OCina assim 1 

Ora, proceder assim não reflete 
o receio de que a Igreja jã não conte 
com o apolo de Deus, e, se não se 
baratear, já não possa arrastar as 
turbas-? E essa duvida sobre o auxi
lio sobrenaturàl. que Deus dá ã Igre
ja, não lle párece muito com a duvida 
que, antes da Ressurreição, se sentiu 
a respeito deste facto ·7 
.Nosso Senhor que,- fazendo ressuscl-

Reflictamos nisto, E peçam!)s a 
tar em nós os thesou·ros das graças 
que rejeita.mos, voltemoe .novamente 
áquella orthodoxla virginal de Fé e 
áquella. perfeição de vida, que tal~ez 
o peccado,. p9r nossa maxlma culpa, 
nos tenha roubado. 

~ Paulo, rn de abril de 1941 

l 

1 
a Victoria, estão contentes 
com estes resultados? Quantos 
delles choraram a Paixão do 
Senhor nas Igrejas, e se ale-

i gram com um estado <le coisas 
í de que decorreu uma tal seria 

de ruínas _para as almas? 
Mas a este propostto cabe 

uma pergunta: ainda serão el• 
les r.ealmente catholicos? 

*** Nã,o , podemos deixar de ma. 
liifestar- nosso profundo senti
mento de dor, vendo que na!! 
vesperas da Semana- Santa o 
europeu se alastrou consi'd e
ra-velmente. envolvendb na luc. 
ta povos que ainda estavam 
em paz .. Que sangue de chri~
tãos se det-rame assim, exar,. 
taníe.nte· quando a !gTeja se 
disp_õe a celebrar a Paixão <lo 
Senhor, é facto <loloro,iissimo, 
que ninguem pode deixar ele 
lamentar, Em geral, não se 
tem sut'flciente ideia do valor 
do saQgue .de um christão. O 
Santo Cura de Ars, certa vez, 
pi·ecisando fazer ttma .sangrir 
,exigida })Or "seu eRtado de sau
de exigiu que o sangue qus 
delle se tirasse fosse conve
nientemente posto no cen'llte--. 
rio "por· ser sangue de cbris. 
,tão". Que exemplo pa-ta tanta 
gente! 

Porém, lilulto mais do que o 
sangue dos christãos valem as 
suas a'J'm>iv.t. Ota, quàfttM e. 
quantas almas ]':ioclerãó ]':ietder
se, se a heresia tth.impha.r nef!
ses novos embates? Quem _po. 
de não tremer diante desta 
perspectiva.? ' 

Quem po·de n!o lamentar 
multo rriàis que se venham a 
perder ns almas, do que a ef• . 
fusão do sang;ue? 

R-ez.emos. E' esse o nosRo · 
grands devér·, porque a oração 
é uma a1:ma·que as metralhado
ras nã.o lnutlllsam, os thanks 
nã.o eismagai:n, os---aviões --ri-fio 
bombàrcte!am, P os gazes pe~ 
t!feros não a.tt1ngrmt.··· 

JmT.eeillo -a este "retiro" 140 es-- : 
iudmites. EtnPOi'a eat,e, cifra na-- ~•=============================~-•t====~=~=============-==7 

R[SUll4DOS. :®_,qire.lra di.Zer, pois certamen-

1
.. _,_ .. .,

1 
·:·:.•·· •. 1_ 

te 1lln f01"l\ni. inéluid-Os gymbA- · · · · · 

siântis, Q I.'E'3r0lir<ARIO- já-a pôs e A.. r·· 
em ·:õ.,1Vic',.. Ceit..o jom~ _ . :'. 
pr(ll;ésta":lte nãt> :gosti>µ ~. e, 
rébateu -it oossa ,duvide., d"i2eooo 1 que os 140 erain meShi> 14tl. 1 

. . ' h J . 
Continuá.mos a dU:V:idar, porem, (ornptern ' e-X e., u., y a m. n te . suas 10,as e seu~ presentes na con ecida . o a / h a r Ia 

-,, 

H o L 1 e o s DO PRIMEIRO MEZ DAS l\>TTS

SõES PREPARATORIAS AO 
IV CONGRESSO EUCHARIS~ 

TICO NACIONAL 
V~s\ô t$n,ó este ~et~ pro~-

!:tJt:1uf~~d\1 nenhuma C' A s A e A s T R o j da~ ~:~:!rºM1~:~e!ª p~:;:::~ 
:Mem disso, é pre~ consl--. 1 rias ao IV C.ongresso Eucbaris-

derar que um "retiro;, protes- 0 f f i (: i I'\ a, S (3 r Q J;) f' j a, S tico Nacional, produziu .auspl• 
tlinte é uma eoisa dia.i:itetràlmeh· ! ciosos resultados. O totál dos 
te ~v.ersa de um retiro cia.tho~ ' "' ' fructos obtidos nas cinco Paro. 
Uco. Um "retiro" protestaim é Rua 15' de Novembro N. 26. ~ Unicos concessionarios dos afamados j i'hia~ (Santo Antonio do P,;:ry, 
El8Sim uma espeéie de reurl'Uld r e 10 g i Os II E L E C T R A ,, 1_'1 São Caetano, Santo Arn ;l, 

e.~portiv.a e recreativa. As~~'. (E.f4utna da Rua Andlleta) Santo Andrió e Freguezia ÍO 

na.de. mais provavel que muito!>,,I '-"'-----------""""~...,.....,.....,_..._.,.....,..,__.-._...,.. _ __.....,-.,"":'.':'"'.'::":=:::~::::':=::::---::::::----.,... ...... -...., ___ ....,-1 , O'), missionadas pelos rH- ,,. 
daquelles 140 tenham Ido ao! -----~=-;;---· ·· ~~ 1 ·Padres Redemptorisl as, e O -,~'° 
":retiro" como quem vae a unia I gainte: 

=:!ªemde mf:rteiarsl~ r8e1ãlgoiosinad,ifq!uee~ T·-- a: ~ b··. ·e·. rn-- n o s E s ta d o s u n i d o_·.· s Pessoas <'Onfessacfa~ '.'.'.'.?-·J, 
~ ~ 1 1 1 Cornmu11hôes distribuir.las, 

:ã~~v:~:lnde.~~::e:r:ocJ~~~i~ d e s e r ~ s e e a n a t. a I i d a d e 1 63 c3:s2a·mentos legltlmaaor,. 
se. Muitos mesmos, nem tenham ... , ·253. "'~ 

!labido que .aqulllo era um retiro O ulttil:l') dos recenseo.m<"111-os tes constituiu a cifra mais hal- que esUt bastante difundida, é Deus, que já desabam sotJre o Primeiras "urnrnunno~q ,;,8 
e ficariam muito ndmirados se dezenaes ws Estados Unidos, xa jaínais constata<la em toda a do anti-cour:epsionismo. Des- '1 munào. A Franqa pagou hem nrlulto~. 624. 
lhes fossem dizer isto. 1 , . <l E t d U . 1 . · 1 I' t · "' 1· "' 1 · , Rel t 1 d . Isto ~. de 1940, tro'úxe como h storia os s a os me os. l povoam-~e, assm1, os ares, e caro seus erros, e, quando pre- oap 1sauos ce auu.rn,,. · 
•-• etvisa no a~· ª én ª qute do phro- resultado a c'O_üstataoão de que As causas desse decresci-

1 
tira-se ao casamento a sua fi- 1 cisou de seus filhos não os I Pregacões, 503. -an mo nao um o o o- - 1 - •· • · mo' n e th li ÍJl' 0 augi:nento ct\t população· não mo do augmento da populaçao, 1 na !<lacte prlmoi-dml de propa-

1 
encontrou porque se evi~i-a Cutecheses, 14:L 

...... ~\ eo t como O ª 1 ode ~mo, acbmpanha mÚíi(. o mesmo .ryt-1 danas pelo Departamento de gai;ão da es!rncie. Como bem,, que nascessem, Por ·Isso mes Como se cleduz _facilment.-,, ns • 

.......,. an es uma espec e e sac- '.' N:l 1 · 1 1· R , n · ·· t restringem-se <lisse um soc1ologo, o nosso se-. . ·: :\1issões estão pro<luzindo s~lu-
eo de gatos, onde um numero. mo._ Pelas estatis . ca_s, ca cu a- ece, s~amen o, . . , . ' "descoh!·lu" a crian- mo o ahtl-conceJ;Jelomsmo e. tares resultados que clesc.le ;,< 
fncontave'l de seitas se odeiam, se mesmo que· de~11> de_ tt!;nl a duas,_ ~enor 1mmig.iaqão e culo ,qü: . . I , •• 
!19 degladiam e se desmentem re- certo numero _ de a't:\nos __ .,esse á des_natal1~~de. _ ! ç~: ? p1 ocu_1,n ('.ai -lhe to<los os, l amhem nrn ~riine de trahição.; fazem prever o enthusiasmr: ~ 
cilprocamehte. Os 140 estudan- angrne11tt:1 chegará a .desappa- Esta ultima Influiu consl- du eit?s, ti ,rnsl orman_do-a em l . Porque os Jovens não empre-: nota'.lamente o fervor re'.i\ 1e· ,J 

t.es que teriam feito "retil·o es- recer, e então d·escre~erá n dei'avelmente nos resultados I um snnulacro rle adlllto, nega-; hendem !neta contra esse ini-. com que os fieis pauli~taà -.l 

plrl.tual" da Ossoc!ação Chr!stã população norte-amer!ca~ •.. A do recenseamento. h · i· j Elh_e i1 apienas 11111: o de ndascPr. ; migo interno, reprimindo a pro- se a~socidar á
1

Vs gcrancl.Iof~' 
de Academicos" . ooder!am ser não ser no período 1860--c..870, Errtre todas as t eor as mo- • ia s nm grave pecca o que, . . . . . . . . , mamas o ong:·es ,, , . 
todos de uma unica seita? . nos ultlfuos ~_ez_ àilnos _ ~- a'úg- dernas, ttma das. inais ~recio-

1 
pesa sobi·e o h::,them moderno, 1 pagand ª ant!-co~cepc!omsta e! chàr\sti?o N'a1:ional, nr.J WdZ , ! 

.W. tica UJDÁ clJi'iosa i;iuestio. mento do nutnero dfii habtt•-. sas, oonüemn~a pela Ia:1 ej~ e, attrah!ndo-lhe os C1a.stl.:os de l ou-uindo seus autores 1 Setembro dé i942. 
. . 
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Preparl!dffv@s ... Palestras Radio ... 
phónicàs .. Varias 

JOIA Ultimas rtovH:làdéS efü JOALHERIAS MODERNAS 

fle otiro, rtibis e brilhante~~ 

GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRESENTES 

C''.··::, a celebração da fci,í;a blicós, Verifica-se de uma qwn
da Igreja Ca.Ufolica que ta-féifa pa1'a outra um ·aêcreséi
;-,rn:emoramcii;', entra hú mo do numerá de oivinte.s que 

, ,;a. :-,r,.,;·:frda phase a. càmpanl:iá accorrem ao salão da Curia Me-

Distribuidores Relógios MumUaes - O M E G A e OMEGA -T ISSÓT 
L 

:··,:,cl1c% pr8movida pela Jun° trópcilitaila, pài-a ter umá :ifre-
. c;hid,ocesaná de Acção Ca- pa1'áçâo condigna pâra récebér ô 

1 ° Por ordem do Exmci é Sacráfuerlto Paséfu!.1 e pór-sé 
J· ,,no. Sr. Arcebispo . Metrópo0 tafuôéfü aó p.1ü dás féaliliáções 
fr J,ô intensificóu-sé extraordi- dô Mofüriéii.tó Cátfioliéô dós 

Casa Bento 
RUA 15 DE NOV.EMBRO N.º 331 

1, 0 riamente o movimento dé pró· Funccióná.riôs Publicas. A Íôàlheria preferida pela alta sociedade HA GERAÇõES 
; · ,ganda da cómmurinão páscha1 No sabbado, vespera de Do-
'- ,i. paróchias da Aréhiâí6cêsê. mingo de Ramos, realizou-se uma 
f'. :·a 1 'clamênte aós traba!hós dá reuriiãó côrijuncta dâs diversás 

: u8 ,ia Missiónitria i:J'reparatd- cdmiiiissões cfü1stituidás pará pói· 
a,J IV Congress? E~charis~ éín pi'átlé,a a éiampanlia, quê, 

1 ·'º- Nac101!-a1_ de sa,~ Paulo,_ a I presidida 13élb Revm'ô. Pe. Âgós
A cçao Cathohca acce1tou a m- tinho Mendicuté s, J. contou 
cuníbénciâ dé atigméritár ó riu- com elevado nm~ero d~ presen• 
i:nero . ta1;~0 . d.?s fieiS que_ fa~~ tes. Imniediatariwrit6 após a de• 
~. s~, paschoa. . nas,, respe&1vas sigri.ação das coinfuissões e resa 
paroch1as, durante a Semana San- pectivos r,esporn,aveis, 'entre as 
fo, como daquelles que devem quaes se di!Miliuirafu os diffe
í;êr attingidos em paschoas ool- rentes serviços, puz,cra.m-se as 
lêcti1·as tambem, segundo o cri- mesmas em acçãd afim de ela
tério da cla.sse em qité trabaÍhám, borar dentro do mais breve tempo 

niuúnâó dó dia 25, Acha-se • 
tarli.nêm encân'ég.à.dá áe auitmefi
tai' a frêquêrlêlá da missa méii
sal dôs Füricdóiiári6s e àa é6m0 

n'l.ünhão quê êhtãô êôstülnafu 
fazer, Essa ·Missa. que é ássis0 1 
tida poi' gi'ãfiflt nuifüfro de el~
rhhit:is dá clàssé iiós téfcéifüs 
sàBbadm:. passará, dô pfêsêfite 
111ez e1li diante, a sé1' cêiêi3Fãaa 1 
úá íg:rêja dé São Gonçalo, àfifü 1 

de que possa ficar a cargo do 
Rêvino. Pê. Assisterilé. Em harmonia com esse pro- possível o plano de trabalho af-

~amma, o Movimento Catholi- · fecto a cada uma. Pará o triduo preparawrió, a 
ro dos Fuii.éclônai-ios Publ1'=s, · sei· p1·egado 11a Bas1·11·ca de sa-o 

~~ A~.s)m. ê que uma das · provi-
crnf• 1cte.srle 1934 vem promovendo <iericias já tomadas e victorios,a Êéfitó riá &etnal!â riu~ ;irr-:écie o· 
:, nmialmente a j)àschoa da rins- diz respeito a obter a collabo- ddmiil[lj Z5 de líiaio, p. f,, sérá 
rk dos servidores pub1icos, está cbil\•id!Ítld illu.sLl'e pfogador i!ujb 
désenvolvéndo intelligente pro- ração franca· das nossas esta\'óes riórli.e sei'á datlõ ao conheciliíelito 

radio-emissoras para prnpaganda 
gramma. ,esperando com seus és- dá Paschoa dos • FunccionariDs publico brevemente. , 
forços actuaes augnientar e de , A Communhão Pascha'.l d'.ls 
muito o elevado numéro de ftinc- PU11l!êos. éspeciàlménte das au• 

Governo 
Archidiocesano 

l\:Í:ETRÓPCÍLl'l',\NÀ Dt,rtHni;u, cJ1.a ll l t'URÍÀ 
A's 10 hol'as, S. Bxcía. Iievma. 

o Sr, Arceb1spó, na Cathedral ÁYiso n.'' i7·, 
Provisoria, benzeu solemnemente ! . . , 
as palmas e assistiu po1IJ;lfical- l FERIAS 
mente á mico.a capitular. _ ! 

'NA cuRIÀ r.fu'h;tt,. 
PQLÍ'rÁNA 

V1G \RIO COdf'EH.ADOR ê!G 

1 
Jviogy das crures, l.i. h.vo'r do 
Revmo. l•'rel Léonarcio Oostmeyer, 
O. Carmo. 

':f·Ftr'NAçAO a favJ:· ct:.i Revmó, 
Fni ;:,conard'.l Ooólmcyer, O, (), 

< ionai·i·o, qu 
19

,
0 

. las pre9àratorias. Opportunamena Funccionarios .-.'ublico9 dar-se-á 
. 

0 e em ., cumpriu t , · . durnnte a Í\1issa. das 8 hóras 
0 divii'io 1,l'éceitó ''a·. e . .. ·h· .. / e. sera annunc1ada uma sene , 

- " ommun ,W dê bl'ê e 'I -· t· ·· ,. daquelié dia na referida Basili- Segunda-feira. idia 7.,_.,,, .. ;,~,c:·.·.,:,"t 
Paschal collecLivamente. . v s a. ocuçoes a ravez a,o . 
. Como· J" t . t· . d i I radio, que, como n:is annos an- ca. celebrando-a S. E:;cia. Revma. A"s 14 horas;-·s. Exeíà. Rri,vma.· 

1 
De conformidade com ó Regu

Jaüiénto da Cur~ fybtropolita
na. coi'nruunico a1., :íie,•1no. êiero 
e Fkis do Arcebkpado quê. a 
pa1·tir· do dÍa 10 - Quínta-féirà 
safüa:' ..:.:.- ãtê ·o dta lG do corren-.. 
te. inclusive. totlas a~ reparti
ções desta Curia estarão tccha
d,a.s. 

PROCÍSSÂO: a fa vcir elas Pa• 
roei.ias: i-1ogy d.as· C!"UZ€S, Pary, 
São Vito, Iliunacuiada Concel• 
çÚ, N, S. da Salétfe. 

niciafam ª. _emos • no_ icia ;: re • tefiores, se1'ão confiadas a é1é- 0 .Sr. Árcebfapo 1fotro!Jolitanó, presidiu a reunião nit:116al do 
.se em prmc1p1os o mez i menlos de projecção no seio do Dom José Oanar de Afonseca R2vmc. Clero i;ccular :e r=lJfa1' 'trrtrs Pli.RVULÓRUM à fs~ 

ultimo as aulas do durso de Re- 1 •. ". . e Silva.· Logo· à;:âs. 110 pàteo do ~., 
Jigiãd, ás quintas"féii".as. ás J funcc1onahs1110. G. . ._ B . . ela ArchidiõcM~ e em "sêg-iJida 

vor· ela Parochi::. de N, S. 
Carmo. da Liberdade. 

dó 
O M · F Y~!l19.s10 de Suo enLo. rem'lll'- concedeu audienéil!.5 ,publicas !lá 

18.15, no. salão da Curia., cujo l . . ovimento dos "uncoicrn;,- se-ao . todos os commung·antés e curia Métropontaha;i ·· MtcsA KA QrN'1·A - 11'É1RA 
SANTA a Íà\'01' <:b Saüatôrio 
Es1jeranç2. e Semlnarlo ria, Gloria, 

thema será atê a l'ealização da ' rios oa.th0licos ocuoa-Sil no mo- suas familias para o lanché, de< 1 

l;'aschoa, - Jésus Chl'isto, sua I mento principalmente .com ª v0ndo por ecsa, occs,'S:ião fazer I Terr;.a-feira, dh 8. 
pess'.la e sua obl'a _ aulas e.stas 

1
1 can. 1panha de orações pelo fe_liz d i 1 S, Paulo. 8 de Ab1·i1 de 1941. 

(i>,) Cgo. Paulo Rolim Loureiro 
C'hàricdler cfo Arcebispádo. 

t d P h U t!So a oalavra um funccionar J , o. Elxcia, esteve ausente de São 
rrne vêm sendo dMa.s pelo Revmo. 1 ex·1 o a ase oa. m.a comm1s- . tlá. "'" R ,. ... , . r, f . . ~ 1 1 1 ·t . raia sau I ao t .. mo. e c,rno. Paula, S-IV-1041 
P~ .. Agostmho Mend_1cute: S.J., sao oi_ es.1kc a m_en._e cons_t.1/1- .sr. Arceb:spo. s. Excia. Rcvni.à. 
assis~nte dos Funcc1011anos Pu-1 da paia mtens1f1cm a pia . .Jca . 't d à . 'ã d' , .· 1· . ,, 

do ''offerecimento do dia" en- enc~I .ª" .1.eum o. _irigmt o-se 
· . · . . 1 ao ehor!he gruno de servidoJ·es do 

TE~ calós? Quer t!ral 0 os ou ; ti~e os funccionanos. das reparti- Elstacto que de~•erá achar-se pre-
contmuar com eUes? Se os / çoes federaes'. esiadu.aes. e mu- sente, Como lembrança da fésta 
qulzer tirar. só pode ser c'-0m , niclpaes de Sao Pau!Q, bém como p~• 1 ~, tl. 1 M. . .. t . ' . : . 1 • =c 1= a e asse o ov1men o 
ai ... ªP.Pli~a.goo do Cal!icida I pai:! o;·g;mzar /~1 rama 11~~e. es- fará dist,r!Í:itiir piedoso e s!grtis 
CRUZEIRO. Nás phai'1na- p1n ua o qua evem par 1c1par ficativo brinde. 
clâs é bfogà!'las. _ tab. todos quantcs se interessam pela 
11 vtJô ", éàlxa póstal 2176 • l causa, e cuj8 resultado final será 
São Paulo. apresentado por occasião da as-

sembleia que seguir-se-á á Com- Liga das Senho
ras Catholicas ' \ 

Quer construir o seu lar? 
Continuam a. funccio1rnr com 

reg'Ularldade as aulas do Cur-Tem terreno e vive pagando impasto ? Precisa de FINAN
CIAMENTO'? Então. porque não procura conhecer os planos 
da lJNIAO J'tNANCiAL CONSTRUCTORA? Sendo esta a 
u11lca qtie lhe pode sat!sfar.er em todos os detalhes . Não 
temos só1-te-ios, nern contamos pont.os, executamos immedia
tament-e a cofuitrttéção do SEU LAR, construa o SEU I,AR, 
paga.ndo corn os proprios alugueis. Paça utna ,,!sita eni 
nossos escriptorios, e nós o ajudaremos a coüstruir o SEU 
LAR. dando-lhe todas as informações necessal'ias inteira-

so Auxiliar de Escr!ptorlo an-
nexos Primaria e Preparatorios. 

Cursos livres de Portuguez, 
Francez e Inglez. Tachygraphi.a 
nas tres linguas. Dactylographia. 
Côrte, "Lll1gerle" e Violão. 

mente gtatis. · ·Matriculas abertas o ànno todo, 
Rua São Vicente de Paulo, 592 

Tel.: 5-7921-

, RUA SÃO :13EN'1'0, N,0 520 -- 1.º andar -'- salas r.-4-5 

-E os tumulos,. ·floriram ••• 
\ 

Kas recentes commemorações do 72. 0 

anniversario do passamento de Allan Kar
dec, alardearam os seguidores do espiritis
mo que só depois da chamada coedlficação 
de sua doutrina appareceu na terra a cer
teza da· ressurreição dos corpos e a conse
quente floraçiio dos campos santos. · 

Este pretenso descobrimento dos espiri
tas d'eve recdlher-se a seus dev'idos limites. 
Precisamente hôje a Santa Igr-eja faz ce
lebrar, entre hósannas de authentica ale· 
gria,, a Ressut·i·éição de Ntisso Sénhot· Je
sus Christo. 1D vem a pe1lo tinia stlliiarla 
consicleraçiio de como desde o principio 
filiaram os catholicos á gloria do Mestre 
que surgia dentre os 111ortos, o facto da 
rcssurteição universal. São Paulo escre
vendo aos Cdrilitlios (T cap. XV), faz de
pendêr lltlil! da outra, a rtossa ressur.reição 
futura e a Ressurreição do Christo, "Se 
não ha 1•essurfrelçâo dos mortos, tái1füé1i1 
'· !1 ris to não t·esRtiscitou, (V. 13).. E Jj(jr. 
,. H· psta· illação? 1;;• porque ·'Christo res
sus<·itou dos mortos, como primicia .dos que. 
rcwousat·am (V. 20),. As JJrlni.léias sâd a 
prnmessa 11 .o penhor da granrte Cérteza. 
Razão ultimá deste raciocínio, reside no 
facto da· soÍidàHedáde dos eleitôs co1h ô 
seu Redértij)tbt', Cofüo ó ramo pai'tlclpü da 
vida 11 dos . J)revilegios do tronco. assim 
têm um esfrlcto direito, OS que são admit
tidos na Vida do Chri~to pelo Baptismo 
ã tBdas as riquezãs que glo1·ificam a Nosso 
Siltihõr, Segundo São Paulo pois, não ha 
uiliâ dônven!l'mcia aJjenas tla re§surrelçãd 
dos rtldrtos, senão que um estricto adqtil
rido na quàlidade de membros e j:iãrte ln-
1 ,,grante do Christo. l\Ias o Apostolo de
senvolve a seguir uma argtiiúéiítàçao füáis 
co1Filicente· ainda, A inissão do Filho do 
Deus feito Homem,. seria inçompleta senão 

restaurasse a immortalidade perdida na 
catàstrophe ele o,rigem, "Pol' um só homem 
entrou a morte no mundo; tambem por 
um ·só homem veio a ressurreição à,os 
Iilortos. ( V, 21) , . A morte se contava 'no 
numero elos inimigos sobre. que o Divino 
Restauraddi' deV'ià impor-se, De nenhum 
rrloclo o faria entretanto se Elle mesmo 
se lhe entregasse definitivamente, E ainda 
ass-lm fracassaria o SEiu combate der.rad/J. 
ro, não pudesse Elle exterminar a grande 

· inimiga dentre aquelles para os q\Íaes viera 
ao mundo: E' neste sentido que Santo Agos
tinho declara: "Toda a creatttra rtov~ to· 
do o povo renovado pela Fé, para começar 
a !)OSSuir pela E'sperança o que um dia 
teria com effeito. tein desde agora no Cltris
to, a realidade que espera, Na ressurrei
ção dos mortoi, que não será mais somente 
uma esperança, mas um facto consumado, 
ti qf.l~ havia de velho, passará e a nossa 
ultima inimiga, a morte, será destruida". 
E). ainda: "Porque a cartié de Jesus Chris
to não conhecef.J cdtrupção, a nossa sur
gl.1;& viva de suas propl'las cinzas·•. 

Tal é a doutrina infal!ivel da Igreja, deb 
de os artigos ,de Fé da àlvoracla bhristii. 
atê os recentes decretos dogmaticos; des
de o symbolo àpôstolico e o syí11bolo ata
nasiano até a profissão de fé T'ridentina, 
repetida. em varias Cóncilios écumétíiéds, 
sempre proposta pêlos Sun11nôs Pontifi. 
ces e sempre cdadà péla chrlstandadé 
uni'i•ersal. · 

A certeza da Ressmiiei<;ão de Christo 
como pen!IÔi' e· garantia da' Esperança de 
nossa 1:esslli·reição, se apresenta no nucleo 
doutrinal Paulino com taiità insistenclà e 
primordial impôi'tànéia qué o Apostôio ex
clama: sem está cúteza, "inaiils est fides 
nostra ", a ilossa fé rtão te1il alicE;)rces, 

l\.ft!.1.seühor Ernesto de Paul~, 
Qual'ta-fci,ra .. ma :,, AYÍw n.º 1, 76 Vigarlo Gol'a!, despachou: 

A' tarde, S, Excfa., i:'t'.)vrtta .. 
c'.lncec!cu auclicnclas ein Palaélo 1 -. , .. . . P!,ROCI-IO: de Itapeccrlca, a 
e ás 19 horas. na Qathedtal F'r:,s ottpm~AÇÂO SA,CE:BpT ?TAL J?O favor do Revmo. Pe. José Bibla• 
visaria. presidiu ao soleJr.né offi- RÊ V MO. DIACO~Ci .. JOAO ho de .Abr3U; de JUndia.hy. a fa. 
cio de Trevas. BOSCO _RODRI~U:;;_3 bE CA- vor do Re·tm'.), Fe. Arthut· Ricêi . 

• ,MARGO, DA orrn;:;}J t:'k>,. VIGÁRIO COOPERA!JOR de 

Quinta-feira, dia 10 
Revma. 
na ·ca
felto a 

A's 10 horas, s. Excia. 
celebrou Missa ;Pontifical 
thr.draJ Provisoria, tendo 
sagração d~s santos ·01eos. 

MONSTRAT~:-i · ..:; l Jund1ahy, a fa ,•or do Revmo, 
., Pe. Salesio 8chmlclt. 0.S.B. 

Communlco ao r:.:,·',l(). c-ra PLENO uso DE ORDENS, 
e Fieis do Arcebispat:J q:.ic. n::i , r1r um anno, a favor do Revmo. 
dh 20 do co1'1"eht'l, Dcr1'!,~'.l •· :.1 1 Pt, José Doummar. 

A's 18 horas s, Excia. Revma, 
cfficiou a cerimonia do Lava-· 
pés e prcsidil.l ao officià de 'h·e-
va,s. 

Sexta0 fr.lra. Sanlá, dia 11. 
A's 10. horas, S. Excia, Révma. 

assistiu pont-lflcalménte nà ca
tl!eclral Provisofl,a. á· Missa dós 
Presaütificados, 

A!lfü;": na. Capella elo e, m'" '.- FROCISE,.õ,O: - a favor da~ 
rio Menór MettopolitanJ (12 í":- Puochias ele PJntc Pequena, 
raifara, o Ex1110. e Rev;110, ;, r, 132.nto Ago.silnlio. C2.sa Verde. São 
A1'ceolspo Metropolitano conféri- Rirnhael, Sant'Anna Villa Aréns, 
rá :a s.agTada Ordem do Presby- Indianc1,olis, Barra Funda, Be,pa 
terato ao Revtno, DíaconJ João Vista. Ccnsolação, Hygienopolis, 
Bósco Itodri;;.tes de Ca.margo. ela I e Igreja. dos R.~medios. 
Ordem Premonstratense, á qual MISSA NA QUINTA-FEIRA 
está entregue a direcção desse SANTA: ~ Igreja de São Vito, 
Semfnario, Servas do Espírito Santo de In• 

A's 18 horas S. Excia. Revma, 
presidiu o officio dê Trevas e 
a procissão do entetfü; 

S. Éxcia. Revma. estará au- dianoooli.1. Sanatorio Mandaquy, 
sente de São Paulo no dia 18 Pensiona.to das Irmãs da Espe• 
do corrente, devendo rcgress;3.r ran'.;a, Dispensario N. S. de 
na scgunda-félra, dla 21. LourdeD, Collegio das Filhas de 

De ordem de s, TI:xcia. Rqvma. Maria Imma.culada. Irmãs Pas• 
sionista, Collegio São Luiz. Sabbado, dia IZ, 

A's 10 ho1•as, s. 1!:xcià. Rêvifül., 
assistiu rxmtificalfiiente o df
flcio e a Missa dá Allêlu!à. A' 
tarde concedéi.l audlencias pu
blicas em Palacio a varias fa
milias que o fota mcumprimen
tar pela Paschoa.. 

S. Í'auló, li de Ábl'l1 de 1941. 
{a) Cgo. Paul~ Rolim Louréiro 

Cbancel!er do Ardbispado. 

2-IV-1941: 

Monsenhor Ernesto de Paula, 
Hoje, domingo, dia 13. Vlgai!o Geral, despachou: 

S. Excia. Revma. celebrará so- KERMESSE: a favor das Pa• 
lemne Missa Pontifical · na Ca- tochlas da Penha e Santo Igna
thedral, concedendo a indulgen- cio de Loyola. 
ela p!enarla. FABRIQUEIRO: do Calvario, 

A' tarde S. Excia. Revema.! a favor cio Revmo, Pe. fl,1:igue1 
receberá as Assocla:ções e fieis Passioríista.; de Itapeceric,a,, a 
que o forem cumprimentar pela I favor do Revfno. Pe. José .Bi-
Paschoa. biano dé Abreu, 

OURO F-0 ~Uf OURO YAlf ! 

éstà indicada na bulia. e ria caixa. - Leia-a., compare-a. e 
usará o "GALENOOÁL" porque sua compósiçãó e integràJ 
e scléntlfica. 

Usando o "qÀLENÓGAL'1 estará dêfêilaidó côritra à 
Syphllls é suas tkrrivéls consequencias: Deformações e dores 
na.s mãos e nos pes, ~rturantés dores de cabeça, falta dê 
memoria, molestlé.s mént~. gómmas i;yph!litícas; zumbidos 
ou suppuraçôes dos ouvidos, ®h'imento ão ria1·iz, pifrfuração 
do céu da bocca, ulcilras fágildênicil.s, fêfidãs antigas e re- ' 
beldes nos labios e ná garganta, . etc,, etc. 

Sangue impuro é soffrlmento! · Sangue puro é Sàtlde! 
Usae o "GALENOGAL;; e gqzareis a vida! 

, ' 1 N,0 63 EC. 

CAPELLAO do Sanatorio EB• 
perança., a fayor do Revmo. 
Ernesto Cangueiro. 

Pé, 

• TESTEMUNHAL a favor do 
Revmo, Pe. Salvador Antonio 
Santa Maria. 

BENÇÃO DE IMAGEM a fa
vor da l?arochia de Santa Rita. 

RITUS PARVULORUM a fa. 
vor da Parochia de Vílla .Pom
peia. 

MISSA EM ORATORIO a fa
vor da Familia Bottino, da Pa
rochia de Santo Eduardo. 

6-IV-1941 

1 

M<m. senhor Ernesto de PatMa., 
V!gario Geral, despachou: 

PLENO USO DE ORDENS, 

1 

por um anno, a favor do Revnió. 
Pe. Estanislau Grigalíunas; por 

1 

oito di.as, a favor do Revmo. Fxei 
Carlos Camerato. 

PROCISSÃO: - a favor das 
Parochias de T.ueuruvy, Santo 
André, Nossa Senhora do O', Vil
Ia Pompeia, Itaquaquecetuba, Ca
breuva, Vi14a A.mede.a, Pirapora, 
88,!hpós Elyséus e Sanctuar!o do 
Coração dé Maria, 

FABRIQUEIRO da Par-0chia 
do Bosque, a favor do Re1•mo, Pe. 
Francisco Birram{, 

1 BINAÇÃO a fa~or dó Revmo, 
Pé. casémiro Tamosiunas. 

TRINAÇÃO a favor do Revti.lô. 
Pe. fir. João Bàptista de 'ta
margo. 

•. SACRISTÃO da Paroc!JJa do 
Bosque a favor do Revmo, Irmão 
Tlilágo Truniger. 

CONFESSOR ORDINÁRIO da.s 
Reiigiósas do Collegio dé Sion, 
a favor do Revmo. Frei Salvador 
Braz, O.P. 

CONFESSOR EXTRAORDI-
N ARIO: - das Religiosas Pas
sionistas, a favor do Rev1110, Pe,. 

(Ç@~~-~---~~ 
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.GEGIONAKlO Sã.o Paulo, 13 de abrIT de 1941 

1 

C a f é As s e m,.b l é a ce~t!ht~~:J ~a~ª~~~~~º i ~ 
EXTRA FIN01 A 5 de Jttnbo de wn, .,.-... -.......... ....... ___ ...__. -,,.~ os .,,.,.,,,.,.. · Qmt- uuu Pcuua..a,uo .. 1 to Santo. F'oi' nomeado Provin.., 

l 
,de Santo da Igreja 'Ófl.th~ . em. OHU'll-8 Jla.rochW;:; da Arclli-,: cfal · o - Revmo. Pe, Sebastião 

TtJrrefação e Mo-agem de e afé ·. :,~ão Jofw Bosco _;.. foí ordenado_ ~ ' carlos Wurst. 
. : =Saeerdote. · A Prov!neia. do sua tem séde 

e Assucar ----- A cerimonia. rea.'.JiZ<m.~se em: MISSION'ARlOS'J>O VERBO•, emi São Pa.ulo (Semlnario do Es-

1 M / f f f • & F ª / /J :ir:C!~d~:r:~= ::· DIVINO :!:~=~~ ~ ác!': ~!:: . 

1 

- a. . a· I ' I : o Salesrana. No dia segtjtnte, Fe&- De'i'ido àO gnmde desen--rolVT- gregação em São Paulo, . Pàram; 
ta da ss. Trlnd~ o néo-.sa- menta da congregaçoo do Padre· e Rio Gr,ande do Sul. Provln• 
cerdote ~ a i.a Jllllssa n.o Al- Arnaldo, Janssen aqui no Brasil, eia! é o Revmo: · Pe. · Nicolau s1 .. 

PRAÇA DR. JOÃO MEN:DES, 4 tardo Anjo da Gl:llmi&. .na Igre- os Superro~ dos Mlssionàrios mon. 
ja de São l"rllill-GÚ!CO de Assis,' do Vérbo Dlvino, eom approva- No Estado de - São Pa.ulo os 

- - - U - - .. No dia 8 de ~ del!se- bem dtvktir a vasta Provineia trabalham a.etivs.mente eni doze l Telephone 2.5i::..·29 tarobem em Turim. çiío da. Santa Sé, ha.veram por. Missionar.ias do Verbo Divino 

mesmo anno, o Pe.. ;roão Boseo Bi'M:!Jeil'$.. centros. B,r-evemente funda.rã.o o 
. iníeiava a Obza protideneial doB 'A Província do Norte tem sé- Seminario Menor pai:a recolher 

o . ~ovo italiano não queria a unerra ~~~~~ ;§~=~~~~m=;~:~::~~~ 
o Revmo. Pe. Dr. Joseph A. que ninguem adivinhou, ou pelo Encontravaome, noutra occa- e::itu~a:-: gr~n1:~°!to~ l A: e i n t a M o d e r n a 

Vaughan, professor· da Univei-si- menos não quiz adivinhar o pen- sião, per.to do cpnsulado britan- movem para este anno festejos. E\ 
dade de Los Angeles, terminou, sarnento de Mr. Rosevelt, a idei?, nico, em Roma. Parei a :ralar commemorativos. Não fôra a.-~ l\'1odele 
ha semanas,· uma viagem em yol- principal que o move11 a . esci;ever oom ._ um. soldado, <iúe assistia g1:1erra que avassala a Emopa,- Jã _Ê_, seu C!>f.PO com M 
ta do mundo, em que 1?C demorou ao Papa e a mandàr um· repre-. commigo · a uma d~rdem, cau- hec · á6 d' trizes d !:e · · · · 

dois annos. sentante para o Vaticano. sada por estudantes dos ~yceus :u;~~oret:tcon=~o ~:;~ Cintas e.\)1Mpdel:ado.fes 
Esteve mais de um anno em Mr. Roosevelt teve cónheci7 e c_o1legios . ron1anos, · Janto do a. digna commemoraçãoc cente-, :3 da . . 

· Roma, onde e_xerceu _o. e.a_ rgo de mentç de que o Pap_a _emp_r,_eg,ará e_ onsulado. ·Grita_ vam_·. com tdct00 nºJ'J·º. .ê 
director $ estação da radio na toda a sua Influencia, junto da. as fo:ça.s dos seus pul~ões <1on;; ·wM:,. ha entre ·os S!i,Iesfunos, ' A __ CJNT A. ,MODER...~A 
cidade do vaticano. corte italiana, para demóv~r a. a. Gian-Bretanha, . uma trad.;.,.áo 'de, no inicio-, de' =j a CI'-"ad="a d'·.,. ..-,1 :.f' ·t 

Homem viajado, intelligente_ e I Italia da guerra, e rerolveu_'cóo- 0 !d do lJ: .,., "" .v,, ._. .t:' asuea p~r e1 a. so a o -i_ou p11,ra mim cada anno, o Saperior GCl'ai''ss.U:- :-.. •• 
de mustraçâo invulgar, c.onhece , perar, por isso, com Sua Sànti- com um ar de profundo des,,.ost:0 . dar· a tnêla a 'grande Famnia com ]i F1haes em São Paul-O-: 1: 

perfeitamente as graves questões I da.de, para conservar em paz os: · , " li! 
de_ordem. social. economica e_po- Balkans e o Mediterra?eo, o-que- e d1Sse-me: '.Es~s fazem O ba- um- ptogra,mm,a ª se· desenvolver·'~ Rua de São Bento/ 78 ..- Té:l.: 2-7880 
llt1ca, que actualmente _agitam seria, como agora esta provado, rulho, !!1-ªs nos e aue faze~os a naqueHe rumo; é o. que eUes -cha- = A' Y . , i:::g2 T 1· • 4· 6674' 

gu(;rra. _ mam Estreia, Pois bem., o -~ e v. ~il anga, <> - ~ • • -
l)!'Ofundamente a Europa. Foi não só de grande interesse para ~ Ant· Pr d R bl' , _ ., ,, · Revmo·. Pe. Pe~ro Rmal<kme, 4.0 - .;; iga aç,a a epu 1ca . 
muito lido, em todo o pa.i.z, o a. propria Ita-lia., hoje hwnilha- _ *-' _ ~ 
artigo que o Revmo. Pe. Vau- ' da e vencida, mas tambem para , · : ' . ,, , •hf(, Successoi~ de 

8 
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ghan publicou recentemente so-_ a Ing_ la terra, cuja esquadra -não 1: ·-" ... ;;.s""i·am' ,is·'l.i "id .. ez· m governo ª ocie ª ia.na; · 
_...,. ""' e ezes e a dá. para este anno ·a seglf.inte Es- s-1 d Ã b fi 

bre a entrada da Italiana guer- teria··de di~dir-se,·em dois_cam- ltalia' entrou· na"guerra. Que treta: ,':Para commemerar a-pri-,: ·-·UJ.àO e rte em ene cio 
ra. pos de acçao. . aconteceu? _. · · .meira Missa celebrada por Dem 

Diz elle~ * Temos a certeza de que nem Besco aos 6 de Junho de 1841., d' a·. Igr~-a d·a -· Accl·1"m.19ra· o 
"Para bem conhecer a sltuaçãb' 'w"J ,'-1.y 

actual é preciso distinguir entre o povo nel\l os soldados muda- honMmos o Sacerdociti Catholi• 
ram de attlti.tde. Ning0uem queria co, · tornando-lhe conhecitlas a:a o povo Italiano e os fascistas, Alguns escribas não chegaram Será inaugu.ra!,lo no dia 15 os seguintes artistas: AntonM 

que dominam a Itatia. ainda hoje a entender a acção · ª gueiTa, que- foi impoSt a á for- grandezas e _famentaudo cm~. ze-,- de,'' abril 1w salão de inverno Itocco. Dulce Lacerda ,Verguei• 
Quando os exercltos aliemães do Presidente. ~~ ~t~0;;;::1e::. ;;~~~~s~ '!::= 10 as Vocaçoes SaceTct-otaes: ' ·:dá.. :R. Ç. Praça do Pafriàr.cha, r(), . Colete P1Jjol, EdWiges _Já, 

invadiram a Polonia, em seteni- Houve ministros· protestantes cepçã<\. do';· "Osservato'i·e Ronla- O . Revmo · Pe ·. Orla11cto Clla--: -2&-s::~ andar - uma exposição '.c0b'ufdci1, A. Fonzari, Hebe , S, 
bro de 1939, os fascistas ita.Jia- que. levantaram, então; em todo no'.',, estão . sugeitqs .... á censura. ves_; Superior da. Iruipectoria Sa- 1 de arte em beneficio das obras de Carvalho. Lucilia F'raga, 

. nos desejavam .. entrar immedia- 0 paiz, · um alarido ensurdecedcii·, Publicam O que _ 0· governo Quer lesia.na_ do Su_l do_ Brasil.· já/ deu· da Tgr-eja da Acclimà~ão. Deve> O d ilia Rizzon, Odette Quinte!• 
tamente na guerra. .. vendo, '"no:- gesto nobi;e. cto-,Pre- e nada.- mais .. Deu-sG,.-_wr- _exem- em Jinhas geni.es O 'program.ma rão comparecer ao acto, · lic;:pe- la Pedl'o ·Alexandi,ino Tullio 

o Papa teve então uma ·-con- sidente, em favor .. :da P.<LZ, ._ -iuna,, plo, um facto_;_impoi-tante, é-,m a das festªi centei;iarias; e 0 .- ~- cial_meri'te conV'1dados, o Exmo,. M~gnaini, The,do.ro Br~ga, Da-
fereneia. çom o-.-rei da Italia_.:em l)ossiv_•el união. entre .a Jgri;Ja e publica.e- d t d GIO~AR.O, q_ue_ se,mprc cón ou 'Sr. ··Arcebispo MetropoHtano e· i·io Mocati Paim Vieira (eera-

.. · .... ao _a."c;;!l'rilc e M,r. Roo- entr_J)_ ós_·· ·seu_·s· bons_ a_·_m_igós ___ . os·,_· a···'.EJ_xnia-. Sr'a. D. Leo110·1, M"-'ll· 1ni(:a), ·Lo1'11·dn~ Botelho (cern-
que pediu e .instqu .. como_ mo- o Estado. . sevelt. ·A-. e.arta -chegou a,, Roma; ~ vU ~ 
nar·ca. pa-r~- con=rva1· a- -paz_da Todos s"b1·am pe'·fe1·t.a.mente · 2 1 d, · ·. · · · · Padi_·es··Saiesianos, sente-sc,-·-feliz·iitiís:·de Banos_ presidente-de ·1---) A'd I id· d Ti · "" "" " • as.·· 1oras ·. a ma:J:!hã,d.9 à-ia Z4,. . . · · ·.·, .. , · . . . . , · m ca , · · e a e e e :xe1ra 
peninsuia, , que nem o Papa nem-o Presiden- e nesse ffi"S d. f · b divulgandº"as. · · ' lioni·a da Commissão pàti•oci; e • ·. · · .• • . • 

t • · · ~ _mo_ ia;· 01, P.U lica~ ,,...1-~a·s·.· Nos di'a$·. 5··· 6 e .7·, de' 'n·a· "'ora··. - ... _ .. (,aquarella), Ze_ze Botelh_ o E_gaá 
O rei nunca manifestou, du- te pet1savam em i;al união, qtJ.e,. da, no "Osservatore Román'a "_. ...,, , u 

rante o-.seu longo reinado, dése- na America do .:r-i:_@rte, se.i:i,a_ . al- ~O.,. emt&nto, só tres dias mais Juriho pr9ximo, haverá mn ·con- Gentih{1ente offertaraiil- :'tra- ( eseultu,ra) e Theodoro l\f()ifel• 
j-0& de-- e.x-ercer quaiquei;· autori- tamente prejudicial á Igreja. . _tarde, _a;pp'aireceu,, em ti~o 'mih•, g.ressin).1ó d~ ,Vocações ~erdo- balhos para o referido ··sà-lão les {desenho-). ' . • 
dade. Pelo contrar.io é um ho- Os preconceitos cegam,-·poi:em,·· .. do, nos outros jornaes. · taê.s, no· Lyêeu ·coração:.-de ·Je- -;;;;:;;.:=:::::::::::::;:::::::===================-:, 
mero phymca. e.-mora;Imente fraco. muitas vezes. Se os n$listros sus, desta Capitàl, que é a séde' 

. . t E- -já . qµe falo., desta e.arta, dei- An In·spector'fo. S_n_les1·ana. 
Após a- conferencia com o Papa 

- diz-se nos circulas bem . in
formados de Roma - Victor 
M.anueI parecia. outro homem .. 
Recusou~sc t~minantemente, a 
assigna,r. a, doolaração de guerra 
que, por, duas vezes-.J.he.::fbf ·a.pre
sentada, chegando. até ·.mesmo a 
a-ffirmar · a.os "learlers=" fasclStia 
que, se- declaras.mm· -glterra con
tra sua. vontade; cl!te, rei ,appel
laTia. cllrectamente para o po,io, 

· que o. sust.enta:ria nos seus de- . 
se-jos·-íre paz. 

A declsíio de V,ietar Manuel· 
sa.i:"7o~ a -~, . por ÍUlµs -~n:;;
uw~. aos· hQi-ror.es. c1li. g,~. 

*', 

dese-Javam smcei-amen e a paz,. · · """ = = 
deveriam acceital-a, . com todo o: xae-me_ · d:i.zer que · foi muito boa; No dia 6, á tarife, reunião do.S:,; 
gosto, se fosse proposta em ter- mesmo ··até excelente, ª impres- Cooperadores Salesianos e ex
mos justos e equitati"°s, viesse. são que ella causou, em Roma. alumnos dos collegios salesianos. 

de Roma, de Pal'-ls, de -.,.,..rlim,· Calaram profundamente, , no. .o" · · Dia 8, don1in;go, concent1:ação. 
Londres, Moscou ou Wàsh/n!lton: :-anitno do~ romanos, 0 tom cris- de mais de mo clei,ig_0s salesia-

tã.o ,da .cN;ta, _.as .. al!usões feitas nos, estudantes de Theolog:ia e 
.. ·,. 

7 ..0.,Pr:incipe :4a ;~Z e. ao· .Infan-' Phfüisophía, e de- 580 co:rbi-nhás: 
~,-de,,B.elen1;·.-e á: ... {aoilidacte com· cias Igr.e-.i,às dos Padres ·Sa;lésia-

0 povo italiano· não queria de- que O ·Pr~ifumte se re.fer-ia ao nos da Capital e rep1:eseniiantes 
forma alguma a guerra', .· nome_,· <kl-: Deus, que bem poucas dás CoUegios do Ittterior, bem 

Ti-ve :eccastâo cm 11:il,lar con{ .,,yei,es -'.l:!U:, P.unea ·, é JJ,onunoiado, como dns Par-0ohias da <::!q)ital. 
muitos italianos· de var-ias. con- cru- ;documentos offi:ciàes, na- Eu- H~vei:ã. nesse dia Missa Campal. 
<.fiçoos e cla.sses sociaes. Todos· !'opa. no patio interno do. Lyceu Sa-' 
elits se oppunilam terminante- S!!ll-tia~me bem, nesse· dia, em lesiano -e depois, solemn_e Pro-
mente á guetPa. Não a queriàm, 'Roma. T-inha or.gülho--de ·ser ci- cissão ·Eluchatistica. 
~v~;p~. ·. ' . -~ ., ·. :· dadoo. ·al,llericano. M~itos ~ro- Por occas!ão da festa de ... 

Disse;.~,_ ~; ce}'.ta ;·o~C~_:Sião, .peus tem a falsa opinião de que·. Christo-Rei,: em'· OiliiUl>ro, ha\ie• 
Wll ~ante~-<ly ~~ÍQ_ma~, ,·. ,so~.,~!fl_::P0llO pag-ãv,sem.Deus:: rã. Certame M ·cateciiimo' 'é-'t:lt'rc 
. ·m1~bo a~· 25 .a~s cie nem·· rei-igião.. · aiumnos :dos éou~'os sãiésüinüs·. · 

Pelo Na:t,a,'! de 1939, o Pr.es~ idflrlia e já, estiwe em. tFeS ~r!ls.: * dos E:;t-idos cte São Paúfo, Rfo, 
dente do5 Estados Unidos, esc~- E's!,iv.e oito. ~ 11a Ab~~, Que levou a Italia para a MirÍás, · Élspiri'to Santo · e Santa, 
-v.ea ao santo_ Padre Pio :xn. a- ·em q.ae vi ço~~ de _ar-: -~uer-ra?-- C'âitm-ritHi. · · ; · · 
célebre carla em que se off$e• mas cairem c~enté a;: ·Não ~ calcula a r:n:opaganda-: Aus ·8 de Dezembro, dlJ1, vre-
m -p:mi. cooper.a:r com &la. San- 1neu lado; e.sttve bes n1ezes na: q@::.os JQJ!!laes e, oS m~illt'à's f-i- ciso do centena.rio do Oratorlo 
tit:lace; na :manute~.ão da pa-2/,_ 1!:spanha e, por a;Jgum tempo :aa aer.am, em tockt, a ItíaMÍl.\, par-à· · Fe:,~i'vo, haverá grande conccn-. 
e~ para. esre fim, 'OOmO- seu A-1bania. Não _me deil(altl ternii- preparar o-·. po~ pai·a. a, g~'i'a_- tração de meninos dos . seis Ora ._ 
mpr~ta,nt,e pessoa'j, ilmto da: na.r o meu ooi;so; todas &S ve- Rencw.ou,-se o odio a~~O:- -êôn- toFios de São Pau!l>i., (Campos, 
Vatie~ Mr. ~n ~. _ zes que volto á e.5COl'".' Ul~ea;. tre,, a li~~~, QU\': tinha :im,: .El~S, LUZ, -~,:·sinta The•.) 

~to.-~---~ . dito __ ._ · _e. es~t-o:l ebaltlSm--me de ll<>VO. as atma:s _ _.._ P.~º_ as __ : sane.çoes, P.O_.· r.· oceasião-. restn .. _ha, Y:piranga e ~-pa) e dei 
qnt _ ~ta . ~. _cil;i,ta., mis lon-= ~ fl!ll'to ·de · g~ra~.--~: . da; g!:1€rra. da Ethiopra,. · r~eiitfnt,a;iilies tios . dema-is Ora.- , 
vandt1; ... ~rm;,_ ccmg~ a ... cBi-s out~ vezes, _mir.; se v.olta-., Mand.a.t-a;m as cl'ianças cl&;. _ tm:lés ·Festivos do Estado. '.. 
-~Utudl,l do ~fB-. q~ Es-- mos $.-n™!O pata, a, -guen.a, ·oo.; ~e~l~ 1';1:Iblicas ~tever t11emã.s'· , · . · · 
ta-dos. 'lJniiios.. :!;!ar~, fodawa; --capa:ret de:sta.7•---·· ----- ~- .sob o t~11l-o: .'"Banµtê odeio a . J.\USS-óES N-A LAPA 

Ingle--lr61'1'8fl'. . 
~r. -de tudo isso, q pov0;, P.rossçguem ~ ~-dor e já · 

' 

# 

não qµel"ia a -gi!e1,ra. Os fas:·; produzem fs::11.etos'~-~~ 
ci:!,tas fa;la;ram-lhes, . na, conqu~~ pa.1-a-torias a:~:4.'° .:C:<Ínlt,resso/:í1;,u,- M. A S ·" · · • 
ta. éla. corsêga e da.·-.TÚnisia e de char-istlco que Síro.,~:~:i.iiã,. I convemencta, maior economia para 
oútl-à-s • tffi:rás, âté na fünda.çdo. liZ!!X em setembro de 1-lll-2. melhor saúde, eis os requisitos e a fina-

..... 

S~ção esp'eciàlizada em artigos .para Noi~as 
Li-m:i:as - Cambràia - Ba,ptist-a - Cretones
C~€s· - Lençoes - Fi:onh~ - Sedas 

~iI:ós- -G1,m-aldas - Oolch~s - etc. 

de utn gr-a-nde imperio coioniil; · ;Mo proxi-mo dom~, •.. ~ 2:'7-, }idade do refrigerador ALASKA, o aparelho 
aconteça o ·que àcon~cer, a Ita- iniciam-se ·as Santas ~s no_ 
lia tem passado dias bem álna.i.-- popu-laso bairro da Làpa, czja·' . de linhas elegantes e eficiência garantida. S zo-
go:1. Mesmo qtÍe a.-Allema:nba e:· par-ooh~ e.* ~~ª aos. cµi- nas de frio, prateleiras de correr e dispositivos 

. a. Italia venba,nl' a ven..~~í, não.- dadOs do zeloso ··cônego,. ~-
, · ha victorias ném coi1qii~ . qÚe: · rnnde Na.Y,ni. ~-as- ~--= racionais, permitem a conservação da mesma 

resusct-tem. ·as de2enas-.dl miiha-· _ooês os Rê.Vmos. Padres ReJ;tem- quantidade de aliine_ntos que um refrigerador-
. l'es de .~<>itoo.r._ que juneam os: · iJtcwista.5. -· ' comum de maior tamanho. Procure, no inte-
campos 'de bait~ba. · H~râ ~~ . . 

Venci-da ou vern:edora, a lta- .~-&':em V~-.Ii;ó-jµ~ ·e Do--= rcsse do seu confôrt9 e bom emprêgo de seu di-
. lia está nas mãos de R'tl;Í~r. . ~ de ~r'-Ms; eti:~ et-N!"c h ' · 1 f 

,; . MtIBSQlini r-rão COJlSegHtt-á jtimau;: · ch-fl\'S ·.iá.-: cread3s, Rál). ·~:=ain;;: nheiro, COn CCer a maravi h_a da -re rigeração 
.. · rea.d:<Juir.ir o prest;igio pei:dfüa_ :& · mstaltad~. v.~ t?am.- moderna no seu ·pomo culminante ;-ALASKA. 

Na. sua l ~rande seecâo de . . T-o.clos os italianos tetn: po,- hem cy; ~~-. a ~~ . ::.::' \ . . . . . . 
.. ~ . ., . . . rém, groodes es.peri!;n~, ~: __ S~?-!t:~ ~=--~·=:~: ~'-. ·'M· " ·-··-::::.e,,,, -L··,~C 

pàra roquete, J!E~!?r~~oalhas,.de- aita_r =~:t~:Eto~:::~~t=~~:_: '.'::::.:r =~~~! . . . J n .... ·a·--·n:·•: __ : ---~--- _· ~ - . · ·.· 
tem as mais -lindas, feitas a, niâo e a· tnáqUiítâ . 1 . . No cam d'1:lma rev.olU&IÍ/.}, é-_pr.o- O cncar~el$.l::· ~ .Pifissõ~s, 1 . _ . . '· , 

va-v-el que-o .J:'~i a1?:(Üqire e-·o. :érin- S6rá iw dia H tk.!~tQ- i · · · 
_ _ cipe: Humbe1'.to suba ao tllrono, o:?.5-vmo: :~.,~. na,sJ.. 

.. ·depois de ter aíastado .do ,poder Fe!Ul~ das As~ · de suàf · · · · ·. 
S ã'-O f· a u+o .. .. os fascistas, que impr~~mtemen- Paro~~-,. tem i~: re4'ffi_ . · .. º_:_,o, 11,pOloi :~ U A 

l, '= (. te ~sta.ra-i:n Q paiz pa,:ra a· dos as~~d~--~-a::~ ~ San-: ••!!lllll••----111!!!11!!!!11-•IÍ!é•l!!l•IIÍln••-•-•---
------------ _______ .,._.__ :·.S:uerr.fà, -~:~-~illz0~)1~_'_1!-11,·:-~ · WWW 

RUA DA LlBERDA:DE-N~º 100 
· P.htme 2'~2593 
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Critica Cinematographica da A. J. C. E v A Na E L H o 
01· ~ ,ztação Moral dos E spectaculos 

UMA 'MULJl:Elt o:. ,- :AL -
da. MMl'o, eoni Joan l,, .. wford e 
Frederic Mamh. - E' a historia 
de um casal que se reconcilia. 
a.pós longa separação. Ao lado 
dest.a. hJstoria o film nos apre
oonta a activldade d.a protago
_nista. em wro1 do arremedo da 
I'61~o a que chamava de "mo
vimento". A apresentação da vida 
irregular de alguns personageps, 

tratar o matrimonio, a acceita- ser re.strieto ao publico adulto 
ção do· divorcio, e ditos incon- 1 de .sonde. formação moral. 

Re .. 11111'1 s·urre1çao 

. ~ maneira desrespeitosa de se 

venientes sã-O deffeitos aponta-·, Cota,ção: Restricto. ''Ésta geração má. 
veis neste film. E' tambem bas- D-OJS OONTRA UMA CIDA- e adultera deseja 
tante criticavel a manelra !util DE INTEIRA - Da W. B., oom-- um. signal; o outro 
com que são tratados o nome de A;,_n Sherida.n e James Cagney. signal não lhe seri;. 
Deus e alguns assumptos de gran- - E' a historia de gente que 'dado que o de Jo
de gravidade. O arrependimento te11ta sahir da mediocridade e nas propheta. As
final da protagonl.õta e de outro fracassa pelas circumstancias I sim pois. como Jo
personagem não chega a .dimi- qµe o ambiente de uma granel{! 1 nas' esteve no vcn
nul.r o effeito das falhas apon- cidade traz. A pregação de um tre da baleia tres 
ta.das. Deve · este fi'.lm portanto philosopho pouco honesto, um- dias e tres noites, r.=~============~==========:==ií ').arapio que o protagonista auxi- assim ficará o Filho 

ll lia. sc!ente de .seus pia.nos e al- do Homem no seio 
guns detalhes mal explicados sã.o da terra tres dias 
os defeitos, atenuados pelo con- e tres· noites''. Com . 

1

1 

juncto. Assassinatos e luctas estas pa.lavrag dav'a 
tornam o film Improprio ás ,Jesus sua ressurrei

! cr\Qnças. ção como o maior 
1 cotação: Acceitavel menos P'. -testemunho de sua 
í criança,6. 

l
,, missão divina, áquel-

BAR.BUDO DA F'UZARCA la geração incred11-
1 ·co1uml>ia, cem Joe E. Brown. -· la que fechava os 

DOMINGO DE~PASCOA 

São Marcos, XVI, 1-? 

Naquelle tempo, Maria Magdalena., e Maria 
mãe de Thiago e Salomé, compraram perfumes 
para vir embalsamar ,o corpo de Jesus. E no pri
meiro dla da semana, multo cedo, vieram ao se
pulchro, ahi chegando ao levantar o sol. E diziam 
entre si: Quem nos ha de afastar a pedra da 
entrada do sepulchro? E olhando viram a pedra 
afastada do sepulchr.o. E era no entanto muito 
gr'ande. E entrando na sepultura vif'am um jo
vem sentado na parte direita, coberto de veste 
branca, e se atemorizaram. Este lhes disse: Não 
temaes: procuraes .a· Jesus de Nazareth, que foi 
crucificado: ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar 
onde o haviam depositado. Mas ide, e dizei aos 
seus discipulos, e a Pedro que os precederá na 
Galliléa, onde o ve_reis como vos havia dito. 

as idades, testemu• 
nhando a fallencia 
dos emprehendimen• 
tos humanos que se 
encarrega d e a u• 
thentic.ai· s u a orl• 
gem divina. Christo, 
p o i s, ressuscitou, 
Nossa fé não só não 
é vã mas tem a se. 
gura~ça da mesma 
Verd.ade. 

Como esta con• 
fiança robusta nos 
ensiname n tos de 
nossa fé, colhamos 
os fructos suaves 
que a ressur.reição 
de Christo nos pro
porciona. Primeira• 
mente, é São Paulo A CASA ONDE TUDO É MAIS .BARATO· 

:E:M GRANDE l O presente fllm conta a bisto- olhos aos prodígios qnolidlanos que Elle rei.
. ria de um _jornalista QU:) tinha lizava. · E', pois, a ressurreição de Christo a 
! por sosia um handido._ Todo eJle base que justifica O obsequio racional de 
1 .se resume na _confusao surgida nossa fé na sua Doutrina, com:) palavra iufal-
1 com o apparec_unento de ambo6 j lível do mesmo Deus. São Paulo o diz cQm 
/ _na mesma loc.ali<la.de. J;Ia algu'.11ª~ ~egurança e energia: "Si Christo não ressus
! scdenasd 1b~c~iwenietndres e de setn citou vossa fé é vã". l\fas. Ch.risto ressuscitou. 

quem o diz, Christo ressuscitado dos mortos 

Liquidacão 
. "' 

Aproveitem os preço~ baratíssimos em; 

RENDA.S 
PARA; 'l'OALHAS DF, ALTARJ;,S, ALVAS, ROQUE

.TES. SOBitEPl<}LIZES Iil 

t1 o u 10, com u o, o carac er . . t .·. s h 
· d . te 1 d E nesse prod1g10, em qne se mos rou , en or 

· cotaemicfo Ih omman mpe ed qdue absoluto da vida e da morto, reanlmando:sé . . s ·a as assum, m grav1 a e. . . . 
cotàção:· Acceitavel. por virtude propna, quando se achaYa na un-

potencfa absoluta daquelles que morrem, co 1n'? HO!\IEM DE OLHOS ES- pediou, o Mestre toda a s11a virtude thauma
BUGALHADOS - Da R.K.O., turga, ·de sorte que a ·,ma ressurreição é o 

·~cm -I>etér Lorre. - Um reporter maior milagre feito para testemunhar sua 

é como a primkia dos que adormeceram no 
Senho.r. Pois que si em Adão todos morrem, 
em Chri~to todos serão glorificados. De 
maneira que seremos participantes da gloria 
conquistada por Christo na sua ressurreição. 
Corri Christo ressuscitado dos mortos, sere
mos incorruptíveis, isentos por todo sempre, 
da mo.rte bem como dos males que são seu 
cortejo natural, ou lhe preparàm o adven.to;· 
do estado de ignomínia, das miserias humi-

.F I T s 
l'ARA TODAS AS IRl\lANDADEJS RELlGIOSAS 

DESCONTOS ESPECIAES PARA TODOS OS 
COLU,GTOS RliJLIGlOSOl_, , 

RUA DAS PALMEIRAS, 88 a 94 - Tcl. 5-4070 

e accmado como criminoso e . - . . · · · d Ch · 
1 1 i · d b mlssao d1vma. Os propr1os mlru1gos e ris, 

sa ~:r, ª nulovad que Pesco ret O to reconhecem esta verdade. e por issó, des· 
ver e:1'° e ~ 0

· t 0
~ con er I de a estupidez dos Synhedristas, subornando 

scetenafsi:I unpredssdonan es . ve ser de maneira. ridícula os .guardas , do sepulchro. 

1 

es · m \-.C a o as cnan.ças. · · · . 
. Cota.e.ão: Acecitavel menos pi não recuam deante de todos os meios que ========~~-=================:=:..• ·criança~. · lhes parél)am capaies de obscure~er, a.o me-

QUANDO MACACOS SE JUN- nos em parte, este facto. Mas Chnsto .ressus

i'~nt~ 
ÚUÍÍ Ü 

TAM - da R.K.O., cqm Lupe 
Vele:,; e Leo11 Erro!. - E' uma 
comeàia em que dois negociai1• 
tes rtvaes p1-ocúram obter, prefe~ 
.rencía usando um delles metho
dos reprova.veis. Apesar da comi-

citou. 'E J>ara que. nos tempos longmquos, em 
que nos encoutramos ·de sua ressurreição, não 
faltasse testemunho Yivo para dissi1iar a fuli
gem do tempo. temos a Igreja, obra de Chris
to com sua vit~lidade admiravel, atravessando 

· 111antes a que naturalmente ·estamos sujeitos, 
nesta vida, passaremos, com a ressurreição, 
para o brilho da gloria, teremos um corpo 
resplandescente luminoso, . subtil, agil cheio 
de um vigor nov'o que o espiritualiza ,pois o 
torna immune das necessidades teuenà.s. 
Tudo isto nos aguarda quando ressuscitar
mos_ com Christo. E nos será concedido se 
soubermos aproveitar a exhort.ação que o 
Apostolo faz aos Romanos a proposito do mys. 
terio celebrado hoje: "Assim como Christo 
,.essuscitou pela glo.ria · do Pae, assim nós 
sigamos uma vida nova, mortos para o pec
eado, vivendo porém. para Deus, em Christo 
Jesus Senhor Nosso". 

Santo Aniceto era natura.! da isso no soguldo seculo da cidade, as scenas der.,respe!tooas mente, toro.aro O film prejudicial 
Syria. Como Papa, foi succes- 1 Igreja. . tornam. a pell!cu1a desaconwlhá- a. qualguer pabiico. · 
sor de São Pio I, c o seu pon- i O Papa Aniceto Qão poupou. vel. · Cotação: Màu. 
titica.do coincide com os tem-· esforços p,ara evitar o progres• Cotação: Restrlcto. ROMANCE ~ CIIWO _ Da 
pos do imperad0r Anto,nio. i so do mal. Quando desa,ppare- A MENINA DE NINGUEM Uniteél, com. CaroJe .LanfiR;, Jolin 

Não se sabe se foi h1artyri- oiam ahi as ultimas es:peran-. 1-, Metro, com Virg'inia. Weitller. Hubhard e A<hrilfflfl Menjou. _ 
sa.do, mas a sua vida fol cheia ças, lanç;wa mão dos rooursOB, - E' a histor.ia · de U?13- orphã comedia assa.-z mver-OS3imi:J.. o 
de tão grandes soffrimentos, , mais vtotentos e com te.naoi-: ;,Que suppo~-se en.via,cia ~r- .etffiido · não apresenta. inronve
one a Igreja lhe conferiu o ti-.1 dade heroica tirava deHes to- :Deus, leva fe e ~ a uma fài- :~: Comtndo, ha. wna. ece
tulo de Mart:vr. j dos os seus fructos. :~· Aos Qlie _as.s~em rf!COm-· .118 00 ba.iJado e algumas s&ia4J{les-

,- Alem. <ias perseguições cons-1 Deus por_ fim enviou-lhe um: >lI~oo&~~ ~~ 0 que l:ía de sem a dewia. di!lcrBçAo. Pm- essa., 

- E' a historia dos successos e. 
_:evezes de dois llomens que se 
aventuraram na exi:i)9ra.ção dt> 
petroleo, quatl<iO em seu inicio, 
nos Estados Unidos. Infidelida
des conjugaes, uma tentativa de 
suicídio, scemu; pouco respeito
sa.s, rouoos ~ lucta1S oorporaes 
resningem o film ao. pubJiCQ de 
cmMiof<mnadó. 

Cot.açi_l); Besbfcta. 
tantes e atroz.es ordenadas pe- auxiliar de grande "alor, São .. -f-e e O .~ h& ~--superstiiçlio. ralli.o o film não convem aos 
las autori<làdes, romanas, a Polyoarpo. I ~- Aceei~ -'ftdDiescentes, podeado ser vjsto PBEflSOES 
!g.re:ja foi n.eses tempo la~a-j Este rliscii)ulo de São João.: li. .., :~ :QA ~W~. - ~ adt!t1los aeostumados ao c:i.- ~-da. ... Legien of ~,. 
da por toda a sorte de heresias, Evan-gel1sta proelamou alto e; ·llir,,~~:;~ Bita. ~It n&ma,, _ • . . . . , 
e tão poderosos eram ~ seus bom toni a su.p,reumeia do-Pap.a.1 .e ~:~ .Jsniar. -- Cotação. Aooeü&wl pj ~ ·.l!allf DBniSA DA HONRJ\, KY-T-
!loi's inimigos, que se nao fos. ·. sobre V"'_"' 8 os biª"OS _ E~i-~~-~ ... ~s ~-es n11, wt&· ~ Bll IIBROBS - l)a.:. Tl'. Fo-'ft.E. e º. :HAGO DA 

· · d' · ' """ = · -~- QílS ~~ e al ....._ M6JtTE · ~ l!e a sua origem -1vma e ª1 mesnro queria :ma:rear para o.-: ..-. . .. · · · . - · . - Pa~ - GWr,' ._.... · -
l)romessa de Cru>illt-o, as ~r- muudo todo a dlilb!. dá Paselroo,- --~· ~~-~ ddl'a1* ·0 - Em torno de lima l'lWGllie, de: ··JJ8l8 OON'l'&A O MIJNDO e 
tas do mrerno pr~ Segundo O ~a:rio Oriental;:····~·,_~~ es~- mestriços ~ denlk!Ad'& mm~ SEM MfíDO - Aocet-

. ~ntr-a Elia .. Grande nnmero Santo Anact'eto não ~;. )~~~~· ~-,$'ll • rmno- pele, Gtlsl'da Mollfac:ht,,1 g1te, o . úneis J)aQ achl1to&_ 
de fie-is abando=v-am a verda.. ~..a- A... ..- •. ·..,;.;;-· :.na-:~&::ll@>i-lfmM repa.z,ador, emeQ:O do mm - \fme. ~ · NOl'fl!JS ARGENTINI\S - Ac,., . . " e com a:pp.row..-, .. ~ ~..., ·=o sru-: -~ ste . • .. . eanvJD .. 'là 1.· 

· _def:ra fé.. Valentim trab~"l'a. ~o .nâxl se llez O :que etl0: _,,., .. ,. e, ~-:~ - tiaqll:el!a Guarde.. ~ luctaa., _ ti- QeJ 'l'e. 
·. pa,l'a o mal com rara b:abrhda-. <ieaejava :i~· ~ ~ aeima-_ e . r:.otllio8 e mortes f:icaan Jateir&-

CRIANÇAS - ldem. Pode ser 
visto por adolescentes e adultos. 

AOCEITAVEI. PARA Al>úL
TOS - lflem. Pode ser visto · 
tão somente por adllltos. 

RESTRICTO - Pode ser vist.o 
só por pessqas de criterlo for
mado. 

MAU - Vedado a. qua:iquer 
Pllblie<>. 

NOT'A - Tm:1a cor:responden• 
ci& ~ a ~ptos de ci• 
nema. &we ser remettida. para 
Orienta.çãb )?furai dos Especta• 
fflllffs. eatm Postal, 2851, s~ 
l,'laulo. Nl!. capital, as informa
ções sobre fflms llel'im promp
tameme attendid.a.s, no dia, se
{flli;nte ás estreias dos mesmos, 
pelo t,elephone: 4~1718 (Séde .da. 
Associação dos Jornall$as Ca
thoUcos). 

de e ef:fieieneie.. A celebre 
1
- . • • , . .: ~ -~~,:~, ~ -~ fimr n!kmte aten~ pe1o ~ r COT!\ç&ES: 

· Marcelh''m1, atrahia para o -cu:lto1 .As heresms dessai epoeha,. reé :~t._ ~~ as ·-pessoas de ·ffl• risonho, não offereeendo m&iQ-'.:l Xarope "CRUZEIRO no 
, 'immorari-ssfmo dos CarpOCl'a-1 ceberam um golpe. lll:C'rtal . nos '~ f~.. • res h2ooAvenientes. BOM - Pode ser aasàstldo por BR'Am'.L" lndieado no tra. 
titas todos as que não ten<lo escrlptos de Santo PolY.carpo~ C~. ~icte. · CotaQio: Aeceitavel --'dos, com provett.o lllOi"al, t.mnento dM tracheo-bron-

. :coragem de luctar <..'01-ltra as ~lldo e~_berante1nen,t,;e ª: ·bc . ~Y.9 'n}STAM:ENIJ:O ..... FEOOffl PBOJDBIDO - Da BOM P.ARA ADl1LTOS - Po- chite.se, sua:; . manifei,'tações,, 
· ~ões, proct1ra.m um meio de t>l,U'eza da F:e pregada · .· · i;'0/1, ~ ~ ~ 6$1~ e· mtro, t.0m Càdt Oahle. SJ,en-, . d0 trazer PJroveito :moral *ão so-1 fusscs rebeldes e abundan-
conv.intal·as junfame.nte com a. PaJ>a. · .la~ Dtiía"Bail. - ~- cer "!:2~· e C!a.udei'te ~ m6!:!fle para lMinltas. . t tes, tosses convulsivas, etc. 
-consci:enofu. Marcion vivia. Quando, em. 168, Sa»to Ani- ~·®~ais de um: ciltial. • · i.~.q~, •: •' : ; ; • - • - ·,, AC.CEfTAVE. L - ~ixJra sem 

1

. Leib. ''VtJG", ca.i'xa postai! 
itambem lWf!Sa epoeha e em nm ceoo I!lOJ'J"eu, deixou por muitos eompiero ~- ao case.- T O D O C A T H O L I C O proveito mom:1; pode :rer Visto .:n'1õ _ s. 1'-'awo. Em phar-
~ ma-is aetivos pro}Ydgadores : annos oo!'lS!ilida<lo a, sapr,ema-: :~, ·ã ~ffltt e ~~ões Ir• d e v e I e r o por todos. · macii.s e drogarias. 
de uma tBrc-eiJ,a. herBSia. Tu.do I eia Papal. ;:.i·eg_-ttla?t\'1, a~ natural- " 1- E G I o N A R J o .. AOOJ.lITAVZL MENOS PARA .._ ___________ , 

IM f. t . · · . 

Ai)VôGADOS 

Dr. Vicente MeBDo 
P.ra&a,. c;la.- Sé, 23 - 2.<l and~ 

Sa1811 

Indicador p·rof issional 
Jir. PBniD Corria de 

OJiv.eira 
.. Quintino Bocayuva, N.O 54 
_ a.o - sala. 323 - Tel, 2-'12:18 

1 ;N. Cesar ~ 
Adwgadoa 

largo ~ Miserlconiia. N~ 28 
- Salla 004,--

C-0:N s.-,tRl1 C~3ll-E.S 

Á..ffi>nso ~i 
E'eâto~l' 

. &tudos - Ptolecl',os - OI~ 
~ ·-~ 
~ -~ .·$ -~ 

~ . 

·Dr. Hugo Dias 'de 
kldl'ade 

O!h!ica g_úal e má~ de 
.smbDJ,as 

eons. ~ ~ Badti'6. m -
~o a;mta.r _.;_ ~?le 2-2:ffll. 
Res.: Rua ~ê de &!'fli!a, 55 -

T~ 5-6665 

Dr. ~ Bourroul 
F • p n~. ------------- ~: Lasgo São Poolo Dr. tancJSCo · • a.~wa- Dr. Gil éelidonio N.º s - Tel. 2-2022 - eoi.,s,: 

Be1lmeister :'Pàl'á)s - Molmias de Scnho· , 'Rua _'I de Abril, 235 - Das a 
,,_ ........... - 1º ----. '. l!aS, - o--.- ãs 5 ~ ·aua.s--. .,.,,.- ···-- -·~-

- sala 3 • 't'd. 2~ - s. PAtf?.o Re.side,roia: ..... R. ~u.erque Dr. Bamesa de Barros 
M li de N9vembro, 150 - 7~ --~---~----- Uns, 902 - T-~ 5-4156 ,.... __ _ 
...-.. - 881a 'l4 - 'N. 2--883Si ConÍruitorlo: - ~ l'diu'ooni, -.;...,...,6 _ - Mo!estjas de sei:mo-
- p p~ ~ . :.;;; . ;,·.-0 a-""'-- - Te. l. 4-8581.. l'll8. - Coa&: Rua Senador Pei'j6 ;;.. -.. ·:.w~ . . . . ,n V ~- ,N;'J - - t.J - P!edio Itaqae-

---~Momesde, 
~a,de 

--~~t.23-
il.º· andar • &lia 38 - Te!. 2-1988 

,, ·------~----
.. B. ~~ lllilu,-~_. 3;_0.~ 

"4'-eie,Dhone ~ - Sãb-·PaalQ. 

Dr. Camargo Amkade L'6 - 'M. 2;~ - Res.: Tele
DoeJWl!S de seulleras - Partos ~- '1-<• - Consultas drus 

18-w; 11. e éias M às l'l - Sab-
Da. ~~~ e da: ~ das !O ás 11 hora& 

. ~ :, . 

BNGENHJ~JROS 
· Matemidade de São Pauto -
eons;:· n. senaoor inetjó, 200. 
Tet.: 2;:,2'14i - Das 18 ás 13 
homs; -~ .,.nes.: Trav. Brig Luiz 

Antõniô, 8 - Tel. 2-6035 

"·:.-Dr. G: Cllristoffel 
Praça da Republica, 8 

daíi 9 ás·ll e das 3 .is-: 'llR. 
,liIBTOMAOO, FIGADO, INTES

. '' 1ffl'l§4WYiJõU.:.MIHzbroarL 

Dr. Vicente de Paulo 
MeliJlo 

. Prof. de Hygiene do Collegto 
t1niversitario 

01rect.or do Sa.natorto "Vilia 
Mascotte 

. l,;QNS. R. Marconi, 34: - .&,o 
andar - .Appa.rt. 63 - REB. 
Avenida A.gua B;ranca, 96 

ie..~4@si_.ua~ 

.RAIOS X 

Dr. J. JI. OabeDo Campos 
MEDICO RADIOLOGWr.A 

·Ràtlio - Diagnostico Exâmes 
~ á. domioilio 

· ~.: Rua .Manlon1. 94 <Bdtticlo 
Pasteur) - 2.0 and. - TeL 4-0655 
Ires.: Rua Tupy, 593 - Tele
,)hone 5-4941 - SÃO PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. Jesé' E. de Paula .A,ssis. 
Adjunt.o da santa Casa - 0pe • 
rações e tratamento das moles-
tias de ouvJdo, nariz e garganta, 
Cons.: Rua. 7 de Abril, ~ -
l.r, and. - Apto. 110 (das 14: ás 
17 horas) - Te!. 4-7551 - Res.: 

TeL 8,;2'132 

MEDICOS NO INTERIOR 

J}r. Luiz MeJhado Campos 
Medico Oculliita. 

mt.U®X, . - il§T.. i, l"A 

. HOMEOPATHIA 
Dr. Rezende Filho · 

C-ms.: RRa. 8enad<lr Feijó N.CI 
285 - 'lº andar - T-el. 2--0839. 
:Das 15 .ás l:8 hÓl'aS - ~.: RW!, 
0astro AI-res. 5f.l'i • Te!. 'l-8161' 

DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomeu 

Cirurgião-Dentista - Radiologis• 
ta. - Pela Escola de Pharmacla 
e Odontologia de São Paulo -
Cliniea· _Dentaria em. Geral -
;Raios X - Diather:mia - Infra
Vermelho - CoaguI~ - Trans
~ - Vitalidade pul
par, etc. - TI-aba.lhos por ca.r• 
tão, hor.a ou orçamentos. -
Rua. Martim Praneis<l'); 97 - Tel, 

5-54-76 - S. PAULO 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado da Fa·· 
culdade de Phannacia. e Qdon .. 
tologla de São Paulo - Cirurgião 
Dentista diplomado em 1914 -
Ex-dentista do Lyceu Coração de 
Jesus - Especialidades: Pivots, 
Corôa.s, P o n te s, Dentaduras 
a.na.tomicas. e sem abobada pala
tina - Consultas: Das 3 ás 13 
e das 14 ás 19 horal! - Cons.: 
R.ia Direita., 64 - 2.0 andar -
Sala. 7-7A - Res,; Al. Barão de 
f.4'ª-.CJ,ç_ll~~.t._._ .. ~ ~ li!b._R.Ama, 



FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 
VJNHO 

CREOSOTADO 
de Jóão da. Silva 

Silveira 
GRANDE TONICO 

INVASÃO DA 

l'UGO-SLA VIA 

.Cóino era espérado, a Allérhanha 
~vadiu a Yugosiàvia e á Gre
icla, no Domirigo de Ramos, dilt 
'-6 CÍé Aoi"i!. 

A invàsãó seguiu-se a um dk
.cufso dê Hil-lêr em que o "fúhê*r ,; procurava justificar a ag
pMãO a esses élois paizés. 

Ein sumfua, Hitler atacou a 
'Inglàtéri'a poi· provocil.r a guel'ra 
tios Bálkans. Atà-éou a Yugosla
ltia pé)r têr se iebê'lado contra 
-i; pàéto tripile-e. A Grécia foi 
accu...<:ii.da. de pêrmitt!r a · entrada 
~ trof)às liiglézas no palz. 
· Na ·sehiana anterior· Belgrado 

e' Zàgi'eb ha viàm. sidÓ conside
crada.s cidade's abéi'taS"; razão pela 
iquaí foi bastanté t\xtrànho o ar
-1'a2.àtlor bonfüan!eío aei-eo le"Vado 

LEGJONAR.lú -S_ã:o Paulo, 13 de abril de ·, :;:, "i 

i-==--.;.;..;.;.;;;;;._.;.;.. _________ 1 

Syphilis 
Rheumatismo 
Feridas em geral ? 

« ELIXIR · DE · 
NOGUEIRA'"' 

Miih'àres de 

':T' ··l 
~ 

eeus e da :Virgem Santissima a 1 ~ 
nossa lucta será coroada. pela ~ 
victoria definitiva. a mais glorio- , ~ 
sa. das vlctoriah' gregas!" -==,~·"""'=-é=m....,m•amaa<>a1_.,...,,,._..,_.., ___ _ 

Est.adoN Uúidos fornecerão. 3 Yu- 1··, 

goslavta todo o auxt110 máterlal ...;......;,.;:;;,;..;;;;...;;;.;;.,...=====::..e 
roossiver. _cl~ ª?c;irdo co:n os esta- 1

1 

-~ide11.tcs n~· ~mêric:"á d,_ , 

Segundo se diz. as forças al
lemãs que estão empenhadas na 
frente balkanica ascendem a 22 
divisões motorizadas. 

Os allemães atacam a Grccia 
na Thracia Oriental e na proxi
midade de Salonica.' No dia im
mediato ao da extensão do actual 
conflicto. o exercito allemão a t
tingiu o Mar Egeu nas proximi-
dades do territorio turco. , 

Na. Yugoslavia o exercito do 
marechal Hiszt ataca o sul dá 
Servia, afim de dividir os exer
citos grego e yugoslavo. 

Os yugoslavos atacam a AI
bania, com o provavel objectivo 
de liquidar as tropas italianas 
nessa região, como tambem para 
effectuar a JUricção de seu exer
cito ao g1•eg.o. Scuta.if. situada no 
norte da Albania, já cahiu em 
poáet dos servios. Tambem nà 
Dalmacia faz-se rnntir a acção 
yugoslava. Zara e Fiume, impor-
tantes porto itali-<tlios do Adria
tito, estão sob a bandeira servia. 

tu tos existentes. . . . v~~sc hv))Othccado s~1cl2 ncr ~ 
. Transmitto a vossa magestade ao góve;úo de Berfün. Nei;t.a , Em nota semiofficial. natic1ou- eml)ârcados os primeiros arma

se da capital ingleza que o total I mentas para a Yugoslavia. o pre
de italianos presos durante a I si:!ente Franklin D. Roosevelt em 
campanly,Í da Erithreia. asceende rr•enAAg·P.m ao jovem rei Pedro II 
a 10:000, entre soldados, oificiaes assim se c,:primiu: 

a expressão de meus mr.is ar~ t"e da Amerka sõ éxistení 70.~--' () 
dentes votos pela falill resistencià croatas. · 
contra. es5e assalto--criminoso :l. · J. ÁtLóctJçAo _ s. s. n ,,,; a 

independenf,Íá e á !ntcgrid:.1-cte dê .. r Piô XÚ· fàrá hoje, pcl" 
e sub-officaes. "O povo dos Estados Unidos 

O exercito patriota ethyope que sentiu-se profundànientc com
combate a'.l lado elos inglezes tem movido pela cruel aggi'essao, não 

· vosso paiz. tação de radio e\<:> vaticano. .;,8, 

se sobresahido pela va·lentia. · j provocada. de que foi victima o 
Foi o!flcialmentc annunciado quC' 
cabe a esses homens a occun:c- povo yugoslavo. 1 

ção da cidade de Debra Mar~os. O governo e o povo norte-ame- 1 

N 
. . 

otté1.a s 

do. M ü.n.dó 

MENSAGEM DE 
ROOSEVELT 

rkano contemplam com admi- . . . . 
ração a valorosa defesa do povo ! 1 CONVERSAÇÕES - O si·. 
yugoslavc. facto este que c-onsti- 1 . · Matst:·Jka, primeiro ministrá 
t-niu ni.ais um exemplo brilhante I Japonez .. o_ra _em Moscou celebra 
de su_a tra.dic\onal bravui·a. · , conferencias com M:olotov e Sta-

No mesmb tempo em qué dos Como jo\ o haYia. a1"firmado ao ! lin. 
portos dos Estados Unidos etam !l:?.Y_er110 de sua. magcsta,je_ os 12 SESSÃO_ - o gabilwte tur-

Ouro 
Rua Alvares Pentea

do, 203 - 3.0 andar 

. cq reuniu-se extra,ordiriaria-
CA UTELLAS DO .\!ONTE DE' SOCCOHRO mente dia 8 para tratar dê as
-' JOIAS USADAS 1!l BRILHANTES - surnptos ligados a rkllitica in.ter-
Compro pagando os melhores preços nacional. / 

Dei -
3 DES:'IUNTIDO - O governe 

m_ -~ rt\ ~ ~ ,.. ft I d!>- Yugoslavia. desmintiu a. 
E"j ;,;l V ~ 1. ~ ~ U noticia de_ que 200.0ÓO crotas i:c-

)igcirà àl_lbci.tção que será ,e:.; ... J.<I, 

pela ben'çãb "l!r~i ct orbi ". 

5 l30MBARÍ>EICí .- Depois de 
18 noités de oocego, Londres 

voltou a sei' bombardeada pelá 
aviação gérmanica, no d!íi. 8. O 
1101'te dá. Iriáfü!á. tambem foi at
t!ngido. 
6 DOMlNW - cóm à8 u1t1.:. 

más '1-ic_torias na Abyssinia. 
toda a provinei.a de Godjàn éahiu 

·!s~~;?';;;~;~~~~. 
Oculista , 

Rua Senador p:- Egydio, 15 i· · 
·{> Salas 5i3'-14 ~- 14 ás 17 hs 

Telephone 2-7313 
.- "'.-;;.,,.__-._._~ • .... ft •. •••+• 

, 1l !'ffeito pela aviação germanica 
,obte a capital se\·via, no mes
~ dia em que se Iniciaram as 
hóstilitiàdes. 

Os reis Jorge da Orecia e 
Peiil'O dá Yugôsla.v.ía. fançaraii1 

Outro facto que patece con
firmar a cren'ça de que a guerra 
alastrar-se-á por tooos os Bal

. kans é o rompimento de,relações 
! entre a Grecia, Inglaterra e a 
f YUgosiavia oom a Hungria e a 
1 B.i.ia. Sofia, capitàl da Bul-

gà,1':Úl, soTfréu em seguida rude 
' golpe desferido pela '' Royal Air 

Paixã.o de Nosso Senhor Jesus Chnsto 
A .,CôLUM~-~ !'f\ . 

~". 
1 
/ Em. sua offensiva no sector da 

. Jesus é o nosso Red.emptor_, ,_· homenagearaliH1'0 c,01110 ncus-1 irmãos de raça._ .q.: u __ e yorriam f 
J<Jlle - o J<'ilho de Deus ---· fe1- Menino. . delles como s0 fossem a pro-
to Homem quiz 1:10rrer por i Mas. 0 nosso Jesüs. queria pri~ morte. A filha dé_ J airo, 

FRAGELAÇÃO 

~lavia, o exercito allemão 

1
. attmgiu dia 8, as cidades de 

1'.'Ísl e Skoplge. Alexandropolis, 
J nà Th:rada. Oécidental, proxlma 

·< à fn'mteira da Turquia, foi igual-

nós! J<Jile - qu-e e Amo.r I mais amor, e porisso mostra- <:> filho da viuva de "Na1111. La-1 As leis fomanas concteni.na
quiz mostrar-nos o quanto é! nos os Reis, sempre e sem- zaro de Bethania.. todos vol- vam os açoitados a ·serem pi•e, 
Bom. Até que ponto é capaz p.re Infinito. Não se contenta tam a viver. depois que a vida sos a uma columna, e de tal • 
de amar os Homens... em ter' vindo á Teri·a. Deixar lhes fugira·· elo corpo-. entregue modo ficavam atados que o 

Elle --- que é' Deus - abso, a dextra do ·Pae pela com:Ja- a corrupção do· t.um~Ío... . peito da victima apoiava-se na 
luctamente fala.ndo. não pre-' nhia de pastores, o seu thro'no Mas o C/1rist<): não d.escansa. parte superior do tronco de 
cisava tt:lr morrido por nós. i de -gloria tielo berço de Bel em. Emi:wti"abc.Jas . facéis Jiára os supplicio. Ha duas columnas· 
Bastava-Lhe u11; pensamento j Elle quiz mais ainda. Per- purns co~ar;&es. falia do reino passiveis de se!'e111 a verdaclei
apenas. Um deseJo. A vontade. mitte que Herodes O lJersiga, do Pae. dô di-aiide i3ai1qucte ra. lJma da casa ~e Óàifaz; e 
de perdoar-nos somente. : no seu odio sem lei. no seu de Bodas que pará todos pre- .a outra do Pretório dê Pilatós. J u·.u E·N t·u D E 

> A-LE.XA-NDAE ·. 
'1>róc'Jt1JM.Çôes à. 6el1$ pOVOS inci
·tando-os a combater para a: eon
:;servação da independencla. e in
ltegridaoo de seus paizes. Os che
foo militares dessas duas nações 

.. tambem se dfrigfram à suas tro
pas. Entré essas proclamações a 
'mais divulga.da foi a do general 
Papagos, chefe do exercito gre-. 

. go. assim coneebida: · 
"Officiaes, stib-officaes • e sol

dadósl 
, Mais uma vez os exercitos gre

#OS fórãm chamados para de
:fenli.él' o nosso terr!torio. o novo 

. ,4nvàsor améaça o têrritorio que 
defenderemos. Venceremos <lesta 
vez, Mmó jã vêilcéin<>s o outro 
-"inimigo. Vencé:i:emos, porque com
batém.ós sob o pavilhão da jus-
tiça! 

combatentes da frente italia
na! Ôóntinuae a lueúa 1 A{:cres
centaé novos louros · ãs nossas 

·t>andleirasl 
Ccmibatent.es da frent-e anemã·J 

. Moslrae que sois tão bons solda

. dos quanto V-OSSOS fr.mãos no 
. ,sector italiano. Oom' a gr-aça dé 

' - , t-B.a.rc.A nA. st: 163 t ~.... . ' 
\ S. PA:tJLO 

FlK:alizado peló Governo 

1ncnt.e· occupa.da por forças ger-
manicas. 

Apesar da investida allemã ser 
vlol.enta e dos exercitos do Relch 
esta.?oefu muito bem municiados, 
os -aóh:ia,iioo hellériicos se portam 
hêroleâfuenté em l:ace tio advêr0 

sã.rio. No valia do Struua os 
àUémfiies a:o tentarem o avanço 
soffreram pesadas . perdas em ho
mens e em "tanks". Diz-se que 
uma columna motorizada ger
manica, foi !i:lteiramehte destro
Çl1.da pelos hellenos. 

Mas não quiz assin'\, porque. egoísmo extremado clÓ devasso pa1'ara dri, Ioda Eternidade .. , A' primeíi·a ..e.... segtitiilo plau
decr~fado a presente oi'dê111 da e desposta cruel. Emmigra-se E' Jesus .vae passando. ; . o siv"êl .e viavel. tradíêçãc, - Je
Provide_ncia, urgia mna satis- e vae ao Egypto. atravez do despi·eso dos maus. A Jiéi'segui- . SU~ éStevé 3:tiido, dufaí:i~~ toda 

- · . . . noite que l).recedeu o seu jul• 
facção condigna pela· infinita d!lSerto immenso, âs intempe- çao dos pode1osos. A mcom-. ga t I S h "d f 'l' 1 
injuria feita a Deus peio ho- · rias do clima, do sol,· o tedio prehensão e mesquinhez dos 1 

0:en1 ° f~ ºd. ~:. 
811 

r 
11

• ª 
mem pecador. E porisso quiz e cansaço das lobgas caminha- bons, do que O amam mais de !t nuª 01 

!VI ida em dtms 
sah_ 'ar-nos como nos salvolf •. das... perto. !\'ada lhe é poupado. E, metadesd :n

1
o
1
· anf~o 

611 
· 

S ff. d H l D • . . , de Jrnda •ir c:ni·à r . . · / Uma e as icou na proprla. 
o ien __ º como º'.ne n, eus, E. é cannnte1ro. Ohsc,u.:·1. e . _1 o. . 1v1a1-s_e. casa de Caifaz, convertida de-

os soff1 un.enlos rese1 vados aos hum1lde, t,omo todos os fl!r10s J.>; ass11n vae · chegando a pois em Igreja Quantó a ulti-
pecca_dores. '. do b_u_rgo de ~-azareth, aldeola grande H~r~, Tibieza àos jus-' ma foi levada ~ara O Cenaculo, 

A. GUERRA NA AFRICA Adao e Eva peccaram. Era- perdida no pa1z de Israel. Sua tos: Trah1çao de Judas, po.r e mais tarde reduzida a peda
Lhe fac(! e justo precipi~ar- ! infancia ~ mocidade se eclip- me10 de UIP . beijo signal àe çCís pelos mahometananós (pe • 

Na Afl'ica, a guerra prosegue, nos no inferno tal qual f1ze-l sam quas1 completamente. Ape. amizade, p~rant.e · os Apostolos. dáçós cistes que O Papa· Paulo 
cheia de altos e baixos. Ema ram aos Anjos. Mas não o qniz. na8 do Ceu, o Pac Celestial ainda tlo.rm1tantb";, e a tu.roa ín. rv repartiu eiítt'e- 08 sdbêránoer 
quantà na Lybia os exérc\tos mo- Livra-os de tal castigo. E lhes observa aquella casa. onde da- culta e vasia · Pedro (o qull da Eufüpa. ~ilarito à ouÚa niê· 
torizados italoagermanicos pro- promette a Redempção. Pre-, quellas t.res Pessoas crescem tem as chaves do Ceu) a_ negar· tade desappai'êceu sérli deixar 
seguem ná réconqu!sta. do têrre- r;:::============:::;;: na Sciel!cia e Virtude de Deus. Lhe tres Yezes por !lleào de indicio ... 
no perdido, na Ethyopia o ge- o u R" ·. o· . : E assim chega a Hora de uma empregadá ignora1itc (' 1 ~ A scigul1da édlÚ1üna existia. 
neral Cunninghan dá os ultimas 1 J_esus. iile:·nie, , 110 Petrorio de PilàtÔ"s. Ella 
golpes no iint:)erio colonial ita- PRATA E PLATINA j O nosso Messias vae agiJ· 1 Nad~ Lh_e falta para amai:gar é dê J1Órphiro, é niéde séténta. 
liano desta região. de toda especie, ao preço junto aos homens, incredulos · ª exiS!encla:. Tcirnai· . niai~, e cinco edis. ele iíltw·a. Arlfiga. 

As forças irtótorizadas totali- mais alto da praça, com- te maus. Descrentes é devas.! amargo_. e ch~io d~ trag~ ·º \ mertt·é véherada rià Igreja do 
tarias occuparam na Lybia, as pra-se. Consultem nossos sos. Tendo. o cora~ão riaufra.1 seu .caltx, bel:hcln ate a ui tuna·, S_ aiitd Sé1julc_hfo dé Jél'usálérn, 
posições ing'leza.s de Derha e • go t ta preços. Rua 15 de Novem- gado no lamaçal dos péccados, . · · • . . . . . j' está lia capella da Appàriçãó 
:;:~:~ I:i~:~:1:n«:.,n:º1;.:ss:~~ bró, 193, 2.0 andar, sala era lhes impossível éomprehen- Mas eslucleh1os de mais pé'T'-, de Jesus a SI.ia Mãé, na Basi-

23. - São Paulo del-0. Mas o Chl'isto não hesi- to, e atravez dos tempós a: lica do SalHó Sépulch1;ó. 
estas mesmas forças occupara,m •·=============:'..' ta. Vae ªté elles. Alravez de Obra dá Redciiiipção. Tal <iorrio 
Benghasi, ca!}ital da Cyrenaica, ~ · · 
cidade que havia sido c.apturada diz lhes Maria, como coparti- suas palavras de mansidão e fizétnos, com a figura de Chris- COROA DE ESPINHÓS 
pelos britannicos no dia 6 de cipadora do Grande Mysterio. sáiltidade Por meio dos mila-, to, façá1hos cofü os objêctós 
Fevereiro deste anno. F-ez a Humanidade esperar mi- gres portentosos e indiscuti-' que figuram nos seus ultimeis, São Jeroriymo acrédita qué 

Na. .A:byssinia é vertig"inioso o lhares de annos, sof.frendo e veis. o cego vê. O surdo ouve. J dias de exisleíi<iia têfreila. Ell~ déve tei· sido feita com 
.avanço inglez. Depois da queda esperando a chorar-Lhe a de- O, paralyt1co ele na:-;cença ca;: Comecemos pois, espmhos de um arbusto, encon-
de Debra Marcos, Harrar, As> mora na expectativa que tor-' mmha. A lepra se alii11pa tlo: tradiço na Palestilia. _ O rhâ-
mara e Àdua, o exercito do. gés nou prolongada, afim de que corpo_ leproso, ab~rto_ em cha- O ot\LIX DA ULTIMA CEIA mus,}alv~z a mesma plauta a 
neral WaweU convergiu sobre a comprehendessemos o valoi· e gas, mcapaz ele mspirar um · que Zmne1s chamava, (basean-
ca.pital, A<idis-Abbeba, que foi preço do favor que nos fa~ia. ! pouquinho de coinpaixão aos I E' a peça do relicario da j do-se Iios . antigos. botánnicos) 
occN})ada na madrugada do dia ratriarchas, Reis, Juizes e Pro-' ==============::; i Redempção, que é mais de:;;- j rhamus spin~ Ch_risti. O . arco 
6. sem que tenha sido offerecida phetas esp~raram-Ko, anun- · 

1 
·;~"'.'da quanto a sua authenti-' àa ,.c~roa foi feito. _de ,Junco 

1 
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grande resistericia por parte das ciando-Lhe a vinda. Principes cidade. Perdendo-se sua ori- · ma1 mno, ao qual fo1 atado o 
.. forças ita!ianas. . e plebeus. sabios e ignorantes. =;::'-''---"'-'-"--4' gem na Cnuna e nas leritlas rhamus, tanto 1)6r fora corno 

. A respeito ~estas tropas. ;1ott- todos suspira.ram ·•por Elle, de : dos seculos. Acredita-se con- ·po.r dentro. E deste modo for-

O Mellbor '.Ensino Pelo Menor 
c1a.0se ~ue esta irrem~diavelmen- 1 lamaçal de sua miseria, do ne- l lutln que O verdadeiro está mou-se uma_ espécie de eapa. 
te

1 
pe

1
rd1da, fa1Dlando Ja em <'ert5>s · grnme ele suas culpas. se!I\ po- depositado, e venerado como cete. que élitet·ràdo á cabe<:a. 

creu os que o uque D'Aosta nao . . I inegualavel Thesouro .. na Ca- de Jesus. d_escéu-lhe até as 
tardaria em cessar as hostilidades. ~:~-- de s1, remediar suas pe- lherl.ral r.lê •Va:e11ça. Hespanha.' sombrancelhas. 

r
·.:-.:-' E então, após niillenios rle : =-~~ el1'.'~x!~e:~~r~~ª;,e~~~:!id~1~\~: I di~i~~

1
;~\ttc\f1'.;~~:a~~sp~~I~: 

- Preço---

·.OS MELHORES PREÇOS 

:.~ 
E A MELHOR QUALIDADE 

.Presunto e ll'rios - Vinhos Finos, 
Fruetas, Biseoutos e Bombons 

Generos Alimenticios 

- annos de anceios e queixum_ es.. · · concha ila sita parte superior, dos romanos, e esteve em Je-
e actos de fé e esperança o . 1 t vr · 
Christo veio ao mt:fndo .. : · ~lrf".tl!~~~~ e 1cm mais ou menos as dimen- rusa.em a é o scculo. Divi-

sões rle uma metade de Ja. di:lo· eni íJcdát;os, o thaior clel-
Quiz anniquilar-se o nud,,; raiijá. t:Hiamét:itld ilor viiite e les foi doado á Siio Luiz. que 

possível _assemelha.ndo,se por hito perolas e quati'o pedrás construiu para Elle a Santa 
sua humildade ú pequenez de dP subido valor que embele. Ca.])ella tle Pai•Hi. Há esrlinhos 

is nossas contingéncias. Podia '",il!ljllij~ zam-no admira ,f.eJmente, jun- em Piisa, Tre\'erls, 01'iÊ>do, V~ 

meio do ouro e cio poderio rle : ouro mass1ço. . _ 
1
-

Cesares. mas não o tel-. F':ii AS VESTES DE JESUS 

'

. ter nascido em palacio. No "" i tamente c?m as duas aias de! lença, Roma e vv·evelghem. 

Conta-nos a Hi"storia. é1Ue fói 1 

EMPORIO Mo NT EN EG R o ._'. buscar na obscuridacl(" dp Ull1 "'" .. _a.,._·· . . ,/) l"iJ achado na se}Júltura de São! ·. . 
burgo esquecido da Judea. 08 U.1tt:, :.L·t o,,: ~ .João da J"'"éna, iios Pit-ineus. ! Seg-_undo à ~od_ã hebraica, oi! 

lttJA AUGVSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 seus progenitores. Dois filhos w• '"N°•0• "' ''" :l!artini _ r, levou-O dalli'. pai··a· isra.el_,tas ves_t1am .. _se c_·on __ 1_. dua_;; 
R. 24 dt Máio, ~o o 90-Cáixo Póitol, 102& , 

A V E N I D A 
,_· obscuros de uma famiHa rbai ~===---:;sA:;,:::.O_.'-:;.:,A~U::.:L~o:._ __ ...,. 0 seu Pálacio; dónde foi t.rahs- LUn~cas superl)ostas., 9 "sãdin ., 

MERCEARIA .., f desthrnnacla, de uma familia PRH,.,.. poi'taclo para Valeíic;a. por Af., ca~·iisà de lã é ihfeisoi-. Sãd 
real de um povo vencido. de foliso v, 0 Mâgi!ailhiio. Joaa Evangelista considera-o 

AV, BRIO. J;UIZ ANTONIO, 2.098 - (Em frente à Igreja 
lm.máculada Cortcéição) - PHONE 7-5453 

Exi,érimente a 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
Kilo 9$000 

uma patria sob' o· jugo pagão ,---'--------="-------- inconsutil. E finalmente o 

1
,. r.lo extrangeiro ... 1;; tomou por "A&.1 armo· r~ r·-; .:::ii._ v· ·1·· d.·· a· l ''ciieito íteth", â foiilcii. e:ité-

berço o est.abulo humilde e .i,, ~ ~ ~ rior com rhâligll:s, angidas á 
. ahandonarlo. da ,·elha Belem Especialista em tumulos de mar~ore e .granito, _ cintura pelo "efod" cinto d,, 
· de Judá< orgulhosas de suas:· Preços modicos. _ A. VIDAL NETTO. _ ÀLÀM.EÔA I l~nha .. _(e __ ._ª_·s vez.és tam. b.en.1 de 
, Pl'.\illhecias e embriagadas no !3A F!ÂO bE LI MEi RA N;º 1dS. _ Téleohotie 4-2312, la). O '

1 
taleth '' füánto de for-i vicio. · Al1imaes. dinJinuiram- SÃO PAULO. 1iiâ tjtiãd1;àdo, ê dHâiido poí' 

·' Lhe Q Mo da uoite, e .iasto1·e$ (CÓndue lià_ -~ar, .!"ifil.~ 





Nota 

Uma 
Pel-$ se~d.a :ve.z. a Semall3 Santa é escdlhlda.. nesta guerra. 

Qll,l'a..o inicio de novas offensivas e novos horrores nos Balkans. 
Não se pode .attribulr á casualidade es.sa escolha, porque dwna 

e doutra vez os fact.os que deram origem a esses ataques foram 
ee registrando em successivas etapas, de fonna inteiramente de
pendentes da vont!l.de dos atacantes. dando a estes inteira Jil)er-
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se vence a Maçonaria 
d.ade de àcção, mais· cedo ou mais tarde. O Governo de Vichy decidiu I r.n. Não no~ deixemm,. po.rém. A nrnc:ona ria Ímpoz o seu es- fazer o govei"no de Vichy. 

Os palzes bal.kanicos vêm assim soffrendo os maiores horrores, ! d(ssolver as sociedades macu-1 ínudír. jX Frnnça foi victimn: pi rito ne desci!l'lRtiÍ!,nizaçiio no I Satanaz r\-se da rrtànobra em 
e chamando as maiores desgraças nos dias em que a Igreja com-1 nicas que. durante um seculo.

1 
da:c; c,abalas rnaçonic:::R, mm; seculo passado. srrvinclo-se _ de falso .. Jü reincarnou em novas 

Pa' _ de No Senh dominaram na vida publica da n_ão p<'>nsemos q1H' o Pspitit.o toda8, as fortnnlaR e J)€netrantlo inascaras e ,,or isso zomba dos 
memora ª ucao sso or. . . · maioT parte dos paizes, O cha-j ma<;oni<'o se tenha <lf'ixacto em todas as inslitui<;õr,s. Foi. q-00 ,;,ãü atraz de mascaras ff• 

Sa~~m ell:.s soffrer. sobrenaturalizando essa dor. e certamente I n~udo e~pirito liberal e _o espi-, afun:tar com os p~lilie'OR qn~ o, ::h_solntista, ·roí c'.instltnicio!Íal,: l>.ia~. 1~a~ deixam ; medrar o 
ressurgira.o redrmidos de suas culpas. rito Ja1co rotam criacoes do; <'<erv1ram. O espir-ito maçon1co l.01 drrnocrata, r J{; cl;;':0. nesta· i,i:,n ei;p?rito de men_t1ra, de -Ju-

Ma.s O que faz estremecer é a ideia de qtfc os seus ,adversa- j espi.rito m_açonico ~ue preparo~· já tinh~ trasmigrarlo para o. h_ora, ter Vf:'stielo, a_qui ou nco-
1 

xnria e ~~ tenebros~ conjura. 
rio· e colheram propositadamente a oce'asião para O ataque. e conduz111 a re, olução poh- commumsmo atheu, termo lo-. la. a capa conio ... ati,·a. i O 0sp1rito rnaçomco .actlv'o 

s s . . ·t t . d 1h de . d .0 tica de 89. gico do maçonismo. O que I Entrou nas irmandades e é, por essencia, um espírito de 
Se aSSlill foi, e um p:oposi O sa amco eu- _es O _seJo : pr - Tambern já hoje se conhe- trambulhou .agora na França, confrarias elo SS., foi terceiro deschristianização. de odio a -

fanar esses dias de oraçao e de Iueto da IgreJa, entao mais que cem os cordões diplomatiços e, foi apena!\ nma palha<'a ele ma: franciRC"ano, pe:ava-se por ser D0us; 3C queremos dar-lhe 
nunca a facilidade de suas victorias no mundo assumem um as- os motores internacionaes que· çouismo. a mascara já eonlw-, 1irovPdó1· cl11ma l\lisniC"orrlia,, ,i. · ..;ombate a sf'rio, formemos ver
pecto diabolico, exploram a mascara maçonica chia c clesacredit.U<la, : qi:ando· finita po;;to q dinne:ro dadPirus ''PlitPS" christã.~. qutt 

Porisso. quanto maior 
O 

exito, 1nAiores serão as contas qur como PXploram nés1a hora, a:c; ! O cspir!Lo satan'<'o 1.r:inRmi· ::i(' Dens 0. dói; pobrPR ao f,f:'fl'i· incar11Pm o P!'lpirito do R:vange-
su.us_. suhstitutaR. · ie-r-ara em hnscn de nov:rn Nin- co do Diaho, r:n,,nra dn indo. llio. aq11PIIP m-Psmo Pspirito d:!~ 

terão a prestnr Quando Simão o Iviago_ desafia · n São f>edro. é , - 1 • • • ' ct · •· · · A dissolu ··'fw daR famosas lo-; carnacnes. : r::,·.,a. nu d.a 111 ri:, do'l ~i>us I mo qu0 . nm ia. o prPripitou 
certo qtte a sua· quedn será proporcioz;tal ú altura que· se elevar. jaR ft\lf:' <lu\ante lanlo lempo; F{otatil'lmo. c·o_op0raliri»mo, nd1·e1-~:i.:-i:.is, q,w se, Jiinit:-, v_am do rôn. e· podP subjn'gal-0. a 

E a certe7,a dessa queda, no momento que a Providencia· Divina exerceram a ditadura das trn-' desIJortlsmo, ludo serve i1ia,;, a_ pedir, ou_ decrct:il', a 0~tinc- carla momento, em toda a face 
determinar, faz com que os seus oppositores não sintam apesar da , h , h • , '.:ara de 11n1 espidt.o RPmpre c::i:o claf lo,as1 como a(-ab:1 rle dà terra. 

1 ai!, a de a mm Los surpre en : 1.gual _a si propl'io e ílO Reu ](> . ..:.... ---========================== 
altura a que elles ~o 0levaram. a confusfw e o desespero, 1IUI,, 

C'onfiem sempre na victori.a final. 
cJer tanto _enmo O dM_mo:ona-10la pr•ofundo: "non se1·Yfllm!"j 
monto s0c111l ela propti::i. li ran- - Contra be\JS 0 Mnt.r-a i-uclo. 0 , 

Urna bel la 
sões, 

morte nas 
mandchús 

que for de origPm divin:i. l~ls: 
* a essencia. l rn I S ... . A mascara pouro importa; 

1 

Sal.a11az -!.AJO provado. tl.trrn'PZ '. 
ela hü;t.oi,ia, não questionar ven-; 

·I tuarion,_ cont.auto. quP o flin-am' 
__ . i e posfla assim rcali?.ar. /ior for-' 

., 
moveis 

M_oveís novos, 1,1ut11os esty!os, quási de graça! 

Nnmn poquenn eldado clol rlifficuldadf:', o Rnor c-0rrc pi:-11: prlnclpac9 vcrqaii';,s uu rn,<;sa ma pratica, a sua irnpPnilPntf". 
manüdrn ·,,; estava g-ravem0nt,, J sua front·P, Rl'llR olhoH f:'stão I f,i, o !}P-queno ·ugonizantC>, rece-, 1·e)wlrlin: '' non. serviam!", ! 
enfermo um jovem rapaz, qu0 entre-:tberto;i e começam vi- beu o Santo Sacramento do: O resto p-:i.ra_ e_llc não cori1 a: : 
em novembro do anno passndü 1 rar. Dirigindo-se ao pequeno. Bapt.ismo. i sr, for pr,•cifH) luzir a opa, nin
havia. per:dido sua 0xtremosa ! pergunf a o sacf:'r1lotP, se de Poucos minutos Of:'J){)IS. 1, allg guem o fu.h mais a r·igor; Sf' 
mãe. confortada_. com os santos/1 facto deseja receber o baptis- entr.egava o. seu espirito ao lhe mandam dar vivas, ou pre~_,, 
sàcramentos da Igreja, mo; este por um s!gnal da ca- Creàd9r, Santa {l.'herPza não ta.r jurame,ntos, ou usar iusig. 

Infe-lizm~nte O nosso Wang. bec;a. fW fa7, comp.reh~11der. podia des1:1f\rece1: o: s~u tit._ulo n_iafl,, não faz_ questão_ l1e wdo 

Dormitórios para casal com 7, 8, 9 e 1.0 peças, massiços, 
enta'!ho'.:!os e ·compe~s~dos, d·esmontave1~1 desde 550$000, 
600$, 650$, 750$, 800$. 850$, etc. Luxuosas salas de jan
tnr _cem liJ-12 peç:.s d&de 500S, 650$, 700$, 750$, 800$ 
830$;_ ,900$, etc. Salas. ele visitas, ternos estofados, es
criv~ninhas e grande ciuantidade de peçéls avulsas para 

quJrto, e sala. Ap;•oveiu,m esta rilra -,ppoi't,midadei 

R. HENRIQUE SCH_AUMAN, 729, Pinheiros 

Travessa da Rua Theodoro Sampaio,. 1150. 
. . 

n7 eguia a rr,ligifto em que I Após, haver expll('.ac\o as ele p~drop1ra. cios m1smonar1os,, t-ll'ara autoridade para podn 1 _ , 

ao s . =============-========::::=:::::=:==:==:::. ' YI .. . - .. f' . 1 e , p suá màe monera, mas•ª do1 .·- . ·, ser !' os "Irmaos' mgrnco ·n,~.19 . ~t'Pª".A~~ª .ili9, lfm\tlll!!.-na,.DA 
pae, que cria em ludo, excepto ! • . , ;· ,. _ •-. • , que l)rns bate; ou Rer o me hor i U Üliw ~~Q.ii;#w ~til __ Y.'Elii ~U'CiliU '9lfiill'W' 
no p,roprio Deus. Estava es-1 T r I b una I d a- .· f a m I l Ia: dos e~teios, passando por ad- -slA ~. E .• > ~,.. . . e 
tendido em Ulll pobre leito, e . . ' . i versa.rio, ~ffi&i ~- XCD~. ~i!Vffla. o .,. 
sobre'o pescoço trazia uma pe- , , , i _Tll,?o isto é "virtude maço- . ~~ . . -~ . !l} . . • 
(]Uena imagem de Buddha. Ü Santo Pad,re Pl0 XII pre- d_a lei, donde flue a juriapru-, n1ca • ~rsspo @e truOrena 

. _ sidiu á sessão inmÍgui'al do,, dencla, tal como Rl!phael 11. re-j Não nos causou,, ror iRso, a 
Um pequeno catecume~o. Tribunal ela Rota., ptointnciah- preseiitou na Sala da Asslgna- menot' estfanhey,u krh1Cls nu. Francisco Boda do Amurál, i Nuncio Apostolico, ao Em. Snr. 

commumca ao Par_o?ho o, es r do nessa solemnidade lmp~r- tura, como um~ mulher tendo r;na clll~ noticias, refe.rente. ú _ nâo ha muit?, s_agrado Bispo Cardeal e ao Exmo. e Ritino. 
do do ra1>a~. e a dificuldade_ c_e i tanie discurso sobre a funcçao em um:t elas maos uma· estiada reso\ur,ao espectaculosa do go,: de Lorena,, dirig111 s~ia sanda- R:piscopado ·Nacional. Agrade. 
vencer O ,r,lno:~ae, galvam~a~I daquelle alto departamento dai para reparar a justiça da 'in-, verno de Vichy, que, apezar de, ção 0pisçopal aos. senf! novnR O 1<1xmo, e Revmo, Sfir. D. 
cio .. na superstiçao · L~go, de 

1 
Curia Romana - "arena das I justiça e na ·outra._ .a balança; t_udo, do mesmo governo fa:'-em: dioces~nos,. num documento, va- cendo a.os que lhe auxiliaram 

pois, todos os . cath0h~os. a controversias mais graves .em com duas conchas igua~s: .. jus, parte alguns elementos t1dol'l · l10siss1mo, pleno. de ensma- aproveitou para ministrar' pre: 
pequena. parochia _reuniram-se: que dos doutos julgadores _uão suum uriicuique 'trlbuit ''. ·1 e hav!clos como m·ac;ons. '1 mentos proveitosos; ciosas licc;ões da Vida Catho-
110 pé do al-tar, pedmdo ª Deus: se <'anRam de fazer todos os'! Adiante, ha essa bella pas- Elles são assim ... e por isso. S; Excia. Revma. tra<;ando o lica, caridage e obediencia. 
aq-uella alma.' que Lambem cus·:·esforços para ·que se abracem sagem sobre o papel. ~a fami- 1 niio se combatr, a maçonaria,; piano de gove~-no .. sauda seus, Dr,pois de· se referir a mag. 
tara o seu s~ngue pre~ios~. a justi<;a eª. paz". __ 11ia: . , ! isto é. o sa_tanismo. dissolvPn-1 dio~e.sa.nós. trib-~tando h;me-1 nitude ela- condicção sacer,do-

Logo depois do meio. d1_a, a QuPrernos recorda.r rla allo- 1 "O Tribunal da Rota tem a; do-lhe as. loJas. mas comharPn-
1 

nagem a _S. S::i,nt1da-'.'!e, o r'apa 
1
- tal, ao trabalho de apostolado 

mandado. do Parocho i\liss1011a- cuçiio pontificia os trecbos honra especial de se!' o tribn-! do-lhe o ospirito. Pio XII .. a_o Exm_o. e Revmo, S.1· •. e renuncia dos ministros do 
rio,. um catecumeno foi saber mais sugestivos: uai da familia christã., ~·eja.' ella 1 . ! Senhqr, S, Excia. Revma. tra-
o estado ~lo doente, e collocou "A,Justiça deve ser filha da e)e,vada_ou. humUde, rica ou po.,, . F . 1 ça em contornos largos, o pla-
no seu peito, uma ,pequena me- Verdaele, si quer· ser mãe da, ore, em·que a justiça diz ~IJum- A pre:tençã.o d.a amJ-: no dos trabalhos diocesanos, a~ 
dalh~ de Sant~ _rher~za., pa-

1 

Paz. Nada como a Verdade·; pbara lei {livina da \mião con-[', ., , 1 mesmo tempo que nos dá .im 
droe1ra dos rn1ss1ona.r10_s, alegra tranquilliza exalta e li-' jugal vingadora do laQO indis- lia na Suiss.a conscif:'ntemente, a prova d~.l 

O vizinho ele Wang, era um I berta ~ alma hum~na... j soluve!; da ple_na liberdatfo de 1 · assistencia do .l<Jsplrito Sant!i 
velho_ ca~holico, de_ no~e .Ten, 1 0 Papa asseverou; em sP-, co_z!sentimento, e da santidade I Em toda parte onde_ entrou O Um. grupCl de del~utados do [ 11; eHco:ha, do~ Pastores da 
possm~o1 de _uma_ f~ viva, Co-1 guida, que Deus é a suprema j no Sacram_ento. , 1 divorcio._ entrou_ com elle a dis- Gran::le Co_nselho de Va-id ap!·e- ; 1,,reJ~. _s. E'xcia Revma. trata 
m?. fosse amigo mt~mo da fa.: fonte do Direito. visto que o\ -Que cmda.do .os Julgadores solução n0S costumes. Elle - por sentou á Commksão de Estudos ai de 'anos problemas. actuaes 
m1ila de \Vang; disse-lhe o, seu throno está coroado dei nao põem no, exame dos d~-

1 
sua propria razão de ser_ age seg'uinte memorial; . 1 de gra,ncle _importancia como 

missionario· "si conseguiTes 1 . t' d ·s . a· mas, cumentos _articulados em vi-
1 

como d=truidorda sociedade por " , . . . , : o das vocaçoes. Para levar Je-
• • • • , " 

1 
JUS iça e . e m1._ericor ia, , , ,;.· . . . . ' d . , ·"º . , - Cons1cteruido que a ram1ha: 0 - • 

RalV'ar esta alma, terás uma de uma miserico.rdia que não: :'iar ~s pos~ne1s_ frau ~s. em I que Lhe ctestroe a cellula ma-ter· .é o fun:iamento n;1,tural e a base: .,us . aos cor~ç?es, ensmar a : 
grande "chance.. para salvar' attenta contra a jt1stlça, antes i impe?1r a v10laçao_ do. tala mo I e' primordia,I que é a famila, _de I da Naçi\o, cujo destino cepen'.le ! verdade. corng1r,. os er.ros, que 
a tua. Vá a caRa deste pe~ue-i a completa, dignifica e eleva. 'I nupcial, ?nde o Criad~r :i,sse~n-1 vez que. esta se escravlsa e fica!· do, segurança da integridade fa-' em a~alanche v~o esmagando 
no doente exhorta-o a pedir O " , T'ota fi'llia rla Jgi·eJ'a tou a origem da multiplicacao f~dad~ ao J·ºrecm.ento sob as. .1. C ., , · .,_ 1 a socrndade, precisamos de pa-

• · · ' j '' • ' ' ' ' • -1 · " " ~ · · · mi wr. 011s:.::ten1n,.o que a ac.u.'l 
.baptismo". uffirmou S. Santidade, - sa-. do ,genero h1!~1ano. . . ! contingenc!as de um~ _leglsla,;ão [ 1<":,r::;;'.ação fn~ill:.ir não a µrote-; clres numP-rosoR e ~antO!!l" .. 

Durante a noite, o amigo da be conciliar a just içá. com a! . Na commut~idade. famiha,r ~e! ctiv_orcista. E por nós. falam em ' ge e:imo devia, e que a porcen- ' Em ~oucas e simp.les _ Jiala-
, familia de Wung, vf:'m preSSIJ· 1 misericordia, pot•que· a _sua mi,: en_oh_rPc~m os n~mes d,;, p.i: e\ umsono e cabalmente tcxl~s os i tsg-em de na.taliàa.de tem diminui-·' v~as, d". t.od~ _uma soluçao ll,O 

~oso avisar o Missionario, que I sericordia, não esquece as en.1 mae' ne.la ª casa f em O _.tei re- i desreg.a.mentJs que O divorcio le- 1 do sensivein:.eúte, cl,egando a um : pi o_blema social contempora-
1 d . IJ I f 'ct d t' 'd . 1 no elas melhores floraçoes, a , vou á F'ra.nç,a e ti, Allemanha, I · : neo. 

:1 pequeno e oente eseJa o ap- erm1 a e, a rnu ez e_ a ma- P t . 1 I j . . · vaJ:::,r mlnilno qnr...ndo o p_ii-ra o , 1,, 1 d 1 tismo e quP. o seu velho e su- licia humana e coneêdendo : a .rrn os seus ieroes, a gre a onde os beri,os se clesoovoam, e 1 . . lt , ~ l • , 1 a an o so >re a Imprensa, o 

P
erRtÍcioso ,p~e. clama por um e~bora_ . a m;ior· liberdad0 il !I os seus ministros. E_' asRim; os quais estão lotados: 1 mais_ u -1º 111 relssel , e a naçao, t,: E.~mo. e Revmo. Snr. Bispo de 

missiona.rio. defeza e assistindo, gratuita-.' a . a ~m~n:i, ;.esp an- Agora é a vez da Su1&~a. A 4 • . • - . ,orc>na, e a uma orientaçao, · ' ' · · ' 1 ' · · que Rol R · · 1 1 , neoessar o que e a ocoune o pos- : 1 1, . • 

Após, longa caminhada, pstá.· mente, aos pobres. sabe arrc-j decl' ~a ornem Jud1ciar1a romol dls;;ol_vencia dos costumes, o de- to qv. •. I~git1mamente Lhe cou~:r, lembrando. a, pala~ra de ordem 
o missionario em casa dei dar qualquer obstaculo á. ln- pala~lio ·d_a,s santas. e jtrntas I crescm10 da natalidade clama- 1 o_s deputados vem e_m commis.,s.o cio Santo Padre P10 XI, de Rau
Wang, o doente respira com I flexivel e imparcial applicação nupc1as -~ demonstra, pelo con-1 v.am alto demais. E porisso reu- ! a.~r:~entar asse~umtes s_ug~~s- dosa_ me'.110,~ia: . "dilatentur 

· juncto dos set,s trabalhos. que, niu-se recentemente em Berna. toes. - a) ,Cr~a~ de hsb1ta(oes I spatia ventalis ·•. 
a Rom(J, christã nã-0 deixa de' sob a presi<leneia cio sr. Etter I fa!11ili.Rres atravez de c:'omper:sa- ) Depois ele descrever e explf. 
ser para todas. a_s naçõeg. a ministro do! Negocios do Interior I ções fam_iHare.s; b), pr-:-t€~<;_iio ; car as armÚs episcopaes, :que 
.\-le_stra -do Direito. h~rderrll a C~mmissao que vae estudar as 1 preferencial e e.ficaz as fam1!Ja,:;: inrlicum lima, profunda espiri
dessa_ s-evera e cxhaust1va sa- medidas destinadas a resolver mais numerosas; e) revisão da.,· tualidade cat'holica, S, Excia. 

·bed_or1a que to:nou ~ele~re os o probrema. Entre as muitas con- leis çle herai,.ça afim de se en- 1 Revma. trata do proxirno Con
jur1sconsultos 1mperiaes . cltraões ahegado.s, d~vemos ;refe- conw.jar a, consen:t.ção da pro- 1 grei:;so gucliaristico . Nacional, 

,E-VI TE 
ABORR[CIMENIOS !!! 

Confie seus predios á nossa organi• 
.zação que ~mentaremos seus 
" rendimentos. 

11 A Zeladora Predial" 
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL, COMMISSÃO 3%. OU 5~. 

. COMPRA DE IMMOVEIS POR CONTA PROPRIA 
COBRANÇAS DE ALUGUEIS ATRAZADOS, 

ADEANTAMENTO SOBRE ALUGUEIS 

SECÇÃO BANCARIA: 
DEPOSITOS COM JUROS MENSAES,. 

DECONTOS EM GERAL. 

N, B,: - Sobre nossa idoneidade, quaesquer informaçoes. 

Renato· Alvim Maldonado & Filho 
RUA JOSE' BONIF ACIO, 39 • 2.0 

· andar -
PHONE: 2-2401 ~ S. PAULO 

~ssas palav_rai:; do Pasto.r ~n- rirnio-nos :í4uel~s que pro~ura,m pr.i.ed.ade faml!iár; d) premios I à realizar-se em São Paulo em, 
gel-1co_ tem um r~alce _ particn- melhorar os 1r:~ios ~e subsiste~- matrimon!aes aos casaes novos . 1942, dando • orientação qµaa:to, 
Jar diante das cifras apres_eµ- ~le.. d~ famihas,_ c1eando pa1a j ooµHJ ine1·emenfo a,o engrande_ci- . ao movimento pr.epa-r.atorEo. 
tadas pelo Decano da .Rota._ isso Cs.1Xas F'ami-liai'es.. . . men.to da ponUl:ação; e) !ài::iM-: · A D' d' T.-· 

"Sobre· 69 causas devidas ao Que ~rá aux:llía.r as pe_- ··· . .. . mcese 'e """r-e~ deve 
Trlbnnal da Rota no ultimo quenas fa~ P.Íi~ meatotià. ,dade :ae inst~~ção, aós ililh!>S ~e t~r reeebRlo eom prO;'fu-liw, ále
aruio judicial,. 65 respeitavam dreorde~:~--$cl!iáa~ifna:a;c:.:. -f!UYÃi~ nllII!!"~; :O ptefer-~ :gziía as P?.--law~s de: -~~d~ 
ás nuUidades do matYimonio: q:uisi<;ão de uma pequena casa na :stla Pll<~ de m&ritos .. im. ~~- s~ B1J.P._o, que· 1'1ié· fa~ 
dessas s6 16 tiveram solução e mo~éfs. c;t!tifes· de fadil~ com elevada.: ~n:te:v-er Q Jllia-~'4~--D$1~ 
favoravel, ou .se§a menos de Ser-ão igualmente creadas uma n~ .de membr-0& .entlontrai:~o. 
u-m terço; e desse total de '.16 leg.l:slação famllia.r, com appli(!a- . -
causas qu-e terminaram pela çii,o na.s commun.11s -e eimtões, de-· 
declaração de nullidade do.neto vtdo ao seu ·cimref.ér emmitrent.e- 4 O, •41i.al:6.·· .... ,.1- .1:- •rpppzffia-
matrimonial, 12 foram total- mente federal. Um secretariado. ·•· ~ ........ ua ~-
mente gratuitas". t-Onw..rá. a seu cargo nã osó a .J ._._ -' J 

Essa eloquente estatística aµlicabiliàade destà.<; ~. mas·1 ftnaa ue esus , 
não exige commentarlos. crear wna, politica effíeaz·de pro

tecção á f&mliiá. 
o que é mafs significativo nes

ta Conferencia,· não é o estudo 
do lado economico do--~ 

CONFER~NCIA _DO S·R·, DR, AF'FOl'JAO D'ESCAAC~ 

UJR E PROPAGAR O TAtlNAY, NA FAC.U-U>A-06 DE 0-tR·E.r.to 

no seu aspecto morai e· r~. A AssOOiaçl\o · dos Anti:?;OS 
• LEGIONARIQ .. O lado re~ deve ser JeYado Muro.nos d~ Rev-mos. Padres 

em conta. Só· a parte .economica. 
1 

,Jesuítas, fará realizar no pro
náo. r~lv~ .. o .Pr~~~- E'. com-., X.Í!Jlº. d~a '17, ás 21 horas, na 

E' Di!lVER DE TODO!- mum ,observarmos,<tue as,-_fàmi- llala-Joao Mendes da Faculda
· 1ias mais numerosaa- não sio asj ~-- de Direito, a ·6.ª Cont_eren• 

oa Q.6.:f:HOJ'.1008 •maiA abas~... - · · et.·001.lltimorattv& .d~ 4,° Cen-

tena.!!lo da Fu:ntla~ 4a, Cimt
pan.hta d-e Jesus. 

Far-se-á. ouvir o Exmo, Sr. 
Dr, Afonsp D'Escra:IKlle 'fav.• 
naY, que dissertará sobm o 
thema: "Os Jes.ultaa e u-... 
g,gw,s ~ ... _ 
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''Uma Encyclopedia de Sacrif i 
.. 

CIOS Heroicosu 
A allocução de S. S. Pio XII,, na Festa da Ressurrelção 

, ~.· iffa cta . Pascoa da R-essurreição, s. s. o Papa P-lo x·u l lltr:z\S, A :eaz QW, AO l\.'1EN0S, GAR-ANTA A HO~ DE TO~ 
profer-iu uma tor.mosa aflocução, em que mais uma vez se DA"S _A$ NAVoJjiS, SàTJSii'AQ~ AS SUAS NECEsstDADB.s VI-
reafirmam seus emin-entes dotes d:e oradôi', bem oomo a l.ar.ga 'I:~ E ~ OS IJl:éUTWOS DIREI.TOS DE TOPOS, 
risão e a apoatoUea intrepidez d:e pastor.. · 

Seria difficiffimo destacar os ts:'echos mais empotgantes :. OS ESJ.l'OB:COS DII. IGBE;fA 
da allocução pontif~ia, tan~ são elie&.. O LEGtONAR!O se 
Hmita pois, a aeoeRluar os topicos de maior atcançe pol:it-ic:o, Temos a.oompanhadg, constantemente, llS preClls oom os ttfJSSQS 
cuja nobil:l'iss1ma del:ioàdeza de linguagem não impede a trans• 

1 
proprtos esforços. Dentro dos Umites das no&.sas forças, e oom. 

pareneia das allusões feitas aos transgressores da mo-ral inter• cCID5ciencla. v.i8ilan,lle e l.mparcl.ai.!Clade, em no&!III. missão apost9ll;,
nacional, na presente guerra. ca, nada temos deixado de fazer w tentar, afim de pr4v.enir ou 

attemtar o CODfliào, hamloaiza.r oa lUellbocioo de ~. aliviar 
.. Nós vos saudamos, da ma.neim. ma.is cordial, a todos os fl- 0 "°~ e tsa.ze,,- assl:steucm e oonfono ás victtmas da h:lcta.. 

DlllS e !ahas de Bom&, e do mundo inteiro, oom o ~ de 
Allelwa, depois do lut.o da. Pascoa, com p ~tto ;ilü)iloso pe-1& ' 
Ressur.r&çãO, na paz de ChJ;isto, em segul4a, á ãealolaçQo de ~ 
Pa.1xão Divina. Mas, mfeliZinente, não r~ De!lil. se :te&ta.u
rou, a paz entre as nações, e a nossa saUd~ ~ a. * 
1Jem de ser entreinea.da por aquela. nota de ~ que caur 
sa.va enorme tristeza. e continuo pesar ao coração de P&ulo. o. 
Apostolo, quando ele se preoccupava pela morte dOlo1 seus ll:máos, 
e dos que eram seus parentes pela came (Epl.sto!a .aos Romano")_. 

PELA HUMANIZAÇÃO DA ~UEJt'D,,\ 

No tamentavel espectaculo do confllcto }un:nano, que estamoi; 
testemunhando, recoBhecem.os o valor da J.e'.àldade daqpeUes que, 
com o profundo senso do dever, estão co~ pela defesa e 
pela sobrel'ivencia. de suas patrias; reconhecemos, tambem. o :pro
digioso, e em si mesmo efficaz, de.sen'l'Olvimemo veaM:m:cio- :rios 
campos industrial e technico, sem olvidar mu:ltos dos geStos, ge
nerosos e dignos de encomios, de magnanimidade em ~ ao 
inmligo. Mas, embora o :reconheçamos, ~ ~ a. 
dools.rar que essa lucta sem · quartel tem assum'.rdo, ltlil a.l:gulmls> 

oecasi<íes, fmmas que só podem ser descriptas como -~-
Que todos os belligerantes que tambem pa!!8Ulem ~ 1:m-· 

ma.nos, ta.mbem moldad{)s por suas mães, demOm:t'rem algum senti
mento de caridAde pelos soffr!mentos das pop\lla'iÕes clvls, p!la3 
mulhffes e crianças indefesas, pelos doentes e andãos, por todoB 
aquelles que, ás vezes, se acham expostos a maiores e mais ge
neralizados perigos do que os que se a.presentam aos i,ol4adQS oo. 
frente de batalha.! 

Supplicamos ás potencias belligerantes que se abstenham, até 
ao fim, do emprego de instrumentos de. guerra. -.amde. . m4m. hom:1-
cilias, pois a. introducção de tais armas a~rreta., .como ~. 
inevita.vel, seu uso, em represa.lia, frequentemente com maior vlo
lencio, pelo in~~<>-

Se já devemos lamentar que os limites dos methodos de guerra 
Iegitimos se tenham excedido repetidamente, o emprego mais am
plo de armas offensivas cada vez mais barbaras não transforma
r.la. a guerra, dentro em breve, num horror lna.udito? 

PAZ HONROSA 

Nessa. tempestade de infortunios e perigos, ae aflições e temo
,es, o nosso mais poderoso e seguro asylo de confiança e paz, 
encontra-se na .oração a Deus, em cujas mãos repousa não só o 
destino dos homens, mas ta.mbem o desfecho das mais acerbas 
dissenções entre os mesmos. Assim, exprimimos a nossa gratidão 
aos catholicos do mundo inteiro pelo .fervor com que responderam 
ao nosso appello á oração e ao sa.crificio pela. paz, em 24 de no
vembro. 

capemoo da tempestade aetual, e cheguem.os ás ~iffiS' éffi um, fli-" 
tJWl mrus feliz e mais digne. ' . 

AS VIGTIMAS DA Gt.lEaBA 

Entrê'tanto, sob a Provideneie, v.igilsnte de Deus, eÂ iiffliidoá 
a.penas com a ixece, a exhortação e a eOllSQla.~ ;pe,rae~ 
em nossa ll\Wta pela pax, em favor de uma. H~ eettre-, 
don. Q\le as bençãos e o eomo.Fte de Gêü desçam ~ ~as as 
victimas desta guerra; oobre V<IS . q-ae as.is pwi~ sebl'e aa 
VOS&llll familias de q\le estali! separad&s., e ·que· estso ~ na 
vós; sobm VGS que seis re~ sem poasev, que ~lll&a 1ill 

Hoje, nós vos repetimos esse convite, assim como a todos os 
que erguem os seus espíritos e corações pa.ra Deus, e vos suppli
camos que não enfraqueçais vossa. vigila.ncia na prece, mas, an
t.es, que a reanimeis e redobreis. Sim, oremos para um.a paz den
tro em breve. OREMOS PELA PAZ UNIVERSAL; N:A:O A PAZ 
BASEADA NA OPPRESSÃO E NA DESTRUIÇÃO DOS POVOS, 

Não temos hesitado em indicar, em termos incontestaveimente vossos la.res e a vossa terra, e o apoio de vossas vldll,s .. Nós com~ 
claros os necessa.ri~ principiÓS e sentimentos que devem constituir partilhamos da. vossa angustia e do vosso soffrimento. . · 

Pena de morte Dara os 
innocentes 

a base det.erml:nante da. futura. paz, pa.ra que possa obter o sin- Não nos é permtttido, com<> o deseja.ria.mos honestamente, ~ 
cero e leal consentimento de todas os povos. MAS ESTAMOS mar sobre n6s uma parte da carga de :vossas pen~. .Nossa. pa
ENT-RIS'I'ECIDOS, AO NOTAR QUE PARECE HAVER POUCA terna! ,e cordial sympathia siTva, porém, como .um balsa!®, .que 
PROBABILIDADE DE SE CONSEGUIR A REALIZAÇÃO DE tempere o amargor do V-OSSO infortunio, com as saudações·. de iltlle
UMA PAZ QUE SEJ.A JUSTA -E DE ACCORDO COM AS NOR- luiá de hoje, o hymno do triunfo de Christo e do .seÚ- martyffo na 
M~ G-HRIST-As E HUMANAS, Ten',a, flor de 01-iveir.a do Gethsems.ni, desabrochada. ná · preciosa 

CoI!;I.' Inslstencia lamentavel,' não sejam u.tels á nação e pelo Assim, as nossas supplicas ao Céu devem-se erguer, cada vez ,e~per..a.ru;a. de uma vida. nova.~ eterna na. qual não ha>lerã. nein penu 
vem sendo di:v.ulgad-a a opinião . oon::ti,a:r-io sej!tm coi2it.l~radas- crun maior significação e fervor, afim de que um nove espi!;itoi nam. . ~uctas. · ' 
crimmos,a ~ q-ue é lreit-0 ao Es-1 obsta-Owos á sna r.oou~ e l'IO-· poS$1. fiUilai' raízes e desenvolver-se em todos os pgvos, ~: N~ valle de Iagrknas, não ha cidede d~ :6ilPlstol& 
tado determinar a mor-te das( nha-m em risco o seu vigor. :-~-~tte ~ oRjo ma.ter podereio lhes permttte mais am--.,:~:,Hêbreus, a-14'). kq_ui em batxo, somos''toüos ~-e=-
pesaoas affec-tadas de d-efeitos :,p1a· il!il11ell0ia, e lhes impõe.maiores ~; eSWrlto de:<. 'tes, fora da 11ossa v.eroadeira cidadas.la., q,ue:estã. no-~. -.àa, Ete~ 
phyareos ou mentaes, em con- Em .assemblea ge.ral da Su-. -: boa.. V81ltaàe, destltuklo de simulações e a.r-tlmlm:h,a.s, que ~. 8'1,-': nidade, em De;.us. · · : 
sequencia dos quaetJ..já não po- '!)rema e Sag-rada Congr~âo: : cclf~. a.ftm de que se construa., sobre as nunas accumuhl.das: Se as ~anças do mundo vos deslll'ade.m ~ente, Jem~ 
dem sea- ut-6is á collectiv-id-ade. do Santo atti~ rea-lmada. ·. ~ guen,a,, um ed1ficio el'igfào sobre a.1:leer.ces :mais · :roi:tes e ~~: brae-->100 q_.ue a espe.t'ança. em Deus não · há de vos · fs.lhar ou eles-

Mim de eseffil'ecer os lei-to- quarta fetra, dm a'7 de novem. · n,ntlas fixas e esta.veis, oom um a.'lto senso de sinceridade moral:.. ilfudir. De-Vás tamal" uma reso.lW1fio - a de não· pemüttir que 
1'eS d8 I:..EGlONARlO sobi:e ma- hro dce 1940 os Em. e Re"m!>s. que repudiaria o duplo padl-io de m<>ra-lkl.ade e justi~, entre o se.jaes mdU,Zldes, pela vossa trisl;ezà, ou pela maliela.' dos homens_, 
cllieria de tão a.lta. import:aneia, Car.àiaes in.eumbi:dos da gi.i&N}al gmnàe e o pequeno, ou entre- o forte e o fraco. a per<ler a. vossa ~ em Christe. · · 
~ hoje o deoreto da da fé, d-os costumes.-ouv:hl!>.s 08 · . "A Pl'OSJ,Jeridade e a ~ são par,tes. :lntiegr.ántes ~ 
Sama 9&:-r~-ao ~to vot9s dosj Re:\'m~. C9ns~ AS ABMA:S DO ESPIRHO · . ~ia. do homem na. terra; I?fflS, o que é de ~ impQr-
~ este. qae . ei:tr~os: manda.mm :respo~ ' . · _ _ . . • ·,, ,,timofa,._ -e o d!zenlos com santo A~inbo, é o· uso, que se. pàssa:. 
das "'~ A,p~cae Sedis''; ""l'llegath,amee:te _ . s~r ooa.. A verdade não tem ~ão uma tuii9a f~; e a, ve~de,é- ~i :,bzer, dl> que ~ chama_ prosperidade e ad\tersldade,; ·Pl>is um ho-
~ 3B, de W· 'de degembt'.o t . . ·<li ito ~ 1Je : nossa. ,amw., assl,pl como -a prece- é a rni&sa iiéf~a e ac:110SS8:;:f-0_1'-,0c -~--~oso na.o se daiJm. exalta.r, pelo bem-.estar mua<hlno, neJ1l 
• .-o ~ser li, v. V.!-~_ n.

0 =:: ca:tto ~\.f-0,>:~ ça. e-.a. "1<;a,,~. e:de&f!lteFessa~ pala.v.ra ... 'a~ea •. ~.~'.:,·~~1,f~-~ humilhar pelo inftJmmio _tem.JJ()l'al; por ~ lado, tua .. 
~ ~. 593 e. segs, · ·.· .- . . . ·: . .:POJ1 uma.,,~ ~ nos dé. éntil:ii.1ia -nus ~;,~. :~, sendo cor.rupto na ~e, êStá.- <fustm~ a. ~ 

' . no"• r~ . . ,· . -·::'·n~.-A.~. -: . ' 
~ ~ SaiU&'~ Con-· m,.,.,.,, ""'"'"'" d"""'~-- 1,:o: illBi1S lliio 5io ~-:~se sa~ :màs·.armasi · , · . -~ ·.::,..,__ a~~....,,- "". =v Soo,"'1Hi.'El VNH ·, . . - • . . ' , "n."<n>'Dffllt>,....,T... ~s nn11Jff1 .... 'ftl'l.n .. C!f ~™ ..._~,e __ HV.r.. . . - . ' ; -do·!~ ál'm.85 dJi.· ,a- meDlle do ~ ~· <UH· ....... 'XIW,'·- ,- ----

, ~~ do stiiiíto-~.: ~Sa d~mbr~ do ~ a~ 'po~--~..uo.s-,de ... ~,,c·~ ~'.:~~: ~; . _. . 
' • ,11;~ ~. · ~ ~ · .ilsstm::-~·,& ~::f~a~·'fummmt ~ a ·· · ·-; · AS PO'l'.E~<:lli\S QUE OOOUFAM TESR~ORIOS DURANTE 

DECREIDO · :~r d-'.t~a; ~~a.~' -o~.--:q_ue,:os ~=~wêi;.·ãe .ImllOO apollt91~:iJ%,. A GUERRA, ~. COM "IUIM. A DEVmi\ eoNSIDERA-
X:H _:,",,,,_ coa~ ~u~~ :e:-qwmtibc,a ,~(·:~últili6es -exá!ta.r o J10S0i~inOJ:',. iNai:la,( ·:~i?J: DEI~ QUE A ~ VOS GmE NO TRA'ro 

sóbl'e !! aJ,WHcaçio dil'ecla da. cmtceaiu.1,_ ~--=~· ._e _,...-,w:t,:; ·Jlôde ~.-B88 de ~.~~.~a. o1Í~RC1a.··.íf!1~~ H~~ :E P~, :OOS POVOS _DOS TERRI
pena de I®r-t-e pot mauwt-o da Ascessor oo ~ ~. ap.. do·-;l)l'eGeitio ·&:J:~, -~ que $> 1'mms d& Igreja de Cf.!i'Íito, ·:-~OS OCéu-P:ADOS, N:AO IMPONDO, SOBm: El.ir;ES, EN
;m~ ~ca. p.~ conffimou ~ lll&il4isa: áqueil.5 que, déffào á. f-é JIG Di'mlo Salvador, on pelo menos ,-e-~ QUE VÓS, EM CIRCU'MSTANCIA'S SDillLAR:.ES, SEN• 
~ a esta Supltema publl?r e8ta resolução dos em Nosso Pae, que esflâ no céu, estão perto de nós. T.IEIS OU ,SIJN'l'mI!RS SER INJUSTOS. 

e. SagFad'a Oongr~ E~mos P.adi-es, que. Nada pede ~ ~ .fazer tl:ido O que está em nossas: A PR.UDENCIA, A TOLERANCIA E OS SENTIMENTOS HU-
"Si é 1:icit-Q, por mandato da Lhe foi :relatada. far.ças lifmt ele que, em meio-~ tempesta.-d:e de v,agas ,ameaçadm;as MANITAIUOS SÃO os MELHORES TITULO$ QUE UM GENE-

autor.ida<le pablica, metaT di- Dada em Roma no palaek, de da inimizade entr.e os I»-VQS da tena';, a arca diVlna da I~eja de RAL DIGNO PODE OSTENTAR; E o BOM TRATAMENTO DOS 
recta.meute aQReilss que em,bo- San.to Officlo a <ie dezem»ro Chritto possa estar firmemente seg:ur,a pela. ancora da eslferança.., PRISIONEIROS E CIVIS NAS AREAS OCCUPADM 11:: O MAIS 
J!a nio teaham comm-ettido a.1- de 1940. sob 08 raios douradoo. da paz, essa bemdita paz, que, enti:e os SEGURO INDICIO E PROVA DE crvn.IZAÇAO DOS IND:NI• 
gum el'ime, digno de pena de- a..) Romu..Iu.s Pautan-etti, No- conflictos mundlaes, 6 0 refugio, amparo e ,13ustentaculo desse es- DUOS E DAS NAÇóES. MAS, ACIMA DE TUDO, Ll!IMBRAE
mone_ eDUetamo dos seus de- ta.rio da Suprema e Sagrada. .pú'Uo :fratemal funda,m.eatado em Deus, ennobi'ecido á sombra da VOS DE.~ DA MàNEIRA COMO TRATARDES AQUELLJ!S 

:116!a ~-~ ailpk& ~ ~ aa. ~ ~ -GID a pi ~ ~~- a :&2Qiia 1*. • ~ ea- íCOnclue na ;.• .... 



SEMANAIUO CATBOUCO COM 
Aftl.80~·~ 

~ e AdJ:M~: 
Bra JJnmfflmlaàa ~. 19 

Te]epbone, i-lã3a 
Qd:!ia Posta!, 2Mt 

~tuas: 
• J:6tOOO 

" exterior • a5$008 
~ • • • 8$000 

., extenor 19$000 
N'lllliem avulso • $300 

" atffludo $¾00 
Rogamos oos nossos .a.~

tes eemmu~.sr.em. a. mummça de 
aeus eadereços para a caiD Pos
tal, 2849. 

TEM oo!Os2 Quer tJral..o.s ou 
continuar eom ei.res:i' Se os 
,~ tl.rar, só pacle ser com 
'i!. applicaçíilo do calllclda 
CRtFZEIOO. Nas paarma-
cllas e Drogarias. - J..a.ô, 

·<~vuo ... caixa post~l :u~ ~ 
· Sã<l Pa\110. 

1111 ... · 
A CRISE NO MUNDO 

,MODERNO 

O ulttm& li'V'ro do Revmo. 
Pe. LeOBel Franea. ~. mdapita-: 
v~ente, ~uma, eoisa 11.()te,
vel, quamlo -explica a j~-

cia ckl. civiliz~ .. passo a P8S· 1 
se, pela desintegr~o da cul· 
tnra. que o Catholieismq havia 11 
plasmado. .&SS-im, patenteia-se 
a pl€Ila luz · o umco remediQ 1· 

para qui:l a civilização não se 
venha a cor.romper de todo e 

' desappa:rece.r: a volta ao Ca
tholleJsmo. O fuema não é no
~. pórq~ é v.elho eomo a eter- · 
mdade· mas o ~ Pe. 

Franca 'trMou-o de 
iIWd:fta: 

Ora., o snr. Eioy Pontes, pelo 
"Globo" oo Rio de Janeiro, dis-1 
cor.dou da these do em~,em;e 1 
jesUíta. A sua antitbese é sim- ; 
pl<es, taiv-ez mms s-lmples 'do 
Q:'..te dievec;:-a. Resum-e-se nist0c: 
o.:homem é visceraJmente mâo, . 
e -vi~ sob a tyrann-ia de bai· 
xos ~s-; ninguem con
seguiu até boje melhorar sen•-elmente a bu:Dr.w:idade, e 
mesmo e Cat:hdlicismo fracas
!!OU nes.te intento. AMm disso, 
a Fe catholica já não teria 
~ a :pu®sse aatua;l'iza,,r, tor
~-a lHA8, rea;lldane v!;vida, 
tlml3lno Pol'®:e, em summa, o 
~ Caihofieismo já. está 
axllallisto e-á!s v,esperas de .com
~ ~to. O sn-r. 
Ewy Pontes encontra a pro
ft de &IaS attega.ções em q~ 
a,.hm:uan:Rlade seimiwe vi:v-eu em 
1'\rotas de :mesquinhos interes
ses,, send[}-~ a ,guerra aotual 
é·~. a, iSlralr (fJ13;eS<!.a.er li
~ a. es.te i:espei.to; na.da 
~1~ até hoje, tl'.a7,er, paz 
~. :tn:tm&>. 

Em qne ~ ao sm·'. Eloy I 
Pcwtas, somoo ~ a d'ízer. 
que-mdo-.:is.to-.não passa d'.e plB~/ 
~ barata, de _porta de l 
~- Os que crutua.m esta El'3· I 
pooie de phílosophia cosiiumam: 
collocaJJ-se modestamente aci- i 
ma de pbiklsophos de verda'de, 1 

~ Jiistori'adores, e a:té acima'., 
dos m<ais insopltism:acve.is fac
tos .lnstoricos, como este facto 
que é a Igreja, naseendo e de-

-

SJo Par.lo, Zú i'.0 :.::ril ec i 0H 

i-ía duas 9,randes razões !J1l!ae 
quaes a niTigttem é 11cito exhimir-se 
d-e Pi'eStar a1;1xillo ao proximo. Con• 
Qt'ess<> E(.11:h.lf.ristico Nacional coope. 
rando com os orgélflismos pai'll este 
fim instituidos pela A1,1torida<le Ec
cresiastfoa: todos tem obrigação d e 
dar gloria a Deus, e o Congresso re
presenta µma iniçiativ11 de tfJlj ordem, 
que não ha uma aó pessoa que não 
l·he poss.i l)f"e6tar um concurso util, 
por ma.iil desvalida q.ue, i;ob t-odo, ·oa 
pontos de vi&ta, ella seja. 

*** A razão primordial e eS11enclal 
do Congresso consiste em prestar 

culto sotemne ~ publiço a Nosso Se
nhor Sacramentado. 

A doutrina catholica affirma, com 
razão, que, assim como os indivíduos 
são obr4)ados a adorar a Deus, tam• 
bem as grandes massas humanas, os 
Municípios, os Estados, os Paizes, 
devem prestar-Lhe ~lto p1,1bllco e of• 
ficial. Effectlvamente, não se com
prehemle que aquHlo <µie todo.s de
vem e podem fazer em particular, 
não possam e devam fazer como col• 
leetiYi®cle, em pvt;,~, e oe modo 
off"10ial, Se, cam um cont.a-9ottas, pi-n
ga~ lentamente agua em f;tffl cc,
po., até que este $e erteha, teremos 
um CQPO de ,lgua. E4ta massa maior 
!;¼e ªfWél, resultante da flnão das pe
quenas gottas, tem evidentemente a 
mesma natureu e as mesm!\S p.ro
prle~des que as gottas que a com
põem: effectivamente, aa qualidados 
do t~o resultam das qualidade$ das 
partes. Se toma:rmos, tim a wm, ~n
de· numero de homens, e wrl~mos 
que todos eUes são oathQ'lfeos, a 
multidão que resulta~ ~ oonv4vlo 
de tod0$ eateg tu>meft8 .tom de •er 
por força uma muftidão çathottÇJt, E
assim oomo 1,ttn homem ç•~oUco ora, 
pensa, ~ como· .~thoffoo, ~ 
ta~m ltfflCl multi-o de cat~~ 
-;- 041 ~ ltmil··rmHtidav ~th9'1ça -
não pode pepsar, agir e vwoc- oomo 
wma multidão qua.k!uer, IJUNI tem de 
orar., agir e pe11$Ar 00'"9 uma mul
tidão cat~tca. ~ de~ cio todo 
são Lfffla trffUjta,,t:(, d.04 dvvorea da4 
partes 
~ razões ciu'"e ;igor.i não nos 

compete ~mar, Cl8tant04 $m l,IRI• 
situação ~ a sa,bedorla do Sl01$SO 
E-pi.copa<fv l'lflo CfMO,Jo\11 .ató ;a~I, 

altOtW: o ~ • u~ paJz \fUf ni.o 
tem a....,._ d!t IN!l9, t.U ~19 
obstant~ njo oat&o oa bnsffelroa 
dispensados de prestar culto p~l-tco 
a N:osso · SenhO<I', peita q\je, se bem 
que o Esta<lo se diga ne\ltf'Q d~do 
1891, o palz oontin.ua çattiotloo, apQ8· 
t9)tco; roma.no, e esse palz catholl
co quer, i;teve e pode pt'e&tar a Nos• 
so S~nhor o c\t-lto p\Ã>lfoo de sw 
ador,ição, · çom um expten4or oapaz 
de repercutir fora de nosea;s f.rOfltel
ras e ~~r J)el'anb, todos oe povoe 
q~ o .BrQII ó ft~ da ~nta l9re~. 

Em prlme'1-o ~. devemo• a 
Nosso Senho-r esta h~agem. Este. 
POflto não carece .de demonwaçio, 
Basta qu.e pe-nsemos em Deua, e de• 
pois ana!yzemo$ nos~ condicção de 
creattirH por E·He re1,1nidàs, par.t que 
comprehendamos Isto. Em segundo 
logar, obriga-nc;>s .a este wlto publico 
um .dever que eu chamaria qua1,i de 
honestidade para com os fuindadores 
cl<l Nação. EffoetiYamOnte, cwando os 
navegadores • os M,INk!Rarlos portu• 
gt1ezes ~eai'llm o oamhtho que 
conduzia ao Brasil, e, no BrasB, ras
garam as r.otae que os levavam ao 
amago do ~ão,' mm1 C101tVk:çào que 
jamais dettes se af-astou, e ~ ins• 
p{f'~ f&itos adfflh-aveia, foi de que, 
tendo a paeudo-reform$ prowatante 
roubado ã Esf,ION lmmac-ulada de 
Christo, q.ve é a lgf'eja., regiões m· 
teiras na Europa, cumpria dilatar 
nestas tef'Nls novas °- Reino de Deus 
como reparação petos revezes soffri
dos em outras reg-iões. Assim, a ca
tholicldacte, expulsa cl<l Prussia, da 
lflgfaterra, da Scand:in-avia, se expan
dí.ria no novo immdo, cr.avando aqui 

raízes que lhe permitt!sscm resli:tlr 
com efficacia, e-,"'fl outras regiões, con• 
tra as ~nvest!<lilll ~a-t=lcas da 11-ere
sia. Assim, a c-s.pe-l'ança de que as 
oraçõei., $li emrços e o sa-ng-ue dis
pendi<los na evangeHzação do Brasil 
viessem a QQnstitui:r de futuro uma 
reserva preciosa para. a Igreja, foi 
a ra.:ão profvn~ e o anr.elo supro
mo doiJ marty:re$ q-qe 1;1q1,1i, morre
ram, dos heroes que aqu·I luctaram 
PQr Got.ttl, e das alm.is contemplati
vas q1re aqui se immolaram em ou
tr~ eras çomo vicUmas de expiação. 

Esta esperança não desfalleceu 
eom os tempos. E, assim, quando a 
here~ia trazida pelas armas fran

cezas e h<>llandezas tentou abrir 
uma cunha na explendida unidade 
retigiosa da America meridional, não 
foi só em nome da Patr-ia, mas ainda 
em nome da Igreja, que se levanta
ram as ma.is neroicas reacções, e 
mais uma v~z se ensopou em sangue 
o sol-o bf'asHeiro. Por mais que se 
ocu!te esta v~dade, é incontestavel
que as guerras contra os francezes 
e holland-ezes foram authentk:->" lua. 

tas (la ReJ.í9iã.>. 

PllDio ÇOftlttA DE OLIVEllA 

Como Allliliar D Coo
llresstl ÚICIIIDStD 
Ora, exactamente neste momen

to, na veiaa EW"1)f)a os fruçto11 çto 
l)f"Ote.tantlsmo - o totaU-ta-r,~o da 
direita e o ~ esqt;ierda - chegam ao 
auge de 1101.I e-ffeito malef-1-ço, e sob 
o ~N'a9Ue (le novos ;tlgozes, ;i~elle 
çontitieflW., çomo disse S, S. o Pap.1 
~o XU na aHocução que boje pl¼bH· • 
camos, .wsu.te á confecção de "uma 
vorá~k'a ·e.R<:yclopedia de soffri
mentOil" a que são expostos os de· 
fe-nsores da Fé, oonforme o manlfes• 
to lm:~ dos . mlmi-goa da igl'O;ta, de 
(IXtirpar totalmente o Catholicismo 
d-, li>U'f'OPa, l);lra mal.s f-aol-hm!nte o 
~ em Mgulda, do resto do 
IRUft®, 

Neste momento, pois, o Brasil 
deve corre$f>on-Qer ao a-nceio supre
mo de 3eus .primeiros mlsslonarlos, 
e, pela ~firmação solemne, publica 
expj~dlda, m~nifioent.sslma, de sua 
Fé e sua união ã Cathedra de São 
Pedro, mostrar que extirpar no Bra
sil a Fé cathollca é coisa tão diffi
e-11 quanto fazer desapparecer toda a 
naçio brasileira. 

*** 
lnfeJizmente, esta razão não é 

a ~nica. Hoje, não temos, na barra 
de São $alvador ou do Rio de Janei
ro, i.nna armada lutherana ou catvl
nista a rechaesar. Mas os surtos da 
heresia, embOi'a não se mani.festem 
á mão armada, nem JX>r isto são me
nos pertinazes e menos i:lignos de 
vigorosa e decisiva reacção. Uma he
resia que tem a seu serviço uma 
esquadr41 pode em casos embora ra
ros, não ser mais terTHvel do que 
outra, que ten-ha a seu serviço uma 
radio-emisora. A propaganda hereti· 
ca não faz martyres, mas pode fa
zer apostatas. Assim, pois, se o Con
gresso Eucharistlco, consklerado co• 
mo afflrm.ição de Fé oo.ram popu
los ó um dever por assim cflzer hls
torlco, dever mais grave ainda ê a 
preservação da integriclade religl~sa 
neste solo santificado itelos despojos 
mortaes que nelle jazem, dos que 
preferiram, em Guararapes e em ou
tros campos de lucta, perder a vida 
a consentir na retaliação e descatho
liclzação áo Pai::. 

*** 

Razé-es m~;s fortes, J:Z!:'a q~e to
dos coo~rem oom a Junta lã:x~utl• 
va e as vari;i~ c,;rmrni:i,~<3~$ org::.n:z<1· 
do~as ó-o Cong,·e3sc Euc,;aristico, rl<io 
Pode ha-,~r. H:iverã 9urte q,ue n:,o 
po~sa cooperar? 

A. essa pe'1]unta, se oppSe ur-·a 
resposta decioiva: ninguem hà, que 
não poss.i re;i;ar e mortificar-se pa,a 
conseiulr ele Moseo Senhor o exito 
do Congresso. Log.o, ninguem h.i qve , 
para o Congr~o não tenh;i m1,1ito 
que fazer... A este proµozitçi, lem
bremo-nos de um valioso pensamento 
de Dom Chautard. Mostra e1>te que 
não faltam pes-soas que pre?cindern 
da oração p..icr-.i o exito de seu apQS• 
tol::1dç, j~1lg,md0 que, desde que Deus 
não consinta em atrapalhações insu
peraveis, os meios naturaes conse
guirão tudo. E, em saguida, aquelle 
iilustre filho de São .Bernardo mos· 
tra o erro immenso que ha nesta 
attltude. Ou Nooso Senhor é a vida · 
de nossas obras, ou esta$ não tem 
vida, e portanto de .nada v.,alem, As
sim, a ~and,eza d<> Congresso- Eucha
ristico regultarã, antes de mais na, 
d-a, dat1 04'-açôes e d~ mertifü;açlles 
áas almas pted95;1s, · aesóe lf\le aa 
acotha oom bondade a mis~leerd'1l 
divina, d-o que n~nguem d11v4da. 

Mas nao basta orar e mortifi
car-se. Dos que só podem fazer isto, 
só ist-0 se pode exigir. Mas, o Con· 
gresso precisa eittar á altura dos 
recursos qu.e São Paulo tem ,a obri
gação de mob.ilaar para prestar ho• 
menagem a Nosso Senhor. 

Realmente, 1\$() pensem os afor
tuna~s em bens de c:Hnhe-iro, que é 
d~spendf.o S-tJperfluo, multiplicar os 
donative·s oom o proposlto de dar 
marOJ" bl'ililo ãs ~olemnidades. Toda 
a pompa - que deverá ser regia, -
de que se cercarem as celebrações, 
;1ind1r será P.Ouç-a, E oa que pensa
rem de m«lo cf:iver1SO reedlfam a re
flexão de Judas, que lamentava o di
nheiro gasto para ungir os sacratls
simos pés de Nosso Senhor, pois· que 
poderia ser dado aos pobres. Entré
tanto, não fo.i pará dar 30 dinheiros 
aos pobres, q-ue elle vendeu o Re
demptor .. Os pobres eram, em seu es• 
pirlto, mero pretexto. Quantos ricos 
haverá, que acham qÚe não devem 
contril>u•r para o Congresso porque 
melhor seria dar o dinheiro ;1os po· 
bres. Esta re~lexão é errone11, como 
~ di1Momos. M.is 54'rá aQ .menos 
verdade que vae para os pobres o 
d~nheiro que assim elles procuram 
economizar? 

Entretanto, não é só de dinheiro 
que o Congresso precisa. Elle precisa 
de Influencias, de dedicações. Quan
tas pessoas ha, que além de pode
rem concorrer com dinheiro, pode
riam por s1.1as relações sociaes ao 
servi~o do Congresso, obtendo para 
a realização deste vantagens das 
mais preciosas? Quantas pessoas ha, 
ql.le poderiam por ao serviço da Jun
ta Executiva um talento real um 
tino dlrectivo do mais alto valor: uma 
capacidade de trabalho mais valiosa 
do que qualquer donativo? 

Entretanto... se é certo que o 
Co!lgresso já está mobilizando muitas 
dedicações, quem ousaria affirmar 

que todas as dedicações mobi I izaveis 
Já se puzeram ao serviço dellel 

**::!I , 
Não f_lquemos nas lamentações. 

Ao exame de con~cien.cia deve succe
der sempre o proJX)aito de em11nda. 
Dem(HI todo quanto PO&Hmos dar. 
Rezemos para que o proximo faça 
o me~mo. Em torno de nós, não pou
pelTl()s os conselhos para que os ou
tros tambem se dediquem a tão gran
de tarefa, e o Congresso será a(luel
la estupenda maniféstação de F'ê· e 
de. desagravo a Nosso Senhor, que o 
Brasil catholico estã na obrigação de 
Lhe tributar nos trlsti!lsimos dias que 
correm, servindo-se para i-sto da cida
de que Anchieta fundoli, 

11 
! 

1; - • 

OURO 
e PRATA de qualc;uer es
pecie. Ante~ de vender seu 
OURO ê de l;eu proprlo in-
teresse consultar os nOS!IOS 
preços. Avaliações gratis. 
Tambem compro prata, den
taduras e ouro baixo. fh,1a 
~fio Bento, 54-0, 1,9 tndar . 

1
. e.ala G, proxlmo ao lar110 São 

Bento. - São P:iulo, 

1 
Enche-se . de afflicção a ê.>;t, 

1 pitula~ã-o , do povo yugo-slavo. 

1

1 

Ning1,1em oue-a,rá 6$perar · que, 
no territorio a.gp.ra conquista
do pélo _invasor: a Religião ob-
tenba um tratamento diverso 
do que lbe ~tá sendo dispen• 
sada, conforme noticiou a. Ra· 
d!Q QQ Vaticano, na Franç~ oc
cupada. Ora, na Yugq.SJavia 
ha uma c<insidernvel popula
ção catholica, á qual estamos 
vinculMos pelos laço.s que 
prendem todos os membros do 
Col"po Mystico d* Christo. E. 
-assim, nada ha que se · face 
contra aquelles nossos irmão~ 
qu~ em nõs nã.o reperçuta. iu: 
tensa.ll)(lnte. 

*** 
A e!!U\ respeito, -ntlo q_uere• 

mos deixar de registrar que 
u.ma eonimi1J!lâo c;le eid~ãos 
oroatat · c;Jo-qitetlla4~ •PJ. Sãp 
~-i., ~- ~ t,,çlaif'ftl cJ.e 

1 

manifestar. em nome de toda 
a colonià yugo-slava nesta !'Í• 

dade, composta quasi toda ella 

1 

por croatas. sua. formal desap. 
provaqão ao governo constitui• 
do em nome da Croacia; e sob 
a evidente tutella do Reicl:i, por 
um d.os que attentaram. em 
Marselha, contra a. vida do Re1 
Alexandre da Yugo-Sla.via,, 

*** 
O sr. Major Affonso de <""ar. 

valho publicou, no "Estado ele 
São Paulo", uma interessante 
reportagem em que narra que, 
ao desembarcar na Hespanha, 
nediu ao dono de um ci1fé que 
lhe servisse', além de nossa ru
biacea, leite, pão e manteiga. 
O homem respondeu áustera
mente; c:;af.é . nii.o. tenho,, leite 
não tenho, manteiga não te
nho; só tenho pão. É, a.cto con. 

1 timw, serviu · de pão aquPlla 
1 milit.ir patrfclo. Tendo este 

r,oncluido sua refeição, pergun• 
tou qu~to custava. E o. pro
prleta.r10· do café, ~m tQrn "hi
dcug-o", respot.1'1au e,p&zar · de 
sua pobreza: "o.ra, Imagine se 
llle vou cobrar um pouco de 
pão". O episodio é multo signi. 
ficativo, por attestar a perm~ 
nencia dos sentimentos de C'a< 
valheirismo e fidalguill., · na. 
gloriosa l'Iespanha. 

**-,!: 1 
,1 __________ -_.,.... --------------------.------~ i 

Entrntanto, um facto occor• 
reu na{Juelle paiz, que muito 
mah, significativo se manifes; 
ta. A r/\spelto da. evidente po-, 
hreza com quP- lucta o povo 
lieRpanhol, encontrou este qui
nhentos doadoi-es generosos 
que, desfa1,enclo-,;e de ouro, pe. 
clra.s preciosas. etC',, mandaram 
confecc.iona.r' uma coroa para 
a imagem da Virgem dos De
samparados, de Valencia. 

T H o L 1 e o s 
Comprem e 1< e I u s I v a m • n te suas l()fas e seus oresentes na connedda Joalharia 

'CASA e 
),r h .Otticinas 
1 . . ... - . 

Rua · tS de Novembro N. 26 
(~na da~ Rua Andueta) 

A STRO 
proprias 

Unicos concessionarias dos atamados 
J e I o g i os " E L E C T R A li 

Se .; nobre e bello proceder 
C'om fidalguia para com os ho, 
menR, quanto mais nobre e 
mais fi.rlalgo P-, saber ser· ge
nero;io e cavalheiro para com a 
Màe ele Deus! · 

~vendo-se neste mundo,' 
apeza:r de pregar exactamente 1 

o contrario dos in.stinctos bai-; 
xos. En-tretanto, é bem que se 1 
iftga, os que explica,m a evolu-, 
çt;o da humanidade =lo entre-! 

~~ 1 *** =~~~e p!~~::~= ::~m; 7~~ol-ogia;- fals~ - ~:.::.:de myRti:; ·~ato, a possibilitar um h;:;:n I traze; .esta-;·~z?___ -··-. --~ fihos. de D:;;;";·;;;---;;;~di
0

a. ;~. . Cohs1Cleramos. l.á1rientàlll1rssY• 
su.perficie mais superficütl dos. cas teratclogicas, pelàs quaes som no .. · uma ~digestão melhor, N~sso SPnh_:>r .T_esus _Chris- 1 hrn . todas as coiMs. 11az que 111 (1 que no sabbaçto ele alieluiâ 
factos. os males que vêm ao I estes ind-ividuos e estas ttttbas -e a. satisfacçao. calma ele pe- to disse: "Nao Julguem que He arha em opposiçã-0 constan- tenham dP.flfilado pelas ruas da 
mundo por culpa dos "inter.es-1 serão capazes '.(le sacrificar to, ·q.u~nois .. vicios pouco limpos. vim trazer a paz, mas a espa. te a paz no mundo, paz !mmen- Rio p_rês.titos ca.rnavalescos de 
ns mesquinhos., é algo tle re-' dos os interesses poosoaes, ma- Foi isto, exactamente, que ge- ela". A paz do mundo, nós. ca- sà e indefectivel, imperturba- verlos clubs · que, por razões 
1e9 e mediocre. A malicia ltu-1 ximé -0s mesquinhos. rou este pacifismo acovardado, tholicos, a repe!limos, a detes· ~e! e superabundan.te, esta, paz qué .ig·noramos, não se exrt;bi
aana é capaz de muit:o mais.,· Vê-se que as guerras ,são .o estylo Lindberg, que vem tamos, a maldizemos, Mas a Já está sob.reaterra desde que .ram· no carnaval. Esses' c,,,bs 
Os verdadeiros males cahem supremo .esca,ndalo do snr; Eloy) abrindo as portas á invasão c'.o verdadeira paz, a paz de Chris- Nosso Senhor Jesus Christo profanaram O Sabbado consa
oohre a terra por meio de in-; Pontes, que désejària reinasse I tota.Iita.rism. o. E'ntreta_nto. q1wm to no RPino ri:> Christo. _ri paz j morre-u Pa Cruz, sobre o Cal-. grado ás alegriaR castas da 
$.\lluwi a wrlla.a waaui(l.oa deJ ll.0 .~ um .~u.mho .INl-·l lilü'. Que g OMllollcismo ouer, aue se encoutrn no flOrar.ao dos ·vai:ia R~s1>urreiç~ 
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111sica p1p1lar1 
no 

Ultimas novidades em JOALHE.R:IA-S MOD.ERN AS 

de ottta, rubis e brühan~ 
Br-asil está. amea-çada, 
desgrc.tçadam.ente, de URA.'ltifDE ESCOLHA EM OBJE1;00,~'-PARA PRESENTES 

desapparecer Distribuidores dos Relogio3 MundiaH! OMEGA e OMEGA-T ISSOT 

O samba hnmoraI. num abas- Roque Varv,ea, T. Tomé. Murllio 
ta.rdam:a:1*-J do senm a,ttlstico da ·Furtado, Araujo Vlà.nna e tan
no::ea ~Rte. avassala, despuno- tos outros. 

Casa Benl.o Loeb 
RUA 15 DE NOVEMSRo::N.º 33t · 10samente, .todos os nossos meios Veiu-nês de São "t>a.t1lo o maior, 

roeiaes. A sua intrusão diabo- o ma.is expressivo )'.)rotesto oon
Jic& se faz cano.lhamente por to- 1 tra. 0 samba, -que está iuooaçan
dos os meio.s, prlncipa.lmnete, pe-1 do uma. invasão satanioa no seio 
!e.s noss~.s Estações de Radio. que; da fam!ha brasileira, destrmncto 
inc,m 0 eknf.,ernente, e.stão concor- a belieza moral dos. lares chrls

·rcndo para o desenvolvimento da tãos. 

A Joalheria preferida pela alta soeied~e HA 3 ~RAÇõES 

arte m-usical brasileira e para a Fel-o O Episcopado paulista nu-· 
corrupção dos lares christãos. ma opport-una, criteriosa e loo-

At~avez dos apparel~ rl\dio- vavel PMtoral Collectiva. cha
phomcos. desde a manha ate ao mando a attenc;ão dos f-iels para 
anoitecer, o samba, no seu des-1 ,.~ t d me t da m 1· a po-. 

1 
·t . o a.,.,s ar a n o us c 

tempero mus1~ , vom1 a a. mais ular do Brasil. 
crassa cretimce, despudorada e P _ . " _ 
iilsolente, num verse-jar nausea- j A Pastoral diz. _ Tem os po
bundo, onde a par da malícia , vos, nas suas cançoe.s populares, 
corruptora, ha O veneno a con- 1 a ma.ior expressão de sua alma, 
tam!nar alm.a.s innocentes da I porquanto nellas guardam fac-
nossa ju'ventude. 1 tos da sua historia, scenas da 

sua natureza. inspiração dos seus 
vates, melodiás dos seus art!stàs, 
em estrophes pelas quaes a1go 
perpa~~a que ·sobrevive aos pro
prtos autores. 

, E todo esse alvoroç.o infernal 
,{J feito em gr:itaria atordoante, 
.esgueiado, batido, aos berros e ao 
som de ba.taquetru improvi,1,a
dú e ao reboÍiço de córpos sen
,waes. 
· Tal é o samba 

Po1• . isto mesmó, representam 
que ,.se procura os canc!oneiros unia rellquia na

com uma preoccupação interes- clona!. 
seil·a, divulgar, ctiffundir atrnvez Ab<\Stardou-se oo tal forma o 

- _todas as camadas_ soc,\aes ç por espiritc, a letra e a tnelodla des
. f;odos ós meios de diffusão. sas canções, diz a Pastoral, prin
, . M.a s essa musica, .CJ.Ue é um cipalmente a.;· que se_ cantam nos 
perfeito, um flagrante a.ttenta- folguedos carnav~le.sc~, cjué· dt"!-'
do ao nosso g.jsto artístico. ao veria.mos c:,ra1: ae peJd si ellás, 
nosso senso moral não é ~ não 

1

, de facto. expr1m1S~em o que nos 
poderá ser music; nacional. vae na alma." 

publioou, entre outros topicos, o 1 
seguinte: 1 

"Um dos aspectos mais gra
ves do facto, é o prejttizo que 
trazem para as ment.allrlaãee em 
formação as letras pouco recom
menda veis das melodias compos
tas fl0.l'ª o Carnaval, em sna 
maioria girando em üirno de 
motiV,:)f; ba.iXOS, destitúJ.ãas de to
da e qualquer origi-nalidade. o 
que. como é facil de ver, tem 
g.rande influencia no espírito in
fant,11. 

Criam-se assim os menores, 
julgando que a coisa mais belila 
deste mundo é ser mal.andro com 
toei-Os os seus vícios." 

E' um depoimento val{oso este. 
O Estado Novo, ide:.lizado e 

praticado pelo eminente brasilei
ro dr. Getulio Vargas, não per
mgte a corrupçãl.> dos costumes. 
De norte a. sUI de pa.iz, não exis
te mais o jogo desenfreado, o 
grande cancro social. 

Governo 
~ ·- 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 9 1 1 1 f I t P P" 

Archidiocesano 
e 111 r • a a 

DIA '13 - Dorrllngo I contei-Irá a sagrada Ol'dem d-e 
A's 10 ho1·as, S. Excia. cele-, presbyterato ào Revmo.; diacono 

bl'Ou J)Ontificalmente na Ca- 1 João Bosco Camargo, conege 
thedral Provisoria a solemne I d-a ordem premonstratense. 
Missa de Pascoa, tendo conce·I ---
<lido a benção papal e recebi-1 CURIA METROPOLITANA 
do no füu da cerimonia. .reli-! 
giosa as saudações do Colendo CONCILIO PLENA-RIO 

1 1 O te _1 __ 1_._I_T & 1 :8 JI li E ! ! 

!um t-uam Piu.m q™lm Pootoc 
rem Eeclesiae tuae pra~ 
voluistf, propitius l'espice, ®:j 
ei, qua~mnus, verbo et ex-em,; 
pio, q-ui-bus praeest, I)l'ofieer.e,::; 

1 

ut ad viram, una eum gr~ 
si'bi cred-ito perv-eniat B8ll1Ili• 
bern-am, 

Per Chrls-tum Dom-inum ~ Cabido Metropolitano. BRÁSILEI-RO 
A' tarde S. Excta. recebeu . _ tru-m. - Am-en". 

em Palaclo 08 sacerdotes, se- A autoridade archld-iõcesan! Em seg-nida o coro pros~ 
minaristas, fieis e exmas. fa-j em data de hontem sob -o. n .. rá entoando o "Oremus et ~ 
milias que O foram cumpri- 16~. fez baixar o segumte 

1

. An.tistite :r:iostr~ J(,~epho. St.e.t 
merrtar. aviso: et pascat m ort1tudine tua Do.-· A verdadeira arte a arte mu- i Es.,as -palavras, tão bem defi

sical dos nossos m~iores ref!ec- j 1lidas na referida Pastoral, ex
tiu sempre O sentimento de bel- primem o sentir cm maioria d~s 
lera moral da nossa gente, nas bras1le1ros. , dos chefes de _fam1-
paginas magnificas da sua affei- lia, que coiocam o respeito, a 
ção tocante e na simplicidade do moralidade dos seu~ lares, acima 
seu amor ineguàlavel. dos sambelros sem arte· e sem 

A regeneraçào é um bem. Com
pletando a oera meritoria, ini
ciada s0b os mais brilha-ntes 
auspícios, o poder publico devia 
impedir a divulgação, atravez 
das Estações Radiophonicas, elos 
rambas. DIA 14 - Segundá feira 

" A partir da publicação des-
1 

mine, in s-nbHmitate n-0m-in-t!!j 
te aviso, deve ser post-0 imme- tu-i". . 
dia.tamente em execução na ar- i De ordem de Sua Exeia.. 

Basta.va para isso uma acção s. Exc!a. concedeu varias chidiocese -o seguinte decreto' Revma. 
en.e1·gica, rigorosa :por parte da I audieneias em palacio. 
censura. confiada a pessoas ido-

do c·oncilio Plena.rio Brasi- São Paulo, 17 de abril ~ 
leiro: 1941. - Coneg-0 Paulo Rolhrt 

A modinha foi a exoressão pudor. , . 
·mais pooular dos brasiletros. j Est;amos,, nul}I regime de moral 

. ·_ . O nos;o Folk:lore é um m.anan~ 1 no~ ,costumç_s., e !]-ª _admip.istr;ação. 
eia.! c'.lpioso de arte, na letra e 1 "A Hora do Brasil.,. institui
na musica no serttimentalismo I da. pelo Goverrto da Republica, 
das grand;s emoções e da ca- j atri:vei: dQ Radi?, para a ctivul
_dencla harmoniosa dos seus can-1 gaçao d-0 que e n0S80, para a 
tares inspirados e arrebatadores. defesa ampla das nos~as colsa.s 

neas, capaws de colmborar pa- D1A 15 - T&rça feira 
tr!ot!oamente com os poderes S. Excia. esteve ausente 

Dec.reto 33,. paragraph-o 3, so- Loureiro, chanceller do are.e.. 
da bre a oracão que se deve ac· bispado". 

pt!bUcos na obra aben~:tda por Callital. 
Daus de rei;e-neração. a bem da 

r crescentar nas bençãos do SS . 

musica popt..l'Iar brasileira. 

0 lh · - 1 e dos nossos homens, e uma al-· 
rgu -amo-no~ do maior poeta ' tissonante expressão da nossa 

.dos sertoes que e <::atulo Cearen- i brasilidade, 

QUANTAS no!½ e dias dt> 
torinento? Com dores de 
dentes, ouvidos, nevmJ_glas, 
que t-i-ram por completo o 
somno e a força para o tra
balho. "VUG" Balsamo ln_ 
dia.no acaba com esses en
eommodos. Nas pharmacias 
e drogarias. 

se e temos enthusiasm?s patrlo- 1 
~ peiOs nossos gloriosos mnsi- 1 - O que nao e serio, nem ele
clat&s na.eionaes: ' Tuplnainbá, 1 g11,nte, ~toand~ ·~ de uma 
:B&rroso J. oubert de carvalhó 1 ª. levanta.d!!, fina:h<l.~, e oov-ir-.se. , 
ErotiJde:s campos Freire Junior' a.pós a "Hora do , Brasil", um 

' ' programma de samb~ brejeiros, =========:;=====--~-":'::.. grosseiros, proi»'ios da desenwil-:, . ." ·j· . 1~ j tura. carnavalesca.. 

I.Ab. "VUG", Caixa Pos
tal 2175 - s. !:'ai.l<>, 

, \\:i. j;;J / , ,. · . 1 O combate decisl\'O aos sam-
~-;:.., · $;' · · ~/ 1. :;-;:.~; bas e suas brejeirices vem em-

. ' '·'- I po1gando os espirito.s, Cêmo uma 
LflR E PROPAGAR O 

causa .iusta. digna de aimlau.sos. .. LEGIONARIO ,. 
.11a puucos autS, um v~·tiD-O 1 

local, ao tratar da pron!b. ição 
doo menores de 14 am1os n,oo 

folguedos burlescos da cidade, 

E' DEVER DE TODOS 

os C~THOLICOS 

Contra a O.fensiva Espirita 
Sou espirita mas respeito todas as 

religiões. 
- Tambem eu sou cat·holico, porque 

nasci de paes catholicos, não combato po
rem' religião alguma, pois tenho para mim 
que todas ellas são manifestações de uma 
só verdade._ 

Sobre esta erronea pseud-0-trans1gen
da da parte d-e alguns catholicos soi-di
sant, é bem opportuno deixarmos - aqui re
gistrada a attitude da Santa Igreja Ca
tholica diante das doutrinas e praticas do. 
espiritismo. A bstrahindo do aspecto scien
tifico e phi11Jsophico da propalada "Ter; 
ceira Revelação'', a Igreja, a quem seu 
Divino Fundador legou a missão de con
servar integra em sua pureza a doutrina 
revelada, assumiu desde as primeiras ma
nifestações do espiritismo, uma attitude 
de franca opposição (como sempre o fará 
frente a quaisquer outros erros, heresias 
e superstições), contrapondo o esplendor 
de sua Fé ás desagregações dogmaticas, 
aqui e alli semeadas pelos discipulos de 
Allan Kardec, que se apresentam como 
membros de uma religião de caracter ex
pe.rlmental, 1iestinada a substituir o au
thentico e origiaal christianismo (j.a Igre· 
ja. De inicio apparece o empenho hecuieo 
dos espiritas em ocultar e desfigurar esta 
attitude da Igreja deante de :ma seita. Por 
_ outro la.do, d ésa visados cathoHcos igno
ram completamente até quc1 ponto a dou
trina cath-01ica se oppõe -~ desassombra
dameP.,te - ás superstições e pratica:;_; es
píritas. 

Um verdadeiro cathollco deve absolu
tamente estar convicto de que a sua reli
gião é verade!ra, e que por issO' mesmo to-

das as -outras sã-o fàlsas. Religião é um 
complex-o de verdades q-ue fiu~m da p;ro
JJTia abs-olut.a dependencia do homem para 
com Deus, originando del"ei>es de Fé e de 
Moral, cujo depositorio é unioo, f~lmen-te 
guardado pela 1-greja. Or.a, a dau-trina es
pirita at')resenta-se a-bel"t-amen-te opl)osta ao 
dogma catholi-co, a m~s na maioria de 
i;uas conc!U:Sões. 

As pratreas d·o espiritismo s-ã,o intrin
secamente más, e, pois, illicitás e im01"aes. 
Merecem portanto a explicita cond-emna
ção da Igreja que sempre se foz ouvy atra
vez d-e documentos firmados pe-los seu-s 
Chefes: o Papa e os Bispos de todo o 
mun<lo. E aqui se fazem necessari.os do.is 
reparos: 1.º A Igreja, condemnan<lo se
verament-e a d-011trina e as praticas espi
ritas, nada decidiu officialmente sobre a 
authenticidade e dos fenomenos realiza
dos em sessões experimentaes, nem sobre 
a possibilidade de uma explicação natural 
destes factos, nem ainda sobre se em al
guns fenomenos a!legados, haja interven
ção de algum espirito, alma de finado, a:Jjo 
ou demonio. Sobretudo isto: a intervenção 
do demonio em todas as experlencias me
diunicas, não apparece em um só dos do
cumentos officiaes da Igreja. 

2.0 Ha um vsrdadeiro desxespeito: á Ver
dade, quando se di-z qué a Palavra Official 
da Igreja está tardando. Os tardios sã-0 os 
que não querem tomar conhecimento da 
attitude assumida pelo catholicismo da 
mais aberta e franca opposição á doutrina 
espirita. No p.roximo artigo transcrevere
mos os mais preciosos textos da Igreja 
neste simtido, para esclarecer os dubitan
tes, para confirmar os rectos e definidos 
e para desafivelar a auda.cia, de pretencio-

1 sos commentadore.s, 

----------------------------------- ----~---

l 
i 

l 
1 

Sacramento pela intenção d-0 : Reinicio das actividades dessa 
DIA 16 Quarta feira [ Summo P-0ntiflc:e. com a anty- repal'tição ecclesiastica 

S. Excla. recebeu em Pala- ~h~na e O verslculo nprn!Hia- Após as f-erias de Semana. 
cio lnnu'llleras audlenclas. 0

,; 0 P P t'f! "-" Santa, a Curia Metropolitanai 
remus ro on I cc nQS·, reiniciou hontem suas activi;. 

DIA 17 - Quinta feira tra Pio, , Domirns Conscrvet; dades regulares 
. . Eum et v1v1f!cE>1. 1<~11m. ct nea- i • 

S. Excia. có'ncedeu aud1en- j tum faciat Eum m telTa ct non 1 • . 

cias public.·as na Curia Metro-i taradat Eum 111 animam in:mi· J' Expediente do dia 18-4-41 
politana e_ presidiu a . reunião! cerum Ejus. PLENO ·uso DE ORDENS, 
da Comm1ssão Executiva das _ Fiat manus tua super vi-· por um anno a fav-0r dos 
Ob-ras da Nova Cathedral rum dextrae tuae: \ Revmos. Pad~es Edua.rd-0 Ma.. 

, - Et supra filium hominis., ria de Jesus e Benedicto Dias. 
DIA 18 - Sexta f&tra quem confirmasti tibi. i' GAPELLA POR UM ANNO, 

S. Ex-eia. seguiu viagem para I Oremus - Deus omnium fl• a favor do Cenúterio_ de Villa 
PJrapora, visitando de pass-a- dellum _ Past-0r et Rector, famu- Mariana. 
gem o Asylo de Sarnta There-
zinh'a de Carapicalba e inau
gurando ás 10 horas a ca11a tle 
campo da Fed~1·açãÓ das Con
gregações Marianas., , situada 
perto de Baruery. 

Um a e ~ u e a ç ã o a m_ o r a I e o m o fi m 
A' tarde iniciou a 

nonii::a ao Seminario 
visita c,,a. MONSENHOR, StlEEN, UMA DAS FIGURAS MAIS REPRE
Menot· tle SENTATIVA DO CLEBO N-ORTJ<:-AMERICANO, FALA NO: 

Pirapora. RADIO SOBRE A MORAL RELATIVA. 

DIA 19 _ Sabbado Falando sobre o "Anti-Chris- errado, tudo dependendo de pon,.. 
Durante O <lia s. EKda, prós- to" ctistse D, Fulton J. Sheen tos de vista"; e "por outro la

seguiu a visita canoniea ao Se- q1;te nos Estados Unidos "de um- do, os. mB;is conspucios produo
lla:do, os eollegigs secular-e& e a.· to.s dessa educação amo1·a-1 apon-

miaario Menor. educação univer-sitar,ia. negam -tam agora,, no dominio publicOji 
Hoje, dia 2'>, ás 8 horas Suti I por ·uma ou outi:a forma, a exls- para Hitler e Mussolini, dizendó.i 

Excia. cel·eb.rará SoJem-ne Mis- tenoia. da maldade e da culJ)I!., "Sã.o maos, e estão enooos!·" _ 
sa Pontifi.ool, dinante a q.ual de padrões aboolutes do certo ou "Na-tum'lnle-nte sentimo--n~; .;;::=======================...:=;.;; tentados a perguntar: _se o cer-if 

to e o a,r,ado cor:respondem. ·ál Otima Seeça.o de 
Alfa.lataria 
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pontos de 'll':ista.. sob o pr:fs!:n&: 'dft 
Hitiet· somos nós que ~ 

--~umlos,-1&,o· tmh3o meio para.e:~ 
. !j·.emmi:•·· tJmB ~ é- sf.l, Jntaf; 

m.ome.da.,, Monsenhor ~; 
continutli: "Além dls!o, se ~~
ha. cer.teza, porque Hitler e~! 
er.rado e nós- certo? Se não J:íjti:, 

' bi»n:eo OU pretio, po11gse dizer d9:i 
carvão que é preto e da. ne~ 
que é branca.?" 

"A nosaa. ~-nega a mo .. 
ral 9l>solm..a, e-Ínqa;a;nto os n<lSS.Qlf 
pontices aceeit-am-na, mas só em 
determinadas· okculns&aneias. Ha~ 
pois, uma conti:ad~ entl'e ~ 
mal que o homem moderno gos,. 
tar'ia de condemnaa- nos outros, 
e a su.a negação do maq, eread'á 
);)ela propria apostasia. Elle n~ 
quer se apresentar como o po~ 
to de referencia do Bem e ~ 
Mad, e vê eomo esse proceder <tt,. 
lugar- a Hitler á Gtrena Muncl.ili,1 
e ao ebaos. 

COmo um homem que ao ~
acol'da.do por sua mulher, ql.l9 
ouve mn ru-ido em casa, oocla~ 
categoricamente que é só imagi:. 
nação, e desce tremendo como 
folha verde com medo de encon,. 
trar alguem, o homem actual, 
que diz que o mal é um resquf~ 
cio da imaginação dos theol.:::g03 
medieva.es, treme agora. d.Ji3,nte ~ 
ma.! por el:le negado, mas de c11;.: 
ja exlstencia está aboolut..a:ment3 

' ~t.i: ' - .. . 
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'O dª · 1 1vo·rc10 na 
POR. QUE I IOSSA ALFAIATOU 
lDOT'OU O CORTE u·KENWAY''? 

Frequ,entemen.t:e ~iam as 
agenc-iai! g:ra.nd-es r.ef-ormas se-

1 ' ciae1S na :mr-ança não oec11Pa1ia. 
Em =ão da situação ano,:

' tmtl da inàitosa Fra~ de Pe-
1 tai-n, essas noticias não t-êm 
1 despertado muito interesse. Até 
' entre os elementos cathol-:icos. 
! mais esclarecidos ha irreeon-* P<n'O melhor . servir nosso 

clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele
gância da época I 

* Par.a oferecer nwior con
fo~, consoante com o 
senso prático do :séculc I 

* Para proporcioí'tor a ele
gdnc:ia, o conforloeocomo
didade "t00%, que o noVQ 

corte "Kenway" empresta. 

ÔMBROS ANATÓMICOS 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENW:A.Y" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
EN<:OLHU)OS; ENTRETE
LAS DE lÃ ; UNHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MiNIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TOOO O i>'ESO tNÚ-TtL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINlURA 

TECIDOS DE PUR.4 LÃ, 
PRE-ENCOlHIOOS; DAS 
MELHORES PROCEOÊN
C IAS; OE PADRÕES 

MODERNOS 

ciUa vel conflicto de ideas ru, 
tocante aos aetos e intenções 
do velho general que tem em 
mãos as redeas do governo. 
Uns . o aprovam sem restric
ções, out;ros condemnam a 
priori tudo quanto faz aquelle 
q11e julgam ser mero iootru
mento do invasor. 

O ambiente é de confusão; 
é esse, aUás, o caracterisooo do 
mundo actual, que está na imi
nenda de grandes transforma
ções. A tão decantada "nova 

, o roem" não illud:e a ningu-em. 
A nova ordem - ou será a 

restaur-ação d o s prine1p1os 
christãos, postergados pelas 
nações da Europa e pelos go
vernos ' agnosticos dos nossos 
dias, ou o triumpho da revolu
ção com todos os seus bo.rro
res. Os destinos do mundo es
tão nas mãos de Deus, e só 
ell,e s'llibe o que, em sua infinita 
sabedoria, reserva .aos povos 
adormecidos no màis. aviltante 
materialismo. Seja como- fôr, a 
Igreja, qtte ha vinte seculos 
tem sabido victoriosa de tan
tos cataclismos sociaes, pros
geguirá sua marcha triumphan
te pelos seculos_ em fora. 

O DIVORCI(J 

Os ultimos telegrammas de 
Vichy noticiavam uma forte 
rnacção contra a lei iniqua do 
divorcio, causadora dos grandes 
males que feriram no amago a 
familia franceza. E' indubita
vel q-ue esse cancro social con'. 
tribuiu poderosamente' para, a 
ruina do paiz. · 

Introduziu-o na França à ma
çonaria, noi intento. de destruir 
pela base o solido edifició da 
moral christã. Os golpes desfe
ridos contra a famllia têm im
mediata repercllssão em todo 
o organismo social. Os defen
sores do -d-ivorcio lançaram mão 
de todos os meios, justificar 
seus propositos e assim impin
gir ao povo sua droga mortí
fera. "A lei liberal que eu rei_. 
vindico - escreveu Naquet, o 
judeu maçon que ligou seu no-

l me a essa lei desorganizadora 
da familia franceza - a lei li
beral que eu reivindico te.rá ef
feitos moralizadores". 

Fed.eração dos Circulos Operarios 

Parece que não podem ir 
mais longe o cynismo e os re
qui-n tes de hypocrisia! E' assim 
que os ideologistas do seculo 
XX conseguem embair os in
cautos. A divindade de hon
tem era o povo e a liberdade 

A Federaçoo dos Ciro11'los 
·opera-riós do' Esta.d()" de São 
'Pa'ttlo realizou no dia .3 iw abril 
'a sua reunião semanal, p1-esi• 
"dlda pelo sr. Amaro d-e · Abreu 
·e com a presença do Revmo. 
Fe. Je-ron)'Ill{) Vermin. 

oou-se a visita de dois circulis-1 t:ivo, em QUe estiveram em vi- sem peias; a divindade de hoje 
tas de ·llO!Xlea<ia, sita á :F'ederação os Membros é o Estado, o novo Moloch, a 

Em reunião dos dirigentes, da Juncta Archidiocesana de cujos pés se sacrific.i.m todos 
reaUzàda no dia seguinte {õ de Acção Catholica, entre os os direitos, inclusive os do ver
Abril) foi proposta uma con- qnaes O Rev'mo. Conego Dr dadeiro Deus. E Naquet não 
centra.çã.o circulista no Ypiran- Antonio de Castro Mayer e o hesita em anun-ciar que o di
g.a, por occasião da benção do dr. Plinio Corrêa d-e Oliveira vorcio, inspirando aos esposos 
Hospital O!)erario que será de- Os visitántes foram saudados um temor salutar, diminuil'á. o 
nominado "liospita;l Leão pelo presidente sr. .Amaro numero de desuniões; que o 

O presidente anunciou a. 1-'i-
•lta dos Membros da Juncta .Ar; 
chi.diocesana de .Acção Catho
lica, na proxima reunião do 
CoIIBelh<> Administrativo. 

XIII", esta cerimonia terá lu- Abreu. divorcio, diminuindo as desu-
gar no dia Ui de mai-0 em pre- niões, augmentara a natalida-

Em ,resposta o Revmo. Co d d" sença d-as altas autoridades ci- e; que o . rvorcto, restituindo 
nego Dr, Ant-onio cre Castro · f 

Ventiloa-se em seguida as
-,umptos' referentes a vida in
_tern.a da Federação e oommuni-

vis e religioSas. aos couJUges a e!ici-clade com 
Mayer, assist.ente ecclesiastieo l"b · d d d 

Finalm~te ---""·""-se a i·eu- de a 1 er a e, iminuirá o nume-.,li •== da J:uncta Archidiocesana d d 
niao~ do Conselho .Adminwt!"a-. ro e ª ulterios, eto. 

"llllis Jtveitl lÍI Ciem IBI SIII ... " 
A nos-s-a saude tem um valor inestimavel, pelo que, 

qmmdo necessitarmos cre um remedio, devemos escolhe-lo 
não pelo preço e sim pelo seu v:alor terapeutico e com
pro-vada efic.acia. Não podemoo esperar de , um medica
mento de pouoo preço e de f):>rmula incompleta, efeitos 

~:if ent4at 
pod-eroso auxiliar no tratamento da Sif!lis, rot o unico 
depurativo classificado "PREPARADO CIENTI-FICO", 
por sua formula modelar e pela integral dosagem .. de · 
seus componentes vegetaes iodurados. Não tem substi· 
tuto no tratamento do reumatismo, f~rídas antigas, 
queda do cabelo OU da ~arba, tumores El &r~S nos OSSQS 
e nas carnes, fistulas, supurações em geral, .. eczemas, 
impingens e outras molestias da pele. 

Use o "GALENOGAL" ainda hoje e comprove por 
et .mesJll(), ~ gizãe ·~ ,~~. ;iJ!sta fania. . . 

- · - N,O 6~ ... EC 

. Acção Catholiea, agl'adeceu a 
sa:udação e fal.ou sobre a Com 
munhão P-dscal, que, segundo 

SUAS CONSEQUENCIAS 

determinação do Exmo. e Palavras, paleNr.as e nada 
Revmo. Snr. Arcebispo Metro mais! Em, 1884, anno da intro
poUtano, deve realizar-se em ducção da iei moralfaadora da 
todas as paroehias. O ora-dor familia ( ! ) , registraram-se na 
estimulou os cl.rculil!ltas a fa- França 1.657 dívorcios. No an

no seguinte 4.123 lares foram 
zerem propaganda pata ª deso legalmente dissolV'idos. Era 
br.igação deste 1M"eceito. Em se muito; antes, er.a muito pouco. 
guida pediu q-ue os circulistas Em 1-900 o numero de divorcios 
Operarios cooperassem com os já se ·eleva a 7.&2"0. Esse cohef-

ficiente v:a;i num C1'6Scendo 
v'igarios neste movimen~, col vertiginoso: 13.049 em 1910; 
Iabo~ qoo resultaria no 16.335 em l!fl:S; 23.614 em 1937, 
cumprimento da finalidade dÔs pãr.a attingi:r mais de 25.000 em 
mesmos Circu:los Operarios. 1938! Em 56 ànnos, perto de 

1 um milhão de familias destrui

Prof. de 

[ducaçãu f ísi'ca 
tflplomado na Europa ofe
rece-se 'para lecionar em 
coleg-io e o-utros 1estahel-e-

. · cimentos de ensino. Apre
senta boas referencias. -
Cartas a J-osé Wilb-nan -
Cabe-a Postal', ms - São 

das ! 
Leão XIII, na Encyoliea "Ar- · 

canum divi-nae sapientiae", de
pois de descrever os. estragos 
produzi-dos pelo divorcio, ac
ci'escen ta: "Reconheceremos 
que estes males são ainda mui
to mai-s graves, se refletirmos 
que, uma vez autorizado o di-
· vorcio, não haverá freio bas
tante forte para ·mantel-o nos 
limites que poderiam ter-lhe 
sido assignados a principio. A Paulo, 

-. ~ ... :}~~.,=-~~*-~~~ 

Pe.: Arll·ndo li lRl·R-4 S. J. 
O aliciamento das pdz6-es atn- m-ermtf~ ~ a ~ 
da maior; e, graç~ a estas es-! eompleta. clesee PmP.O nobre 6 
citações, sucederá forçosamen- riao das mais belm tradieç6elt 
t-e que o desejo desenfreado do de. civismo e de deTIJtamento 11!.1 
divorcio, tornando-se cada dia ele-v'-ados ideaes. · 
mais geral, inv'adtrá grande nu- François VeuiBot, ~ 
mero de almas, como uma en-· a desgraça ~ sna Patria, a.ca,. 
fermidade que se propaga pelo ba de escre,;-er: "Sa nêcesstt$ 
contagio ou: como estas ag-uas ta plus urgente et son -plus im,, , 
represadas que, tendo rompido per1eux devoir, aujou,-d•h11t., 
os .diques, transbordam de to- c'est donc de se refaíre: de Stl 
da;s as partes". refaire, avec·les ê~ments dcmt 

Leão XIII escrevia isto em bieu l'avait faite, les prineit,ea 
1880. Parece que o genial Pon- chrétfens, les vertus chrétien, 
tifice tinha então ante os olhos nes". 
o quadro horripilante da Fran- o QUE NóS DEVEMOS FAZEI\ 
ça com mais de 25 mil divor-
cios annuaes, da . Allemanha E, quanto a nós, ab-ramos os 
com mais de 40 mil e dos Es- olhos emquanto é tempo. Não 
tados Unidos com o in-dice t.ra- temos, graças a Deus, a lei ffll 
gico de 200 mil divorcio! Quan- divorgio; mas, com ou . sem o 
tos lares espedaçados; quantas divorcio, va.e assumindo pro,. 
ruinas àmontoadas em tão cur- porções assustadoras a obt:â ãa 
to lapso de tempo pela lei des- dissolução da famifia. A cõedu• 
trui<iura, o mais terrivel fia- cação no ensino primário· e no 
geHo dos paizes que a adopta- ensino secundario ainda não 
ram! Na Allemanha, o nacio- começou, como nos ·Estados 
nal-socialismo exacerbou o mal Unidos. a produzir todos os 
do divorcio, pois foi introduzi- seus fructos. Estes appareee. 
do na jurispru-dencia um nov-o rão a tempo. Uma eduéação 
motivo de dissolução do vin- physica mal orientada, contra; 
cul-0 conjugal: · o da disparida- a qual ha pouco se insurgiram. 
de de 1·aça. Os 40,722 div~rcios os bispos de Sã.o Paulo, re• 
deº 1930, já em 1934 foram ul- solveu emprehender a masculi
trapas~ados de alguns milha- nização da mulher. Mais que 
res. A revista Do-utsches Ju- isso: o exame biometrico, com. 
gendarchiv avalia eni ·300 mi1 o particularidades odiosas, exf .. 
numero de desgraçadas crian- gidas tão somente das meninas 
ças que as decisões dos tribu- move guerra ao pudor femi
naes destes ultimos annos tor- \ nino. Ás repartições publicas, 
naram orfãos de pae ou de· invadidas pelas mulheres, pro
mãe. Não ha quem não se sintai palam, a liberdade de costumes 
apavorado diante da ·sinistra de modo sobremaneira efficlen. 
eloquencia dos factos. te. Os escandalos de Hollywood 

A CRISE' ACTUAL vão passando insensivelmente 
r<1ra a nossa sociedade. Nossos 

Os governos, que tanto se editores muitos delles, deram 
pr_eoccupa_m com a crise eco no- !I para entulhar as. liV'rarias de 
mica. devem convencer-se de toda a escoria da literatura 
que hoje se trata aiites de tudo mundial. São tolas, atrazada$ 
d~ uma l.ameutavel crise• mo- as jovens que não lêem o ro. 
·ral. A situação de muitos· pai- mance do dia, aranzel de par
zes gangrenados pelo divorcio voices, torpe exploração das· 
assemelha-se á da Roma pagã, potencias do dinheiro. O metal 
quando, na phrase âe Seueca, entra nas bolsa dos tràfican
certas mulheres contavam seus tes, e o veneno no coração das 
annos pelo numero de maridos. victimas. E todos .esses atten• 
E, .ao tempo. em que o Imperio tados se vão consumando paci• 
Romano desceu a taes abysmos ficam ente. · · · 
.de degradação moral, começa- InconscienÚàlmente v a m os 
ram a tremer, sob os golpes executando ponto por ponto o 
das hordas barbaricas, os mu- programma traçado pela In.a 
ros da Cidade invictà. Não se Internacional para os · commu• 
pode resistir impunemente á nistas francezes: Deve-se con. 
ordem estabelecida por Deus. seguir por todos os meios a 
Cedo ou tarde sôa a hora das proletarização da mulher, cujo 
reivindicações divinas. concurso é ansolutàmente in• 

No proximo artigo. veremos dispensavel para o triumpho da 
como se, realizaram os outros revolução". Deixemos pois as 
pontos da prophecia de Naquet. restricções cobardes. A incon• 

A pobre França lamenta ho- cebivel crise moral que avàs
je, mais que nunca, o ter-se el- sala o paiz é indicio certo de 
la deixado seduzir pela turba que por ahi andam a trabalhar 
de vis explorado-res, f-igadaes nas -trev'as os inimigos írrecon
in.imigos da Igreja e de sua I ciliaveis das nossas tradfoçõea 
acção moralizadora. Seria te- christãs. 

Ultin,a Palavra 
da Técn-ica ·Moderna 

Enceradeira "EPEL" 

~ . 

R,. 24 DE MAIO, 80/90 
Tel. 4-3587 ·-· . . 

é a mais mi>derna e\per
fe-ita enceradetra-elêtri
ca, pois apresenta os 
dispositivos conhecidos e 
já anti:gos, r~rosamen
te aperfeiçoados, além 
de possuir, exclu&iva
mente, outros mefhof"a. 
rnentos técn~ 

E d-e fato uma enceradei
ra e não um escovão
elétrico de lustrae-; em 
vi-rtade de um cmq,osffi
vo automático só appe
se ntado peta EPEL, ea
patha a cera liquida ou 
em p'asta em camadas 
fi:nas e tmifomtes, 2'. 
ctuais secam imediata
mente, pePm-itindo, sam 
perda de tem·po e sem 
espera, um lustro. rncon,. 
paravel e -dur.adouro. 

... 

Casa. Fundada. ~ 1852 

São Paulo 
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Federação la_ ria1a f eal1i1a ANGELHO Confissão 1.o de Maio Dia da Filha de Maria 
Grande Concentração na Çapital 

A F. M. · F. está preparando Apparecida P. Limongi, Filha I contribuição das Pias Uniões 
eom grand·e carinho a grandio- l de Maria, Presidente da JEC. da Capital, acceitando iguai
s.a. Concentração que se l·eali- Durante a assembléa se'i'ão I mente qualquer offerecimento 
Sará na Capital, no dia 1.0 de cantados: Hymno a D. José,1 particular das Filhas de Ma· 
Maio. Salve <- Mãe e o Hymno Na-1 ria; suggere por exemplo, a 

As cerimonias preparatorias cionaJ. ! entrega da importancia corres-
constarão: a) de uma Hora I Por gentileza da Liga das: pondente ll; uma entrada de c!
Santa Solemne, na Igreja de· Senhoras Catholicas, o café e' nema. Sera um pequeno sacr1-
Santa Iphigenia, das 17 ás 18' o almoço para as Filhas de ficio bem recompensado. 
horas, dia 26 de Abril, pregada' Maria do Interior e de outros: A _Missa do dia 1.0 será gen
pclo Revmo. Pe. Dr. Eduardo' Estados, serão servidos no res- tilmente irradiada pela Radio 
Ro.berto, D.D. Director da Fe- '. taurante Feminino daquella as-1· )Dxcelsior. 
~r.ação, estando o coro a car- · sociação. . A Directoria da l~ederação 
go da Parochia da Immacula-i As Filhas de Maria deverão lemb.ra a todas as l•'ilhas de 
da Conceição, sob a regencia · ap~esenta.r-se em todas as ce- Maria que uma concentração é 
da Snrta. Conceição Ferraz; rimonias do dia 1.0 de Maio,\ um movimento essencialmente 
b) de um tri_duo de conferen-: com seu uniforme completo re,igioso, uma manifestação 
cias pelo Rev'mo. Cgo. Antonio 1 (vestido l.Jrnnco, faixa. fita e publica cln fé. que visa dar 
Siqueira, D.D. Professor do Se-' veu). i maior gloria a Deus e honra 
mina-rio · Central do Ypiranga, i Para maior csp!cndor da' à Maria Santíssima. Por isso 
n·a ·Basílica de São Bento, dias f grande com memoração de 1.0. insiste no comparecimento de 
27, .28, 29· de abril, ás 20 ho- de i\laio a l:''ederação convida todas as l:',ilhas de Maria, quer 
ras. Durante esse triduo far- tambem todas a;; !•'ilhas de Ma- iis cerimonias preparat.orias, 
se-ão ouvir os coros de Santa ria por devoção.· bem como as queÍ' ás grandes solemnidades 
Generosa, Santa Ceeilia ll Con- · nominaes e as honorarias. · do dia 1.0 de Maio. Recommen
solação. i Afim de attender às despe- da sobretudo, muita oração pe
. · No dia 1.º de :\laio have,·á' zas decorrentes desse movi. lo exito desse emprehendi
communhão o-era! das Filhas mento, a l<'ederação pede uma mento. 

b ' 
de Maria durante a Missa t:e- i 
lebrada na Cathedral (Sé, ás, 
8 horas, por S. Excia. Re;ma.; 
D. José Gaspar de Afonseca e. 
Silva. 1 

A Directoria da Federação,; 
-afim de dar maior brilho á rn- ! 
lemnidade, pede ás :,;enhoras' 
presi<lentes da Capital e do In- 1 

terior que façam ensaios dos 
canticos para a rn:,;sa: Missa 
lie Angelis. 

Mitte Domine. 
Adoro-te (n.O 8 
Salve ó Mãe 
Hostia Santa 

e 9). 

(todo,; do 
manual) 

Ecce Sace.rdos (do F.T.D.) 
A regencia dos coros está 

entregue ao Revmo. Cgo. Pedro 
Gomes. · 

Os thesouros espirituaes a 
serem offerecidos ao Exmo. e 
:Revmo. Sr. Arcebispo Metro
politano, serão encaminhados 
é. Presidente dà Pia União afim 
de que esta ultima apresente á 
Federação, o total. Si isto não 
for possivel cada Filha de Ma
ria entregará o seu thesouro 
á encarregada, no dia 1.0 de 
Maio, no momento da com
munhão. 

Deposito de moveis 
Moveis novos, ultimos estylos, quasi de graça! 

Dormito rios para casal com 7, 8, 9 e 10. peças, massiços, 
entalhados, e compensados. desmontaveis, desd.e 550$000, 
6ÓOS, 650$, 750$, 800$, 850$, etc. Luxuosas salas de jan
tar com 10-12 peças desde 500$, 650$, 700$, 750$, 800$ 
850$, 900$, etc. Salas de visitas, ternos estofados, es· 
crivaninhas e grande quantidade de peças avulsas para 

qu;:,rto e sala. Aproveitem esta rara opportunidade! 

q_ HENRIQUE SCHAUMAN, 729, Pinheiros 
Travessa da Rua Theodoro Sampaio, 1150. 

Critica -Cinematourauhica ~a A. J. e. 
Orientação Moral, Especiaculos 
EM DEFEZA DA HONRA -1 convwientes, attitudes incor

Da W. -B., com Margaret Li:nd- rectas, situações delicadas e 
say e John Litel. - Apresen- divorcios seguidos de novos 
ta o julgamento do homem que casamentos, donde dev'e ser o 
matou o amante de sua espo- filme reservado aos adultos de 
sa. Adulterlo e assasinato apre- solida formação moral e reli-
sentad9s sympaticamente são glosa. · 
o grave defeito. Cotação: Restrlcto. 

Cotação: Restrlcio. A QUEDA DA BASTILHA -
Já foram en\l'iados convites Da Metro, com Ronald Colman. a todas as Pias Uniões da ca- O MAGO DA MORTE 

:pital e do Interior da Archi! Da Columbia, com Bo1·is Kar- . Um j~vem advogado sacrifica 
dioces d Di d E lof - Trata-se de um medico , sua vida por outrem. Sceuas e, e as oceses o s- · · '· b · · 
a o e s a os v1zm os. o en- 1 et h 'b · -t d E t d · · h N I tido como defensor da euta· ruta_es, assassmatos e .luctas 

tanto, a Federação renova seu nasia, e que descobre um soro soe a~s acarr am a pro 1 1çao 
convite pelas columnas deste par,;t impedir a velhice. Injec- do f1lm~ aos adolesce1:_t-es e 
!ornal, pedindo ás Pias Uniões I tatido em si prop.rio o sangue pessoas adultas qu~ nao t~
"º .Interior e dos Estad . de um assassino, tem momen- n~am _algum conhecimento da 

,... os pro · . . ci Historia 
ximos que communiquem O tos de mconsc1en a, nos quaes ~ 
mais breve possível O numero pratica varios assassinatos. Cotaçao: Acceltavel para 
das Associadas que participa- Emb-Ora o pr4nci~al persona. adultoi,. 
:rão .dessa grande parada de fé gero chegue a affmnar que ª SAUDADES DE HESP ANHA 
afim de serem tomadas as ne: sciencia não contraria a fé, a ~ Da Hispània Jmm Ltda. -
cessarias providençias. these medica é bastante avan- com ·Estrellita Castro. - Con-

A's 15 horas, have.rá no Sta- çada, pois que exclue a interfe. ta a historia de uma jovem 
tlium Municipal um imponente rencia divina na cessação da que de simples lavadeira ven
desfile qu-e será filmado por vida. E' um filme acce~sív~l cendo uni concurso, é l~vada 
uma empreza cinematographi- apenas ás pessoas de cnterm para, o palco. Predominam nes-
ca formado. te filme as scenas de canto e· 

.A's 16,30, realizar-se-á· a as- Cotação: Restricto. musica. Algumas passagens 
sembléa. geral da Federação, KITTY FOYLE - Da RKO, menos correctas são attenua-
d\1rante a qual dirigirão a pa· eom Ginger 'Rogers. ,- Apre- das pela comicidade. 
lavra. ás Filhas de Maria o senta o filme o romance de Cotação: Acceitavet, 
Exmo. e Revmo. Sr. D. José uma jovem que tenta, sozinha, 
Gaspar -de Afonseca e Silva, vencer as difficuldades qne 
Arcebispo Metropolitano; Rev., lhe surgem para estabeleci
Mons. Érnesto de Paula, D.D. mento de um plano de vida. A 
Viga.rio Geral e a Sta. Maria parte moral accusa dialogas in-

J>ARA MOÇOS! PARA MOÇASI 
PARA TODOSl . 

CURSOS PRATIOOS E RAPIDOS DE DAC'l'YLOGRA, 

•• PHIA! rACHY-GRAPHIA, CORRESPONDENCIA. E •• 
CONT::A.BIUDADE ,......., NA 

Escola Remingto~ 
RUA JO&E• BONJFA~IO, 148 

NOITES ARGENT,INAS 
Da Universal, com oi, irmã.os 
Ritz e as irmãs Andrews. -
Comedia em torno das activi,. 
dades de tres empresarios thea
traes. Alguns ligeiros senões 
não chegam a prejudica.r o 
filme que se mantem num am
biente geral de discreção. 

Cotação: Acceitavel, 

GENTE SEM MEDO - Da 
W. B. com Dennis Morgan. -
Filme sobre as actividades da 
policia norte-americana. Cri
mes de morte comettidos , a 
sangue frio, tornam o filme 
inconveniente ao publfoo in
fantil, 

PRIMEIRO DOMINGO DEPOIS DA PASCHOA Depois de sua res
surreição, nos qua
renta dias que a.inda 
viveu na terra, Jesus 
Chrlsto provideneiou 
o necessario para a 

,perpetuidade de sua 
missão terrena. 

São Jeão, XX, 19,31 

Não se llm!tQu o · 
Divino Salvador a 
conceder aos seus mi,, 
nistros o poder 1de 
perdoar oo peccados_ 
senão que determinou 
tambem o m.oclo 00,, 

mo deveriam UBa1' 

desta faculdade. O 
modo é o adaptado 
por sua Igreja, a 
Igreja Catholi.ca Ro-
mazia,, a. saber, a con,,. 
fi8são sacramenta'!. 
isto é, a oonfíss~ 
dos peceados destina.
da. a receber a absol,, 
vição dos mesmos. 

Eile viéra salvar a 
todo o Genero Hu
mano. Não ha sobre 
a terra outro nome, 
no qual encontrem os 
homens sal:vação pa
ra. suas álmas (Ac
tos, IV, 12). - Ora, 
si de uma parte, a 
missão sa..Jvadora de 
Jesus deveria attingir 
a todos os homens, 
não sómente aos de 
sua geração; por ou
tra, segundo os desig
ni::>s da Providencia, 
o Messias devia subir 
aos ceus para receber 
o premio de seus pa
decimentos. Era, pois, 
mistér deixasse o Di
rino Mestre na terra 
Jegitimos successores 
seus que, appllcando 
os merecimentos por 
Elle obtidos na sua 
p a. i x ão sacrosanta, 
continuassem, junto 
aos homens, sua obra 
de salvação eterna. 

Naquelle tempo, na tarde de&5e mesmo dia; que 
era o primeiro da semana., estavam os discípulos re
unidos numa sala com as portas feohaàa.s de medo 
dos Judeus. Eis que veiu Jesus, e paz-se de pé, no 
meio ~. e lhes disse: A paz seja. comvosco. E, 
db:endo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado aberto. 
A vista do Senhor alegraram-se os discípulos .. Disse~ 
lhes pois, outra vez: A paz seja comvosco. AS6im 
conio meu Pae me enviou, a.ss:iJn eu vos envio. Re
cebei o Espírito Santo: a quem perdoardes os pee
cados ser-Ihes-á9 perdoados e a quem os retiverdes 
ser-lhes-ão retidos. 

Ora Thomé, um dos doze, chamado Dydimo, não 
estava com elles quando veiu Jesus. Disseram-lhe, 
pois, os outros, discípulos: Vimos o Senhor. -EHe, 
pnrém, lhes respondb.: Si não v.ir em suas mãos o 
furo dos cravos, si não puzer o dedo . no lugar dos 
cravos e a mão em seu lado, não ac1,editaréi. Oito 
dias depois, estavam al)lda. os diseipulos encerrados 
na mesma casa,. e Thomé se a.chava com elles. Vefü 
Jesus, esta.ndo as portas feéhadas, .P()tt:-se no meio 
delles, e lhes disse:· A paz seja. comvoseo. Depois . 
disse a Thomé: Põe a,qui o dedo e vê as JUinbas. 
mãos; chega a tua, ·mão·· e niette-a no meu lado;: e 
não seja-s incredulo, mas fiel. Respondeu-lhe Tho-' '· 
mé: Senhor meu e Deu~ meu! Respondeu-lhe Jesus: 
.Porque viste, Thoiné, acreditaste. Bemaventurados os 

Realmente, o exer
cício do. poder de 
perctoe,r os peocados 
ooµio Jesus Christ.o o 
concedeu aos aposto

_ los e seus suecesso:r~ 
suppõe o conhecimen
to dos peccados. os 
~inistros de Jesus 
Chrlst.o, · devem, oom 
i?ffeito, julge:r ac; fal
tas commettidas, de
vem perdoa-I-as ou 

que não viram e creram. · · :retel-as: · "a qaem. 
perdoardes os peeca,. 
dos . ser-lhes-ão per
doaoos; a. quem 08 

retiverdes ser-lhes-ão 
retidoS. ~· Devem, pois, 
o.s ministros de Jesus 

Muitos outros prodígios fez ainda Jesus,· e;m pre
sen4)8. de seus discípulos, que não estão escriptos nes, 
te livro. Estes, porém, foram escriptos, para que a.c
crediteis que Jesus é Ó Christo · Filho de Deus, .e. 
crendo, tenhaes a -yid_a em seu nome, 

Como legitimes successores, na missão salvadora, 
constituiu Jesus Chri.sto a seus apostolas e aos 
que os succed~ssem até o fim dos tempos: São 
elles que, sob a chefia de São Pe·dro, :pedra· an
gular da Igreja, devem encaminhar os fieis para 
a bemaventurança eterna. Por isso concedeu Je
sus Christo aos seus aposto'.los e, na pessoa delles, 
áquelles que os succedessem, as p1:erog.ativas ne
cessarias para que desempenhassem conveniente
mente o encargo que lhes confiara. 

* * * o Ev,a.ngelho de hoje conunemoca uma dessas 
l)l"erogatív-as. 

Lembra, prlmeu·o, que a missão dos apostolas 
é a mesma que a Jesus confiara o Pae Celeste. 
Assim como Jesus é o envia.do do Pae Celeste 
para sa.lva.r os homens, ~im, na obr.a de sal~ 
vação, são os apostolos os enviados de Jesus 
Christo: "As.sim como meu Pae me enviou, assim 
eu vos envio!' A salvação que Jesus trowre á 
terra foi a remissão do peccado em que incidiram 
os homens por eulpa do primeiro pae; qlÍt füi o re- ·· 
,atamento da amizade rompida entre De'!lS •e auà 
creatura, devido á prevaricação desta, foi a adop
çã.o de Filho por Deus concedida aos filhos dos 
homens. Tudo isto realizou Jesus Chrtsto repa,,, 
rando o mal causado pelo peecado, com . o offe,. 
recimento ao ·-P,a-,e Celeste' de uma satisfacção con~ 
veniente á sua majestatle' offendida. De IllQneira 
que,· numa palav.ra, a redempção de C.hristo trouxe 
aos homens a remissão dos peccados. 

Continuadores da missão de Jesus Christo, de
vem tambem os apostok)s .é seus successores poder 
r.ealiia.l' nll.S almas as transformações operadas pe
lo Divino Salvador. Para tanto concede-lhes Jesus 
o poder necessarfo de remir os pecoados dos ho
mens: "A quem perdoardes os peccados ser-lhes 
ão perdoados; e a que os retiverdes, ser-lhe-ão 
retidos.'? 

Receberam, pois, os apostolas e seus legitimos 
successoxes, os ministros da Igreja de Christo, o 
poder de perdoar os peccadoo. Como, no tempo· 
do Salvador a EHe recorriam as almas acabru- · 
nh.idas pela culpa, para obterem no perdão o aHi
vio da consciencia; assim, os que tiveram a in
felicidade de se deixar Ulaquear nos embustes do 
demonio, devem hoje recorrer aos ministros de 
Deus para. reentrarem na. amizade de Deus e :rm 
caminho da salvação. Neste ponto as pala.Vl'aB d.l> 
Mestre, relatadas no Evangelho de hoje ,são m
equivocas. En:am, pois, lamentavelmente aquelles 
que se dizem seus diScipulos, e recusam acceitar
lhe uma doutrina por ;j!llle tão clara e insophis
mavelmente ensinada. Este foi um dos muitos 
illogismos da Reforma de Luthero, propugnar a 
Bíblia como unica regra de fé, e recusa.r á Igreja 
o poder · de perdoor os peccados, explicitam~nte 
contido no Evangelho. 

·* * • 

Christo conhecer as faltas pa.ra sobre ellàs pro
fe1irem a sentença, que as absolva, ou que as 
obrigue a. um novo julgament.o. Ora, trata.n.do-:;e 
de., pecca.dos,, de , a,gtos que, qY;ll;nto á culpabilidade 
deante de Deus, se passam no recesso intimo da 
consciencia, sómente pela confissão sincera. do pe
nitente podem ser elles conhecidos. Conclue-se que 
desde o momento em que Jesus Chrlsto confiou 
aos seus ministr.os o poder de perdoar ou reter 
os peccados (portanto de usar do poder sobre os 
peccados, formuJ,ando sobre enes um jwgamento), 
instituiu ta.mbem a confissão sacramental, como 
meio necessa.rio para a remissão d.as culpas. 

·Erram, pois, no.va. e lamem;,a,velm.ente os ?e-. 
formadores protestantes quando reeusam Q en&t
namento c:laro do salvador para substitull-o por 
uma confissão direeta · ,a, Deus Pae, desconhecida. 
na doutrina e na pratíca dos apostQlQ~ ___ _ 

:• '.* ... *. '..; 

Nent se diga que ba.staxia ao ministro de Jesus: 
Christo para julgá.r · dos· 'pecéà.tios, conhecer as 
disposições do penitente. E' verdade que a causa 
do perdão coµcet:Hdo ou de ser elle negado são 
justamente as disposições boas ou más do pee
cador. Não basta, porem. para a, confissão insti• 
tuida por Jesus Christo, só o conhecimento das 
disposições do penitente, Porque o DiVino Mestre 
falou sobre · um julgamento a ser emi.ttido sobre 
os peqcadoo, estes é que devem ser perdoados ou 
retidos. Embora a sentença. do .juiz não seja a:!'« 
bitraria, mas se deva conformar com as disposi .. 
ções do penitente, e'.lla tem por objecto os pecca-
dos, suppõe portanto Q conhecimento ®S pec ... 
cados. · 1 

Depois, o conhecimento da culpa ê t&nbem 
necessario pa.ra a imposição da penitencia, pro-, 
porcl.onada. Pois, si é verdade que a absolv1çso 
perdoa os peceados, h.a sempre, por parte do pee
cadol', a; obrigaçã() de sat1sf32.e.r com obras de pe
ntt.eru::m a· Deru; Nosso<Senhor, pe!ás penas que. 
mereceu com sua culpa, .. ·. . -. . .. . . 

:bemàls, os . a,posj;olq$, a; quero é!iliectamentie 
concedeu Jesus · Chtisto -êstê podei" de pa-<k>ar os 
peccados,. o exereeram. mediante ;a,·· confissão J)OJ.' 

. parte dos fieis como se wde vêr nos A-ctos dos 
. Apostolos. X~~ l'B, e na Epistol~ 4e. SiíQ 1,!l~i;P,, 
Y,. ,l.'6. 

. ~ ~ ... 
A eonfissão, pois, ta:! como se pra.ti ~ · 

Igreja, c.a.tholica - coln a accusação das faltas 
acompanhada do arrependimento, a absolVição daa 
culpas e a imposição da penitencia -foi ms
tit'Uida e :revelada, como meio necessario de sal
vação por Nooso Senhor Jesus Chrisllo. Quem a 
recusa- afasta-se da Doutrina do Divino Mestre, 
desconhece seu Jsvangelilo, não pode c»ntar-~ 
entre seus disclpulos, 

PROXIMOS FILMES ceitavel, pela mesma. proveito moral, pode ;ser Visf;Q 
pÓr todos. O J'0GAD0R - Restricto, 

pelo Dep. de Cinema da F. C. 
M. do Rio de Janeiro. 

O FLAGELLO DA INJUS
TIÇA - Acceitav-el, pela Le
gião d-a Descencia. 

NÃO OLHE :TANTO ASSlM 
RAPAZ Acceitavel, pela 
mesma. 

SOMBRAS DA NOITE 

NOIVA DA FATALIDADE 
Acceitavel para adultos, pera 
mesma, 

BOM - Pode ser 8$Sistido por 
todos, com provelto moral. 

ACCEITAVEL MENOS P4JM; 
CRIANÇAS - Idem. Pode ae1'I 
vist,o por adolescentes e adult.os. 

ACCEITAVEL PARA ADut.. 
TOS - Idem. Pode ser vista! 
tão somente por adulj;os. 

RESTRICTO - Pode ser Wlt,o. 
só por pessoas de criterio for-, 
i:nado. Aulas ~nas e noctllt'.nai. Matt'k:ula sempr-e aberta, Cotação: Acceitavel menos. Acceitavel, pela mesma. 

BOM PARA ADULTOS - Po
de trazer prcwelto moral tão so~ 
mente para ad12ltos. . MAlJ - Vedado a. qualquell 

publico. para crianças. TRIPLICE JUSTIÇA -. Ac- ACCEITAVEL - Embora sem 
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Syphilis 
Rheumatismo 
feridas .em geral ? 

«ELIXIR DE 
NOGUEIRA» 

Milhares de cure-dos 

l)EPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

---------=..-,=··'""if FRACOS e : 
ANEMICOS f 

TOMEM i 
VINHO [/ 

CREOSOT ADO l 
de João da ::,itw ., 

Silveira n n A I L LustDSa de Lemos,. p\l.ra leccio- ! G~ANDE TONICO 
.B.iiJ ~~ ..., , · 1 nar Pol'tuguez; Alouso de Oli-\ '------------
------------------ veira, para lecc!onar Mathema-1 =============1' 

VISITA DO MINISTRO 
DA EDUCACÃO A 

S. PAULO 

tica; Josó Maria de Castro 
NOTICIAS MILITARE~' Neves, para lecclonar Dese-: nistro japonez. Depois ,. ''ª"' 

~ 1 nho; José Martins de Arruda rios encontros com Mol"_' ri, e, 
* Com expressiva i:;olemnida- para leccionar Ilfothematica; Stalin, o Sr. Mats_uoka fir~u 
de foram abertos em Cnrityba Leopoldo F'rederico Teixeira nm pacto de amizade e :1ªº 

. os cursos no Centro de Prepa- · Campos, para leccionar Geo .. aggressão com as Republicas 
Acha-se 'nessa Capital, o sr. , éil. d Of . . d R graphia e Historia do BrasH · 1 Socialistas Sovieticas. O pre~ 

Gustavo Capan~ma, ministro I ra., 
0
° ots fic,aes ª esedr- Maurllio Monteiro Pereira p~- sente accordo põe um t.~ 0:mínrn 

d Ed - s d · va. ac o teve a presença o . , . 
a ucaçao e_ . au de, q

2
u
0
e vem General Pedro Cavalcanti. ,, ra lec.cionar Portuguez; Qct.?,- aos rumores ultimamente es· 

com uma comitiva e estu- ! vio Garcia Barão, para lecio- palhados, segundo os quaes, a· 
Encerra-se a. 25 do corrente, dantes das escoht8 da Uni ver- * 1'odas as. guarnic;ôcs mlll,: nar Desenho; ~ Raymundo l<'~r- Russia. se _empen~ari~ em lucta 

SUBVENÇÕES . . . _ . sidado. d? Brasil .. , _ tares do Brasil esião envidando nandes Monteiro, para lecc10- com o .. eixo" pois ficara desa• 

F
EDERAES a mscripçao ao conc_uiso para O numstro da l!;ducaçao vi- f .. , . . nar Geographia e Historia do gJ·adadà com a invasão dá Yu, 

o . carg~ de Eng~nhe1ro XVIII, sitará estabelecimentos hospi- âs orços_ paia .. que se _1 ev1st~ Brasil; e o tenente-coronel go-Slavia por tropas allem.ã.s. 
. - do IR_stituto Na?1on~I de Tech-1 talares e de ensino e presidirá I o maxnno ~1 i~ho as s_o!en~111- Wicar Parente de Paula Pes-; Como efeito desse accordo •. 

o mimstro da Educaçao pu-1 nolog1a. Poderao mscrever-se. no proximo dia 21 a sessão I dades da pascoa dos m1!Jta1 es, . · · , _ . - 1. 
1 

- 1 • . 1 • no proxi d' 4 d 1\Ia' , soa para lecc10nar Mathema- o Japao f-1ca com as maos 1• 
b_licou em fo_lheto as re açoes, can.d1datos de amb-Os os sexos,, inaugural do Congresso Nacio- mo ia e · 10

· • , tica. todos para a ,.Escola Pre- vres para desferir ou ·aparar 
das. subvençoes fe~era:s . c5>n· 1 maiores de 21 annos e meno- nal de Saude Escolar. . .·º general F'ranclsco Jose pai•aLoria c.le . Cadetes de São qúalquer golp~ dos Estados 
eed~das e:111939 ás mstitmçoe~ res de 40. Prnto, ?l.1efe do Gal~inete da Pau}'.). , Unidos no Pacifico. · 
ass1stenciaes e culturaes, ver1- __ .___________ FACULDADE DE DI- Casa M1l1tar do Presidente c!a ,------------, J A eh'. t .- ont· si toda 
t . d li f - R bl' 'd. d ~ . 1 ma eia c ta 
1can O que naque e anno 01 ~ m to Mude REITO DA BAHIA epu 1ca e presl ente a ,,hs, Xarope "CRUZEIRO DO f d . . d H' oh'to 

distribuída a quantia de 16.145 s u roo são Catholica Militai·. enviou I l3RASIL" indicado no tra_ a orça _ o impeno ed. ir 
1 

a' . · , · , . . • agora nao preoccupa o com 
eontos a obras soc1aes .ex1sten- p 'd . expressiva Cll'cular aos seus tamente da.s tracheo-bron- R · 
tes em todos os Estados da romovi ª pelos ex-alumnos 1

1 camaradas concitando-os a Lo-:· chitese, suas n1a111·restações, ussia · . · 
· e antigos profesores i'ealizou l A Russ1a por i:;ua vez ficará. 

Rep.ublica e no Districto Fe- PRACA DA S1!:, 163 . . ' _- 1 mar parte na Pascoa dos i\lili- tosses rebeldes e abundan- . ·. . , d 
deraL S. PAULO se no R10 de Jane1ro, no aud1- li tares •--, tosses <lonvu\•ivas,. etc. livre e podera de iç9:r-:5e ex-

toria da A. B. I. uma sessão • . """' ~ clusivàmente ás suas .produc'. 
Fiscalizado pelo Governo solemne presidida pelo minis- . . . Lab. "VUG", caixa postal ções, com as (lµaes ;vem .aba.s-

DEPARTAMENTO DACTYLOGR PHIA tro Eduardo Espinola comme- * . O Presidente da Repubhcaj ·1 !<175 - s. Paulo. Em phar- tecendo a ·Al!emanha; .Ainda ha 

NACIONAL DE SAUDE · .., A morativa do 50. 0 a111;iVersario' assignou ~ecreto aproveitan~o ! macias e drogarias. : dias, urrtà grarrd.e,.remessa de 
TACHYGRAPHIA . _ ' os corone1s da reserva Caio · ·· i . . · , de fundaçao da I<'aculdado de . , petroteo russo foi encaminhado 

Foram empossados no gabt
t!.ete do ministro da Educação, 

o Melhor Ensino Pelo Menor Direito da BahiG\. , , ., , , , . 1 para .o Reich. . . 
_ Preço -- CAUTELLAS DO MON JE DE SOCCOH.RO I Referindo-se ao recente ae• 

· ·. o ·director geral e os directo
res de divisões do bepartamen. ! 
to Nacional de saude. , 1 HOMENAGEM A O CHE-

O TRABALHO DE PRO
FESSORES EM EST ABE

LECIMENTOS DE 
F.1\TSINO 

ffl ~ IP.~ - JOIAS USADAS. E BRILHANT~S - 1 cardo o ''T.i~êS''. de: :y?ndres 
~ i ~ compro p::iJando os n,elhore~-- p,regos Ldiz .. ,m:1-l'l, (l,est.ii,,. fpi;n1aAica. afas• 

· · · . / tada possibilidade da Rw;sia 
Rua Alvares Pentea- D l!b,,_ .... ,};: n • o n -a'"'' lrll. se alliar á G;rã ~retanha, na Tendo reorganizado u-ltima-1- 'FE DA MIS..9.ÃO }flLI

lt_ente ;c;cpc~lle importa~te or-' TAR NORTj~-AMERI-
gao, o ~residente Getuho Var- CANA 

do. 203 ··3.º andar ~ • m k Ji . H !!I {d> '.!,:J lucta contra o "eixo". 

================= 
gas ass1gnou, d-ecretos nome-
ando os seus directores. ' 

CABEI.OS BRANCOS 

não quer 

o PREÇO no OLEO 
COMBUSTIVEL 

() Conselho Nacional do Pe
h-oleó auctorizou a "Anglo 
Mexfoan Co. Ltda". o a'ugmento 
t1 e 17$000 no preço da tonelada. 
de oleo combustivel. 

A NOVA DIRECÇÃO DA 
CEN'fRAL DO BRASIL 

NO EGYPPO, OS FRAN-O Presidente da Republica 
assignou o seguinte decreto-

Por decreto do seu governo, lei: 1:~" 
foi promovido recentemente ao "Artigo l.º - O artigo 4. 0 c'o fL.,.. 

v-l·\[ T E' R' 1r o R' . CEZES ESTÃO COM 
~ . , .!il l DE 'GAULLE 

posto de general o coronel Leh- decréto-lci n. 2.028 de 22 de [e-
man ',V. Miller, que chefia a vereiro de 1940. passa a ter a 
Missão Militar Norte-America- seguinte redacção: 
na no Bràsll. Afim dé prestar- "Num mesmo estabeleciiJ:lqn
lhé significativa homenagem; to de ensino, não poderá o pro
compareceram ao séu gâbineté, fessor da.r por dia, mais de 
no Mlnisteriõ da Guerra, os ·quatYo aulas coqsecutiva::;, 
chefes é officiaes de artilha.ria nem mais de seis intercala
de costa do Exercito Brasilei- das". 
ro. Falou, interpret1tnto os Artigo 2.0 - o presente de
sentimentos de regosijo dos ereto-lei entrará em vigor na 
•leriials presentes, o general data de sua publicação revoga
Rego Barros, que disse da sa- das as disposições em contra-

i tisfacção: com que os camara- rio,._ 
das dó general Lehman, perten· 
cente ao nosso exercito, ha-

viam .recebido a noticia de sua: 1 ~ 
justa promoção. 1 

NOVOS MEMBROS DO 
CONSEVHO FEDERAL 

DO COMMERCIO . "' 
EXTERIOR 

· . . . . . . . l\Ia;Iifestando-se com toda !!l 

A GUERRA NOS 1 !)s. exercltos 1~1otóriz~dos ·l. ta;0 ·; l.lberdade, _.os fra'ncez_es 01'gani-
BALKANS ge1 ma~lco~. 1 eton!a1 am . todas zaram no Cairo um sem riurrte• 

· · as posições anter10,'.1'!1ente _yc- to: de manifo~táçõ'es ao· Gene• 
Pross·egüe a offensiva aese11- CUJj~d!J,S :ppJ'Q/l i~g~'.U)S '.:~.!l'a., rá'f, de' 'qaüill()':.A lll+l!S:, sig'nifi

cadeada dia 6 de Abril, contrn Lybrn e na Cyrenarca. _As for- Cativa fof sem du\"ida a home
a Yugo-Slavia é a Grecia. Dia ças do "eixo" · já se aproxi- nagem dos combatentes da. 
12 a Hungria declal'Ou ·ª guer- rnam de Sidi Banan.i e de guerra 14-18· a quem continua. 
i'a e penetrou no territorio ser- Man:a Matruh, cidades que não a Juctar contra o tradicional 
vio, que se viu na contingen- serãó defendidas . pelos ingle- inimigo, 
eia de fazer race a màis ;im zes, que ao. que se anuncia, --,---.-~-~---.. ,_,.....,.,_, 
inimigo ,quando dia 16, a BUI- retirar se-fto para as. fortifica- , Dr. Durval Prado $ 
garia avançou sobre a 'rhracia, ções egypcias, onde provavel- Oculista f, 
e sob.te diversas posições yugo. mente offerecerão resistertcist, ,;...,.. Se-- .. or ~ . .,......,_ 15 pondo fim ao ;recuo accéntUâ· ,..,_ ..... "'· ·•-
slavenas. do, que nas u.ltimas semanas. Salas 513-14 - H 48 l'I l:la · 

O regente Horthy· ao decla- Telephone :l-'1313 • 
rar ·a guerra· em noine da Htin- se empenham. 

Na Abyssinla,. ao que pare,,ria lançou uma proclamação 
. em que procurou justificar a ft~li~~~sar~u~º~~n:a r;:1

s;:i~i~~: 
attitude de seu governo. 

A entrada da Bulgaria na em Dessié, Gima e Gondar. 
guerra, compromette seriamen- Um emissario elo Duque 
te a posição da Turquia, pois D' Aos ta foi enviado a' confe

5 .N oti e ias 
do Mundo 

o paiz cl'o rei Bo,ris tem ~uitas; ren,ciar co1~1 º. com~nando -~~· 1 - VIS'ITA - O Sr. V<>L 
Tomaram posse, pe.rante o . reivindicaçõe& que só serao sa-· glez em. Dired.ana. Se o exc;t- . Papen irá áo Reich, parL 

ministro Joaquim Eulalio, os tisfeitas com O desmembra~. cito pe111nsula11 depuzer armas,, conferenéiar com as autorida.-
0 major Napolf:lãO de Alen- novos membros do. ?ºn~elho me'nto turco. Apeza1' disso, ao/ 76:0?0 i~alia-nos ~erão feitos I dés allêmãs, sobre . a PoSiçã() 

castro Guimarães, director da· ~ederal _de Commercw x_te. que parece a Turquia não s-e · prisionei.ros dos mgleze~. Turquia., 
E. d€! F. Central do Brasil, di-1 rwr. _ . · · decidiu a entrar na guerra, Entre a1tas personahdades · · 
riglu hoje· a tÕdÓs os seus su-1 Após ª 1~:ntura do termo d~ pois, allega Ankara que a adhe- f~sciS tas · pres~s ultimament~/ 2 - TERREMOTO - Todo <> 
bord!nados º. seguinte_ tele- P?sse, usou _da palavra, o m1- p ::-1. ., 1 são da Rumania ao pacto tri- figura o almuante Bonett1,' Mexk:o foi abalado i;,or 
gr.amma: ' ~-. . : . . nrntro Joaquim Eulallo. ê\..l e. D~ l"lV piice fez caducar o pacto da comm~nd~nte das fory;_as na- tremor d'e teria que causou in- . 
. "Tel;ldo sido . nomeado por , . 7 Entente Balkanica. 1 va~s itallanas .na. Africa 4o numeras victimas e grandes 

via ferrea, comµiunicO·VQS que FUNÇCIONA~IOS DAS 
I 
e'Uffef,f:illtt2ttm2 Já f l d I Noite e O gene1al Course que Prejuizos. 

Acto do Governo, director de"t4 ,LEGAÇÕES DO BRASIL· ~ d (e se ªªmesmo em accor 
O

' commando.u .. a.:. resistencia .. aQ 
-i: _ ... J . germano-turco de não aggres· / ataque ingl m Ker e 

·-·acabo de_ assumir o exercicio E DA ITALIA EM na H ..o.. - d d 'd d- · ez e en. om 
d f d d L -1 '1IC sal o e o exo ºt . e c1_ ~ ao~ idn-, a tomada .de Aclµis A beba, ca-

o re en o cargo, on e espero BELGRADO , ~ ezes e ~1or e:ame.t1canos ~ hiram em· ínãos elo general Va-

~ - ALLOCUÇÃO - & S. ~ 
Papa Pio XII . pronunciou 

no domingo de Pascoa, uma. 
bellissima allocução, que vem 
publicada noutra secção desta. 
folha. 

eontar com a ·collaboração de Rua 24 de M~:~ ;~N;~';;' .'~~;';: Po,tal, 2021 rurquia nao sao slgna:s am- well mais s.'ooo peninsulares. 
todos QS seus dignos s~Yido- Informa.nos da Agencia Nà- sÃo PAULO madores para a situaçao dos • · · · 
res". cional: ••N•M aJliados. ACCORDO NIPPO

SOVIETICO "0 Itamaraty recebeu infor; Na Yugo-Slavia o avanço al-
. MISSÃO ECONOMICA I mações provenientes de diver' ANNIVERSARIO DO Jemão e a falta de auxilio bri-1 

CHILENA Isas fontes do exterlo1•, affir- tannlco fizeram cóm que a re- . 4 --:-- ATAQUE Berlim· 8 

mando que nada soff.rel'am os PRESIDENTE DA sistencia organizada terminas- f • Dia 14, foi_ .. asflgnado em Londres têm sido atacadas 
E11eôntra-se na Capital, vln- funcclonarios das legações do REPUBLICA se no dia 16. Ao que se annun-1 lvlos_cou um acc_ol do entre o violentamente. 

da de Buenos· Ayrés; a missão Brasil e da Italia em Belgra- . eia O exercito yugo-slav'o se. Japao e ,.ii.. 11:us~1a. O accordo 
economi.ca e comme.rcial do do".· · Transorreu hontem o anm-

1 
e·'tregará doravanta á guer- 1 que será valido po.r 5 annos, s ·- PROPAGANDA :- A int• 

Chile, constituída dos srs. versaria do sr. Getulio Vargas., rilhas I resulta das entrevistas effec- prensa bulgara iniciou uma 
Amilcar Chiorrini Almet e Ju. TO D O C A T .H O L I C O Com g11a11des solemnidadcs · _ , tuadas na capJtal sovietica pe- campanha, concitando os gre-
Uo Aguirre F'alounnes, repre- · d e v e I e r o foi commemo.rado o dia nata- Na Grecla, os allemaes se lo Sr. Mali:;uoka, primeiro mi, gos á paz. 
sentando o Centro de Cambies " L E G I O N A R I o " !icio do Chefe da Nação · apoderaram de Salonica avan-JI ======·=· =· ======::::;:============-== · çaram até Florjna e o Monte 

NSELHO NACIONAL Olympo onde, segundo se an-1 A a e -·a, e S ft 0- 1 n te a.i ª1 0 r 
OS MELHORES PREÇOS 

E A MELHOR QUALIDADE 
Presunto e Frios - Vinhos Finos, 
Fructas, Biseoutos e Bombons -

Generos Alimentieios 

EMPORIO MONTENEGRO' 
RUA AUGlJSTA, 1.559 (Esq. lt. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
AV, .BlUG. tUlZ ANTONIO, 3,098 - (Em frénte â JgreJJ 

Jnunacu!a!la. Conoefçio) - PHONE '7-5453 

co nulicia,' os exe.rcitos inglez e M 'íit:f IU:I • u 
DE DESPORTOS alleinão se defrofitam. corti re- Estando o LEGIONARIO interessado em ter um 

sultados ainda não conhecidos · 
o presidente dá Republica. nem previstos. representante-propagandista em ('ada cidade do inte-

assignou d·ecreto-Iei, criando o' Desconhece-se O lugar exacto rior, apreciaremos as propostas de pessoas que em 
Conselho Nacional de Des- em que se encontra o rei Pedro qualquer cidade' queiram ser representantes desta 
portes. e os ministros yugo-slavos, mas folha. 

O novo orgão tem por fim apezar de noticias · ao contra- É · . · dível 1 t I é 
orientar fiscalizar e incentivai·, rio, sabe-se que a situação ge- 1~J)re~~I~ no en .an o, que qua qu r pro-
a pratica dos esportes em to- ' ral do paiz é de calma. apezar, posta seJa d1r1g1da ao Departamento de Própagandâ 
do o paiz. · dos violent_os _ e rl'lpet~dos ata-, do tEG I~N ARIO - Caixa Postà.l, 2~49, Sãó Pa~o _..,,.. 

qne~. da av1_açao '.1l!ema. , e qué seJa apresentada· pela autoruJQ,de eeles1astica 
JUVENTUDE . Di~ 17, era officialment~ an- · local. Offerécemos vantagens pecuniarias aos nossos 

BRASILEIRA nunc1acla a queda de SeraJevo, . . . . 
cidade servia, celebre por t,er · representantes. 

Com o fim dé dar excepcio-! sido o local ondé se deu o A pedido adiantaremos todas as informações. 
na.J relevo ao dia 19 de abril, 1 attentado. p.retexto da guerra .-------------------------~. 
data do "Juventude Brasil· i- de 1914. / l\-1armoraria Vidal 

E:J1perhnente a 
PflANTEIGA "BANDEIRANTE" 

Eilo 9$000 

ra ·•, e annh•ersario natalício · ·, 

I 
.. _ .. · do Chefe da Nação, os inter- A GUERRA NA AFRICA 

vento.res de todos os Estados 
do Brasil, o governador de ,\-li- Mais se acentua na Afrlca, 
nas e o prefeitoº do Districto o quadro ela guerra, que na 
~eral. declar~am. fel'ia.dp. sema.ua passada descrevia~q~. 

Especlal1sta em tumutos de marmore e granito. -
Preços modicos. - A. ViDAL NETTO. - ALAMEDA 
BARÃO OE LIMEIRA N.0 108. - Tetephone 4-2812. -
SÃO PAULO, 



'São Paufo., 20 de AbrlI de 1941 

Cons,egsdos Mari~i1Ci ! 
Q\1M49 ~ec~ar CQJ'l.~rta.r Q s,rn re:u~:;;i ou 

fu\lr 4'f.lllilliç&9 çle .IW,l J;Jt;>V-0, pi'Q~9 JQ~ltl' F. RIZZO, 
á AvenMa Rangel Pemana, 12.l..~ andar, sala 108, 1,.a 
l;l#~ilJI. ll,a, .~ça. 11!1. Stí, é Q .rel9Joeiro que convem 
pela ~Medade .e pelos preços q.ue pautam o& seu& 

negocios, ha longos e.nnos. 

vuma Em:yc/opedia de 
Sacriflcios Heroicos 

. t 

(Continuação da 1.ª pag,) 

QUE A SORTE DA GUERRA COLLQCOU NAS VOSSAS MÃOS, 
pOPJil DEPENDE~ A BENÇAO OU A MALOIÇAO DE DEUS SO· 
J3RF, A VOSSA PATRIA. 

PERSEGUIÇÕES Á IGREJA 

A CONTli!MPL;\ÇAO DA GUERRA, Qtm Jl: TAO CRUEL Ell4 
·rooos os s.EV~ ,ASPEÇTOS, E o PENSAM;ENTO DAS :'-ºm,r. 
RAS DOS ll'ILRQS OA IOREJA, INSPIRAM, NO CORAÇAO DO 
PAE CQMMUM,. E ARTICULAM: EM NOSSOS LABIOS, PALA
VRAS DE CONFORTO E ESTIMULO AOS PASTORES E FIEIS 
DOS LUGARES ONPE A IGREJA, ESPOSA DE CHRISTO, ESTÁ 
SOFRll:NPO MAIS. ONDE DIARIA:,IBNTE POR DIVERSOS 
MElOl;l, CADA ~ SE FAZ MAIS DIFFICI'L A FIDELIDADE 
AO S]W Ctll/f'Q PUBLICO, AS SUAS DOU'I'RINAS, A OBSER~ 
VA'NCIA CO:NSCIENTE E PRATIC-A DAS SUAS LlllLS, A RESI~ 
TENCIA · MORAI;,. AO ATHEISMO, E ONDE AS INFLUENCIAS 
DESCHRISTIANIZADORAS SAO DELIBERADAMENTE FAVO
RECIDAS, OU TOLERADAS, ABlilRTA OU INSIDIOSAMENTE. 

OS ARQUIVOS DESSE MA.RTYRIO, GERALMENTE SECRE
TO, E AS VEZES PUBLICO, ONDE A IMPIEDADE INSIDIOSA 
OU ABERTA COMBATE OS AI)EPTQB bO CRUCIFICADO, 
MULTIPL.IC.AJ.\1-SE DIARIAMENTE, PODENDO CONSTITUIR 
UMA ENCYCLO.PEJ;>IA DE MUITOS VOLUMES, COM ANNAES 
DE SACRIFICIOS HEROICOS, E FORNECEM UM NOVO TES
TEMUNHO DAS PALAVRAS DO NOSSO DIVINO SALVADOR: 
"O SERVO Nl\.0 É MAIOR DO QUE O SEU SENHOR; ASSIM 
COMO ELLES PERSEGUEM A MIM, TAl'Vl'BEM VOS PERSE
OVIRA.0 (São J9ão, 15-20). 

'CEGIONARIO 

SA.NTOS qi;vem guja.r o ~u procedimen
to na vida? 

Tivemos já a opportunidade de 
puQUçar li\, çonfereu<:i!!- pronun
cida ao microphone da Radio Ç'lub 
de ~nto,s pelq D.. José de Frei• 
~ 0:uiml;l.fáes, em vre~ração 
ao grandioso Congresso. Publl• 
camos hoje o discurso pronun
ciado a 20 ele ~99 p.p,, ao 
microphone clA m~sm& em:ISSQra, 
P.R.B.-4, pela Exma. Sra. Prof. 
D. Zeni de S~ OoulaTt. 

E' o 11egutntQ o ~urso pro
nunciado por esta dilltincta. da· 
ma <ta Socieda.àe Santista; 

"Toda a no!l,Sa c~e e,l,Jlplo. 
~r;il;l. -PQl \tJn ~twemo nv'ª81.
m9 de .Fé ca..vtw~ viora m,1m 
ameio l,IIl®llQ c;!e ~ortfiçw.ã9 ao 
Rei do:; ,Reis - -~ ~hor 
J~us Chr~. 

E' que lmro11ta-vel e eterno, o 
~thol-ic-~9 revel.$.•se ~ ~ 
imPQnente grande~. E' que, em 
redor <telle g~a o mundo eom 
SUEI,$ lo1,tcura,s, CE>m seus capri• 
ch0$ e CQm 11uas tempelltades. 

tempos, e encontrar Jesus a.e Diante da vacilação desses so
NA2aFei4, 0 mode).o imb.)ime vi- phismas que fizeram sombra á 
vendo entre os homens envi!).do phj!osQp-hia 1.mra, i:i\ll'gira,lll as 
wr J;)e\.l?, para epi,~r á }Wma.- sciezicias baseªçias ~ o~e.va
nidade peccadorlil., o caminho da ~. na e~rimeptação, II,!!, co~
CTUZ, cçm9 e$trac4! da Gloria. r,Ílração, taes como ·a physica, a 
Foi O grange, 0 primeiro, 0 uni- cbimica,, a psycl}<>l.ogi;,,, as scien-
99 M~tre! ctas, r~Jv.eyia todÓs os prob.le

NãQ PfeYa~m COl:ltra 08 seus mas da vida, de maneira positi
va e certa.. Então a theologia se

ens!n.arllimtos columnas poderosi- ria ~bstituida, o f1.tu.ro se des-
sim~ .Que /3\ll!tentam O inwl<lo, prenderia da idéia da eternida
os progres,sos qa sciencia, ª pa- de, a religião não passaria de 
1avra dos philosophos, o arrojo um mytho ! ... 
dos sabias após millenios de se- Mas. . . a sciencia tem faUla-
çµlos de pesquizas. do, se algo tem conll{lgµido sob 

Nfre<:IQ T9ulJl~. philQSOpho o ponto de vista ml}terial, wrque 
fl"lUI~, fi,1..Ueclt,io em 1!112, auoor ~ não tem feito, que ap~,qvei
de wna obr1,1 consiàera,vel, que I tar a,s posslbilldades da na.ture
revolµçifrnou a phllosoph!a , mo- za creadora, dQminando-ii.s pela 
derna, procura!ldo coaciUar ll,S outra facU'ldaqe igualmente na
tmlganc!a.s da sc~ç~ e as da tural da intelllgencia humana, 
ll'..lQi'al, 9 :aatu~ e _ 9 lgea- co11ferida ao homern, por eSl'!!I 
Uemçi, afW-bQil PQi' eoEÇllll,r que mesma força oçeultl} e lnl?Ul)tlf!l,· 
li\ crise qu~ a IJhHosophia moral vel - Deus - nada tem con
aatrav6.SSa, faz surgir novos aspec- seguido sobre o mysterio ! ... -
tos, imp~na.ndo prtncipios que Qµe _concluit1 de positivo' sobre 
pareciam solidamente estabeleci- a origem do homem? a sua nor

O p9der çl9s EstadQ,!!, esbor-0a~ 
1 

dos. satisfa:rendo plenamente as ma de procedimento, o seu des-
se, mudam-se as forma{! ~~. 1 su!l,S 'çiectucções. Isto acontece I tino futuro? 

çomo homem, nu.ru;a l.iJz Q 1" 
Lodiel.,, 

Pata. onie vamos? 
Que nos responde o zmmde 

dos conhecimentos 1...,_oãemost 
Qual :uosso d€st;lllc? .•• 

Certos do fracasso de .todos 
os systemas, curvemo-nos diaD• 

te dessa for~ Omnipotente • 
gl-01·ifiquemos a Deus. 

"Elle é uma força SOQ~I!,atu
~l e o sobreaatural e~, por
que sobrenatulal é tudo quanto 
ultrapassa o poder e as e;iQ,gen.
ciru, ® natureza, e, especialmen• 
te o poder e as eXiger.ieias da 
natureza humana." 

Ol<>rificar esse · Deus é o que 
pretendemos nesta grande ma• 
nifestação de Fé que é o Con• 
gresso Euc-harlstico. Que possa .a, 
nossa cidade pelo fervor da prece 
unisona, pela penitencia e pele> 
sacr!ficio, synthetizar na hostla 
QU\l i&mtlfique '.Pln'a nAs esses 
dias, tudo qwu:ito de fervoroso 
e grande, e puro abra.za. a al
ma do verdadeiro chrlstão, tudO 
quanto dá a paz da consciencl& 
e afervora a. crença na etAêrntc 
dade felw! 

Só assim, glo.,rlflca.remo!'I J 
Deus qúe é perdão, que é íni.serÍ,:., 
cordia, que é f-orça nos nossos 
momentos de fl,aqueza; que 6 
co~ção nos nossos m9~nt.oa 
de ~r. que é confiança nos nos-' 
sos momentos de incertere ~. ' 
que para nos cumular de tódi,,s. 
essas graças, só nos pede Ull& 
pouquinho de am9rl ·, 

1 

dç>sappareçem OS ~~a.nà~ monu- com as medidas que se referem "O incognosclvel que nos cer
mentos, só a IgreJa se manrem ao interesse pessoal as ele utili-1 ca e nos opprime, não será des
de pé. - lmmutavel, triump~an4:-0 i dade geral, as que acompanham cifrado nem pelas leis da phy
por fim àe todos os seus , mi_mi- i a evolução universal, não satis- sica, nem pé1os resultados da 
gos, dilt.a

nd
o sempre d os limi1:5s l fazendo mais o altruísmo dos po- phi!osophia. O. que somos, donde 

cto seu remo, ve~cen 9 as sclS- sitivista, o novo nirvana dos vimos, pa.ra onde vamos, não será 
mas e as ~resias, dominando · pessimista.s, 9 dever dos, kantis- definido nem pela theorla da evo
a ~:edul~dadtte, adbatew;io os .lm- 1 tas, o bem em si dos espiritualis- Jução, nem pela anthropologia, 
pe,,v.:, su,,me en o os povos e·- 1 th · · Não ~ esta divina advertencla uma fonte de conforto, no dm·o ' . ien. ,_ - . 1 tas. Soffre a moral o embate for- nem pe a e nographia, nem 

a. v-•·a a.ffrontando ª se c ... çuJos co- midavel de to"-- es•as corren- pe'la linguística. e penoso caminho da Cruz, que estais seguindo, deviào ~ nheeimentos relativos se quebram · """' _ __, 

Que e.ada santista concorra 
para a hosti,a, com o grão ~ 
trigo ela sua penitencia., · e parai 
o_ ouro do ca,Jiee, com uma par• 
t!culil. mínima da.quillo que na 
vida consegue, pela miseriçordiil 
de~ µie~l!IQ Pe~I fidà.iAAde a Christo? Vós, Q\le percorreis esse ~!1:1:ho de ~ - . T · 1 teo e pe.lra sobre o mar encapei- Como animaes. nos definirão, 

n~ * · i,eoosa, saeerdótes · e · ~as de ~l)Eiáe, ho111.ena e mu- ÇQntrp. 0 cto~ma. ~l!W, 1.1~ • 111-Jo · das dessncontra~as e eles- ; 
Jheres ·, p, arttcula.rme,nte vós. jovens, orgulho e a~Jria de vossas pa.ssa, só ella é im.mov~l. é est!I, 11erteada13 pa-ixões humanru, co- ~ 

,_ a ver!lade que na sombra, os cy- · - · : · f · U'--' st' 1 
a u_. _ uj' 

famil1a.s, que sois chamados a supporta,r a ('AT-gD. ~ d-<l>!S àm~- ri91, brilhantell,. J.nserevem em IDO nao rag =ma pre, es a , 
gos e sem misericord!a; qualque_r que seja a vossa origem, llngua., lettras de ·fogo" - disse alguem sossobi'ar. ' ITU' 
raça, condição social ou profi.<,sao, todos vós, sobre qW'?m a marca depois de ser um sceptico e de Fassam pela memoria a figura f Obra das Vocaç6es: roí pu. · do domfn'gó de cacra mez. O.-
do soffrimento por Christo se acha claramente ~tampada, num procurar nas theortas de Dar- de,.,i,ses doutrinadores e um ven- · blicarlo o relatorio ela O·bra mesmo modo orgànizou-se -uma 
signo ntw menor de soffrlmento e de gloria, como o foi para O wtn, de Spences, de Tolstoi, 0 to de incredu.iidade abala os elas Vocações Sacerdotaes, re- Hora S!!,nta no quarto .doml,i. 

tlnÍ~ · privilegiados, que estão mais perto dà Cruz do C~lvarlo e, · Pi,.ra attiµg-4' ~se ,sençl,do da será nesses llli)Stres que se po- Essa associação, fundada em as zeladoras reunir-se-ão n:ie~ 
grrmde a.postolo P/J..ulo; vós sois contados ,.~O. numero dG.quel!!es in· 1 sentido l;i/J.. vida. alieerees d-e sua obra. ! ferente ás adivlelades elfl 1940. go de todo mez. Alem diss(J. 

por este ,simples· facto, tambem. mais proximos do coraç.ao despe- vida é preciso crer e Pltfa crer de confiar? Serão el!es que po- 1933, tem realizado· um t.raba- salmente, para tratar dos a,s
.daça.do de Chr!sto, e do nosso. NESTE POlll-W, _QUERIAMOS basta consultar a' W$toria d~ iem ensinar com segurança. qual lho admiravel contribuindo na sumptos referentes á Obrª, ·ter. 
SlC:R CAPAZES DE VOS FAZER APRECIAR O QUAO PROFUN- :mun~, a ni.storia. de todos 08 ) destino e quaes os deveres do solução do problema prim<>r· minand<_> ~Pre a reunlª9 ·coa 
:.DAMll?iTJi: O NOl;ISO C.O~AO -eB TSM ~~DO, ~o pov03, a W:Jtor:ia d.e toi;\QS os , l1omem? Q~ 95 preceitos que I dia! brasi!Airo, que é a falta JI. benção ~o $a11,tissimo. O ~ 
ORl"1'9 P9 AJIQS'lVLO ~ Ol:N'l!'IOI#.: . ...,.. ~ l!: Pi¼CO, . . - ·--- -- · · · d~ padres. vimento financeiro melllg~j 
"E ff, . ..., "°'7 Jl'ltACO~ <EPISTOLA. AOS COR?Jfi'!OS. 11~

29). · - : Como a oraçã.D é a principal crescendo o numero dos con-

.SOFFRIMENTOS DO CORPO E DO ESPIRITO, VOOSA ?RE- D'li u;.Ufi liJil _, ... 1111 ff1 cath,olica a Obra fez celebrar .opera em. tão importante obra,. 
08 SACRIFICIOS A QUE TENDES SIDO CHAMADOS. vossos f--RBRICf!A ft2""_GA'."sl;i LI l!"i! nu a-- N- 1 as· actividade ele uma organizaçã.o tribuinte.s; Assim o povo 'co-

OCCUPAÇAO POR VOSSA FÉ E AINDA MAIS PZLA FÉ DE o Sànto Sacrifício por inten- demonstrando comprehensâ9 
vossos FILHOS TEEM SIDO APRECIADOS POR. HóS E OS , ção, das zeladoras e associa- da necessidade vital da fÓrma, 
RECONHECEMOS E COMPARTILHAREMOS CONVOSCO QUAN- dos éol)tribnintes, todo seguil- çã<> d-e um çlero ~umero!lo, 
DO NOSSOS HOi\fENS COMPARECEREM PERAl'-.TE D.EU& _, _,.,.. •• _,. 

J~fo·~ruNoo sõ"HN-"i"''c'i'Ã ,
1
· A VICTORIA DE cmuwro 

"Ainda assim, neste dia, nós vo.s saudamos com jl.ibilosa Alle
?uta, pois este é o dia do triunfo de Christo sobre 0S se\lS. cruci
fiç~.s. abertos ou secretos, antiios e modernos. Es{amos cer
tos àé qµe vos saudamo.s com a voz e a confiança com q1,w, mes• 
mQ nos dias de perseguiçáo, os antigos christ.ãos cantavam exultan
temente: Alleluia! Talvez não vos lembreis da palavra de Nosso 
Senho~ a Mart!la.: - "Eu sou a ressurreição e a vida; aquelle 
q~ acreditar em mim, jamais morrerá". (Sáo João, 11, 25, 2{l). 

. ELLES TINfIAM CERTEZA DE QUE EE,T1WAM ASSEGU
RANDO PA&,i,; SI A RESSURR:",1:;JAO E FIZER.t,M-SE MP.RTY
RES E HEROIS DE CHRIBTO, õ'IEf,., ATÉ A MORTE. Vós ten 

-des a mesma certeza. Imitae-os, e, juntamente com o maior prc 
-;pheta ·.do. no\'o f' .e«>.rno Testamento, erguei os vossos olhos para 
a -Santa Jerusa.lem, onde Christo reina e governa e, onde ao mes
mo tempo que recompensa os seus servos bons e · fie!.s proclama o 
;my$terio e 9 esplendor do seu trlumpho, na brancura luzei:ite das 
:sua.s vestes, na lnscripção permanente dos seus nomell no livro (la 
vida, e na. decretação <te que estes serão exaltados diante de seu 
Pae e dP. côrte celeste, com palavras adm!raveis, que vós, na.s vos
. aiwi ~1'119sas prov~ç(ies, n1;1nca deveis €$quec~: - "AQVELLE 

·NOVO HAMBURGO R.GRAN.OE DO SUL-BRASIL 
B.Vh ~AAQUEl_~--~-<Z~_:__I~---- ____ ,_·_T~UPHO-NE N• (39 i 

CATANDUVA 
Dia 3 deste, 1.ª qulnta-feirn I para esclarecfmentmi de a,. 

do mez, realizou-se na M!l,trilil &Umpt.9s importantes. 
QUE PERSEVERAR, ESSE SERA VESTIDO DE VESTES BRAN- o exercício (la Hora Santa, com Foram celebradas no dia fl, 

. CAS, E EU N:AO APAGAREI O SEU /:'lOMJ!! DO LIVRO DA grand~ assistencia de fie-is. domingo de Ramos, sete Mis• 
VIDA, E EU APRESE;NTAREI o SEU NOME DIANTE DE MEU Tamhem foi enorme o nume- sas nesta cidade, sendo após a 
PAI E DIANTE DOS SEUS ANJOS." ro de confissões, asslstencia Missa das 10 realizada a pro-

Amados filho.s e fllh!ls de Jesus ClJ,ri.sto, do Príncipe doo Reis ás. missas, guarda ao SSm9, cissão qe Ramos, com -senti. 
ne. terr,a, "que nos lavou em seu proprio s.i.ngue", erguei os vos- reza. etc._ no dia 4 deste p_p_ mento religioso,. e grande 
sos olhos, emquanto, como um appelk, a. essa paz oe1~stial, que 1.ª flexta-fei: ,i do mez. acomp_anlramento. 
só Elle nos pode dar e q-ue lhe imploramos para toda a Humani- CeleJraram-se em Capitt.ira, Tambem foram reallzarlas á 
dad-0, nós vos dedkamos o voto de que Christo vos pro~eja e vos I Fa~. Sã0 Sebastião, Hygieno-, tarele, eluas importantes procis
mantenha em sua graça e amor - aos sacerdotes e fieis, ás vos- polls, etc. pertencentes a esta l sões, a de Nosso Senhor dos 
sas fa.i;nillas, aos vossos filhos. áquelles que, no cumprimento do parochia,' Missas, rezas, prega-! Passos e Nossa Senhd-ra da~ 
dever, est~o- combatendo em terra. no mar e no ar, especialmente ções, e elemais actos religiosos' Dores, tendo . percorrido a~ 
a_ todos .aquelles que teem sido tão severamente cast~ados pelo q11aresmaes, com grande assis- ruas: P!tr/i,, Alagoas e .Brasil, 
flà15eUo cta gue.rra - e, com o coração_ transbordante de amor, nós h>ncfa. · e em seguida, ao encontro, na 
vos concedemos a nossa paternal bençao apostolica. Que a benção No elia 6 eleste. 1.0 domingo Praça da Republica 

O 
Paelra 

de Deus Todo Poderoso, do .Padre, do Filho e do Espírito Santo, elo mez; a c.onfraria elo Ros11 rio, João Beting, fez u~a commcí-
desça sobre v~. e esteja comvosco para sempre. Amen." realizou sua Reunião Mensal, vente oração . 

ADVOGADOS 
-.------------

Dr. Vicente Me1illo 
Praça .. da Sé, 23 - 2.0 andar 

sala 13 

Indicador Prof i slonal HOMEOPATiiIA 

Dr. R~ende Filho 
C-lllS.: Rua Sel;lador Feijó a.0 

295 - 7.0 anc;iar - TeL 2-083~. 
Das 15 ás 18 horas - Res,: Rua 
Castro Alves, 597 - Tel. 'l-8187 

I,r. Plinio Corria '1e 
Oliveira 

ãua Qulntino Boca:vuva N.0 54 
- a.o - sala n3 - Tel. 2-'1276 

m. Milton de Souza 
Meirelles 

aui 1G de Novembro, 150 - 'l.0 

6Dàm" - sala '14 _; Tel 2-0035 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

ft'IIB Benjamin Constant, 23 -
:l.0 a.'!ldar - Sala 38 - Tel. 2-1986 

Joviano T e.11 e s 
- e,-

J, N. Cesar Lessa 
A.dvo1nwos 

Largo M Mlser!cor4ia n.11 2S 
Bala 90'l 

Dr. Francisco P. Reimão 
HeÍimei~ter 

Rúa São Bento, 224 - 1.0 andar 
• Sala 3 • Tel. 2-154'3 - S, PAULO 

P. Pedrosa Tambellini 
Advogado 

R. Weneeslau Braz, 14. 3.0 anrl. 
Telephone 2-6326 - São Paulo 

ENGENHEIROS 

:idriz Gonzaga Para-hyba Amador Cintra do Prado 
Campos 
Advogado 

(i'!':.lacete Santa Helena) 
· J?:::.ça da Sé, 247 l.º andar 

Swa l03 - ?hoae at~l 

Engeilhelr., Archltecto 

<\l'ctlitectura religiosa, 
residem·!as ~onei:itíva.ê 
Libero B a ct fH ó N." 

S . . PAOLO 

collegios. 
~U9 

OH 

CONSTR UCTORES 

Affonso Butti 
Perito Constructor 

Estudos .,.,;. Projectos - Orça
mentos - Construcç(íes 

.I\Jalffl!43 Glette, 359 - Tefephoiie 
~67111 

MEDICOS 
Dr, Gil Celidonio 

Partos - Molestias de Senho-
ras - Operações 

Residencia; - R. Albuquerque 
Lins, 902 ~ rei. 5-4156 = 
Consulto rio: ~ Rua Ma.rcônl, 
34 • 6. 0 andar - Te!, 4-8501. 

Dr. Camargo Andrade 
Doenças de senhoras - Partos 

Oper~4e~ 
Da Beneflcencls. : )rtugueza e da 
Maternidad.e cte São Paulo -
Cons.: R. Sen~or Feijó, 205. 
Te!.: 9-2741 - 1'1>11 16 á~ HI 
horas. - Res.: Trav. Brlg. Luiz 

Antonio, 8 - Tel. 2-6035 

Dr. G. Christoffel 
Praça de. Republica, 8 

cJa.s 9 4s 11 e das 3 ,.;~ r h~ 

FlST0?11AGQ, FIGADQ, JNTES-
1:'lNO$ fUl.,Mõ:Jll$ (.Á,sth1~a) 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

Clinica geral e moles~ias de 
senhoras 

Cons. Rua Libero Badaró, 137 -
4.0 andar - Telephone 2-2270 . 
Res,; Rua Th9mé de Souza, 55 -

Telephone 5-0566 

Dr. Celestino Bourroul 
Re.sidencia; Largo São 
N.0 8 - Tel. 2-2622 
Rua 7 ~e Abril, 235 

ás 5 hore.s 

Paulo 
Cons.: 
Das 3 

Dr, Barbosa de Barros 
Cirurgia - Molestlas de senho
ras. • Cons.: Rua Senador Feijó 
H.0 205 - 2.0 - Pre(lio Itaque
rê - Tet 2-2741 - Res.: Tele
phone 7-1268 - Consultas das 
10 ás 11 e das 14 ás 17 - sair 

bados, das 10 ás 11 horas. 

:P:r. Vicente de 
.MeliUo 

Paulo 

Prof. de Hygiene ão Collegi,, 
Universitario 

Director do Sanatorln "Villa 
Mascotte 

CONS. R. Marconi, 84 - 6.0 

andi.'lr = 4pp[!.rt. 6S - REf
AYf.nidii Agtm ,.Brani'a, 96 

'l'el~:ohoue 6-li.~,a 

R A 1 OS X 

Dr. J. M. Cabello Camp~ 
MEDIÇ() ~ADIQ!;.9(J~TA 

Radio - Oiagnostico 
Radiologicop 1\ 

Exames 
domicilio 

.tons. : Rua ?4arconi, 94 (Ed!ficlo 
Pasteur) - 2,0 and, • Tel. 4-0655. 
Res.: Rua Tupy, 593 ...,. Tele
,.Jho~ /i•'l941 - l;!AO PAULQ 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. José E. de' Paula Assis 
Adjunto <ta, Santa Casa - Ope
raçõe.s e tratamento das moles
Gi.as de ouvido, nariz e garganqi,. 
Cons.: Rua 7 de Abril, 235 -
1.0 a.nd. - Apto. 110 (das l4 ás 
t7 horas) - Te!_ 4-7551 - Res,: 

Tel. 8-2..i32 . 

DENTISTAS -·--.,..,.-~~----,,.,.,.--
Arnaldo Bartholf>m~u 

Cirurgiá9-Dentista - Radiolog» 
ta - Pela E.sçola de Ph.armacia 
e Oqontologia, de São Paulo -
Clinica Denta.ria em Geral -
Raios :x; .:,_ Diathennia .:,_ Infra; 
Vermelho - Coagulação • Trana
muminaçã,o - Vitalidade pul.,; 
par, etc. - Trabalhos por car
tão, hora ou orçamentos. 
Rua Martim Francls"~, 97 - Tal 

5•5476 •- l?, PAW,,0 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado da Fia. 
culdade de Pbarmacia e Odon
tologia de São Paulo - Cirurgião 
~tista diploma.do em 1914 -
Ex-dentista cto Lyçeu Coração de 
Jesus - Especialidades; Pivota,' 

MEDICOS N_O INTERIOR corôas, Pontes, Dentadura.a 
anatomica,s e sem abobada pala-!
tina - Consult.as: Das 8 ás li 

n r · M Jh d C e das 14 ás 19 horas - cona.: r. ,wz e a o ampos 
Riia Direita., 6- - 2.0 andar <> 

'1'edico OctiUsta Sala 'l-7A - Res.; AI. Barão d~ 
a~ ..... - ~ fit ~ ~ ~ - s. ~ 



Duas faces de uma 
politica 

Sal:es 
A ~ão da lueta na Y-ugo:Slii.,l'ÍA, e e~~ cgn. 

vergeooia d-e. totkls os egffr.rços aceulBlliados dos al!:emá.el5 
e ital:lanos sobre a frente grega., clWH! pess:ibilida-des de 

:resist-eaeia parecem cada dia rruüs p:t'OOarias, foi o pivat da 
gu.er.'l'8. durante a a.emana passada, e o eentiro das atteni,ões 
geraes-. 

A-o mesmo tanpo Londres soflt-eu os maiOl'es bombar
ãeros, e as tor.ças tatruitarias a~am e terrltorio egy.paio./ 
em seu ~ na L-y,bm. \ 

Se eaS$ aoonteciment-os fl»'am 1>s mais pe,lpita-nte&, o ' 

1 
---- --·yp -- •• 

~---- - : -,---' 
, ', - ·.'-.· -~ 

• .... ?~·. • :;:._- -·~ 

.1 · 
rn ---..... 1 l 

0~- i tO - Endilitil:IV Co-:ng-re.sso Eu-' 
llimlu de Sn:ila c~istico Nacional 

Concúrao para a l!llusica do que maior sjgo.ffi:eaeé,-o tem é a assipat!Ra por Mat&uoka,j 
em M-osoou., oo p~to entre a Russia e o Jai,ão. 

RepNsentan<tes de duas QOrrentes a.pparentem.ente op- i 
postas - qye ~:U.llQO parece o Japão acreditou ingenu,a.j li-' 
mente serem op_postais na rQll:lidade - e com interesses con. f 
t.Tadictorio,s D:() extr-emo or:ieute, QJlde ambos pretendiam o ~
asceD!dente so-bi:e a China, a Rusaia e o J:apão estiveram em j' 

JHllllE!l'O.SOS co.nfli.ctos locaes como a,bersarios intran!ligentes. 

Hym,,o OHlclal 
Reunião da Commi&são 

Organizadora 

Convocada pelo Exmo. Mons. 
ll!rnesto de Pau.la, reuniu-se 
ru> dia 18 ·deste, ás 20.30 horas, 
oo salã." nobre da Curí.a Me
tropolitana, a Commissão · or-

Pequenina, Jae-heu, Ro~ 
Haroldus, Braunia.nus, M. e. P,. 
Um filho de Dells, Pa.tdus Fia. 
vius, F'los Ag.ri, Maria.no, De 
bora, Ituano, Carmen jocwi
dum. Helion, Fldes, M. Filha 
de Maria, JoseJ;lhus, Hugio Tam
borini, Maximilia.no GetaldQ. 
Jota, Adad, A.ma.dorada, -~ 
ruci, Guid.o D' Arezzo, Ambro. 
sius, Maria José, Ra-VaaeJ.o. 
Zero, Guarani, Regis, AtanasÍ.11>• 
Florinus Brasileiro. 

~uanw -existiu o Pacto Anti·Komintern, e antes de ae 
la~a.T na a.otual av-entu.ra na China o J~ão manteve uma 
attitude a.rx-ogante pa.ra com a Rtaiha, pravoca.nte e im_per'. 
tinente. • 

Innumeras v-ezes se falou então na guerra inevit.avel e.n
tl'e os dois pa.m-es, o q-ue negamos, porquanto os interesses 
nazistas, a que o Japão se li:g1m1,, não o permittiriam. 

De.poi» ·do a,gcordo germano-sovie.tico que cada vez mais 
se consoiida, a de se ter enterrado 12a China, o Japão ficou 
por· algum temJ;)O ~plexo aate a Russia, e afinal viu-se 
Beee6$id&de de cu.rvat a oabeça. 

Ag-0ra, a,p(is sua visita a Berl1m, Matsuoka auigna o ac
@m'do com oe soviet\, de não aggi"e88M). 

Is.to vem p,rovar que a poltt1ca de Stalin, telt11. e.111 estreita 
l'igação crnn Jetlim, conUnua a mesma: ~põg longas e 1n· 
tructu'.-era.s conv~Oes com os alliados - como antes tis 
invasão da Polon-ia - ou da assignatura de qaalquer cousa 
hratil - como :wi, V'es-pera, da invasão da Yugo.·Slavia - os 
Soviéts, sem neu:bum av-íso previo, ou qualquer indicio an
terior, toma a a.tti-tude mais conv-eniente para o eixo. 

A. repeticção demKl facto não es-0larece aJ)enas os espi
r.itos obtusos ou de má f-é: na realtdade a politiea nazista 
011 communista são ii-mãs .gemeas, e uma estará afinal dis
posta. até a se sacrificar pela out.ra, para a consecução do 
fim copimum: a destruigão da civilização christã no mundo. 

EVITE 
l:DDftftf tlMf ITR:S t11 · 

Confie,,seus predios á nossa organi
zação que au@mentaremos ..;ie'4S 

rendimentos.. 
11 A Zeladora Predia-1" 
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL, COMMISSÃO 3% OU 5%, 

COMPRA DE IMMOVEIS P6lt CONTA PROPRIA 
COHRi\'N~Ml DE ALUGUEIS ATB~ADOS, 

bA'N!f'.NMENT0 SOBRE ALU<RJEifj 

SECÇÃO BANCARIA: 
DEPOSl!fOS COM JU!W-S MENSAE~ 

DEVONTOS EM GERAL. 

N. B.! - Sobre nossa lúoneidalh, q.u-aesquer inform'.lçoes. 

Renato Alvim M-aldonado & Filho 
RUA JOSE' BONJFACIO, 39 - 2.º arnlar -

PHONÉ: 2-24{}1 ---0-- S. PAULO 

ganizada pela .Tunta Executiva, 
para e-3colher a musica do 
bymno official do IV Congres
so Eucharistico Nacional. 

A Ccmmissão é constituída 
dos seguintes memb.ros: Cone
go Antonio Alves de Siqueira. 
professor do Seminario Cen
tral, Padre Jofo Baptista de 
Stquelta, do R\Q de JanPit'o, 
Patlre Silvestre Asconari, 111:ws-
t.ro T~rancisco C.asabona. D. D. 
Director do ConserYatorio Dra
matico Musica.! de São Paulo, 
João Gomes Junior e Savino 
De Benedictis. 

A Congregaç4o 
Mariana do Cu• 

rado da Sé 

Em visita á Penitencfarha 

A Congregação Mariana da. 
Immacufada Conceição d<> 

54 Cu.rato da Sé, realizará ho:fe, 
concurrentes, com oR se<õuin-
tes pseudonymos: Sismargo, uma visita aos presos da Pe-

Apresenta.rara trabalho 

Compet:tor, Humilis, Servus nitenciaria do Estado de Sio 
. nomini, Cordeiro de Deus, A. Paulo. 

Realizar-se-á proximamente 

1

. distinctivo para '::':'·":::::::.1 :::.~e;;:~t~.gu~:P:;::~:. P~::: 1 fa::s:::::it:~s~~b:~:::e::d: 
em So~ooaba, o l.º Congresso em forma de cartazes para pro-1 pllc1da?~· Sale~ do:.;;. Pampas, garros e doces aos sentenda. 
E_uchanstico daquella Diocese Itapeminm Rei David Alma-1 -

lll 
• IV C ' paganda e em f.orma de escudo 1· cr.ente Eu~ahari's Laud.ate Do dos, gentilmente offertad-Os por 

e preparaçao ao ongres- _ 1 , · , . • 
so Nacional de São Paulo. P~ra adorno .das residencias fa. minum, Fray Jocundo, i\1ater diversas l'abricas e confeita.. 

Publicamos hoje o brasão do millares. Christ!, A. M. D. G., David, rias desta capital. 

Congresso . e sua descrip9ão. ' 
N'.um campo, ponteagudo na•Q.s Est~do~ Un1·c1.n.~ ~o-4-:::,:,,,~ de l 

base, resalta o motiv-0 prlnci- . 'L.AI. .::, . V;;, lii..Â ..Í!QUII..Al..11...lil. · Cape -
pe,l, ª eraz ta,tina, iarga, ª1ª· las catholicas ós seus exerc1·4 os· 
ranja.da. em fundo b.ranco. .1. 

No centro da Cruz uma Hol:l· E' então de um pa.iz pro- "Os cape:lães do exercito feito "o mais brilhante de-pote 
tia br.a:11:ca com as letras J. H. testante que nos chegam estas observaram durante o anuo ruento do dia" 
s. (J-esus • Homem. Salvad-or). noticias? De. um palz inteira- passado, que a não ser que ti-1 "Desejo c~mprimenta.r m 

Da base (la Cruz emerg-em J mente materializa-do? DB um vessem as facilldr.des neces- E ·to t h •·1tt · -'tad . . I xerc1 por es a ca.m.pan a" 
duas hastes de trig-o e dos bra- povo u-,,i ano e v_,.. o para. saf!as para reahzarem sua ta-. disse ell "F do • 
ços pendem dois cachos de u·Ya. li o seu progresso technico, fonte· refa religiosa, os seus esforços: edte~"epe. 0 ~!":regun_ ~~ul 
- . de sua . f t ? ' r· d , " ', ~º me.ts n.,....,ve 
Signtficam a Eucharistia ex-- s 1mmen_sas or unas.. . : ir.am gr~n ~mente frustradnsi: que hoje se d-eu _ edificar e> 
pressada em sua dupla. mate·, E:x:actamente. . F..sta noticia e em primeiro _lugar precisa-: apoio mo.ral e espiritual desses
ria de pão e ele vinho. chegada d:a America do Norte, mos de capella.'l ", declarou j rapazes. Nada de melhor se 

No aito leem-se "1.º Congre.'!·' t~m º. sa:bo-r de uma pugna da I Mons. Arnold. 1 pode fazer e se tez a ultima 
so -Btt-elmrtstico Diocesano de I hist!l;rla de.s bons tempos em: "Até aqui, com muita fre-: cousa que ~esta no ro m 
Soroca.ba A em baixo a sua que o clero, a Jrobreza e o povo quencia, e.ramos obrigados a ce-! é ta.mbem a melb! ~ 0 .;i; 
data 

1941
,,_ I se_~ r-s_uai~rr: para promulgar"lm lebrar a San ti_: Missa P.m luga-; que. creJSç.a em for · e Pder .. 

J.n., ctes.tt;nadas a aug:ment.ar a res de dlversoP.s, em theatros,' A Reli- iã ça li? 
O que resalta no emblema é gloria de Deus. eleva.ado o ou em qualquer salão vazio j _g 

O 
é uma das maiores 

• J J ga.n ta b - . . ; · necessidades actu.aes ~ 
sua smge ez~ e. e e e , _em. mvel de vida da Pairia. ! posto pelo commandante á nos-, povo , 
como seu s1gmflcado mystreo. 1 Vejamoo a n.oticia 1'inda do sa disposição. O ambiente não 1 • '.· 

As autoridades Diocesanas! paiz prot~stantP, quP. deve ser- era exaotamente proprio para j Do longmquo e !!rio Canadá, 
d;l Sorocaba pretendem coufe-

1 
~r ds exe13:plo ás proprias na-, inspirar de,•oção. e muitas ve-j' t~mbem nos cb_ega . uma nott-· 

ciona.r o escudo em forma de çoes catlloh.cas: j zes tivemos que encobrir cs eia __ com que nao trvemos oc• 

:===============================·========·====- (N. C. W. C. News Service).: ultimos vesti-gios de festas an-J casiao de nos àabttaannos• - Washington, 7 d:e março. - tes de pod-ermos celehrar e neSta Terra de Santa. Cr-nz. 
A necessidade vital de cape!- sempre ficavam nos edificios (N. C. W. C. Ne-ws Serv:ie&}. 
las para o exercito foi levada muitos motivos de distracção''. - Ottawa, feverei;ro 28 - No
ao conhecimento da Commis-; "A maioria de nossos .rapa- me.ações .r-eceRtes elev:ou. a 100 
são de O.r.çamsnto da Casa elos zes vêm de parochias bem or- o numero de Padres caaadell.• 
Representantes, por Monse- / ganizadas, e temo que não pos- ses trabalhando exclusivamen.~ 

Acção Catholica Diocesana 

Seguindo e,s determinações I tes. Os soclaes g~ em tor~-01 pinas, a Acção Catholica se de- nhor Wilh::-m R. Arnol~, chefe i sarnas P/Opor_ctona,r-lhes tudo t,e para a Mai"inha, Exercito • 
da santa Sé e do Episcopado do thema, "a fam1ha christã", ! senvolve dentro d.e um plano, dos capeUaes do exercito. Em: quanto necess1-tam, s~gundo os Forças Aereas. 
Brasileil'O ;, Acção Cathol:iea explanando os ensinamentos I geral que nos faz acreditar J consequenc~ dessa declaração, 1 seus habitos •·. · Tufais &o Padres a~ co
de camp~ não descura da dos Summos Pontificas . .A.inda' . . _' a Commissao approvou uma i "O Representante de Michi· mo capellães extraordmarios 
dilata.são do reina-do de Nosso/ no campo -d.a for.mação, será-O com O aux·1:1º de Deus que oei-1 verba_ d-e 321.220, para a cons- 1 gan, Louis C. Rabaut, e mem- nos trabalhos dos cam;po.~ de 
Seah-Oi' .resus Christo nas ai· desenvolvidos estudos iwbre a tamente nao faUar:i_, no seu ! truc(lao _a_e 604 capeHas n?s j bro da Commissão, cumprimen- exercito e d.as forças lie resei'-

Campinas de 

mas, ~ intensificando a vida j liturgia, sobre a formação do pleno exito. 1 postos m1htares de todo o pa1z. tou. Monseuhàr Arnold, por ter va do Canadá. 

espiritual de seus membros e/ apostolado, e sobre a Eucha-

cooperadores seja arreba.nhan. ri-stia, no sector da Cruzadaar ·1 V Ce-·n teff â:f ,· 0 do novas al~a.s. 1Àssim foi ela- Eucharistfoa. Neste particula 
borad-0 o -plano d:e a,c.ção para ter-se-á, -tambem, em vista 1t;n 
1941. Em div-er-sos sectores preparação activa para · o Con· da Companhia 

de Jesus 
esse pbl.no se desenvolv-e :rtra- gresso Eucharistico de rn42. 
Tez d-O anno, acompanhando N-0 campo da actividade pro 
muitas vezes O anno liturgico. µriamente dita, serão realiza 

Os c:ircw:os de estudo são das varias campanhas durante Realizou-se no dia. 17 
18J)arados em ~igiosos e 00· 0 anno de 1941, d-estacando-se a do corrent-e, na Sala 
eiaSS. &tneftss abordam Pt'in- Jioão Mendes da Famà
eQ;>al'mente qu:estúes de dontri· ·da. eommun:hãD Pase.a-l de 9 de ,_.,_ ..,_ n· _,.,_ 

118 
eSJ)eeiali.:zados llW'ª os 00. íevereh'o a 29 de jmlho, tias- '-""' ..., 1r=o a· au-

tag!arios, :militwtes e ~ Vaca~s ~. da Bea: ll.ffllciada. oonfereacia do 
~mprensa, ~. de ~ Sr-. ~- M-f<>nl!O D".Íil!Jc~ 

· - _ - lWle 'Paim:,w subardir;tad_ . ã_ 
-et~. R~ l'~f,a;o ~: "Os .í,es~ O U R O das ~~S. do Oõnselho, e ~ eacohla eG'loniaes''. 

: Assemblé·as ~.aes BO co~ .. 
PR-AT-A E P'LA!rfllA do mmo,. • À. COnfel'encia f'o.í pr-o-

:mevida pe~ "~ão
. dos .Antigos Almnnos dos· 
Re-v-ei:eoo~imos Padr-es 
J:e,s:uitaA1;'', e foi a s . .a 
das conf-erenci.as realiza . 
das em commemor~o 

de ·todll- especie, ao-.pN:ç.o 
mais -afto da praça, cam
p!'a-se. C'8nsuJti,m nossos 
pregos. Rua 1'5 de Nlwem
br.o., 183, 2,0 ~. saia 

No campo estriotame~ li· 
tnrgieo, .serio estudadas as ~ 
ni:ffuaç6es das festás da Jgrefa. 
e commenta'<las as vlãas de 

. Santos. 
23. --SiQ . .Pauto 

Assim, ne. Diocese de Cam- ao quarto centenari-0 da 

COMMUNICAMOS AOS NOSSOS LEITORES 
DE SANTOS QUE O "LEGIONARIO" ACHA

SE A' YEffl)A EM TODAS AS BANCAS 
I)E JORNAES. 

fllillieçílo da 6ompa.nh-ia 
de Jestrs. 

Todos os Catholicós 

devem ler o 

Claro .. ou 

mas da 
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Acolhemos com tristé'za a no
ticia de que se cogita de fazer 
entrar no gabinete ínglez o sr. 
J,Joyd George. Ancião quasi va
tetudinario, imbuido a fundo do 

lamentavel espirito de Munich, 
que .prejudicou muito mais a In
glaterra do que todas as bom-

Uma Grande Data para· os Cat~olicos ~e São Paulo 
Transcorre amanhã o S.o anniversario da sagração episcopal 

do Exmo. e Revmo. Snr~ Arcebispo Metropolitano . 
bas do sr. Hitler, sua inclusão Vom grande alegria, os· ca-1 trabalhar, com o melhor d·e 
no gabinete ~rá simplesmente tholicos paulistas eommemo- suas energias e com a submis
wn melo para dentro em bre- ram amanhã a passagem do 6.0 são de sempre, para o pleno 

d ' h fia d anniV€rsario da sagração epfa- exito do Congresso, conforme 
ve, Uie ser da ª a e e O mes-1 copa! de S. Ex:cia Revma. o os apostolicos desejos do seu 
mo. ~· neste caso, o que suc-

1 
Snr. D . .Tosé Gaspar de Afon- Pastor. 

cederá.? Uín segundo Munich? 

1 

seca e Silva, o amado Pastor Sabendo, porém\ da homena
Màs .então, será o ultimo. Por- a quem coube succeder o sau- gem que lhe estava sendo pre
-4ue em um terêeiro Munich, na- doso D. Duarte no solio archie- parada, o Exmo. Revmo. Snr. 
cm 'mais haveria que dar. piscopal de São Paulo. *** Não é preciso dizer o que re-

presenta pára os fü~is da Ar-
O Diario Official publicou os 

estatutos, ou documento do mes

(Concl ue na 2.a pag,) 

Missões em 
Villa Prudente 

chidiocese a figura venerabilis
sima do seu Arcebispo. Já 
quando Bispo Auxiliar de Dom 
Duarte., grangeara o Exmo; 
Revmo. Snr. D. José Gaspar 
de Afonseca e Silva a sympa
thia geral da população pau
listana e conquistara definiti
vamente a Jl).Uito affectuosa es- , 
tima de todos os fieis. 

Attendendo a ordem de Sua\ A recepção carinhosíssima e 
Excia. Revma. o Snr. D. José, enthusiastica que ao seu novo 
Gaspar de Afonseea_ e Silva._ Pastor tributou a população 
Arcebispo Metropolitano de desta cidade, no dia de sua pos
São Paulo será realizada na se veiu comprovar como eram 
parochia de Villa Prudente a' u~animes essas sympathias e 
Santa Missão. 1 

. . _ 

No programma está incluída ardoro~o es~e affe~to. Sao Pau-
uma Missa especial para ope- lo inteiro v1~1 na f1~ura do seu 
rarios celebrada ,ás cinco ho- novo Antistite o t1·~no succes-"ª ' l sor de D. Duarte, po.r todos os 
• s. 1 1 · d' d b t' outra realização de impor- tlt:u os i'n 1ca o para su s i-

tancia são as aulas de cate- tmr aquell_e a quem por alguns 
cismo O programma estabe,ece annos emprestara a sua colla
duas 'Embora todas as classes boraçã.o preciosissima e de illi
soci~es precisem do estudo do mitada dedicação. 
catecismo o operario deve of- ! Por isso mesmo, preparava-se· 

_. ferecen maior_ d_evotament? _ !_)~r ! o .1n.undq __ Cll,~h0Uco. de Sã.o Pau-_ 
ser naturalmente avessa as 'I to para prestar no dia de hoje 
cousas do espírito. uma solemttissima e significa-

Alem disto temos varias tiv'a homenagem ao seu Pas
Communhões geraes, conferen-. tor ante~ipando de algumas 
elas especializadas para mo- ho;as a commemoração do an- · 
ças, . senh?rª:" e hom~ns, all}u-

1

1 niversario de sua sagração 
mas procissoes ~ a implanta- episcopal. o espectaculo roe
ção d~ um cruzeiro. , moravel da recepção do E'xmo. 

Facilitará_ ? tr~balho dos Snr. D. José Gaspar no dia de 
Revmos. MisSlO~ar:08 pr~gado- sua posse iria, certamente re-
res da Santa Misfrao o Circulo . ' 
Operario de Villa Prudente novar-se na tarde de hoJe em 
(C. o. v. P.) cuja actividade. frente á Cathedral que se er
mqltipla, pois possue assisten-' gçãue dmag"<;:~sam;nte no i°ora
cia media juridica, pharma- ' o a c1 e. as acc ama
ceutica, nã~ exclue a formação çõ·~ .retumbantes da_ P_opnlação 
moral e .religi-osa de seus roem-: ser1am, . nessa fest~vuiade, o 
bros fundamental para a pro-; prenuncio do que hao de ser, . 
pria vida profissional. i com a graça de Deus, a~ gran-

Alem <lisso O e. o. v. P. l diosas manifestações de fé pre-
1nantem uma escola primaria ' para<las para o IV Congresso 
para os filhos_ dos soei os e pu- j' Euehairistieo Nacional. Desde 
blica um jornal mensal. Tudo . já qu_ertam os catholicos pau
isto com preços modi{!()S, pro- i listas exprimi!' publica e so
porcionaes á conclicçã{) do ope-[ lemnem.ente a S. Excia. Revma. 
rariado. a disposição que se a-cham de 

Semana (uc~aristica em CaieJaoi1a 

ção poderá · .realmente vencer 
as tramas infermaes dos ini
migos ela Igreja e a avalanche 
de- novos badiaros que amea
çam destruir a civilização.. B1s
la arma invencível é o maior 
recurso de que dispomos para 
conseguirmos que volte a paz 
de Christo ao reino de Chris-

José Ga-s·pa,r: "lpse firmifas est as ora~-es, ,ia,errf"retós ··e preces 
autoritas mea". E o lemma es- l:i'turgiea.8 dos meus caros sa
colhido pelo suceessor de D. cerdot-es e dilectos fieis, pai:a 
Duarte é um appello constan- implorarem de Deus Nosso Se
te para que cesS€m todas as nhor 1-uzes e gra~s para a 81· 
rixas, todas as discordias, iodo ; ma do seu humi-hie .A.reeMspu, 
o odio emfim que divide os ho- Rogo, pois, q.aei:ra v. Excia. 
mens e faz a infelicidade do transmittir ao ColeRdo Cabi<lo, 
mundo e o horror das guerras, ao Revmo Clero Secular e RG
odio a que nós catholicos de- g11Ja,r ás· associaQões religi~ 
vemos oppor a pratica da ver- ! sas, ~os fieis e ás Exmas. fa, 
da-deira Caridade, ' isto é, 0 milias paulistanas estes meus 
amor de Deus acima de tudo e sentimentos, que confio á cari, 

1 
o amor do p,roximo por amor dosa generosidade de todas ::m 

. a Deus. Este é precisamente o ahnas. 
· sentido das patl.\Vras que acom- N • 

panham o escudo do nosso · Com ~s memor.es l:Jençaos e 
ama.do Pastor: "ut omnes agradecimentos, 
unum sirtt". · 1 servo em Jesus Christl:? 

Permitia a Prov1t1enc1a ·que (a) t JOSE', Arcebispo r.1le 
o IV •congresso Eu.charistico tropolitano. 
Nacional Si'!'ja uma aurora de I Seminario Meno1• Metropolf· 

, caridade para todo o Brasil e tano de Pirapora 20 de abril 
: que a parL baseada na justiça de 1941 ". ' 
: e na caridade tenha voltado ao · 
imundo na occasião em que São UM AVISO DO E:XMO. SR. 
, Paulo inteiro prostrar-se dean· , 
te de J. efflis Eucharistico. E VIGARlO GE.RAL 
entã{), sobre ser maior o nosso " . 
jubilo, as nossas melhores ho· Acatando_ com :o maIS pro-

: me-nagens serão tr,ibutadas ao fundo re~peito os commoven
Principe da Paz, como desde tes dese:,os do nosso amado 
já as tributamos na pessoa do Pastor, ex~essos na carta st~· 

1 seu augusto representante em pr:-i, transcnpta, fiea1;11 sup:'.n· 
1 nossa ~rchidiocese, pedindo a m1das todas as mamfestaçomi 
1 Deus, com s. Excia., Re~a., populare\ ~: em home~agem 
, que todos sejam um na Carida- a Sua E eia. . a Ai"chid1ocese 

1 

de d-e Ch-risto, un:idos ao seu tencionava real1Zar. com grande 
am_acl<> P,astqr, cµja fjagra~o. ~nthus~mo -~~ pr? da Sé, 
vamos commemoral'·. amanhã 

I 
no proxuuo dia 27. Attende:i1do 

· , • jubilosos aos votos de S. Elxe-ia. 
A CARTA DO EXMO. SR. AR-, voltemos as no5*sas vistas para 
CEBISPO METROPOLITANO o mundo con:Ilagra-do e imp1o-

AO EXMO. SR. VIGARIO remos da mi$erlcornia di-vina 
GERAI.. a paz para todas as familias e 

para todas a:s nações, "Ut 
"Exmo. e Revmo. sr. Mons. omnes unum sint". 

Ei,nesto de Paula, dd, Vigario A S. Excia. Revma. no dia 
Ger-al do Arcebispado:j/•' 1 27, clero e fi~is iriam hypoth:e, 

Lau(letur Jesus cfliristus! car t-Odo o seu egforço, as sua!! 
Prezadissimo Mons Vigario ora~õ~ trabalhos e saerificios, 

Geral: : '! para o feliz exito do IV -Con. 
Pelos jornaes de hoje tiv-e g~esso Euchari_stico Nacional. 

noticia de que me preparav-am I Digamos tudo 1Sto atravez de, 
os bons dfoeesanos grandiosas , uma prece fervorosa a D~,lrn 
manifest-ação popular no pro-

1 
No~so. Senhor, nas Missas q~e 

ximo domingo, d:ia 27, á ta,rde, ass1stu-emos e na ?omm~nhao 
na praça da Sé oommemorahdo que faremos por mtençao cie 
assim O an:niv~rsario da sagra- S. Exda. no ·proximo dia_ 2S. 

_ . . O programma pois das solem-

1 

çao episcopal ?º seu obscuro !hidmies comÍnemorativas · do 
Pa_stor. Por mats grato que me 6.º anniversario da sagraçiin 
seJa, ~e test~nho ~e esti- ,episcopal do Snr. Au·cehispo 

1 

~-a e -ecto, ~m por lSSO l;JU\. Metropolitano constará. do se• 
díspoosa de VJ.1', por esta,s li- guiate• ' 

1 n:ha.11, declinar da projectada , • . 

1 

homenagem que tanto me sen- Dia 28 - Pela manhã, cm 
sibi!iza. &m. avano O trabalho t-odas as Matrizes, .Igrejas e 

, que se impm:eram. os fieis para Omtorios haverá Missa~ festi-
1 organizar semelhante demons- vas e eommunhões geraes. 

EmQuanto as a:emaJs aioceses I Brasileir-OS dos vinte e um F.s· 
do Bsta.tk> reallmm Gongressos ltado.s, 
B®barlstioos dil>oesano.s d\mln- Adorae vosso Deus e Senhor! 

tração de carinho ao seu AJ. A•s 9 hol'as - M":lssa solem
cebispo. Entretanto, d:a.1ia a si- ne com assi.stenci-a pontifical 

,ArceolSpo aella -ae:eu:nou, es- to, ar1m <le que "todos sejam tuação de soffrimento e angus. :na Cmhetlffi vro:viso.ria, Igreja 
crevendo ao Exmo. Snr. Viga- um•· nesse reinado de par.. tia em que vive a h-tUnan-idade de Santa II)hig~. Ao· evai,1gete o corrente rumo e principias 

d.e 1942, em prepamção ao IV Estribilho • rio Ger.a.l uma carta que djs- Referln<lo-se certa occasião com os hm•rores de uma guer• lho :t'ar-á. a oraç-ã,o. g~tulator.ia 
Congresso Eucbar:istico· NacieMI,. ';pensa qualquer commentari~ e .ís .chagas quB corToem a so- ra sem entranhas, fica melhor o Rev.mo. C'onego Dr. Antonio 
a diocese de cafe!a-ndia prepaya- - Sê va.ten~ B~ª811, ó sê forte, ·q:ne r~flecte as excelsas vir-tu- ciedade moderna, o SaHto Pa- a. um Pastor· de al-lnas pedir d-e castro M~. Dev.;rã;o com• 
se com ignal entbusiasmo para Sob o--auguato "~ da·F.'é!" des qae ornam a sua alma ge- dre Bento XV menoionou em aos S8\16 @erhlos diocesanos pal"ecer a esta solemnidade ó 
aquellas solmeniàades elNhatis- ·&136 Chl:lato na nos& l!Jté a nerosa. Publicamos abaixo esta primeiro Jogar o "desrespeit-o. qu.e :se absteBh-am dessa de- Colendo Oabid-o Metrop.olitano, 
ticas na.eionae.s com a reaii2aÇão Imor-lie carta, com o ed:ital no mesmo . ao principio de auto,tidaàe" e,. -monstr.ação, reserv-a.ndo o s-eu Clero Secular e Regular, Sem{~ 

, :oas suas parochias, de ll8Dl&nas Acelamedo por todos ·de pá! · .seJl,tí(f~ remetti.do á imp.ren;,a.' logo a seguir, "o odío enke en-thumasmo, o soo ferV'or pua narios, Membros da Acção Ca, 
Eucharisticas, _, ,peia Cu..r.ia MétF®OUt:ana, trmãos". Estas cllag.as só hão as Pl'OXimas p,rocissões <1-e Cor- tholica, Associações e Oolile. 

:.Pa:ra maior brilho e esplendor !aiª iAc~ de .t:J'll~S) · :ll;ntr-et.anto, as melhores h'o- .d-e se. fechar na «lia em. que a pus Chrlsti, no dia, 15 de júnho, gios, fieis em geral. 
dessa. iniciatiYa do IV cmigresso · ·rn.:e:n~ens que a Sua E:1cfü.- 'Sõeiedad-e estiver toda eHa pe- e de Nossa Senhor.a Appareci- A's 14 horas S. Excia., 
Bucharistieo Na.eion.!ü, 0 Revmo. Gicatimio ao Senho.r àos mtal'6!'!· Re.i<nra. poderiam prestar os.' netrad:a do verdadwo 6Si)irito. da, no dia 7 de setembro, en- Revma. dará 11ece-pção no :pa-1 
Pe. Genesio Noguemi. Lopes oom.- O' mil graças ao Chr.iBtG, ;Ies1;1$'!._ s*s diocesanos, esta;, lhe ·se'. ,catholico, esse espírito que a cerrando as san~ Mi.-s:sões. lacio São Lufa, ao Ooiendo e~ 
poz O inspirado Hymno, que ª·· _Gmça.s_ mil deem-lhe t~_

1
· os:e 1*0 prestad-as, como frJ_za,·._ ._o, Hier.ar.· .. chia ecclesiastica, unida Para. Christo, unica esper.aRÇa bido Metropolitano, Clero Re, 

seguir trazemo. s ao conbe.eimen- t a.r s · ' to dos ll<>SSOS leitor~: '·Desta terra be dita d O 1 · edttal em questão, e serãü az-, ao Pa.p-a, vae difümdi-ndo p.or e unI-Ca ce,rteza de paz e con- gular ~ Secular, Seminarios,. 
m a .l'iUZ preces que no dia de amanhã · toda -a terra. o respeito ao ~in- cordia entre os hom.ens, e para A's 15 horas, Religiosas e CoI, 

HEMNo PAlM O OON&USSO: • ':hãt> .de ser dirigidas pelas {n- cipio \le autori;dade fora sigui- sua immaculada Mãe, Nossa legro F~mmos. Das 16 ás 1.7, 
tenções do Éxmo. Revmo; Snr. · ficado, pelo expre&Etivo Jemma Senhora, d1:W.emos todos vol- horas Collegios Masculinos. 

·O Deus Filhe por nossos dellctos l Arcebispo. Particularmente em. de B., Duarte, tão caractetist-i- ta-r-11os nestes mezes de t1lll.to memb.ros da Acçãu Catholica e 
Entregou-,.se 'á Justiça do Pae; um momento tão ~ave pata o 

I 
co de, sua :i>ersonalidade e de luct-0 e tristeza. Assocla~es Religiosas. Das 17 

&dome brasileiros, prostrados, · Brasileh'os, bl'aüemos contdctoB-: mi,indo inteiw, como este em sua ohra, esta magruficamen-te Do bom gra{1o; todavia, e de ás 1-S horas. S. EKcia. receoerá 
A Hostia bella., de regio esplendor! "Nossas -culpas, Senhor, pe,dae:!~' qae estamos só a atma da ora,, continuada pelo Exmo. Snr. D. cor-ação ag-radecido,· aceeitarei (Cooolue na. ~ª pag,) 

• Concorrer para o esplendor do IV Collgrcsso 
Eucharistico Nacional ·é.d.ever' de lodo o CatholiCo 

' " - ' - ti' -



•,-. ~~- ,~:F=:;;:;=::::=;:===::;;:;;::=.;:;:;;::=:~;;;;;.::::~=======;::========= 
_N~o qµi~ Q ~xmg. R~Yffl?,, ªr,_ _ RJO em situz:çã-o muito complexa, e qtie ri;o clf-~llY-l q~ iTTJJUc.?.f ,rn1 uma 

~<iANAE!O Cà'i'HOU\.."U COM j Afceblspo Metropolitano ª~itàr' as ÚÚvez de 'insupéravel difiiculdáde. É r·esp~ftôsà· "saÍ'ltri'aç-on;,,.- M.irs -fingiu 
~VâÇE.0 ECCLESJAS'J:lCA • homenageRs que a Archidiocese de por :ihi se explica nossa symp::ithia pc1t;:,rn::dnien:~ q~J,e nada v·,I.!, e tµ;io' 

São eaulci lhe iria Vibutar·hoJe. N~o e no~o ree9ohecifflef1to, qu.1oclo eles- contlnuo4 -fl1'11to ~çn-. eç\i1.i~nos 'fá~-
~ e ~; ~1maegu1rA, entretan~, S. - -~~~a'. de logo verificamos que $. Exci,i. íô~ ~~fl'Kl t~tj, ;tu9l;ncj-1ffigi~~ ~~: 
~ ~ ~. ff Revmà., que essas homenagens, as- R~níà. possuiá um g'í-a-nde e largo rii de hora; atrázos iofeltzme11te clas-

'Eelephone, 5"1tfi suml~o formas g1versl!s, p01' mil cC>r11çio de P!lstor, trs1nsl>Qr_dant\;! de siccs nei:á.a~ au~iencia~, ~: um ~ts 
Ce;1xa Post.al, 28@ modos, cheguem até o sollo' pontlfi- affecto, cheio do desejo de no-s com- dirigentes, reiterados p~dldos de car--

&ssi~ cio; afim de attestar ao Preclar.o J,\n· pr~hender t>em a mentalidade, os tões com·· apoios e recqm_ri1~ncliç9t~, 
~ • • ~ tistlte o affec:o l!i~cero e toca;te pontos de vista e as opiniões, do- tudo isto p~ssava çom a in,clul(jencfa 
r .., ~ • • • • l5$il88 gue a s. lixç a. tr ti~t.im i,eu, . Q· min,flg e.elo elev.i!do propqsito de, cig Jgv.~in ~ili~~. 9~~ fine,i.j! n~lj, ITS'. . 
!~ -• ,. • . • • 8$000 cesanos. sem renu1iciar a sua autoridade, e tar, ou que se !'imitava â algum gra-

e, exterior • • 2~ Pelo grande 11umero de telegram- exercendo:a quanto preciso fosse, nos cejo a r!lspeito da f"'Jta de horarf<1 · -
~~ Siu1so • º • '3-0-0 mas e m~~~ªQI?"~ Pl'o/'Of!l~ntes nã9 dar ,10 mesmo temPQ uma <1mpla li- do diri1rnnte s~mp.re atrazad9-

,, ~ ., $400 86 de São Paulo mas de c,JAtros lo- ber~~ge e, qu'tçá, em multa. situação 
Th)gamoa aog nosaos ~- 9ares, pt)11JS . Vhtlt~~', _pe!~!I. Ç:l;!"1J)r·l, crltlça, um apojo tão discreto qu;Ín, *** ~ ~em a ~ça dt> rr,entos, pel011 artlQ0I, pelae ri,q!C), ~ d~o. Sem lembrar a e!)t~i pro--
~ en~ para a caii.a ·Pcs- emissões, pelás ·or(lçõ~11 é cé'r1m9n1ás posltô,faotos que ainda é céclo par.1 Durante su.a per-m!lnenc,a em 

ltanhaem, falle<:ido o gr.inde D-ont 
Duarte, não se esqueceu o L~GIONA· 
R ! O qe seu . illustrr e co~stante pro
tector. E', assim, te.ndo enviado a S. 
Excía. Rev1T1a. um relatorio de seus 
traba,lhos, 'reéebeu em resposta uma 
carta que deixava transpjtrecer cla
ramênte, atràvei -da lnaftérábilidaêle 
dos mesrn<>$ sentimento·s d.e- affecto, 
um apoio' 'cada vez mais' decidido â 
d est-&mttrosa orientação do jorn~ j. ' 

fli:al, .2~. llturglcas 90bretudo, tabel'á certa, dfvlri-g.ir, algttm~s remlniscencias po-
. mente S. Excla. Reyma:·cÔnío a·· data dem entretanto ser inVQCadas. Nun-

ANNUNOIOll 

·Pcrçàfii tAbeila sem 1Jompr~w 

$6 pubtJcam011 ct,ttaboraçio 
~ pessõas extranhas ao nosso 
.~adro de redactonL 

" t.EGIONAIUO t-em o ma
~'!mo 1)1'8281' em receber visitas 
~!! mstallações de sua redacção 
'~ officina, mas pede que não 
i'J~am ru. mesmas feitas naa 
~as,, 3as. @ 4as. feiras, poIY exi. 

. genciftj do sen'Iço. 

SANTA CECILIA 

Ha em certas coisas um tal 
J:,Odei' de significaçã-o, que che
.gam. a expandir em torno ele si 
um ambiente caracteristico, é 
<lão um sabor proprto a tudo o 
que re acha vlsinho. E' assim a 
matr,Jz de Santa CeciUa. São 
Paulo não serio. bem São Paulo 
i:.e ní'io exwtl.sse esLa Igreja, com 
t-Oda athmosphern que lhe é pe
culw. Sant:a Cecília é, portan
Lo, algo de insütucional, é uma 
paroo impo:rtant.isslm.a de nossa 
civ~. 

Entretanto, erraria cabalmente 
quem, num julgamento superfi
cial, pensasse que Santa Cecllia 
é apenas uma igreja de ·9grande 
valor artistico, impeccavelmente 
limpa, onde tudo decorre numa 
regularlda<le e ordem perfeitas, 
cm que reina uma calma cheia 
ele sereRidade e nobre dlstinação, 
e. por isso, sei·m a igreja prefe
rida pelas altas camadas da so
ciedade, que para lá acorrem ãs 
chamad113 Missas "elegantes". 

Não. Mesmo .as pesso!IS mais 
futeis, que transformam a a.s
sistencia á Missa numa exhibi
çã::, de modas, sentem-se attra
hfda.<1, no fundo, pelo myster!o 
<~.,pi1'ltua1 desta igreja, E' uma 
ultima nostalgia da verdadeira 
rnligião, que punge estas almas 
-engolfadu.s no mundanismo, e as 
impelle. sem que eHas tenho.m 
plena consciencia. para a som
hm pledos,a de Santa Cecilia. 
,Sem o saberem, ella,~ buscam no 
1,oceg-0 religioso desta igreja, a 
i:atisfacção dos ai1.'leios mais se
cretes tio corac,ão, que a agfü1-
(Ít0 fcilr-l:1 do :mimdo siJ fwz il
iludil' o e.xaspe:r.ar. 

Porque Santa Cecfüa é uma 
,greja carregada de cax.ismas. 
:N!io ha quem não sinf.ll. entr.e 
'ileus ·muros a paz sobrenaturai e 
'PI'ofunda, r.epleta de jubiiaçã;o 
my-stica, que rev-ela a innef:favel 
presença oo Espirito Santo. Des
pende-se de roda a igre~ um 
ê.onvite insistente á oração. Noo 
é de extl'anbm' que a.siiim seja, 
pois estas ~des :fol>am ar-ga. 
tnassa<las com as orações de pa
~s de uma Piedade singular. 
D. Duarte cav-OU-lhes os ~cer
~-es; D. Benedicto deu-lhes· in
··eremento; e D. Paulo Pedrooa 
-l<ernatou-as, ft cobriu-as de va-
-lioses ob:ras de a,rte. Além dis-

d-e hoje com:move São P,~11> e en- ca os dirige!ltes do LEGIÓNARIO se 
che de· JubllÔ nossa população. - esquecerão dás visitas que s. Excia. 

~ &see jubilo, o· LEG_f-O~RIO Revma. nos fez quando Bispo Auxi-
quer · dar" uma· contribuição, Ínanifes-
t~ndo t~~~m e.lt~ !eu Çl?ff~~mtawen-' 
to, e recorítJ-eeend() de publicç- quant9 

· deve ao eminente Pa~t'~ 

~~ 

.. ,O LEGIONARIO sempre obtivera a 
benevoi-ente sympathia do grancle e 
inesqueclver D. Duarte. Nomeado · o 
novo Bispo Auxllia-r, que · situação 
teria perante eUe nosso j~al? P~a 
grande conf.iança que no 1/l'ilfP.<1 tlt~; 
lar de Barca depositava· D. 01/arte, 
pela alta investidura que re~era 

. co111 a sagração episco~I, pela auto
riclade moral dec<>rrente de SUil tio 

Plbuo CORR!A DE OLIVEIRA 
M 

Uma data 
• ens1gne 

marcante personafldade, , n~ Pre-
hwo ter'".._, jQerta~~. )9r.inde in· l4lr, d~rante uma d.as quaes chegou 
flveneia n:o futurç gq jor11at. E, a!!· a nos trazer... um bolo saboroso, 
sim, foi e'll um ambiento ct~ viva àfim '.de afüviar e estjmutar ·: os ·'t~-
espectativa q~ °' lpri~()t; Ç9tl· ~lhoJ r~actori~s. Eram visità~-af-

tactos se estàb\fe~, ~s~i; t,sv~, eu diria mesmo cari~ç, 
por paf'te desta folha, e 1?~~&9s clyr.ant~ as iwaes se clenuncia~'i· um 
por parte de S, Excla. Revrru1. imme_nso interesse por n9ssos trab:;1· 

Tendo uma opinião n,Y.ltii P~- lno!I, uma ardeirte sympath~ pel()S 
sa e uma orientação mult,o "~~a, 9 jçivens u~versttarlos que co:mnoS<:o 
LEGIONA-Rio Jamais preten~~ ~r t-rltb.;1:lhavam, e ~m desejo perseve-
um monopoiizador de c~t.qHc,i4ade. r,nte e Gl~termina(!(), de gue o LE-
Se ha muitos pontos de viS:ttil ·q1;te ~1-te Gl-QNA:fclfO prossegu-isse para a fren-
sustenta, e dos q1.1aes um cath9Hco ~- Assim, emb01".I respeitosos da au-
n~o pocle di~, Jilrn;siç te\'!! e~ tçiri~, tomava.mos com S. Excia, 
fofua a pretensão, que seria audacro- Re•ma. uma O'\l o·utra pequena liber-
sa e iHegi:tiim!, f!e affr~ ~- em dade, que 9 lx>ndoS() Prelado fingiu 
11i!nilt1m p~ d:eHa se PmPl,i ~- não pÚ~ber. Uma de!las p,0de hoje 
vergi-r ~ impliçltarnente se diver- i.er co,ilada. S. Excia, Revma. nós 
gir da doútrina qefini:da peb ¼Jre~. fizera uma vi&lta, Mas, o-u por es-
Em 111uitai; '1)a~rlai; q~e _ a !9"t:tt,t qYJ!cbnen~o, ou por ex'1esso de occµ-
delxa a livre disclJl!sáo, ~ '';l't:Uttl· p~~-, ou 11qrque a vis1ta fosse f_m-
des pr.oprias, que riog pa~em it,~r- . previ$., não kavia um photographo 
preta.r melhor o peni;ame~o ~oll• para bater uma cl:tapa Q1te IHustras-
co, que nos esforçamos ,~,11 por iJI• se a ~ticia q.ue ~bre o aconteci-
culear aos f.eitores, mas q11e, entre. me1tto dQf'iamos np p:roxi·mo nume-
tanto, nem por isto deixam de ser ro. Mai o L!Gi-0-NARIO, que rara-

. materia contingente. · · mente se atrapa-fha, t-ambem a:hi njo 
Assim, p*, mais de> ewe CJl.t*-1, se !itr-Jpalfl9t1. Tqmo-u uma pt,otogra-

l'lklmead_o para · succeder nosso 
pr1me1i-o . Arcetil~po, claro. e_stá ··que 
o LEGIO.NARIO tinha razões para 
m~íto esperar do Do'r' José de Afon- . 
seca e Silva . 

Entrementes, a situaçao ·interna
cional se foi tqrnando ma~ tensa, as 
pa·ixões se foram tor11ando mais ~c!r
r.adas, os nacionalismos allenigenas 
mais !Imprudentes e mais intránsi
gentes. Q,e to<!.- ~ parte, IJem · s.Íbia
inos 1:listo, ~dia-i;e aç -6.rceqii;po unia. 
paµivra, Ullla só palavra, que faria 
calár 'o LE91-0NARIÇ. Mas' éiis,- pa
lavra nun~ Yceio. E1 pelo contrari9, 

_ r~i:b.~mcl:9 ~ a\,ldienci~, ha te,rip.o 
air{iz, º!! r,:1:lac~9res e ernpreg~~gs 
des!:~ fotha, S. Excia., 'f!evm.a.'., depoj~ 
de atgumas palavras paternaes, ma
riifest9'!,I todo o seu apolo aQ LE: 
Gl<>/l'A-RIO, ao qual qualificou ~de o 
mais perspJ,caz de nossot: jornaes ca
thoHcos ou profanos, attribulndi:i e,sa 
per3picac-ia exclusivamente a nosso 
iel9, e 'á · inte~ra despre.9Cc~f>í!ç~9 de 
q~lquer çutr~s caµsas, qy_e não fos
sem a da $anta lgr,~ de ~ys-. 

~sses, os factos publicos. 'Quanto 
aQ.$ apoi-os. dados em· particular ao 
!,'.JEGI-ONA:~té>.", em cirí::unÍ;tanc_ias de
licadas, Rijil"~i!S Y~.es eHe sé ver.i
ficbu 1 'Ain~ n~o é tenwo de ·co,:i~ar 
e$ta hist9rl-., mps se ~l,lfl) dia hou
ver opportUi'lii!ade para tanto certa
mente njfo ficará elhi e-nÍ · ·;ilenciÔ. 
Um deHes, 'é um do·s mais bellos 
f;ictos que ten-ho visto 1 · -

*** quer outro typo de jorn,t ~~:ic;9, Pb~ !!"1 que l;. Exchi, appar'eci-l;I sen-
precisa o LE-GIONAIUO ~o s6 do ta~ ji.mto à 1.1ma mesà cofl') u·m ap- No dia de hoje, o LEGIONARIO 
conse~timento mas da sy~_a ~ 1>areH10 Ntdio-emi~9-l', cortou da pho- se permitt,e uma grande 1satisfacção 
Autoridade. Um stmples "la;issez f;>;i- togr-apkia o àpparelho, deixando ape- em annunciar que S·. Excia. Revma. 
re, lalssez passer" não 1~ ~t-;i pa- rr.i& apparecer o j1>vem e illustre virá brevemente visitar esta folha, 
ra ir vwemlo, como b~a a u,ri --~ sentado jµnto, á m-esa. E, sem .iqui re~e~, 90mo ho!Jl~nageni, 
Jornal que só se defipisse em mate- cerimonia, a ph-oto{Jraphfa foi i-nser- uma coHecg;l-c) çfo L!;G,ONA.RIO em" 
ria incontrov~r's1vel entre ç~tholf~s. ta na noticia, cujo titulo era mais 1940, para a _bl~M9theca do PaJacio 
E isto prm~~p1:1-lmente porq1.1·e, c:lffde Gij m~os "O Bispo Auxiliar visita o São Luiz. 
que o LEGIONAfll() recel;)e&Se uma Ll;GIONARlO". Mas, para 1 evitar Para e!l-ta festa, que será um 
ord~m em sent«lo contn1riq, graç;ill q.u~1quer mentira, _a phçtographia eco da festa de hoje, o LEGIONA!:tlO 
a Deus obedec1tri;i com um~ Uisclpll- ,n~o trazia legirnd;i, de sorte que não desde jã c.onvid;i quantos ao seu lado 
na typlcamente catholica. · affirmamos que a photo9raphia fora luctam, por ,eJle rezam, e por elJ~ 

l 
Ora, o llOvo Bispo AuxillJr, col, -tirada durante a visita. O leitor que trabalham. Será. est.i, para nqsso jor, 

,'Ocado tão perto do gra"1éf~ D. t)µa-r conjectimasse o qµe entendei;i,e. O nal, uma opportvnidac;le para reiterar 
· '.e, e ·recebendo d:elte tão l11fgo apoci!>, e.ntão Bispo de Barca notou certa- a S. Excia. os votos respeitosos que 

: -;~:3:ofd .. e::: .. r=i:a~;~.~::::-:---,..e= .. ..,·=.'. .. m:::.:.,,..~-e.;......,.::::nt;.,e':"_ ..,_,.,.·;p:o;r:.;.º~ .~;.L~. ;E;G;;,.l':"OZ.N"l'•:-.A;·;;;.,me::: .. = .. =n;t;e;;n;o;s_s~o= -~ -~p_e-:-_q-..,u-e:_'_'_º __ :,"",.""e:s_t~r:a:t ... a:g-_e_m::ª:':::h:o:J ... ·=e::ih:e::a:p:r:e:s:e.n':" ... t-a:-m:_:o:s_.,.,. _--~ .. ':"--..,-:.,-_-_-,.,.--:-:--_-,.,._ ·::;c.;.=I'/.....:,.: 

1 , 

e A T H \ o L .. 1 e o s 
compr~, exclusl•amente suas joias e seus presentes na conne<id~ Joalhar,a 

e A s A e 
Officln a.s 

Rua 15 de Novembro N. 26 
(~quina da Rua Andlleta) · 

Uma Grande data para os 

A s T R o 
propria$ 

concess1onarios dos atamados 
"ELECTRA" 

Unicos 
relogios 

Catholicos de São Paulo 

~ ..... •,-,,./,•T• 

___.·..,,,.-(..._;..,.,e-.,..,.._~s.----,.r- -

CONTI-

N.!JP.-ÇÃO 

D~ 1.~ 

~AGJNA 

• 
~o $et1er~, g~ uµi Hqsp,ital que 

se . prop~ a t~tar de IJSYÇhC?pa
ta~. ~ndo-lhes assistencla reli
glosa catholica, pro~stanfo ou 
espirita. 

1!1videnteme~te, o LEGIONA

RIO não pode louvaJ" que ·o pro
testantismo sejà assim equipara
do ao Gatholiclsmo. M:t8 -não é 

sobre Isto., que _hoje queremos es· 
crever. Ha um outJ;O_ ~~tt? da 
guestã~, q1,1e ~Is nQS.J$~ssa. 

**?f: . 
Realmente, o que fa?:, .em ·wn 

Hpspi~iP,1 ~ !!-;-'!st,stç11p~ ç~Illrlta? 
A pri111ewa ~yp:ithÇtJe qye nos 
o.ccon~ é que, sen!i,o cpn.slde~vel 

9 '}~~TO d~ espirf t~~ ali iJ+ter
p~cj~ a.e ~ neej:~/!1; W;l llS· 

3ist,encia. 

~~ ~ hrP.othCSI,! traz !l;)Ven. 
ctv11)P,le'* ~ ~ ellP,lri~ a re- · 
cordaÇÍÍ,j) ela meçliQa rep~s.i;iva 
{iomll48., ~ l}l'. Chçfe ~ i?oJ!
cia. do ~g~ ~eli!l, ~911~ra 
o soi-~~~t ,,. ~1~0 ~~Pil1~~mo ;, : 
tgi ~ ~ á ~ ~-~ de

~~~ e~~ª ~~ pmHcas 
tl!IP~- '1,0B · rierv~ e 119. ce1~bro 
dos Ptilifs~~: · · · 

'*** ~+=~t''~ -~ ~t- .i:~r~ -11 ~~'/ ~---·· " .• W:?~ _, .... ::ie ' 
chA,~r ge 4<l§!?l~11,1 UfiHs\ casa 

onde se ~na l!,Os Jµte,r
nadçe, .9.fficiaJ,mente, • ç uso de 
pray~ manU~tam~ c~>ntrn
lndí~d~ ~ seu ~~cjo de 
8,11,ude? E'oder-se-tí, ·chamar hos

picio de ~Ifenad<>S uma ca.-m on
de os 1i\)~n!J,(los não e~c()ntram 
verdadeiro tmt!(me11to? E con-
1ientlrãQ a.s autorida.cies em que 
se faça prop11,ganda de tal !J)st-1• 

tulçãQ? ~e i;e repriJn,.e o uso de 

dl'ogp,s 119ciyas ú MtJ9-e, pprque 
nãQ rf).prlmµ- as p~i~~ - cujos 

inconvenientes; para dementes, 
ainda ser~ ipa!ores do que pa-
ra ~~ ii~? 

· Notreias ~o Interior 
(C9J}clusiio da 7.'' 111ig.) 

O actual edificio, de constrúc~ 
çãQ ,!J,mplp, e simples, compoJ'ta 
as .offici;nas da marcenaria, tor-

1 nearla ,e entalhação, mechanica., 

1 
fµndi9ã9, ferraria. e os· depcsl· 
tos de madeirÃL e ferro. b€m co
mo a sala de modelação. O en• 
sino, methodic(tmente organizn.
,do, é orientado pela S11perinU>n· 
dencia, que procura e.~t11da1· as 
aptidõe11 dos .alumno.~. encª1Ui
nhando-os para a secção respec
tiva. 

so. pr-elados eminentes, qlde rnus
Ü':tm o Clero nacional, iniciaram 
-sua carreira no presbyte1·io de 
i:í;:mta Ceci'fü,.; D. Sebastião Le
·rne, D-. Pa;ulo de Tar;;o, E hoje 
preside os destinos desta igreja 
t:mvllegiada a, figura inconfundi
ve:1 ~ Conego Lim:, que maritem 
k mesµia altura as esplendidas 
tradicções d~ zelo e ple<iade, le-
3'il.das por seus a11tece$0res. Pa
i·ocho infat-igave!, nâo se limita 
&e cultivar a vida interior fu! sua 
r:1a.r-0chia, mas se csfox.ça por au
gmentar o brilho e o cxplendor 
do ou_lto divino, não medindo tra.
tla1hos . para conservar e reparar 
e~ obras de arte, e o proprto edi
~eio de sua matriz. 

(Continuação da 1.a pag,) 1 Pa.ra solemniza.r tão g-rata Dr . .Tasé Carlos ele Atal!ba No- nio ele ,Castro Mayer. DD. As- Os jorna-li.5tas ficaram bem im-
. efemeride, foi 0,1:ganizado o pro- g·ueira. sistente Ge.ral da Aceão Ca- pressionados com tudo qtJ~ vlrnm, 

todas o.s pessoas que o queiram, gramma q,ue, por determinação Dia 28, pela manhã, em todas tholica. cumprimentando o si'. Plrect-0r 

Esta é a f.inalidade altamente 
;sympathioa da kermesse, cihe 01,a 
m realiza na parochia de Santa: 
Cemlla. E todos os que devem 
it. esse igreja algum f.avor espi
cltual, sem duvida hão de con
~·!bulr IJata e bow ex!to ·oo. m1-
~~ .. . 

cumprimentar. 1

1 
do Exmo. e Revmo. Sr. Mons. as Igrejas Matrizes e Oratorios A's ln horas, no Palaclo São que os acompanhava. 

São Patilo, 23 de abril de 1941 Vigario Geral faço publico: serão celelJradas Missas fest.i- Luiz, o Exmo, Sr .. Arcebispo 
(a) Mons_. Ernesto de Paula, Domingo, dia 27, ás 16 horas, vas nas quaes os fieis farão receberá ªll representantes das 

Vigario Geral do Arcebiapado". · no Largo da Sé, o Exmo. Sr. commnnhões ~ prece$ espe- Congregações ·religiosas e os 
Arcebispo sérá alvo ele cari- ciaes pelas intenções de Sua I pessoa(!, que qesejarem cumpri· 

RJO PRETO 

AVISO N.0 173 uhosa manifestação, em que to- Excia. Revma. Na Sanui Mis- mentar S. Excia. · 

Pesta de São Benedicto: em 
Vila Ercilia realizar[lm-se gran. 
d-es festas em louvor de São 
B.enedtcto. , marão parte o Colendo Cabido sa os Revmos. Sacerdotes "-le- S. Panl_o, 16 de abrjl de 1941. 

Aniversario da Sagração ~pls- 1 Metropt>lita.no, o Revmo. Clero verão J'ezar a oração .. Pró (.a) Conego Paqlo Jtolim Lou-
copal do Exmo., Sr, Ar-ceb1-spq: Secular e Regular, membros da Episcopo". reiir,:o, Chanceller do · Arcebis-

De 12 a 20 de abril reaJt. 

_Metropolitano Acção. Catbqiica e todas as as- A's 9 horas, 1}a Cathedral p_ado, ", , ·zou-se solemne novena na Igre-
ja qe 'São Be1Jedicto, e no iar-

"A Archidiocese de São Pau
lo commemox:a. a 28 do corr~
te o sexto ánniversarió da 'sii,. 
gração episcopal de sév préei~
ro Arcebispo, o .Exmo. e 
ReVJAO: Sr •. D. ,José, :~~ qe_ 
Ato~~eQa o aµ ra. · 

socl3ções . .r--61-igioBa-s_ auxHi-a.res, Pro.visotia, ll{l'ejlJ. ele S~ntl!- - go em frepte, granllios~ ke1'· 
CoHegi<>s Catho!ieos e Fieis do Iplligenia. será cantada solem- · mess·e êW prol das obrli!,s d.a 
A,rc$i~ado. ne Missa com assisteucia pon- J,S:R g PROPACiA~ O mes,µa Igreja. · · · 

~-Qr ÊÍ.!Í.aà. opcaslão. em nome tifüial, com a presenç!!, do Co- · _ · 1'Jo ~P.%111',ament.q, hoj~, dos 
,do Clero, .sandat·á S. Excia, iendo Cabido. Clero Secular e H LEGIONA.RIO,. festejos, 'liáverá proqissão, sén-
R~_vma. o Sr. Conego Ped.r-0 Go- Regular. Ao Evangelho pronun- do que ~l!l manhã ce1éfü:on-se 
Infl, l'i!J.ilji;lf> p~o I>O\'.O êâ.tho- cia1:á n ornção coµgrntulatorj;t J' l::mvJ~ RE. Tl>J>QS l\foJ~fl SQ)!:,Pl}!? e, h~1.1v~ · Çow.· 
~ ~ ~~ ~~- ~ ~ Sf. j o R~vmó. *· Co~e~o Dr. ~t9- O :a 'f;J • ~ ~-9 P Ç Q ~ ~~Jj~~ · i~ • · - ' 



-K;-:-· er.m 

d ~s~lHHs11fo corno b\.1, cuíhüto <Íc ciou: 
trinás faisas t'rtll i'e:Íe-s condelniiadâs, ·sêlíi 
unidade e llelp. origlÍláli<ladê provadas, náo 

. liébêssitoü íi. igi-êjâ tle hmnir concílios 
e'cünÍenicos para a sua cabal condemnacil.b. 
suas pràt1cas,-jã hàviam sido solelirnehrnn-
le tâxa<l-:i.li dP r1P~êsià t1Piri solfmrn,'. marsi:,
tfuf!ó í!êElêsiíi~tiêb, hluttb tenibo ante~ que 
tiY'éssc appa.recido, e-um fotos de réligiâ(), 
a Sêita · espi.rita. Assin1 é que a pretE!hçÍio 
de .:olrtmunicar-se coni os esplrltos e tttte· 
jandàs sÜperstiçõcs vélhissihfas do "riovà 
reVêlaçã{i 1\ estão commémoraé!os nas coli
delhná.ç;ões sêvéi-as dos seguintes CÓncilivs 
4.Ó ilê Cà.i-thagó, li.Ó dé 1Tours, 6.0 de Pàrls, 
1_.º d& Aucira, 4.0 , 5.0 , 12.0 , 16.0 e 17.0 de 
tatiaB. I>cfr este motivo, o áâvento da 
!:i~itã; (Jtte âCÍ~pt.avâ estás phi.tfoâs, ill~rêêêii 
~d\ibâs declá&"es dii. ·siHíta Sê, por meio da 
Coí1gt~gàção do Sâ!lto ÔÚicio - pÓucas e 
SJrripléé; lliaS tão shri.ples quanto efficà:ÚJS. 

Sêfü demoràrmbs rtàs res~ostãs tfrôiH-
15iti~às de 23:v1-184o, de 2s-vtI-1847 e de 
áil dê jtttlfo de 1858, transe.retemos as duas 
ÍÍiãi~ êãt1lég&ricás pfohibÍções do Santo 
Officio, para que os leitorés se êapÍi.citem 
do ántàgohÜinio existente entre à Igrejá e 
a seita cios espiritas. A 4 de agosto de 
Í856, o decasterio do Santo Officio, fazia 
emanàr uma Cárta encyc!ica dirigÍâa aos 
bispos de todo o orbe catholfoo sobí·e a 
illiêi?Hlãé!e do 1\lágrietismo, cujas supersti
·çõés __:_ 1horn1entc a prétendidá evocação 
das àlmas :-- são ás mesmas eti1 qúê se ba
seiam ôs es~!ritas. Siígue a traducção aó 
pê da letra., <ié seu 4. 0 pá.ragrapho: "De 
maneira tal crescem a malicia cios homens. 
que âbândonahdo o estudo dà sclência e 
ênfrégà_n<lo-se à busca de coisas curiosás, 

. S() gJÔrÍam de havÓr alcànçadd Um Í11etho
do # preàizér e de adivinhar .com gra11de 
p€irdil: pará às altriâs e dêtrlmelito da bro
pi'la. ~ód~aaaê civil. o ~ué deu Jogar á. quê 
'múlhéres (mulieÍ·culae) ênthusiasmadas 

. :,pêlós' pfodlgios dÔ : "sonámb-Úlismô é da 
·&tã:rliia~iifüit"; mêâiãni:é áttitudes nem 
!íêmfírã ã~êrg'Õf;Jia:dã.s; pt'opãtárn i:ú visto 
Míti~ ci:6.;uiü& é .;óm têmÊirà:fli ã;háá:Jii 
i>r~téndà.m di~s~rtàr ât~ ~obré i·eligião, i!,vó-

LEGIONARIO 
_,i.; ,-...;. _________________ -- ... _..,......;...;....___....,.,... ______ =~====~=====~===···- -~!'\ 

d• óuro •. rubis e brilh~ : 

GRANDE "ESCOLHA EM OB.t.Êi·ós PARA PRESENTES 
DistribuidoreR dos Relogi0,.~ J\ilmdía.es OMEêA e ÓMEGA-TISSE')T 

e .. _ ...... ····· asa B·é ti I o Loeb 
A J oallierfa ptêíerida pela aita soêiedâ'cte 

cii\' as altiias, dellas receber respostas e 
descób1·ir coisas !giidradas e longiii<i,itas, 
com o que, po1· H,efo de adlviiiliação. pro
po,rcionam grandes lucros para si e para 
os seus senhores. Em tudo isto, 8Cja 1>or 
arte ou por. lllusão,_ ha um etigano total
mente i!Íleito e lwretkà o u111 escanrlalo 
cô,ritl'a a hone;;ticladé elo,; càstume;;, porqlie-

, com meios physlc1s $e pret01ide1ii obter 
Nfeitós não hatiirais". 

O óutro duct1iné11to se refere direct.a 
e éxclusivatile1ite á. condemnação do espi
ritismo. fom reunião plenaria do Santo Of
fÍcio, a 24 de â!:lril de 1917, foi propostá a 
seguinte duvidá: "Si ê lici-to, por inte,rven
-ção dci riiêclimri ôú séni este, servindo-se 
i>u rião do l!ypnotismo, interrogar as almas 
óu Ôil êspiiilôs, ôüvir às rêsposias e ao me
nos assistir - com p1·otestos tacitos ou 
exp·tessôs de hão tj_ueter t<fr p'árte ãlgümà 
corri Ós eÍipirítos maus \ à quãisqüer ma
nlfestaçõ&s espíritas". A resposta foi lim
pida: "Negativamente a todos os quesitos'', 
E ao dia 26 do mesmo mez, S. S. Bento XV, 

àpprÓvóu a .resolução dos cardiaes. 
Natural1Üenté. emanados r:,m c,aractPr 

offÍcial peia Santa Sé,_ estes documentos, 
alêin de demonstrar a attitücie definida ,ia 
Igreja frente ào espiritismo, têm força de 
obrigàr em consciehci~ a todos os fieis ca
tliolicos. 

Tal attitudé, baseaêla em motivos <1ue . 
teremos occasião de examinar, é frrevoga
,•eL E os doctiinentos que á traduzem va
leril hoje como hont.em e emquanto o espi
ritismo c,ontinuar Sàndo o que foi e o que 
é:. o conjuncto de <loutrlriits contrarias á 

Rêvelação e clé praticas sitpersticiosas 0 

ltririfol-iiés. J?ifra remate destas considera
ções meditem-sé as palavra.s ila opportuna 
Pastoral Col!ectiva do Episcopado Pa.ulis
tà: '"LemBí-ártíôs. pois. aos fieis que lhes r, 

ábsohitaniente védado frequentar sessões 
de éspiritismo e outros cultoló, cumprindo
lhes applica.r os seus_ esforços em melhor 
conliecéJ: às pã.giriãs Sàütii.s d.d Evàngelho. 
ó; prinêipio_s, nófuas e dClUtrlnã.s eia Ígreja, 
~u~a.naó ãfe?rv8ràt-~é mais ª mãis nil. vida 
intérlór". 

4.JtàMX 4a 

Governo 
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Archidiocesan 

na. 
DIA 25 - Sexta feira' 

Dhrante o dia S. Excia. cóil
cedeti inrtuli10tas ati<liências em 
l'alacio. 

A' noite. ás 21 horas com
Jfareceu á sessão inaugural do 
J1úÜltiíto de Electrotechhfoà., 
11ti imfoola Po1ytcclitilcâ. 
DÍA 26 - Sábbàdo· 

À 's 8 horâs, S. Êxcla. cele
brou à Santa MÍSsà ria Capella 
dó Asyló do Bom Pàsfoi·. 

A' târ<lé, concedeu algtililas 
úttdienciiis ém Palàck>. 

A's 20 hoi'iis, S, E:xd\'J,. ben
zeu a nova Capélfa do Sàntis-

lnstüuto Mederno ··· Cnnieua~o Marrana !lo Gvnmasill do Estado 
PRACA DA Sti:, 163 

S. PAULO 
Fiscalizado pelo Gov~mo 
Ji:A CTYLQGRAWllA' 

TACHYGRAP.HIÃ 

Tránscorreu dia 20 o 8.0 an- nitinhão gci·al, cclcbrandó o 
nfrersario da Congregação Ma- Exmo. e Revmo. iV!ons; Ernest~ 
riana d_e Nossa Senhora Appa- de Paula, D. n Director da 
recicla e São Paulo, dos 3:lum- Congregação; 
fi~ d-6_ Gynm.àsio do Estádo. . A's 10 horas, disputa da Ta~~ 

A dirÉ!ciÔria deste sodalicio Pe. Roque em que se empc, 
iliàriaÍio . para maioi· = realce nharam ;s congregados do 

O Melhor Ensino Pelo Menor desta ~lemnidade, estabeleceu Gymnasio à:o Estado 0 do Co1-
-· ·-· -· Preçê .;;.;....;. o seguinte progranima: gio Archidiocesano, em ;renhi~ 

- •· ---· · ·----- ····· - -~----- A's 8,30 horas, Missa e Com. parti-da -de ping-pong. 

"~ois proveitos não ca~em num 
A nossa satide tém úrii. valor inestimavel, pelo que, 

quando necessitarmos de um reinedio, devemos escolhe-lo 
não pelo preço e sim pelo seu valor terapeutico e com
provada eficacia. Não podemos espe1;ar de um medica
mento de l)ouco preço e de formula incompleta, cfeitoa 
i-apidos e :,cguros, 

poâeroso aUxiljâr rÍô _tràtãmértto ~a ,Sifílis, foi o_ Ún.féo 
dépurà:tlvo clásr:ilficàdo "PREPAR~DO CIENTIFICO'', 
pot· suá formula rilô4élar ~ pela _integriiJ_ dosagem de 
seus cornpohenté!! végetaê!l toduritdos. Não tem substi
tti tô nó Úàtàrnilntb dó .reuinat!smo, feridàg ántlgài!, 
cjil edil: df ç*r.eló, ~uJt bá:r~~. Jú~ór~if s _açi/~s noi, p;;s.~s. 
e !láS ~arnes, fl_stlllâf!; Stipurãções .. ,ém terál, ecieill.íls, 
ii;np!ilgéii~ é ,ôµt;r.â:~, ,moJ@stiag . ~ p~lií_; . ., , ., ., 

use o "GÃtÊNOG:At" aindà hoje é comprôYe ts8-t 
si n3.esmÓ, a mão de sria fostá fàÍiia. N,º 

62 
té 

A's 19 horas, na Capc11a d® 
Santa. Luzia, "Hora Santa-";; 

A's 20 Jioras, recepção rle 
, noviços e congregados. 
j Em seguida, na sede da Con-
1 grcgação, a Rua Tabatinguera 
, n. 0 94: palestra, pelo Revmo. 

Conego Dr. Antonio de Castro 
Mayer, prófessor do Sem.inal'io 
Central do Ypiranga. 

Finalizando ctisai, conurio
morações, houve uma sec(;iír, 
cinematographica. 

A to-das mrna8 {'r,rimo11ia11 
compareceram. além dos Col'I· 
gregados e suas 1',imili:J~:. mui
to::; amigos darg10lla Congrega
çã.o. que app1·óvc-i1:a1·am ·n oc
casião pa1·a cumprimentar o 
mxmo. r, R.evmo. l\fo11s. Erner1-
to de Paula. ~en rl. d. Director. 

OURO 
PRATA E PLATINA 

de toda e:,,pee!e, ao rl!'esti 
mais alto da pra~s .. C;ô!~1 

l>l'a-se, Gorisultem- r!OSSO!l 

~l_'é~ós. Rua 15 de No""'m
tíro; .1.93,- 2. 0 andiir, nal!l. t 

23. ·--~~~~-~~~:. #=t@J - -· -·-·- .... --·--- ... ---.-,. 



LEGIONA RIO S!oPauJ.o,27~Al>rilcte!Me· ===================~i===============-=;;.;;::::::;;;;;=== 
Federação .F .. .. . · em1n1na· 

oonunuam, com grande en· 1 .. o de Maio _ As commemoraçôés baJ~os agtt{it'damus commum-
t.11 usiasmo, os preparàtivos pa- . 1 caçoes do InteI'ior qn:e serã:o :re-
~ o Dia da Filha de Maria do Dia da Filha de Maria na Capital cebidas pe-lo Cor.reio ou Tele- ~-
f(lle será solemnemente com- · grap-ho, em nossa Sede á Rua 

,memorado. a 1.0 de Maio pro- A's 15 horas ha·verá na pra- Para as ceritnonfas do d-ia 1.0 W-enceslau Braz n.0 7'8 - 4.~- • \ ,;..- ,:;;. 
'xiJnô::""'-~-· · ça Fagundes Varetla, nas pro- de Maio deverão as Filh-a-s de andar, ou pelo t-el-e:phone 2-lr.!7. ·4 ·· · 

A preparação espirituai para ximidades do Estadium uma Maria apresentar-se com uni- Afi-m de attender ij,s despe- ,!- ~ .. 
esse magnifico certame de fé formatura para filmagem e en- forme comp.leto (vestido bran- z-cts decOTrentes desse movi- ô 
já se iniciou por uma Hora trada ordenada no Salão do co, faixa, fita e veu). ~esejan- mento, a Federação pede uma ~~ IEA"( 
S l d h Gymnasio, onde s~ realizará ás do dar grande esplendor a es- contrl:Ou-i,.ão coUectiv.a .. M "('~r1o~n~-E~::!;!i anta so emnij prega a, on- " ....., _ IH 
tem, na Igreja. de Santn Ip'hi- 16,30 assemblea geral Pl':_esidi- sas commemorações que visam Pias Uniões da CapitaL l 

genia pelo Revmo. Pe. Dr. da pelo Exmo. e Revmo. Sr. dar gloria á Nossa Senhora por 
1

1 * * . 
Eduardo Roberto, D. D. Direc- Arcebispo lVletropolitano que cujo int-ermedio chegamos a Conce-ntração em San-to An-
tor da Federação que, com sua dirigirá a palavra ás Filhas de Jestts, ª Federação estende11 I dré -,No dia 4 de Maio, a Pia', 
palavra inflammada elevou as Maria. seus convites além dos limit-es' União local fest-e,jando O jU:. 
almas bem junto do throno de Falarão tambem o Exmo. da Aréhi:díocese e r~nova-os, b-ileu de sua twidação~ esper~ 
Jesus Hostia. Ouviu-se o mag- Mons. Vigario Geral-e uma Fi- hoje, esperando o compareci- as Filhas de Maria da Capital 
nifico conjuncto coral da Pa- lha de. Maria. mento das Pias Uniões da Ca- A partir do dia 28, as Sras. 
rodlia da Immaculada Concei- ·pital e do Interior como, tam- Presidentes poderão communi-
cão, sob a regencia da Srta. bem de delegações das Dioce- oar á Di.rootoria da Federação 
Conceição Ferraz. COMPRA-SE ses .e Estados proximos. o n11mero das Filhas de Maria 

O. U R O C01ita _ainda com o compa- que deseja;m participar desse Inicia-se, hoje, ás 20 horas · 
recimento das Filhas de Maria !ll().vim:ento. Já aidheri_·,ram 8-0· ,. devendo prosseguir nos dias 28 e PRATA de qualquer es- por devoção bem como das no- Filhas de Maria da ·Capital. 1 

e 29 na Basilica de São Bento pecle. Antes de vender seu -~----·-· - ·----
o tríduo preparatorlo, .durante minaes e hono.rarias. Varias 

OURO é de seu proP.rio in- p· u 1- d I .1.~ • TEM calos? -~ tiral-os ou 
0 qual falará ás Filhas de Ma- ias n oes o n.,..,nor. como """Vª teresse consultar os nossos d continuay com elres? Se os 
ria O Revmo. Co. nego Antonio · · Mogy as Cruzes, ltu', Ribei- . preços. Avaliações gratis. quizer tirar, só pode ser com 
Siqueira, D. _D .. Professor do d rão Pires, Salto, Jundiahy e . 

Tambem compro prata, e_n· Villa Arens responderam ao a appl-icaç~ do Cal!icida· 
Seminario Central do Ypi-ran- taduras e ouro baixo. Rua appello da Federação, tendo j,i. CRUZEIRO. ~as pharma~ 
ga. S. Revma. desenvolverá o São Bento, 549, 1.0 anda-r - cl.as e Drogarias. - Lab: 
thema: O espirito de fé, assim sala 6, proximo ao largo São I :~::i~~ as informações soli- "VUG", caixa postal 2175 - . 
subdividido: 1.º dia: o éspi- !,_B_e_n_to_._._-_s_ã_o_P_a_u __ i_o. ___ • Para maior ordem dos tra- -São Paulo·:· . . . ·:.:'MAIS conveniência; maior economia para 
rito de fé e nossa vida pessoal. melhor saúde, eis os requisitos e a fina-
2.0 dia: O espirita de fé nas , 

1 - . 3 e lti e. t ~. r-·1 .... D e lidade do refrigerador ALASKA, O. aparelho 
~;/ç~eses;~l~tº ºd/;~x~m~oss; r Ca I n ema ograpm 1ICa ua M. w. • <le'linhas elegantes e eficiência.garantida. 5 zo-

~e;!º~:~ 1.º de Maio, ás 8 ho-1 .O'rientaçao Moral dos Es.,,..ec;~~~los": ._''..'" nas de frio, prateleiras de corr-er e :d.ispôsitivos 
ras, ha.verá Missa na Cathe- • P racionais, permitem a conservação da mesnià / 

NAS SOMBRAS DA NOITE e John Scelton. - Apresenta Karloff. -= · I•J' à historia quantidade de alimentos que ü'fttt'tefri'gttâdôr''º'' dral (Sé), celebrada por Sua 
Excia. Revma. D. José Gaspar 
de Afonseca e Silva D.D. Ar
éebispo Metropolitano. sendo 
a Santa Communhão distribui
da por S. Excla e por mais 
quatr osacerdotes, pois, milha
res de Filhas de Maria estarão 
reunidas, na quinta feira pro
xima na Cathed,ral em cons
trucção. Além da Missa de An
gelis serão entoados os seguin
tes canticos: Ecce 8acerdos 
(F. T. D.) Mitte Domini, Ado
ro-te, Hostia Santa e Salve oh 
'.Mãe. A regencia dos coros es
tá a cargo do Revmo. Conego 
Pedro Gomes, D.D. Director da 
Pi~ União de Santa Generosa. 

Os thesouros espirituaes ca
rinhosamente preparados pelas 
Filhas de Maria e que deverão 
ser offerecidos ao Exmo. e 
Revmo. Sr. Arcebispo MetroI50-
litano serão encaminhados á 
presidente da Pia União que 
por sua V'ez, <>mliará á Federa
ção, o total. 

Prof. de 

E~uca~ão física 
diplomado na Europa ofe
rece-se 'para lecionar em 
colegio e outros estabele- . 
cimentos de ensino. Apre
senta boas referencias. -
Cartas a José Wilbnan -
Caixa Postal, 2793 - São 

Paulo. 

ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo 
P.raca da Sé, 28 - 2.0 andar 

sala 1ª 

J;r. Plínio Corrêa de 
Oliveira 

llua Quintino Bocayuva N.0 M 
- 3.0 - Sala 323 - Tel. 2-'12'16 

- Da United, com Conrad 
Veid e Valerie Hobson .. 
A venturas de um com mandan
te de, navio para ·impedir acti
vidades de espionagem de dois 
pass~geÍros evadidos. Cl·imes, 
luctas violentas e algumas pas
sagen's 'inéonvenientes - dis
pensaveis ao· desenvolver do 
thema, - tornam o filme in
conveniente a crianças e ado-
lescentes. 

Cotação: - A~ceitavel para 
adultos. 

NÃO OLHES TANTO ·AS. 
SIM RAPAZ! - Da Universal. 
com Tone Brown e Constance 
Moore. - Um agente de publi· 
cidade augmenta, com suas 
idéas, as vendas de uma ca.'3a 
de modas. Passagens menos 
convenientes e uma lucta cor
poral tornam o filme improprio 
'ás crianças. 

Cotâçã:O: - AccBitavel me
nos para crianças, 

as. difficuldades da vida de re- de um medico obsecado ;_Je- comum de maior tamanho. Procure, no inte-
cem-casados. Alguns conceitos los trabalhos experimentaes, 
errados relativos a verdadeira em torno da cura da pa- resse do seu confôrto e bom elll1'rêgo de:seu di-
finalidade do matrimonio são ralh;ia, ao ponto de to1;nar-Re nheÍrO, Conhecer a maravilha da: refrigeração 
apenas enunciados, não che- assassino, para c_onseguir ex- moderna no seu ponto culminante AL_. ASKA. 
gando siquer a se.r postos em trahir do homem a substan~ia . 
pratica. Ha, contudo, algumas , ~1ecessitada nas suas experien- . .. '. · , · . . · · 

passagens de natureza _reser- ! cias. Todo _º filme decorre eu~ 1 ~-. . . d e: 
vada, e que não devem ser tre scenas de emotividade. Por . · .-. •: • · ·· . · 
objecto . de cogitações das isso tudo e ainda po;. uma pas,. . ·J· na· Ti' . «: .. · ·, ' .. ·. . . 
crianc;as e adolescentes. A boa sagem embora rápida, de ver- . · · · . · . . .. 
pedagogia recommenda que <ladeiro · desrespeito ao matri· .· . · . . , '· · · . 
certos conhecimentos sejam . monio," o filme só pode ser as· , CASA FUNDADÀ EM 1852 · 
ministn~dos em particular· e I sistido por pessoas de critel"io . · ., · _ 
não collectivamente. 1 formado. RUA 24 D E MAIO 80-90 • SA O PAULO 

Cotação: - Acceitavel para Cotação: - Restricto. 
adultos. O JOGADOR - Da Art com PANAM 

JUSTIÇA 'IffiIPLA ~ Da Vivianne Romance e Piel'!'e j ---=========::::.::.;;.;.::============== 
R,K.O., com George O'Brieu. Blanchar. - Apresenta-nos, "Legião da Decencia": "Per- BOM PARA ADULTOS~ Po• -
- um "cow-boy" é accusado uma familia cujos membros tence á classe d0s filmes res- de trazer proveito moral: tão oo-
de um crime commettido por têm a tentação para O jogo e trictos em virtude de a attitu- mente para adultos. 
outrem. Luctas, assaltos e ti- que passa da maior riqueza á Ide da heroina, apresentada de ACCEITAVEL - Embora sem 
roteios, conun.uns nestes fil- miseria e só salva da desmora- maneira agradavel, poder in- proveito moral, pode ser vJ&.o 
mes, não chegam a prejudicar lização por um amigo honesto <luzir o publico a acceitar si- por todos. 

- · : . t õe ;r prÓvaveis ACCEITAVEL MENOS PARA 
a pellicula. R~l~çoes i111c1_t~s, ~rojectos de uaç s e : 

1 
CRIANÇAS _ I~em. Pode ser 

Cotação: 
7 

Acceitavel.. smc1dios, falsrflcaçoes e assas- MANIA DE UfVORCIO - '. visto por adolescentes e a~ultos. 
sinato são falhas bastante gra, Sendo este um filme anti-divor- · ACCEITAVEL, PARA ADUL-

FLAGELLO DA INJUSIÇA NOIVA DA FATALIDADE ves cóntidás no filme. cista, entidades similares cias~ TOS _ 'Idem. Pode ser visto 
- Da Columbia, com Jack Holt - Da Columbia, com Warren Cotação: - Restricto. sificaram-110 como Bont para tão somente por adultos. 
e Miriam Marsh. - Fala o fil• William, e Jean Muir. - Uma adultos. RESTRICTO - Pode ser visto 

· é PROXIMOS FILMES me da creação de um campo de · noiva envolvida, sem o que- só por pessoas de criterio . for. 
trabalho para menores delin-1' rer, null}. caso de roubo de um FILHOS ROUBADOS - Ac- COTAÇôESt mado: 
quentes'. Tiroteios, fugas e luc- colar pertencente á_ familia de ceitavel para adultos, pela Le- BOM - Pode ser assistido por MAU Vedado a qu.aaquer, 
tas corporaes são defeitos des- seu futuro esposo. Assassina- gião da Decencia;,_ · todos, com proveito moral. publie<t, 
te filme. A maneira àntipathi- ' tos e scenas impressionaveis ORGULHO - Acceitav'el pà-
ca com que Sãf:> apresentados, tornain ó filme desaconselha- ra adultos, pelo "El Pueblo", M - V 1-d a· '1· ' .. 
attenua-os, fazendo com: que o vel ás crianças. de Buenos Ayres. . ar 1D Orar l a 
filme possa ser visto por todos. ·Cotação: - Acceltavel me- TEU NOME E'' PAIXÃO - Especialista em tumulos de marmore ·e. granltc>. - , 

Cotação: - Acceitavel. nos para crianças. Acceitavel para adultos, pell!- Preços modfcos. ·- A. VIDAL · N"ETTO; ··-···ALAMÉOA 
· ·. · ' "A União", do Rio de .fàneiro.'1·· BARÃO DE LIMEIRA N,O 108, -· Telephone 4-2312. -

DOIS CONTRA O MUNDO - O GORILLA MATADOR - A PECCADORA-, Sobre PS- SÃO PAULO. 
Da Metro, com Lana Turner Da Monogram, com- Boxis te filme assim se expressa a ____ ..;.. ____________________ ....;_ 

Indicador Profissional 
Joviano 're lles 

-e,-

,. :N,. . Cesar Lessa 
Adwgados 

IAt"gO da Misericordie. ~o 28 
- Saila 9M-

Dr. Francisco P. Reimão 
Hellmeister 

CONSTRUCTORES 

Affonso Butti 
Perito Constmctor 

~udos - Projectos - Orça
mentos - Con.strucções. 

Alameda Glette, 359' • Telephone 
5-6'719 

MEDICOS 
Dr. Gil Celidonio 

Partos - Molestiás de Senho· 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

Cli.n1ca ger,d e molestias de 
senhoras 

Cons. Ru11, Libero Badarô, 13'1 -
4.0 andar - Telephone . 2-2270. 
Res.: Rua Thomé de Souza, 55 -
· Telephone 5-0565 

Dr. Celestino Bourroul 
Residencia: Largo São Paulo 
N.0 8 - Tel. 2-2622 - Cons.: 

RAIOS X 

Dr. J. M. CabeBo Campos 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Radio - Diagnostico - Exames 
:8adiologiC05 á domicilio 

.tons.: Rua Marconi, 94 (Edificio 
Pasteur) - 2.0 and. - TeL 4-0655. 
Res.: Rua Tttpy, 593 - Tele• 
,>hone 5-4941 - SAO PAULO 

HOMEOPATliIA 

Dr. Rezende Filho 
~ .>ns.: .Rua Senador _Feijó N.• 
205 - /'/.0 andar - Tel. 2•0839. 
Das 15 ás 18 horas - Res.: Rua 
CMtro Alves, 597 • Tel. 7•816'1 

DENTISTAS 

Dr •. iwuton de Souza 
Meirelles Rua·· São Bento, 224 -- !;O andar 

• Sala 3 - TeL 2-1543 - S. PAULO 
:lffia 15 de Novembro, 150 -· 7.0 

ras - Operações 
Rua 7 de Abril, 235 - Das 3 

ás 5 horas 

Residencia: -.. R. Albuquerque Dr. Barbosa de Barros 
Lins, 902 - Tel. 5-4156 --
Consultorio: - 'Rua Marconi, Cirurgia - Molestias· de senho~ 
34 _ 6.º andar - Te!. 4-8501. ras. - Cons.: Rua Senador Feijó 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Arnaldo Bartholomeu 
Cirurgião-Dentista. - Radiologis
ta. - Pela Escola de Pbarmacla 
e Odontologia de São· Paulo ... 
Clinica Dentaria. em Geral ~ 
Raios X - Diathermia - Infra• 
Vermelho - Coagulação - Trans
l:lluminação. - Vitallda.de pul• . 
par, etc. - Trabalhos par car• 
tão, hora ou orçamentos. -
Rua :M:attim Franc~~. 97 - Tel. 

~ - Sala '74 - Tel. 2-0035 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

Bus Benjamin Constant, 23 --
1.º amar •· Sala 38 • Tel 2-1986 

Gonzaga Parahyba 
·- Campos 

Advogado 
-· ... 
~te Santa Helena.) .-
~ da Sé, 247 • l.º andai'. • 
~f~~-~U!!S 

P. Pedrosa Tambellini 
· Advogado 

R. Wenceslau Braz, 14, 3.0 and. 
Telephone 2-6826 - São Paulo 

ENGENHEIROS 

Amador Cintra do Prado 
· Engenheiro Archftec~ -. 

Arcbitectura religiosa, 
residenclas oollectivas 
LinerR .Badaró N.0 

'~41JLO 

collegio,s, 

- Rua 
Gj1 

__ _..,;. __________ , N.0 205 - 2.0 - Predio Itaque-

Dr. Camargo Andrade 
Doenças de senhoras - Partos 

Operações 
. Da Beneffcencla rortugueza e da 
Máternicl.ade de São Pauló -
,cons;: R. Senador Feijó, 205. 
Tel.: 2~2741, -- Das 16 ás 18 
-horas. ·,,- Res.: Trav .. Brig. Luiz 

Aµtonio, 8, -:- .Tel. 2·6035 

, ~ :_ ni-.·· G. ·ch:tist()ff~f 
. .Pr~ da Republicâ, 8 

das 9 ás 1Í e das 3 4s.· f hs. · 
ESTOMAGO, I<'lGADÓ, INTE_S
'.!:.l.NOS PUl.,,MõES (Mthm~} 

rê - Tel. 2-2741, - Res.: Tele
phone 'l-1268 - Consultas dll8 
10 ás 11 e das 14 ás l'l - sab-

bados, das 10 ás 11 horas~ 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

Prof. de Hygiene do Colleg!o 
. Universitario . . 

Dil'ector do · Sanatoi:io "Villa 
Mascotte 

CONS. R. Marconi, 34: ,- 6,0 
andar - Appa.rt. 63 - RES. 
Avenida Agua Branca, 95 

~e!ephw:le Ht~0. 

Dr. José E. de Paula Assis 
Adjunto da Santa Ca.sa - qpe
rações e tratament.o das moles
tias de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua 7 de Abril, 235 -
1.0 and. - Apto. llÓ (das 14 ás 
l"l horas) · - Te!. 4-'1551 - Res:: 

Tel. 8-2432 , 

MEDICOS NO INTERIOR 

5-6476 -- S. PAULO 

:' Dr. Carlino de Castro 
:Pelo curso de doutorado dà ~ 
culdade de Pharmacia e Odon-_ 
tologla de São :Pá.ulo - Cirúrgiio : 
Dentista diplomado em 1914 - · · 
Ex-dentista. do Lycéu·: Coração ·de . 
Jesus - Especialldades: Pivots, · 
Córôas, · P-o:n.tes~·-' ,~ta.dulM.i: 
anatomicas e sem _abobada pala-
tina - consultas: Das 8 ás 12 

Dr. Luiz Melhado_ Campos e das 14 ás 19 horas _;;,; eona.: 
R\la Direita, 64 - 2.0 · andar ~ 

Medico Oculista Sala 7-7A - Roo.: Al. Barão de· 
~~~~ ~ ~~~~ ~ _; ~ JW1!Q 

• 
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São Turibio o Bom Pastor 
Tur!bro Attonso, Je~enden- dos· Decretmi do Santo Cone,- ! dereza cta tibe.rdade e da ciivi

ie d& fam- oos Mogrovejoa, lto Tridentiw synodos dioce: na Esposa de Ch:risto. A imagem do rEt- .S~ÉG\,JNDO DOMINGO DEPOtS DA PASCHOA tão elevado e truf 
intimo que se com. 
para ao conheclman,. 
to e á. intimidafkl 
qne existem entr.e 
o Pae Celeste e seu. 
F i 1 h o Unigenito: · 
"Assim como me« 
Pae me conhece, e 
eu conheÇO a.o meu 
Pae". 

J,ms 88111'1 estudos nas Unlvenii- sanas e J»'(>Vinciaea onde edi- Apan.hou-o a morte, quando banho e do pastor 
---- de ValadoHd e Salaman- tou mirltos deereooa mais tarde em visita pastoi"-al., BO anno de era ~uente entro 
,-, d!s.tmgnfndo.se tanto por coil:'fthnados pela Santa Sé 1-606 coutando elle 68 annos ne · 08 jndens e na an

São João, X, 1.M6 

• ·aMlltc~ quanto por sua apos~liGIC e qtte por muito idade. 'Pendo· receoidu o Sa
~n1Jm8ta piedadtl. Foi du- tempo regeram a Igreja na grado Viàtioo na Igreja, ao re- tigµMade, par.a s~
J'lmte e8ll'0 tempo, que repeliu ,f.merlca. Por este motivo a ceber a noticia da morte pro- nificar um povo e 
com 'Y'ehemencia ilnsinu~ões elle se deve em grande parte xima, exclamou: "Alegrei-me seu çhefe. Assim 
de uma mulher impudica, que , a -emenda dos c,2stumes,, a d.Js- nestas cousas que me · foram Homero chama aos 

Naquelle tempo., disae Jesus aos Pharlseus: Eu 
sou o bom Pastor. O bom Pastor d'á a vida"pefas 
suas ovelhas. ~as o mercenario, o que não "é 

wbre-..fniamente se introduzi- : ciplina do clero, a erp.c~ão de <llta.s: Iremos para a casa do 
~ s h t al reis, pastores de pa-ra no seu ffllbicnlo. Jamais dei- Seminarios e outras casas pa- en or", e com es as P avras 

;irou te calttvar a Santa Vir- ra rellgios'as, bem como, vari<>s entregou sua alma ao Senhor vos; e nas prophe· 
trufe diepoBdo-se para tanto bosp!ta$ além de templos e no dia 23 de março. lnnocen• cias do Antigo Tes
Por meio de jejuns, vigillas e . outras edificações destinadas cio X decM1.di·o_u

1
-ho Befmatv_ei:dtu- tame~1to occorre no 

pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê 

chegar o lobo, ,aband,o·na as ovelhas e foge.; e o 
lobo arrebata e dispersa as ovelhas. O mercenario 

'"- •-u..- t d fei'"- · ao explendor do culto e ás ne- l'ado marean o- e a ~s 1v1 a-

foge, porque é mercenario e não lhe impo.rtam 
as ovelhas. Eu sou o bom Pastor; conheço as mi- E a razão é por

que a vida que Je
sus trouxe â terra 
e transfundiu nos 
seus discip-ulos é 
uma participação dia 
vida inefav.el <Ias 
Tres Pessoas da 

C.ommunhão <li Ea-

.... c.,,....._ en o ""• a pes d d" 27 d b -1 D · mesmo significado a ,._,__l ......_ s t cessida,des religiosas. e no 1a e a ri . ep01s 
nhas ovelhas e as minhJs ovelhas me co.nhecem, 

u..,_ ÇOII a roma..-.... ao anua- ·, d · · -1 rio de São Thiago em Campos Sua enorme diocese visitou- de novos e ª muave,s nu a-
~1 ' ' - .,_ toda inteira varias v'ezes, gres, Bento XIII em 27 de no-

a. ... vembro de 1726 canonizou-o. 

m~ma fia,ura. Eu, 
tendfam, pois, os 
jruleus .. facilmente 
ao t)ivino l\iestr'e 
(lua-ndo dizia Bom 

como o Pae me conhece e eu conheço o meu P·ae; 
e eu dou a minha vida por minhas 0cvef.has. Tenho 

Por <wegorio Xln foi eleva- chrismou· peiteoalmente, segun-
. do do posto de Jnquisido.r da do dizem oitocentas mi! pes. 

Fé ao de Arcebi-spo da cidade . soas, distribuindo aos pobres, 
de Lima no Peru'. Foi um j a quem chamava seus credores 
Wxemplo de Pastor todo preoc- ' todas as sU&s renda,s. Com 
e~o · em confirmal' os fieis ! grande paciencia mas inerivel 
na Fé, e am!}NaT os limites do I firmeza sustentou as mais dif
relno de Christo nei;tas para- ! flceis controversias não s6 com · 
g,eD.s habitadas por infieis. To- · os inimigos declantdos da lgre
dos os domingos ensinava Ca- I ja como tambem os que se en
teeismo onde quer qlfel· se· en- ·1 contravam dentro d'EHa, em 

Xa?'ópe .. CRUZEIRO DC 
BR'ASIL" indicado no trs_ 
tamento das tracheo-bron
chite.se, suas manifestações. 
tosses rebeldes e abimdan
t.es, tosses convulmvas, etc. 
Lab. "VUG ", caixa posW 
2175 _ S. Pa1.1lo. Em phar-

ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, 
e é preciso que eu as traga. Ellas ouv.rrão a mi- · 
nha voz e haverá um só rebanho e um só Pastor. 

macias e drogarias. 

, Pastor .. 
1 Elle era Pastor porque era chefe, ,1-ei,. 
' Senhor de um 11ovo, suas ovelhas, - seus ·elei-

tos resgatados por seu sangue preciosíssimo. 
- Nesta parabola salienta o Salv'aid.or as' rela
ções que existem entre E1le e as suas ovelhas •. 

** Neste redil maravilhoso que são os eleitos 
de Deus, não é o Pastor que vive das suas 

,oontl1a8.se, nai Cathedral, em -=====. =====:;::::-:==========::::.======= 
capellas de hospitaee e muit'ail '"'C .d d 11 ,,, 
vezes ao ar livre. Convocou, de·1 tu ª O, e es nos puvem 
conformida-de com os Saª.ra- .. º Urna noticia recente de Sto- : nazismo e portanto da doml- ovelhas, mas é Elle que dá sua vidá para que 

. ckohno, transmittida pelo "Da- na
0
ção jallem

1
_iLt •. e· • ellas se salvem e vivam. Não é um mercenatio 

..,....,, - · gens Nyhetes", informa-nos rla s orna 1s as .J!:ile eu revm-.. · 
· · existenda de um:a revolução taram Juisling, ,pereebe-rain um! cputratado que cuida do rebanho como meio 

interna na No,ruega. telephone, colloca-00 J!Um .can- de si.~sistencia; mas é um pasto,r que se 
Vidkum Juisling, chefe do to da sala, onde se lia: "Cui- acha irmanado á sorte de suas ovelhas, de 

Estado uorueguez mantido pe- dado, dellest no_s dou vem". Era
1 

· maneira que toca-lhe direé-tamente tudo que 
los a!Iemães concedeu uma en- uma a ver enc1a e que os a · 
trevista ;i imprensa, 01Ide affir- lemães, controlam os actos ele possa pôr em perigo a vida das mesmas. 
ma que os seus inimigos serão Juisling. Por isso Elle as ·conhece todas, porque a. 

, rechassados brevenrnnte. Estes Este aff!rma· claramente que todas e a cada uma dellas communica sua 
i inimigos são os a.dversarios rio se forma na Noruega uma re

volução completa. Nota em se
guida que não e1.1pera o auxilio 

FABRICA DRP.!A-Df ~ E HAAUONIOS do mundo porque a propalada DE u íl 
1
,

1 

1 l'f1 "nova ordem" dos· nazistas 
atrapalha o bem <lo proprio 

vida. a vida sobrenatural da graça que de seu 
Sagrado lado deflue para todos os seus serv'o.s 
fieis. Por isso importa muito a Jesus Christo 
tudo o que se refere ãs suas ovelhas, ·pois 
attinge uma vida que é a sua, vida que Elle 

• 

mundo. O leader nazista 1,orue-,.... : BOHN : ' guez continua dizendo i,ue O transmitte ás .guas ovelhas. 
,---·-- .. .;;;;:....,,..:-.r, Wo~~J;::,\~ .... "'"'""""º'-e seu regimen é o mais f.o!'te qué E' ·nesta communhão qe vida que se funda, 
U. EDMUNDO BQ H N l: C!8 ·se registra em toda a Hi-storia o conhecimento .:reciprico do Pastol' e \Suas 
.,OVO HA ..... BU'RGO da Noruega e te.rmina 3:ffir- ovelhas: "Eu conheço as minhas ovelhas e 
~ .... R.GRANDE DO Sut·l3RASII mando que se bate pelo mte- . ' 
iiiÃ MARQU~Z OE souz1o_:J_1Ho.TmGR.PH0110. 401 • TEI..EPt-tON~ ~ 9 ~ resse vital do seu paiz. 1 minhas ovelhas me conhecem". Conbecnnento 

Santis'sjma Trindade; na 
.sencia Di:vina. 

Nem todas as ovelhas oo c:lnisto se acha
vam no redil quàndo EHe pronunciou esta. para,. 
bola. Os gentios que se converteram pela 
pregação· dos Apostolas ,.... não tinham ainda 
ouvido a palavra de salvação do Divino Mes
tre. · l\1as elles tambem €.ram objecto de amor\ 
por 'parte do Filho de Deus. Neste moment() 
em que Jesus abre os thesouros de carida<Ie 
de seu coração lança tambem sobre essas 
avelhas seu pensamento, e alegra-se com a 
feliciifade futu.ra da Jerusalem Celeste quan,. 

do todas as ovelhas estiverem reunidas ao 
Pastor "num sõ redil com um só Pastor". 

** Infelizmente ~ 'iui' vonte'.de( de mutt~, 
a malícia humana afastará parte da hll:ma
nidad:e do redil de Jesu~ Christo. As ove
lhas distingilem-se daquellas que não mera- , 
cem ~tê · nome. A consum~, porém; a 
sep~ração' def'!DÍtiva entre bons e maas s6 
occorr$á no ultimo juizo. Durante a vida. 
terrena, pois, com nossas penas e sacri-

ficios instemos po,r que se augmente o mais 
possível o numero da$ ovelh~ <le Je
sus Christo. · 

:~.-==============~~======================;::===:===::;======~ e A. '.R T A p A. s T o· R A. L Altas autorida,des ecclesiastic~s. civis e Ao Revmo. Clero e Fieis de Nossa 
Diocese saudação e paz em_ .Nosao 
Senhor Jesus Christo. 

g• com. granae ategr1a ae nossa alma que 
•emos app,roximar-se a desejada epocha da 
celebração do nosso primeiro . Congresso E'u· 
charistico Diocesano, a .:realizar-se de 1.0 a 
8 do proximo mez de junho. Resolvemos, por 
isso, dirigir, mais ·uma vez, uma palavra de 
estimulo e d-e fé aos nossos ReV'mos. coopera
dores e carissimos filhos, -em torno desse im• 
portante certame religioso. 

A julgar pelo enthusiasmo com que, des• 
h:l o anno passado, foi acolhido o annuncio do 
proximo Congresso e o movimento que se 
Vfilll esboçando; em todas as parochias, no 
sentido de uma condigna preparação e intensa 
participàção ao mesmo, fadl nos é conjectu
ra.r o brilhantismo sem par e esi:>lendido exito 
com qÜe-sérã çoroado. . 

E assim lia de ser. A significação de um 
Congresso Eucharistico e os gran-dés fructos 
espirituaes que estã destinado a produzir fa
z.em delle um acontecimento verdadeiramente 
ext.raordinario e providencial, em ordem á in• 
tensificação da vida christã na diocese. 

Visa~ com efteito, o €ongresso lllucbaris• 
tioo despertar e avivai·, antes -de tudo, o sen
timento da fé no mais adoravel dos myster:ios 
do Christianismo, no dogma gerador por excel· 
leneia da. vida christã, mediante estudos e 
~l'cicios adeouados. bem or.i:à.niza<los e di· 
~os. 

Jesus Christo, Senhor Nosso, real e -subs· 
faneialmente presente no augusto Sacramen
to ·da Eueharistia, será o objecto culminante 
e divino das mais · expressivas e solemnes ma
nifestações nublicas de fé, de adora~ão e re· 
paração. ' 

O Congresso l1lucnar1st1co na.o se resumi• 
rã numa. parada religiosa apenas, uma. exhibi· 
i;ião de. imponentes cerimonias liturgicas, real
(l&da por ricos e vistosos emblemas caractoris, 
ticos, pelo canto e a musica de hymnos fes
ti"'f'os; mas será essencialmente e acima de 
tttdo, uma. affinnação, solemne e publica, de 
mteira e incondicional vas~em ao divino 
Rei de Amor; um protesto collootivo de in-
11uébra.nta.vel fidelidade aos compromissos sa
grados do baptismo; o proposito firme da nos• 
sa renova~ espiritual, segundo .os·:principios 
do EvangeÍh~; o grito, emfim, da alma catho
lica, sobrel)-Ondo-se ás negações e blasfemias 
do_s .impios, e repetindo, no auge do enthusias
mo e :na· exaltação da. fé: ,- "Queremos que 
Elle re~ne sob.re nós!. •• " 

·.·.Não ha:®tro· grito .salvador para a huma
!!idade.que perece, ;i._ mingua de fé. no esqueci
mento· de, Deus e da sua leL 

Nem ha mister de longos raciocínios para 
c!êmo:Íistt-ar que o supremo ,dever e a mais 
urgente necessidad~ do munc!o, na hora pre
~· ;.s . - º""""™a! d.,c, ai, . é ~-il· :!,/ ~ ~~ - .. ..,._ - ~ -· !)J~ -·. 

de D. Frei · Luiz Maria de Sanr Anna (Bispo de Botucatú) 

sohre o CONGRESSO EUC.HIHISJICO DIOCESANO 
a recons~ das prop,r1as bases da vida 
social, é a volta intefral dos povos a Deas, 
Cria.dor 5'} supremo Senhor dos homens e das 
sociedades, 

Baldados contmuarao a -ser to<to-s os es
fol'ços humanos para resolver as crises -qae 
v'êm trabalhando a humanidade, se elles não 
se inspirarem nos ensinamentos da fé e não 
·Se apoiarem na força moral do Cbristianismo. 
, Em Jesus Christo, e -somente nelle, têm 
os individuos, como as nações, o segredo da 
sua renovação, do seu progresso e da sua 
paz, porque· sómente Etle é, :realmente, a 
Verdade, o Caminho e a Vida. 

Nem se julgue que !I, nossa renovação es
piritual e a volta integral a Deus consistem 
apenas no pacifico reconhecimento dos direi
tos soberanos do Criador, no sentimento d·e 
admiração que suscita a co~templação das 
ve.rdades ,do christianismo, na passiva e es
teril complacencia de quem se professa in
tellectual e sentimentalmente catholico. 

Não; porque o ehristianismo nã.o é um 
simples systema philoso.phieo, uma escola 
scientifiea ,oii sociologica, um conjuncto bem 
elaborado de verdades especulativas e precei
tos moraes. O christianismo é essencialmente 
uma doutrina de vida, um codigo de verdad&s 
e preceitos que nos vêm do p'roprio Deus e 
que devem informar a ·nossa mente, regular 
a nossa vontade e v'ivifioar todas as nossas 
acções. 

Não ba11ta, portanto, ter fé; é preciso viver 
a propria fé, fazendo circular em nossa vida 
a seiva do christia.nismo. 

Ao lado dos artigos do Symbolo, que de
V01110S crer, estão OS sagradDS Mandamentos 
de Deus e da Igreja que devemos observar; 
estão ós Sacramentos, fontes de vida, que 
devemos receber, e estão as Virtudes que de
vemos praticar. 

Ninguem se illuda, portanto, com as a.ppa
xencias de um christianismo forjado a.o sabor 
od;;J. propria indole pessoal; christianismo com-· 
pl~ente com as proprias tendencias, me~mo 
quando ellas têm o nome de paixões desre
gradas; christianismo que se alimenta apenas 
de alguns actos externos do culto impostos 
por certo convencionalismo social. Tal chris
tianismo não _passa de uma mystificação. Nem 
é vida, mas exploração. Não ha nelle since• · 
tidade, mas hypocrisia. 

Eis porque .o Congresso Eucharistico de
!é".~r~ ·~ µ~ ~bJ~ ~~ ~. f~ 

viva, <de ch.ristianismo integral e Vtlla prô,tun. 
damente catholica. 

** Não sómente a sede do Bispado, mas to-
<da-s as parochias deverão ser beneficiadas com 
a graça e os fructos do Congresso Eucharis
tico. De oáccor<lo com as instruoções da Nossa 
Circular n.0 22, de 15 de maio do anuo passa. 
oo, deverão celebrar-se "Semanas Eucharis• 
ticas" em todas as parochias e povoações prin
cipaes, interessando-se nellas todos os ele
mentos sociaes. Essas "Semanas" deverão 
preceder o Congresso e constituir as represen
tações que nelle irão participar, ao menos 
nas solemnidades do ultimo -dia, 

Para o mais completo exito dessas "·Se· 
manas", é indispensavel que haja, da parte 
das associações religiosas e -dos catholicos em 
·geral, intensa. coílaboração com os Revmos. 
Paroohos e as commissões ·encarr:egadas de 
organizar as diversas solemnidades ou tra,. 
balhoo. 

O grandioso movimento eucharistico 
abrangerá, assim, to<m a Diocese, para at
tingir o maximo de esplendor e efficiencia na, 
sede do Bispado, durante os dias consagrados 
propriamente ao Congresso. 

Tudo queremos prever e Pl'eparar, de col
laboração com as diversas commissões, para 
que elle não -desmereça dos nobres e oath<1li
cos sentimentos do nosso povo e seja mais 
um titulo de gloria a juntar-se aos muitos 
que, incontestavelmente, possue a nossa hella 
cidade de Botucatu'. 

Por isso, appeIJamos, desde já, com todo 
O' calor da nossa fé e o amOi' que temos a 
esta terra, para a mais generosa e efficiente 
collaboração da parte, não só do Revmo. Cle
ro, secular e regular e das commissões, mas 
tambem das autoridades civis, das irmanda
'des e associações religiosas, dos cl>Uegios e 
escolas e dos representantes de todas as clas
ses l:\OCiaes. 

Nesse grandioso certame, desejamos ve.r 
unidos no mesmo ideal ch1istão os grandes e 
os humildes, os ricos e os pobres, os patrões 
e os opera.rios, as autoridades, os intellec• 
tuaes, os estudantes, às crianças, os jovens, 
todos, emfim, que prezam· os seus sentimentos 
catholicos e amam a Nosso Senhor. 

As praças, ruas e casas da cidade deve
rão apresentar~ Ôrnamentadas, côml) ·'nos' 

dias de grande festa, P8Jl'& ào,Qlena,&ear a: J-~ 
. §tm. ~a.cl'.aJl),811,t~ 

militares serãq convidadas para Virem asso,, 
ciar-se ás imponentes homenagens, que ire
nI()l;I p~tar ao Soberano Senhor no Sauti~ 
mo Sacramento do sen Amor. 

As seaaões solemnes serão presidida$ 
pelo Exmo. ,e Revmo. Sr. Arcebispo Metro
polita.no de São Páulo, D. José Gaspar ~ 
Afonseça e Sil:ya, eom a presença de outro,&: 
~- Bisp<>s, . 

.rui sêssões particulares serão real!zadu:' 
J}Or classes: crianças, jovens, moças, homens.j 
senhoras, seminaristas, nos dias 2, 3 e 4 dfi
ju.nho, em salões que lhes serão designados. 

No Santnario <la Nossa Senhora de Lour
des, estará o S.S. Sacramento exposto em: 
Adoração Perenne e, todos os dias, hav~ 
uma, "Ho.ra Santa" solemue. 

Como preparação proxima do Congl'ess~ 
haverá uma semana de pregação especia~ 
a cargo do Revmo. Padre Evaristo Campista;. 
Cesar, oura da .cathedral de Taubaté, come-
çando no dia 24 de maio, em nossa CathedraJ.; 

Brevemente se:rão distribuidos os escudos;, 
em esmalte, especiaes para o nosso Congresi; 
so. Nenhum· catholico, quer da sede como d~ 
parochias, deixa.rã de adquirir esse emblema. 
que lhe servirá, depois, como lembrança. pi61. 
dosa e historica. Outros escudos maiores, im• 
pressos em cores, destinam-se á ornamentaçá(> 
das casas de familias, durante o Congres~ 
~ as Semanas Eucharisticas parochiaes. 

Além disso, cada parochia orgamza.râ ai · 
sua "bandeira do Congresso", que depois de,: 
1,ervi.:r nas Semanas Eucharfsticas, a<-'OMl)a• 
nharã a esta cidade as respectivas· represen.11 
tações pa~ochiaes. i 

O Hymno official do · Congress() eom mu.,. 
sica propria, será executado tambem nas Se, 
'manafl Eucharisticas parochiaes. 

Outras solem;nidad~ e particuJaridadeai 
serão annunciadas nos "programma,s ;, a se. 
rem opportunamente o.rganizadoa e dist.ribul:l 
'Cios. 

Formulamos os mais ardentes vofus ~ ... 
qoo, em todos -os recantos desta Nossa qtt& 
rida Diocese, Cl'êsça nas almas o enthusiasmtll 
-da fé e 11a piedade, e assim, o proximo Con.i 
grasso Eucharisti<:o de Botucatu• represente, 
de facto, o maior triu:Ínpho ·de Nosso Senhor· 
Jesus Christo no Sacramento do seu amor e: 
a maior affi,rmação dos nossos sentimentOB 
catholicos. 

Com esses votos, enviamos a t.odos a. No!• 
sa affectuosa benção pastoraL , · 

Botucatu', 6 de março de 1941. 
:t Fr. LUIZ, BisllO Diocesmu>, 

M'andanros que esta Nossa Carta nstont 
-·-sejá:-iida, publicamente, em todas as Igreje,g 

matrizes, Igrçjai; de commimidacles religiosas
~ ~ ~l.egio~ ~jcos ~ ~~ ~!f., 

\ 
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FtiNCt:I()N ARIOS 

Àfiffi dê supprfr os. cãrgos 
ex\ ÍÍltYÔs, Ó t\asp rÍél!JolYeU q\ie 
a t.rãnsfereiicia de occupantes 
<lé cargos ii!oladós extinct-Ofl 

-ou de carréiI'às .extinct.às para 
outróS cargos pe'rmá:lÍ-entés iso
lado- óu de carreirà, não está 
subordiná.da ao intercticio de 
j3~ diâs. 

V'A.Pôtt ''MIRANDA" 

Cóhtinua enc'àlhado ao norte 
do Rio Dou, na costa do Es-

Na Cathedrat Metropolita.na 
foi celebrada missa de rcquiem 
em memoria do primeiro car
deal brasileiro D. Joaqüim A'r
coverde, éüjo' il.0 ~.nniversa.
i·io de i'íilli3chnento frâliscor
reu áhte-hontell'l.. 

COMBUSTIVEL .A NA
VtOS EX1'RANGEIROS 

O Presidente da Republica 
à;o examir o processo em que 
o i\.íinisf.erio do Ê:ittérior trans
inittiu ô pedido dà E'mbàixada 
da Grã-Bretanha no sentido de 
ser aiitorizado o désembar<1úe 
de 2.063.843 litros de oleo des

!l)iritó Santo o vapor "Miran- tinados a indemnizar a Anglo 
<la\ do Uqy<) 'Br".lsilêti'ô. b Mexieàn, deferiu o • pedido, de 
J.làVÍ6 e c-Onr:;l'dê'ríido perdido. àêê-ordo com O parecer e em 

----~~:..: . - ,~rsra dSs casôs antertores já 

ClBtLLOS 
BRÀNGOS 

atteníI1dos. 

'ANNIVERSARIO DO 
PRESIDENTE DA 

-REPUBLICA 

l lJe!)o1S de g~ ê rap)~. !;;;;;;;:; .. ;.:::."" =···=·· =··· ~:;;;-;---;-=·"'"--J-:· :.::·', 

• , . ll-\'!l,IlÇOS ~à Cyrenaica e na Ly'- . 
mir\istm Waldemar F'àlcio e a I Reparti<;âo Intérnaci<'nal do 

I 
i>ià, . as joi-ças ità1o..:germanicae eii.n{?., a.o ~téBsàr da I''inlií.nclla, 

B 
de Mcenaménto, a 22 do mes- Trabalho, fizeram sua prtmelrà. pàus11,, . deelàrou qUé às trópg.s 'dáqtiêlle 
mo mez, nesta capital. pelo , . . , . ·.· . . . ·. . ós ii1g1ems, ao . côntrarl(l 'dó paÍZ úisistiÍ-ain · àos russos, sem 
Presidente Getu!Jo Vargas, pre- MOTICIAS MILITARES I que se aeteditávà, r~lstkàm /irii nenhún'l ·systemà de f-ortifica~ZI) 
sidênte d\3 honra dô certame, l J ToÍ>l'uk, dé'tiéndo .ó a~çó êias que os prótégêSS@, 

1 * Monumento a Caxrilil - Ô ! cotmi'írià.s 'motóriza&ls inil'niga.~. o SEGURO SOCIAL NOS titular da pàsta ilà ~u~rrn i;o.' .. dóntr.3-:..~taq~~ dos_ . inglezes' 3 DESTRUIÇÃO. - Dia 20 f<.• 
ESTADOS UNIDOS licitou ao ministro Wi!.lÍ'.lemàr _têm 'sldó des:fechtidos pêlàs. for- ram d@tl:Uidos rio sectót de 

1 
Fàfoão o détfoóntÔ de· ~éro pór Qa,s, ,australià~, .. nà região de Atl:íenas, 2-0 aviões de botrlb"ar• 

O ministro do 'T'ràbalhó sr . ceiít'ô 'noo salários ele t'odâs its _To_bfu_k: edde, Barfüt.a._ · Em <;'nse- deio.. 
\V l"' ~ - ' · i 1 .. ó. - · -· b;, !li. ., · ~ · :. S · C{Ueacm esses a aques ,oram a uemar F alca-o, designou ·0 . c as,,..,s tra a auol'a.S ue ão r .-,. , . 1g . · ,~ .. -· 'd ,.;,._ 4/ PRO_PAG_ AN __ D_ A -_ E' muii,o 
f 

· · , p l · .. .. " 1 'd . . .-... ,. P e,,,os a umas cen.,,,nas e ,.,~ 
u~cc1onar10 d-o I. A. P. J. sr. au º·. em vro 0 nrnnmnento ninslilares, entre ·os qliaes se m- grande a pi'opagânda da Al-

Lu:z Ant-onio. Severo ,_da Costa, <le Caxias. 1 clu~m- __ 17. offic~àes. . . . · .· _. íemanha déstinà.da a captar a 
paia. emquanto durar sua per. As forças br1tanmcas leval'á.m Turquia á orbita do "eixo''· 
manencia nos F..stados Un'idos, * Acil.ba de ser divuigada a a effe.lto um desemb&.rquc em . , ... , . _ . . . 
no gôzo da bolsá dé estúdos , circular em que o gen'eral Bardia, tendo destrulcro uma '5 BOMBARDEIO ~ Naviós ln• 
estàbelecida pel.o Instituto clé Francisco J-osé Pinto, chefe do ponte e um arsenal de grande ,gJezes de tra,mpotte foràm 
Alta Cultura Brasileiro-Ameri- Gabinete_ miÍitar <la Présiden- importanc.ia para. o desenvolvi- ·attingidos pela aviação 

1
nazista, 

cano, estudar o desenvolvimen- eia da Republica e presidente . mento da guerra. nesse 'oootor.1 nás costas dà Grecia. 
to, act.uàl ilo seguro social na. da União Catholica Militar di- j ?epois de realizados os se~ 
qlle!Je pafa, cm cónnexâo COÍU . r}giU R:0S SeUS camaradas de , obJ~tlVOS, as forças lmperlaes se 
os estudos e investigações da j guárnição milftar d-O Rio de ret· t1raram, sem que tivessem vic~ 

J , , . d , llllas. 
, . - . . . _ .. . . . ... .. -.. 1 aneiro, convoc~~- o-os para a j Na ;Abyssinia desmoronam-lie 

_,_D_A_ .D.. " -- -,- ·P~ .....__ ~;.;.,J ll Pasl~hoa dos M1htares que se ' as ultimas Í'esistencias italia'úà.s 
r. urva rado . 1·ea 1zará este á.nno, a 4 de 

6 M.oaf.,_. - _ Nuih acót(jérite 
. de a~aç~, per~'tJ. a_ vJ~_,o 

_cbnsul norte-a,njericán<> rió Egyp
to, sr. Browner. 

Oculista , maio, Ao appello do illustre a··'. . N.. ~ : .• ,· 
R_ uà SeM.doi- p É di 'l gensral -éstãió'''attimâendo to- ·-. d¼ O t.J Ç-l;l;S ·, . . ,, . , ,gy !>, 15 . . . _ . . . 

o dia natalicio do. Sr. Gctu- · Sàlas 513-k_.,- 14 â:S .. 17 hs dos os _ c,amponeutes dás_. for- · . d l\' ;1 ., ,.:J ,' 

G
. Ifü_Vai:g.ª~:, __ r.eve.·stiu-_se eh!:ºªª .--~--léphon~;;?~~:, •-. ~~~·:lrma_clas.}_,ª. tel'ra, mar e O· .J.,UO.q.f) 

7 RECONHECIMENTO -: A 
13nlgai1a· te~. o novó 

Estado $, Çroaeia., p!:'€Sidido t5elo 
sr. Ante Paveliti!h.. . 

, a Repubhcã de notavel brilho. .. .. 

ONT
. R. 1 X. ,·. • d'. . . ,. ""·"' .. 1 ltlÜJNIÂO RcuÍlÍU-IÍe o 

-8 NÓMEA'çÃo ..;.. s. s. b_ 'i•:á:~a 
· Pio jqí: .~ofu~n .J~-~ 

0
çle 

I]l\.ew; e .. Javary, ,nó ~!) . ~ 
Ex~& é nkviti'.ós. ~- 'o. ífieHppe 
côriàure e Gért_Í1artõ_ ..fé~~:, .. _ .. 

A . , , u __ ma_ co_m_· __ m_ is_ sa.o e _ºP __ e_rã_ · - . 
'cní ., '. . . . . . 1 rios da Companhia Antarct1cà Qe II llio' CAUTELLA~ DO ~lONTE DE SOCCORRO Conselho de· gueri-a àusti-a-

UUU1_AD05 [ABfLLOS. . ' •. .. ',! ,EaJI!is,ta_ foi cump1;rnentar o ·. . - u ,• - JOIAS USÁDÀS E BRÍUÍANTES \ JiàI'ió pará. 'trii'taí- do dcsé11,;ólvi-
CASPA ' ·., CAL'nc1E Chefe da Nação 110 Hotel Bra- Compro pagando os melhores preços i inelitó dà.s OlJCÍ-àções. 

!t\ .• ,. '.PRIMAT!JAA.. . .. 1Vl1·· : Sil e~ São Lou.renço. Ruâ AÍvârêS Pentéa- D e 1 - "'1 o na e o 2 ~!:::i:;~ ó sr.-· T ô 'Ó ó. ·e À T A ô L 1 'e'() ffi,!~l~l-11,'~ ! :~:~~~~;s c~~fei~~~~ia~ ~::s~ dó. 203 ' 3 ·º iln<iâr da crnz vermelha ~:~e~
1:e~~= 1 u, L : -~ v,e O ~ e_;_~~J -~---" 

-~ _ 1 .. 1.,-•••- · em homenagem ao Pres1dertte ··=.- ,. 
-- · , .. - êrã:JÍêpttb1fcà. 

.. :rAUTOMOVEIS 
OFFiúiAES. 

km. -sêssão dê seu conselho, 
' ~ bâsl') 'examin:óu ô prójêctó de 

dectétÔ-lei determinando regu-

lai- ' a-cquisiçã:o ~ o uso dos 
autonroteis officiàes. 

·Srevemente, · esse pi-óJeéto 
tsett: àúfünetti'dó á apl"eciaçãó 
dó ~'í'êsfdente da. R'ébúl>li'éa. 

LEi DE ASSlSTENCIA 
A FÀMILIA 

MINISTRO CAPANEMA 

Estéve em São Paulo o mi
nistro da Educação. S. Excia. 
v11:sitõu varías instituições es
colares, ê fól alvo de ent'ffüc 
siastica manifestação estu'dan
tina, No dia 21 presi<liu a inau
guração do Congresso Nà-cio
hal dé Saucie Escolar. Visitóu 
tamlfofü â s·ea·e de Campo da 
Liga Academiéa dé São Patilo. 
é algufüas entidades esportivas 
eri1 Sàilto Àniaro. Regi·éssou 
ao Ri'o, ás 24 horas do dia 22. 

Ô "Diario Offlcial" secçãõ I 
·(do&' :ictos federaes) Inseriu INSTITUTO DA ORDEM 
na àdkção 'rle 19 do corrente DOS ADVOGA·DOS 
;o f!~teto-lei 3.2-00 que sQl!rlifi
ca. as hases da r,;rganizaçã.o da 
rarniliâ. brasileira, . p.rodigali-
1:aftâo-lh'e outrossim a assisten
s::ilt dõ Esta<Ió. 

NOVA -DIRECÇÃO DA 
ESTRADA !Í)Ê ·FERRó 
CENTRAL Dó BRASIL 
A nbméação do major Alen-

t!astró para dirigi.r a Centrál 
do Btasil foi recebida eom a11-
p-.eós pelos c~wos ferro
~ aa Estrada.. 
. _.,, .. ~· ·-· 1c· 

Em Bcs:.,ão cspccialme111 e 
convocada para essê fim_, o sr. 
Edriillndo de Miranda Jú.rdão 
tómóu hoje j,)ósse, dô cai·gó de 
presidente do instituto da. Or
<iem dós Advogados. 

êoNGRESsô DE Diítltl
TO SOCIAL 

Será instàllado ·a 15 de Maio 
proxlmo, nessa capital, o Pri
meiro Congresso Brasileiro ,de 
Dh·eito SoêiàI. A sessão ·dé ms• 
til.lia~ se'rá presfdida pelo 

----- --· 

Otimã. Séeção de 
Alfaiataria 

608 

A GUERRA NGS 
BADKANS 

A strlJA_ÇÃO' NA 
HESI>ANHA 

Prosegue, agora em· sua phase Circulos cl'l.égâdos ao "éixo" 
firl.a.1, à guerra nos &lkans. :àl'rlri'íiâm q\le o chanceüer füt1éi-

Na. seltiána p,asst«ia, ·os exl!r- ê-xerci!- grande pressão JÍ:lfitó áà 
citoí; yuitoslavos delxaram ãê luc- ·govei·nó /hespanhol; nó sentido 
tar, Os àllehlães oc·cuparàm· tod'ó d'e perm.itt!r a pa$Ságem 'de t1·ô-
o paiz e agóra Von Ribbentrop e ):)as germanicas pela peninsula 
o Con'dé Cia,no discutém os pia- iberka, com o object!vo evjden~ 
nos de partiJÍlà da nação ven- tê de atacai· Gibraltar. Àcéres- 1 
cida. centâm os !heslnós 'éircufos iíue 

Í'.) govetno :i'úgoslávo ahài1dô- O génerai Fránéo tem resisti&i á 
nóU ó pai.Z'. 0 ge~rál SiinóVith, . j)fussão allemá, a~r do 'eliór
prlmeiro ministro 1;rocuróu ab1i- Ili.e esforço que ao· contrario reà

' 
\ 

OS MELí-IORÊS PRÉÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

'iuÂ AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. 'tirlz Coelhó) ~ Photté 7-00115 

M~RCEARtA 
AV. ltRlG. LUIZ ·ÁNTÔNi'o, !;098 .:.;;. tiÍl'i f~t.e l 1~ 

'bmniicullila .'coi'tíiéi~âóJ :;;;. i>lldNE 7;5iss 

Experimettte a . . ,. _ ., 
Â1 ANTEIGA '"BANDEIRANTE" 

Jtíio 9iúoo 
go em Athenas. emquanto O rei liza o sr. Serràno Sunner e à. i·· 
Pedró í:r chegou a Turquia. o go-. Phá.lànge 'Hespanhofa. o ífr. Rô~ 
vemo yug,oslavo dec\díu ooritl- dolpl\.o Hess 'qué preseritêméhte 
ntMtr Juêtàndo ao lacto da. fo. vi:-!ta Mn"àBil, ~g\.\üélo se 'diz, ; 
glatei'ra, pà.é;sàµàó l>àfa à lmn- tem a missão de assegurar ao ··--··-··,.·~·=""' '"" ... ,.,;._ . .,. .. ,.,. ..• ,,..:, ~- ....... , .... ,., .......... · .. ·--
êkira Brltahniêa, 'tb'déls ·os nâviós gov'êmó h~h<>l 'a prôtêcçáo · ··>-;o... . . .,. ·-· ...... ·· · .• ,,. · ., .. ·-·--. 

~ i'êêUrsos ihofü'!ta.iiàs do pai:i:. a11é'mê:· no .. ~íl.so dum, ataqu;_ ·111- 1 1 ·· ·· ··- ,. .. ··. --· 

~v:~l'Jl~~uiÊ :t.or~.;_ queLê:rm:_-~-~na~:dijx)a,~ºvs::l~ridbail:e:x~h~a.{u:~l:,~_:r. . C __ R ___ I_._S __ , f N A S f l l A, B A , I I SlA 
t~ 'Ó é~étdt.ô -grégó, As fói-çá.s .. . 
heliiliiéas àuld:ilà.das ...,.,1, córttfu~ 

1-"' 05 :minguà.dos :recurséis alimerita-g'énté,~ lnglé2'Als resistiram. t.enàz.;, . . 
mentê, eonségüln'<lki que o a~n-.; res hespaàthóéS. 

ô @vemo ingtez aav-ertiu ô 
ço àlléinão fósse menos pronlin-. ge~ral Franco,. que Íi, passagem ' 
ciàdó dó que na YU'gosla.Via. de tropâs do "éix'Õ" pê~Õ têtti-

. / . ' 

Antécedéhtes da êorivençê.ê 
Bràsileifa s-aptistâ 

Pê. A§nêlõ RMIJI 
Depõls de 17 à'iás de tê.5is- t-orlo tbêrreó serií considera.ão 

tenda, às éxei'i.'itõs do ·E'pti'o e pela. 'Gfan~l3retátllia oofuó a.ctô 
da M.acedorua se r~ ás de guei+à ~ eo?ito tal será resport-
tro't)as !nVàiiôriis. b gõveino ài) dido. A~tii\.i~facre para bt'eve á ô •j,frliitl Bâ)itist~>·. áõ nfa, pi'liatádbs ái~lfr~s, 'af!Jgiii; éi~ 
rei Jor.,.;. II ahandonou Athena.11,. !U'ç"' d"' i. .:.u1·-·,. t '--a.1•---ndo· ~b6 :: ºhA de e ...... ~, so "'º V ,...rvu e,.,.., hão íse iiêlâ êín éSnféssifr:se h-'Efríil1Hiis ~ lnc:êin vêt)fétltês; 
1= = -= ""' º "' '"'º"' i · "'.' ,,..1.t'·ot; _!a_'·o"s q"·iià.,.·s· ·, c:.,:if:ltê_""ã. o· 
em candia sua capital. º· foi· MO'i, t.>JPA" -ÇÃ' o NA·. '-PO-· i,H_sfü é_,.t.u.·_vtrg_·~_n_h~_<fo __ po_r_·_. t~f ,uu u "' co = 
lanço· u uma. proclamação ao seu vl~ '--' '. , . dá.ao guar1dá a mater1a "<JUê Já- jifrfü1i i3ailtlstâ, tev'é füâ Ri-
povo no qual aeclarava que a tlTICA' FRANCEZA I mais <léteFia ser ,b1fb1foa:âã. êlitc'çãô ô irôii:i séil.$ó &lii nãcl 
l t' · ã ·· · lá, · · · · · t I Í'ilt'.o ócc01+êh qUan1:o seus re- publicai'. 
rft'./ h~ieii~~ s! ~~~i:et:ri; Óésccm OS l;UÍÜorés duinà pr'o- 1 éfactoré's "se S'entiràfü bâstaÚ- Ôs proSJêmás lâni ~~ ~titttffü. 
á brutalidaé!é dos invasórés. A xima rcorgariizà.ção éio goverbó te rofü~s e dispensa1·â1h a ,·e.r- .' cll.ndb â rrieilitlà qúé tãffiSl?irt 
Grecia continuará. . luêta:ndó, atê fratl~Z dê Vichy : •. blz:se que pelá â,ad:eir~. c_!'othinuHhão com beus .. 1 sê âppro:l:imàvà ~ eÍ)oíi~á _<la 
que a victória final coroe os I pressaô dás aUtol!dades allemàns, (9 .1.19'41). I Conveilçã.o Bãptlsta Bra.sllelra 
seus esforços. 1 º. sr. P!en: Laval, será l'ecdhdu~ No relatorio apresentado á que se reâ!iz3ti rtb Rid de J11,· 

n __ ia 22, quando a situação gre-
1 
:t' ao m1

~
1sterio, êómti agellüi . Cdnvençiio Bàpti3ta Brasileira neiro de 20 a 26 de jaíieir(} 

ga já erl!- Mstante ci'ltica, as 1 
0 

co;::_~aça: ~atl~o-a!Jem~n. ' cohsi'dera _1940 como ânn.o cri- J i)roxiril.ô pàssÍl.dó. 
tfopas . Italianas, aproveitando o, i', d! an e ~r ª~ 7sgum ha tico de tocló o Ü-abàllio Hapti~- 1 Nãttlralnténtê f3fv!lnârâfü os 
reêtio_ g"régô ,.da_. A_IBaiila_: . ch'cga-

1

1 !0~
11

~ en:a~
1
:r A~t; ti~~~~~ ta ífo_ ~r~sll _(23. l. 1 ~41 l,. , palp,I_tôs $Ôffre ás qúestões a 

ram as frontelfá.i:J tia Grecla, ln- .· d. . , t· J da . ' FJ_ xj'lliqu_ci110H as râzões. n·r:-- ! sereni disdHitlã:\; hã ã~séttibléa ·'alfa .. "'T ., .. , 1ft N ··· , 10. e mcen 1var an mau; as . . . ,. . . . 
va _1 ºi1rº ,...a zt·'1t1'c e ,·· ov

1
~ll'lbâro I relações éom 0 III RR-ich. 

1
. ra1ti-s0 aqtl'ellc pel'loclo a HI- füaxfrhâ é!oil Sai:Jilstá.!! Bríisllêi-

à$ repc à á e as cercan !t8 e I Revela-se que ·a ÁÜemànha es- vrnão Íla Convençã'o Bài>tistá ,;í:ls. Ph~guíHithítl Bs ãHlcúiís
Válona e EI ~ai.an. _ / tá. disposta a fa?--el' cedas coh- Báhiãrlà, é6ní a elrc,Jusãb de tàs: . tfüe fítrlí â éóniifüçãti? 

os_ c_o1·pos expe~kionatlos bri- ; ccssocs ao góvcfr10 âc Viéhy, des- -rat·iãs igJ·eJás. a nbva óriâili- Qifues âs stlftirefas iiüÉl nos l'e
tartmcos organizaram. uma_ nova ; de q\.Je a Ffança ponha á. dispo- zaçã-0 dá. Côüvênção Bàptistà s_el·va? "bil problenííis iÍão dJf. 
~ll1ha de defesa., CUJO obJectivo ; siçáô cios 11iizist.ás, o tiue r'estâ R\rârtgelizàdól'ú 'de . Periiiltttlilt-· ffo'els se lfa gfattti~s dlHihieh, 
e reembarcar pelo Pireu; as tr_o- 1 do antigo potencial cta industria co ê pflnclpâÍ!iientc 8s hiitiô- ciàs <tliaHto âo Hi8tld de eilca. 
p/\3 que com~te!"'a.m 11ª. Grecia. 

1 
francêfa. As tbntes àH'éfuâns n'c~ ro<:os casos elo procé:,;sll dá Mts- ,nÜ-ôs e qilâllto â sblil!;íl.o é18s 

_Em commumcado o(flctoso PU-
1 

gani á.~ Í'wtlciás, segundo as tjuais sãb Bà\jl.Mâ Hb Norte. jjôr êait- füesfüô~·· (J: t3ãf:it. 2S-H:Hi6). 
l?llca.do , ?ª ta. rdc . do . d!~ _ 23, ' seria CXÍ$'!âà _elo governo gátllci:', sa dos êllsitfrb!Ôs proftiihibs íio Ãcdihtuóti:-éé dã:Fãffiértfo (i 

1 

Be:lii_» ª~1:.u11c.1ª;ª q~e s?a.s tru-' uma ei5treit9'. colàboJ'aÇão mmtat·, s_61tilttári6 de ftec.·ifc e â poli_· ~splrlt8 siiBllr&fütil â p'élntô éH1 
pa;s Sé enconthna.m a 130 kilo- 1 consistente. ntt bccupáçào de ba- l. i·· ·· · .. · m,·1, a•-,. ··· ,. · "' · · · • ·· "-".. · meiros de Athebas .. cuja i;api- ! ses nav11es. d_ à F1~nça. ·e na pas-

1 
ca, . ~~pe~lali~e tó uO,s ttortJ~, <',béliezer G: CâlvàtHirite vér 

f r ··-· · · · · ct· · · · · i-l•· ~oHtra o~ ínissionarios nisso uin ifriirláe pÉ!fliêi flãra .11 ~çao era espera a a quelquer I sagêm de tropas germà.nicas em .',.".:. , .. ,, . ., .. ,. a·· e· ·a··us···a'' íia.Wt .. ls'ta· ,:i;;.11-··tr·;, i:,
O
.·, ;..1:a. 

tnbll'iell.tô. 1 d' · ão a· . ·· .,· , ttor,tc-altiCrJcaJ10$. U l' l Uo V u D,J' 
.. _. , .. . . irecç ª HesJla.nha. ·v·d·, · ,,;,·· · · F t · · .• .,f .• ,., s"il. e· "•tt··o··11~0'-. N'i-_·e·.:,;;; ~:;.;;:l,.·s'·o' i.~. 

Âpi:·ôvêitari~lcl as nilfiéuldá<J.es : As âgé11éia:s tJêgràpllÍéas noti- ~, r O º,8,, e.,set .ac OH. gra 'l."S,t· al .., rn yv1 ;o "" 

•· ., .... · ·· a·u1 .. --r 1.:. .,. • • · • · ·•• ... d",,.·· ... -., ·· -· ·: · tifos Vát'll: à v:da da denomma- mo1•eê~ril:fú ó~_ ~h;8Hfu~ ífa+iH!1· ~egas; à . gar!á. !1,lvadiu a. : clatàm . es!!,telligencias entre q . , ,. ,, ,, , . . . .. . . , , ,. . ,· . . . . . , . t' 

T'fu-ii'íã;_', ·i:. .. ~.;,:"::,· ;.H ô' =rto···-· Mà"''i'..'·1 "é··~-- · ., ,.,,., ... , <jâo vle_ram á_ baila rtat colutn tàil: & qUé demoriÉÍtfa .:.uêâ: <li· • , e_.; __ J~~;',!S~,nuo ~".';,.. ..!:"-'· .. 1 recna ,. -m _e o genera, n. , , ", -, , . ,", . < .. ,. . .. · . '! / ae Alexalldto~ls, anele CéS&i\l I Weygand. 1,i,zão pela qual k diz. TJaS }l?S ,dtgãoi,- off_JC!ªe8 dá.s ,;éfiidãdti dé 6piii18ês i!t8 sii 
:o~!~~~;:góaé iib~tsô libl~~~?i 1 ~be cÍ~~~il~t~ftr:!r~ti6t1tit~ ~:av!11

tit:sl~~it!~s º 
nd ~:1\~t~ :t1 :iw,i~~i~r!!t 

~UM fltl&ç!M com ,a 'J.'urqÚ!a.. , .w.11 (lQ 01·ic11l-4l Prnidmc,, .011.hi 1;1ursireµ1 08 má.is dl!í• mo/.l em prÓximo artjg°' 



B 
I 

cesana - Segunda-feiras -, 

ri O r 20
·~$:irw~nhor'a A.ux!li~dora j- '-.-:; __ .:,, .=,.,:::-:-:.,===::::;:=:::. __ :;;_. 

. - Curta Dio<!esàna - Se::tta• 
· · · ·. feiras .:..;.,. 20,iió' hÓras. · ticlas do lnt 

. São Lu:12 ·c1e Go1J.2aga - . 

d&de de São V~ à~ Pa1él1o ~rznn~io ~~~ -:- ·~~ti-
~ 'a er~: é que rem tódó .fi:!1ras -= 2-0' horas. . 

,,.,;. ......... ..-, ... , ., . 

CACHOliIRA . . .. ·. ,. - , ~ "' ' 

0 à,:pói<Í do ÉXmo. e Revmo. St'., Ven. Padre· · Cftam.pagnat 
Semarnt Santa - Mais urna rimontas do Lava-pés, cónti- P:jspo D,i~!W- D:otll E:'aulo de 

1 
~~enore~) - G_yinna,slo San- l 

-vez· realizou-se em nossa ci-, nulUld.o a exposição do Sru:ítis- Tarso Campos, constitumi para i tista - Terça-f8lras 20 b9- j 
0 ale, com gr.;i,nde brilh~ntisn::io' sl~o para !t . adoração nocJ::: quapJos deila pameipem uma ras. 
as f~t~ ~ c9mrn,~l}lo~çaoi na, a qual {01 f(;lit~ pelos , íiofoê'repleta de bençáol! de Nosso Nossa Senhora do M.onte 
~a ~:mip.1a $anta, @. qµaJ cons-. g1~11,.dos ~ari,ni>s c Snrs. Ho- Senlwr Je&ils Clili.®. ~!!rmt -:- Convento do Ca.nno 
tôu ' dó. ·s·egµ inte .i>rpgra.niJ.na: i Íll~ri,!Í. , - . -'- Sexta-!.eiras 20 horas. 

'Domfogo "de Ra?ít~ . .:._ Ápós j • Sexta feira Santa - Pela e NoRsa Senho.ra do Carmo -
e ~Ç@P. 4~ P.ttJrna~ ~iu à l ll?Anh~ ~~.s~ ~?s Pr~s{lntifi- (mnnas1o Sanq~ta - Sabj)a-
pf}ll~. Pf.9<:!~ão ~~ r~~P~, tfn- 1 c~.dc_>~ !} d,~!11~, c.~ri;m0_nl~ pro- $oc!~d.:lde de S~o V,lcente ~~!dos" - ~ h9:rl!-S- . 
~9 ~~1l9 ~ v<;>l~ ~ ~~lr!z. A' prf~~ Í? ~i~. ~ 1' lp ~.?r~~. ~~~ f/~!Jlo _ M{IPP.a de-m,<lflstratlvl! ~a~ ?º~Í - Oriil!!l,tl Temma 
eii~r~da foi celebrada a $a1;1ta o ~~r:"~9 li' ~eofm~~ d_e Je$~81 das r-~uníõ~s dos C~nselh~ do C'lTTf:lO - Qnart~-f~.ras -
J\llssa da Cruz fqi d3{1a a, bi;ll~r !m!l· · · , · 20 horas, 

T~rç3 fJ;Jir# -::- ./).'i. 17 horas ~;m ~~ N9~- -~~lior -~prto. 1 - C<?n13el}10 Ce~_Lral Dlo~- · 
saµIu ~ ~r~~3~ 4_c, en1;outro, ~·, ~2 horo& $.ahm a prociss~o saµo - 'Sede Sooíal - 2.ª . Vallong.n 
tendo a 'imagem ~ Nosso Se- do entf}rro tendo grand!3 a!luen- Quinta-feira de cada mez -
3lhor· dos· fiássos sahido da Ca- oill, de poy_o seµdo C!!,lcul~do 120 horas. São Francisco de Assis - ; 
pella. di> SenhÓr Bom Jesus· e: e?11 a'.0® pessoas. 2 :.._. Conselho !>articular· Ordem 3.ª São }J'rancil!c.o - \ 
n d~ 'N~ª/i~ S.~llp.~ra g;i, Igr?Jªl "sàbb84<f de ~Jl~l~ia - N~-, "1\il!:j)ljCO" ; ·· S~d~ SPchl.l _:_ Seguntla-feiras - 20 horas: 
M;i.tr. iz, ~;:i.v~n90 p_or occainao J se ·dia }l,0J1ve .b~n. Ç'1º d.o . F. ogo, UI.tiI,Ua q11mta-feLra de c~~ 1 S. anta The.rezlnh!;,. do. l\1emnp 
do encontro, sermão alusivo; a, novo, Pia Bapt1~mll,l, gl;ln;<l.o a I n1ez - 20 horas. Jesua - Ordem 3. São Fran
entradà toi feita a V la-Sacra segui.r C{tntada ª .. San. ta M .. i§!sa 3 - · Co_nsillho Particular· cise.o - Segunda-feiras - 20 
e dada a b~nção do Sautlssimo · de· Allelula. A noite depois da, "Centro" - Sede Social - UI- horas. n. 
S.i:i,·c.rl.lJil.., ~.n.tp. .· . li reza houve.ª_ co.roaç~o de.NO$··, t!in. a qµin·~.-f.eira de cada mez

1 

_sau,;to A?tonio - Ora.em 3.'. 
9irn,rt1.t f~lra i:;anta _ Pela sa Senhora. . - 2Q h_orfl~. . ! ~ªº, F ranc1sco - Quarta-fe1-

m3nhã. houy.~ iµtssa com Com- 1 Domingo de pascoa - A's 4 4 - Conselho Particular ·j taf!i - . 20. horas 
mÜnhão "éfe.rà! durante toqo o. horas da mànhã sahiu a ma-, "Vallongo" _:. Ordem 3.ª de S. Santissimo • Sacram~mto 
dia ·roram "áttendidas as con-, gestosa prod~são da ressurrei- 1 Francisco - 2:ª Sexta-feira de. Ordem 3.a. Sa,o Fra11_cisoo 
fissões, a noite Via-Sacra e t çil,o te11do a ràitráda havi<ló ser- cada mez - 2.0 h°'!·as. . ; S:i,b~ados - 1_:}º . ,. 

· b!lnçítR !lo. Sfl,nlJ1:1simo. ~ãp e Misiia Capt1:1da Solemne. 5_ - C~nselho Part!cular. Sao Bento Moste~ Sao 
Quinta feira Santa - Ns 8 Todos os sermões foram fei- "V11Ia Math1as" - Matriz Co- Bento - Quarta-feiras 20 

horas missa soleiÍlne cantada tos pelo Revmo. Padre P;tt1l,o i ra~ão de_ Maria - Ultima quilJ·. lwras .. · · . 
peÍO ReYm'o. Pe; '.Jósé Francis- Kremer S.C.J., ajudando. ·os: ta-feirál ge cada mez - 20 ho-! N~ssa Senhora dEJ Fatima -

· · · · · · · ' · · · ·· ·· · d ras • Jgre:ia Nossa Senhora de Fa-
co Von A.tzingen, acolytado pe- demais actos, o fü;lVII!O, Pa. r1: 

1 

· ·· · . : . · Do 1 · · _ 10 horas 
los R~:vmos. Pes Paulo Kre- Antonio Ecbelmeyer, S.C .. J. 6 - Conselho Particular. tul)a - , m.n~os · 
.. ·· •·· ·,., 'º"' ·. ,,·. · · ·. · · · · · · d S"· VI nt ~ s d Soc'al I Nossa Senhora ida Lapa m,~r •. 1?-C;!, e ·:i\-nti?ni<> Ecl)el- o coro estev~ a c3:r;p da 1 .e .3J-0 ·. e.e:~ e e .·1., . · .. ··~ _:. • ·. i·z _ 

·me""'r S C J a seguir foi ex- Schola Cantorum da M~ti-h>. sob• - l ·ª f!ext~ ,feira .de ca4a mez (Cubalao) I~refa Mat 1 
• 

· ... '" '. · · · · '. - ·. • · ~., · · · · ··· · · • · ' · - 20 h · Quarta-feiras - 2-0 horas. 
P?f!tO ·~ 9:doraçto o Santissh:no u .rege_n?ia d?-S Srt!l,S- ]r;icy ' ' • ~r;ta. "" ,. N.os~a Senhora.' Ari6arecidit 
S~l)PfJI:teijto. Ns JS horas após Guimarae.s e lr:i,ceo;.u. Porto Mappa dem~nstratfvo das (Fabril l --- . Jgrejit da Cia. Fâ".. 
ll Y!~~S~Cfft -pro'redeu-se as re- Gqrtlfl!i, Reuniõe~ das Çqnfer,néias bríl - Domingos - 17,a0 ho-
~----··-···•-··· · ~e sanJps (MuniciijíÕ) . ras. 

6! d M · • II São Pedro (.Guarujá) e:- Igre-·"0119re9a .. os .· ar1an.o. . .. "Macucc" fa Í\lM.~i:z . 'QÜa,rta-fejra 
Qull,n.do precisar concertar o füHl relogj.o .ou 20 lior;is. · · · 

j Jm!llacula-do · Cora~ão de Ma-

Amanhã, 
INICIC} DA NO$$A 

QUINZENA 
DE 

TAPETES 
MªgnifiPª QpQrtupidªdt par~ . 

sua v1ven• •' , . . V. S. atapetar a 
da! rr odo o nosso estoque de 

, 
tapetes que e, sem 
m~ipr e o mel)i.0,r 

duvida; o 
dQ :f!r~il 

será oferecido com 

Grandes 
lleduccies de Precos 

Casa A-nglo-8r4sileira.· 
StJc. de )\fAP.f IN ST()RES fazer Àfluislção Í:l.~ um novo, · procure JOSE' F: RIZZO, 

~_-"Ã_ye;·1~' ·~~~gel Pest:i.n:i, 12'1.C' .n:nciar, sala i'~s; · r.:a,: 
«}~guill; d~ *1:raç11 da Sé, é· ç .re1ojpeiro. que c~nye~ . 
p~là s~iedad~ .e pelos preços. gue .-pautam os seus 

l ria -- Sede Social '7' segunda- Viila M~hil).$ 
feiraf>l. - 19,30. horas. . São Sl;lbasti,ão ~ 1\:fatriz r,p- l 

'Sa)Jto ~tànislau Kostka --:- ração de M~rla '(Casa Par.o- l 
· · · ·· · · negociQS, ba lopgos ann?s. ·Sed~ 3?Pip.,I -:- segunda-feiras chial) - Segu,nda-'feiras - '-.:_·:_:_:_:_:_:_:_~~:_:_:_:_:_:_:_~~~:_:_:_:::_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_S:_==~ 

- 2-0 hora:s. ! 2Ó )wtas. · · · · · ~-

SANTOS 
. São Joaquim - Sed,e Social San,t',/\.rma, - I)ia,tri~ Coração IV co·· n'' gr.·e .. · .•. º. º····· E•J1411ha-·1·s1·,·-,. o - qµarta-feira-s - 19,30 ho- de M:;i.ria (Casa P_!irocNal) - ·. !i§ ,.,... •• 
ras. T:erçâ;i'éir;i. .,:... . 19,:io 'horas. N .•. 1 

O . CW1Bfess.q EJ.teharistlco Pio
ee•no · de ~~. 9ue se r~i
tará no proxi!Jll.) mez ele JµJho, 
de 20 ~ 27, V'eJD. ooniitituin!IÓ o 
objecto- de t9cla.s as a~çées. 
'.Nru! parµcb~, C!)IIl,O .em OO<b!.s 
~ ~1!1,ç~ r~g~~iis, n9~a-se 
UJJ!. !P,~IJ$.() P).oy~~~ e .11- xn,e
UJ.pf 9ei V~P,M !}~ !l~ ~ .lpl
lll?11!l,-nte ~lllfe~ta~ de Fé c,a.
thol!.cil, P<?JJ~~!tua um a\estwo 
bem · vivq e ~ , pajpltante de 
amor a ?ifoSIIP Senhor Jesu,~ Chris-
1.o r!!aÍlne~e p~nte mi Host!a 
con~!I-. Os progr,ammas que 
V~IIl ... seQ.Clç) leVaq<>s :a effeit,;>, lÍ.S 

tlUi~tllS-~éÍr~ e 8.9,S d,~ingoo, ÚS 

'Zll,30 ho111s, na P.R.B.-4 - Ra
dio Olub de S!!,ntos. muito têm 
ili/;~~<!<> aps ca4ip)icos f;)ll) ge~. 

· Os or;id.ores, ql.!e nesse progrnm
ma se','iazem oÚvlr, todos eiles 
dcrtaqos de grit~4~ cultura e de 

·. uma à.J?u,P.1-~ pie<ia.cl,_e, mµito t~ 
concorrlilo para quP. as almaR 
se curvew ,·éverentes diante rlp 
grande mysterio de amor, - a 
.Sant~a. Eu.cha.rl,stia.. Não po
deyemos silenciar, e. é com lm
menso prazer qµ_e rios re1,eriinos, 
ao gr~ CQncq~ q'1f! a esse 
programma, yem emprestando o 
sr. c~rubim Cq.rrêll,, que actua 
com<:1 lçputor. A sua v~ expres
siv11, e i.JW!llgar, dá uma belleza 
extni.oriit,niuia. ~ m,uito que t.em 
escrito sobre a Eucharistia e qu.e 
é pronunciado nos intervalos. Fe
licíssima foi 'a ~olb,a. do refe
rido loéutoí- pata os programmas 
(lo Congresso. Euchalistico Dio-
cesano. Apraz-nos mencionar aqui 
ts mb€m as nossas felicitações ás 
senhoras e ás senhorinhas que 
-t?m a seu cargo as peças musi
cu Ls. rnscolhidas coin muito gosto 
t' executadAs com muita perfei
ç':o. as musica,s irradiadas dão 
c,isejo a vercÍa.deiras elevações 
e,:piritUl*S. Me1·ece, igualmente. 
O!: nossos aplausos · a illustre di
rt'Cçâo do Radio Clab de Santos 
,que nímiament.e collocou o seu 
mícrophone a dispos.i-ção do Con
gresso Eucharistico Diocesano. 

Nossa Senhora do Terço - Jesus Mari:a Jósé -:- Matriz . . ac Ofta 
Qu.erendo .dar a su.a cooperac;ao Matriz ·. ,do · Macuco· - quarta- cciiação ,de 'fyrarl,a (C;1sa Pa- ~ 

llP qµe se vein fa~n.<t> em· prepa- feira1:1 ...:.. 30 .horas. roch:laj) - Qúarta-feiras (Conclusão da 8.ª p~g.) 1 R9ymo. l\fQP,S. Elrnestg' de 
r,à~ó ào CongreS!!Q. Eu.charlBti~p Nossa S.enhora. das Gra()as - lí).30 horas. · · . . 1 fiwJa. - S:i,w:l!J.ções. 
à Sgcle.i;!ape #e ~ão yú:ente .de Matriz ,do EP1baré - Ter_ça- Divino Espírito Sa:nto - Ma- mesma Junta, da q.ual V. 1 Re:cebi súà · carta de ·llí de 
Paulo, elll, Sant-Oq, realµ111rp., .em fejFaf! ,..,.-- 20 horas.' ' triz Goraçãi} dg l\i'aria {Casa Revma é mui' ·digno Presiden-1 Outubro p.p. 'em q'ue me':co1n-
su~ séd.e si1ai. ~ Ay. C.Ôn.S: R~- Nossa Senhpra do nom Conse- Parqchial) :._ Sextà-feiras te, ini~iad,~, sol>. à orienta_ção' µiupic11 a HOmeação da {µnta 
qr~'ll,es Alyep, 11,· 3H, A? .rro,n- Jbo - 1\/lll,triz do Embaré - 19,3-0 hora.s. ·· do mesmo Exmo. ?re_Ia!lp, su~s Jllx~_CJ.!.tiVa do IV Con~!lsso . 
lllO dll.lt 3 de Mlll.9, cqµi m1.c~Q ã.s Qu;i.rt,1,-feir.t/..S -,- 20 horas. 1 · N' ·Oº·ºa· Senhora de Lq"-.A !lS apostolicas actividades. · Eucharistic,o Nacional, a ... rea-
20 :io h .E!São lempe .. · · · · " · ·' · ""'> · · · • .. .,., ·. '· orp.s, u~ se,..· . S!:I. · · j Christo Rei - Matriz AJ;Jpa· - Matriz da Pompeia (Sede da Agradecendo a gentileza da lizar-se em São Paulo, no, Ínez 

,Pllcfll a ~w~! foi e:!ª®tii,q.O ;tm I redr.la :._ Doiµingqs - lÍ h~-1 Cong'regàçã.o Mà~ánâ) :__ Sex- participação, peço. a Jesus áâ- de setembro de 1942. 
1]r.ogr11,mµ1a (llle · - · amqs ce os I ras. · ···· t-'l.feiras - 20 horas. cramentado queira derramar faço votos para qu!l a .Tun-
'm.1.llto Irá !ljsradar. 1 · 1 d e · · · • ' ta seja feliz n.os trabalhos pi·~ A senhorinha. Emília àe Frei- UJ.~acy a.~ ynce.1çao aR mais copiosas bençãos so- 1 . · , ~ 
tas Guimarães< nome bastn.nte "<'nlro ~'Íatriz da" Pomp~m (Se.dP. da; bre Jv. Revma. e sobre· todÓs i paratorios e que o Congre~~o 
.conhe.cido 

1
10.,~ rodíi-S intelle,ct.uaes I • C'()ftgrega,prn M:ma na J - Sab- os membros da .Junta Exe, 1 alc:i,nce os maior!ls e:dt_oR â 

e autora de vários livro~, c.ecla- , Ragra:lo Cora,~ao dt> J0Rns bados - 20_ qoras. . cutiva. ,, · · .

1

, gloria de D?us e ao befiJ. das 
maró.. attendendo ao convite que Sant;uuri.o Cora,ao de .T'esus - _Santa _P_h1Jomeua --. JgreJa Deus guarde a V. S, tllma. P. almas. . 
lhe foí feito. poesias de sua la- dommgos - 10 horas. . Sao Bemdwt.o - Dommgoi; - Revma. · Aproveito cJest!l e~s~Jq_ pa~ 
vra Nossa Senhora Rosarw Ap· J.J hQras. J apresentar a V. Exc1a. llevma. 

· parecida -- Curia Diocesana São .João BapURla - RRcola D. Joi;é, Bispo dP. Caxias. os protesios de minha i!!íitna 
C()mo nu~rp prl~c~pal._ co~~ta j - Tnça-feira8 -- 20 · horas. d.i .Jabaquara - Sexta-feiras · 1 t) elev~da cons!derar;ão. · 

a confer.encia qi.1e será p!o.f.encµi 

I 
São .João Bosco _ Curia Dio- __ 20 horás. · PAROCHIA NOSSA SENHO- De v. -Rev'nia. · 

pelo Sr. :Or. Antonio Abl.as Fi- ,--.--,-,--~-,-----.------------------. RA DA CONCJ<]JÇÃO Devmo. cm .T. C. 
lho, medico e cirurgião, Mariano P. Frei Miguel M. LorP.nzTnT 
e Vicentino. Esta conferencia. Flores, Plantas ·e Orchideas Sena Madureira, 'l'errit.orio V!g·ario Capitulai· tla ·Pré'iazi.~ 
que está subordinada ao Lit.ulo Corbeill_es e qualquer i,erviço de flores_ sempre do Acre. :l de janeiro de 1941.; São Peregrino Alto Purus e 
ii.' EÍJCFIARISTIA.'. está serÍào mais barato Ave Maria. 1 Ac.re. 
aguardada com muito interesse, 
não só pela i:~reéida pieda,cje MERCADO MµNICIPAL DE .FLORES, E PLANTAS 
do conferencista, CO!llQ ta.JUbep} HENRIQUE iVIUCKFJRMA°NN l "B, UFFETS" 
pela sua solida cultura, _ facto- Ladeira Falcão Filho, 1 - Tel. 3-552;,. 
res, .entre .outros, do grande con- ---· J A DOMICILIO 

E BANQUETES 

cei:to em q~ é tido. Por estas I CASA ESPECIALISTA no ramo de Doces e Salgadoii 
raz&es, e wr muitas outras que s o R o e A B A finos . Capital e Interior ' . '' 
poderl.am i,er menci:Qnadas, não l MANOEL DOS SANTOS AGOSTINHO 
pomos ripyidas e~ affirma•·, ."'le . A S!'manir Santa: _ As soiem- te a apljcação pratica dos actos. Largo do Arouche, 8 - Fone 4-0460 
0 Snr. Dr. 41).tonio Albas Fllh.o n!dades da Semana Santa tive- d.a Sem.ana ~nta, foram brilhan
irá conquistar um exito integral, ram este anno um brilho ainda temente feitas pelos RR. PP. Ar
ma){ilµé porque todos os dias. ao não attingido. O povo de $oro- lindo Vieira, S. J .. e Mops. Fran
lado da sua Exma. esposa, re- cab.a acompanhou todos os ac- e.isco Antonio Cangro, Vigalio 
cebe a Nosso Senhor Jesus Chris- tos commemorativos da Paixão do Geral. cqm grandé µroveito para. 
to no Santissimo Sacramento da Senhor Integrando-se na litur: todÓs. . . 
Euchalistia. Como medico, o il- g'i.a cathÓlic.a. · Desde o domingo A Radio Club de Sorocaba co1-
lustre conferencista, tem SlJ..bido de Ramos, a Cathedral esteve laborou irr.adíando os a.ctos Ji
atravez do seu apurado crlte1io, repleta. notando-se a extrµordi- t,iirgicos. 
criterio inteira1Úente amoltj,ado naria piedade com que o povo M:ov}ment-0 paschoa.l: - Em_ aos santos princípios cluistãos, a..isi:,tla aos actos liturgicos. A toda a diocese vae interessar a 
conquistar a admiração e o res- prpc~ão do Senhor Iy,[orto. na prP.paraçüo para a Paschou. Os 
peito de quantos buscam os seus sexta-fe.ir.a S.al).ta. teve .enorme 
conllecimentos. ac.om~miamento. ne Çuinta pa- sectores cl,a Acção Catholica já 

o sr. Dr. Antonio Albas Filho. ra Sexta-feira santa as associa- marcaram os dias para a reali
será, antes de profe~u- a sua ções .religiosas, as fenÍininas du- za,çíi,o da Pasclloa de seus mem
conferenci.a, saudado pelo Sr. Dr. r.ax1/,e o dia e as masculinas du- bros e cooperadores. Assim a 
Euclydes de campos, Juiz de ran.t;e a n.oite, .estiveram inint,er- Paschoa dos Homens está mar
Direito e Director do Forum da ruptamente de guarda ao 88. cada parn dia 11 de maio, deven-
Comarca de Santos. S.acramento. · do haver um triduo prepárato-

A sessij.o s<>lepi11e _que a Socie- A ,explicação, e, prÍJ1-cipalmen- rio. A J. E. C. realizoct' dia 25 

de Abril e a J. O. C. far;í reaH-1 yite d_o Sr. Director <;l._a !l)~cola 
zar dia 4 de Ma.io. F.'rofi,ssio~l ",!\J. Feman~~-J>res-

A i:>.a.schoa dos e.scolares terá tesJ;es ", a itl).wensa J~l ~ re• 
lugar d.il,l. 1.0 de junho. ;t,Tos J;>a.Jf- preseµ.ta.ntes· dé jorn~· cj~ São 
ros támbem realizar-se-ão Pas- . Paulo; viB!taràm as ·novas offi
cti.oas paroqua~s. procurando, ali\- cinas, sit,Úi\das em La~àdp. Es• 
sim. conseguit' que tod,a a po- ~· nova,s · oftMJinas co~tí.tuem 
pulação cumpra seu deyer çatho~ a' primeira etapa da r~~ção 
lico. ~ uma ençrme obra: a c.Ol)§trnc-

l>.ia do Catec_ismo: - O Con- ção de @as as m~~Haçétl~ da 
selho Director do Ca,tecis,no :Pa- E'scol,a Profissional .em um untco 
rochíal da Sé 1·ealiz\trã festividà- Oocal. O terrénó ~ra . w: foi 
des religiosas no dia do cate- doado em ~~37, e agora já ~stão 
cismo. Terá lugar, tambem, UJlla terminadas as of.fiéJnas para a 
sessão solemne no predió da Ac~ secção · ínasculin.a, esperàridc-se 
ção Catholica, devendo ser pre- ·atacar, de,sde logo, as óbfa.s da 
sldida por s. Excia.: Révmà. o sçcção feminina e outras !pstal• 
sr. Bispo Diocesano. láções da Escola. · · · · 

Novas officina.s da Escola Pro
fissional - Atenàendo a uin con- .(Concl-ue na 2.a paç,.) 

Casin,ira$, 

Só na 
Srins, Linhos e Avian,entos? 

CASA ALBERTO 
V E N 

Largo Sao Bento, .40 - (S. Paulo) 

OAS E.SPEC AE;S A 
, ,· ·,, 

• 
o~ 

Rua Frei Gaspar, 3$f- (5.~ntç~) 
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U. Pet1i1 I11Iez 
1Jeney Sales 

N6 'nióme'nto da derrocada õa França, quando os ele
'dllffltos mais pat:tiota:s queriam a todo o transe continuar a 

lucta, os seus .adveraarios, partida.rios do armisticio, foram 

ANNO XIV l SÃO P-AULO,, 27 DE ABRIL DE 1941 
_], 

NUM. ·450 

E~'"=-;.:::!::::;:."::. .. ::·::: .1 Destruição · ~a Cathedral de · Sãa P11l1 
-Cada veii: mais ,_se "lf>-t'ifica, q.ue o armisticio foi a verda- j _ -

deir-a Victor.ia da Allemanba. Se a attitude heroica de De _" __ ,.,.,,,e·,- ---·,,,.,o.,,,,,,,,.· da guerra, nao terã r~clH'SOtt 

G1Hil:l;e f-os8€ seguida péJ:o governo, a esquadn:i r.-:ranceza. es- l moraes nem monetario ~ 
t.aria 30 lado da Home Fl~t. as tropas coloniaes d-e Syria e 

-do :Marrocos ao lado _dos soldados inglezes, e jú não haveria 
llID. ooidado totalitarlo na AfriGa. 

Por ou.tro lado. a resistencia pacifica não permittiria. a 

larga, e cooa vez mais estreita collaboraçào que Lavai, a Í 
;prittcipio, e ~a Darlan estã prestando, em todos os cam-
~. aos nazistas. 

Desimpedidas as tropas na Africa, e dominados os ma
res meditm-raneos pela esquadra anglo-franceza, {> prova vel 
~ bem oU:tra. fósse _O· <re.senlaee da 1-ucta nos Balknns. 1 

Tudo :isso impooru Petain, com o seu prestigio, forçando j 
o· a.nnisltieio, - que p&i,a o seu esplrito, -de direitista e:ttre-
madO, com um :targo cOllVivio em Madrid, para seu aperfei
~~~~~~ t9.t~r,i!), ,- era o ideal para a Fram;a. 

* 
Oon:t â critica s-ituação ingleza resultante da derrota nos 

Balkans, fala-se insistentemente na reforma do gabinete. 
E sui,ge sempre em soena o nome prestigioso do homem· 

que, como Petain, em 1918, dirigiu o paiz pará a. victotia.: 
Lloyd George, 1 

Hoje, porém, é preciso não esquecer que elle é um dos j 
Pl'l:'mêiros germaaophilCÍs inglezes ••• 

E-YITE 
ABDKRECIMlNJOS H! 

Confie seus predios á nossa organi
zação que augmentaremos ·~Us 

rendimentos. 

"A Zeladora+.Predial'' 
ADMINISTRACÃO PREDIAL, COMMISSAO 3% OU 5%, 

COMPRA -DE IMMOVEI:S POR CONTA PROPRtA . 
. JJOBRANÇAS DE ALIJGUEJS ATRAZADOS, 

i -. ADEANTAMENTO SOBBE ALUGUEIS 

SECÇÃO BANCARIA: , 
DEPOSITOS 00M JUROS MENSAES,.' 

DECONT.OS EM GERAL, 

N. B;f -- Sobre nossa idoneidade, quaesq~r informações. 

1 ., 

:-1 
Renato Alvim Maldonado .& Filho

RUA JOSE' BONIF ACIO, 39 - 2.~ andar -
PHONE: 2...2401 --o-- S. PAULO 

., Nc>ttciàs :t-eléigioaphlcas pro- de Sio Patslo, o maior templo 
·: -.cedentes de Lc>ndres annurntta- prc>test-ante londrino, e um dos 

ram a destruição d-a. cathedNil. maiores edif~ios deste genero 
no nwndo lntetro. 

as cerimonias e.la 
verdadeira. 

unica Igreja 

Sua destruição .·foi um rude 
golpe para o protestantismo -in-

· emprehender ~a ree<>fl'!ft'~ 
ção. 

Os homehs se àproxtmliWI dlll 
Deus na torment-a. A con.,e;,,. 
são do famoso pastor Niemoet .. 
ler ao Cathoticlsm.o, anmancla~ 

1 da com gfandes v-isos de· ver
) dade, seria mais uma brilhante 
' demonstração deste facto. 
1 . 
i l::' nos llcito e .ag~adavel ·es-
i perar que a igreja angliean~ 
i batida agora pelos ventos de 
1 uma amarga provação, comba
l 1ida em sua estructura mórál. 
1 juridlea ~ financeira, venha a 
1 ruir como obra meramente hu-

i 
mana, que ~. 

E, no logar de suas rulnas, 

1

, praza a Deus que não fi4uérn 
apenas· escombros, mas que se 
edifiquem templos catholiCóSt 
que consagrem novamente_ à 
Inglaterra como a ·"llh~ ''dos 
Santos", que outr'ora foi~ 

G r an ~ e Romaria 
O~erarla á Penhà 

No dia 1,0 de maio, Dia do 
Trabalho, será realizada, pelos 
Circulas 0perarios de São Pau- 1 

lo em homenagem a Christo, o 
Ol)<!lra.rio Divltio, commemeran-
do o glorioso Cmcoentenarlo da. 
Encyclica "Rerwn NO'i'Bil'\Un" e 
implorando por intercessão da. 
Excelsa Nossa Senh<>l'a da. Penha 
o .restabelecimento da Paz no 
mundo, uma grande Romar}a. 
ao Santuário <le Nossa Se
nhora da Penha. 
· Partirá. a Romaria da Pra.ca 
da Sé ás 6 horas da :manhé.. -

A' chegada na. Penha, haver.\ 
MISSA CAMPAL oelebrade. pelo 
Exmo. Mons. Ernesto de Pa.ula, 
OD. Viga.rio Geral, sendo distri
buida a Communhão ás pessoas 
devidamente preparadas. 

IV Congresso Enchar~tica Na&llill 
Infelizmente, esse templo gfez; cuja agonia 'ienta · se vi

era dedicado a um culto here- nha accehtuando de ha muito, 

São conVidàcms a tGmar parte 
nessa publica demonstração d.e 
•Fé todos os Circulos, Nuclees 
Operarias e o Syndioatos, com 
suas bandeiras e a totalidade 
dos seus associad:08, operarios e 
operarias em gerà.l, os Joé.ista.s. 
Vicentinos, Congregados Maria
nos, Liguistas e fieis de todas 
as Parochias desta Capital. tloo, e portanto não servfa para e que, possivelmente, depois 

Resultado do Concurso para· a Muaiea 
I Semana. de Estudos de Acção Ca
:thol1ca para ·O Clero de Taubaté 

do Hymno Official · .ReaHzou,se em Taubaté a' da Acção Cathollca, - pelo XII Cobferencia - Accão C:li 
primeira Semana d:e Acção Ca. Revmo. Pe. J. Rosa Goes, tholica na Roça, pelo Revmo. 

.Rtfuillli-se, no salão nobre da respondente ao pseudonymo ria -, Laudate DomÍliulll t:tio.Uca para. o Revmo. Cle.ro VI Conferencja - Liga Fe- Pe. Jairo de Moraes. · 
Cul"ia .Metropolitana, a Com- "Eucharis" verificou-se que a Hun:ilis Alma~re1;te fulqu-E;Ila diocese, ~ue começ~u minina de Ac~o Catholica. XIII Conferencia _ • Acçâoi 
m:is.são Examinadora dos tra- composição é da autoria de J. Agma Branca - P1ac1dus . no dia 21 e termmou no dia sendo conferencista o Revmo. Catholica perante O Concili · 
balhos apresentaõÔs para o M_ G<>nçalves de Rezende, resi- Sales dos 1:ampa~ - Capei-, 26 do corrente. i Padre Leonnrdo Campos. 1 Plenario Brasileiro, _ el~ 
concurso da. musica do hymno dente em Mogy das Cruzes, á naum .- Rei. David - -.M:atm· o Exmo. Revmo. D. André I VII Con~erencia. ~ _Juventu- Revmo. Pe. João José d Áz • 
official do IV Congresso Eu· Avenida Voluntario Fernando Chr!sh - Servus Domm1 .- Arcoverde, Bispo de Taubaté,' de Cathohca Bras!leira, pelo I vedo e e 
chartstico Nacional, a realizar- Pinheiro, 30. Acclamou-se pois Zacheu - Um filho de Deus iniciou-a ás 19 horas do dia • Revmo. Pe. Carlos 0rtiz. · 
se em São Pauio em Setembro I o vencedor do concurso para - Zero - Maria José -'-- Am- , 21, · na capella do Externato São i .VIII Conferencia - Juv'en- .. XIV. Conferencia , - Acç§.~ 
de 1.!M2. A commissão escolhi-! a musica do Hymno 0fficial füosius - Bitornei - Guldo ! José tend-o s. Excia. Revma. t.ude Feminina Catholica, que. ·Calhohca e ° Cat~smo, pelo 
êa pela J°unta. Executiva.- do do IV Congresso Encharistico U'Arez:i;o - Amadora - Hugu / pro{~ri<lo a allocução dP- aber- foi profe..rida pelo Revmo. Pe. l Revmo. Pe. Antomo Moraes. 
Congresso Eucharistico consta- Nacional. 'famhorini - ?uara,;iy -:- Jo-1 tura, Houve Benção do SSmo. 

1 
Benedlcto Calasans. xy Conferencia-:-- ACQã.o Ca

va dos Snrs. Maestros: Com- Antes de se encerrar a reu- , sephus - Reg1s - Fides - , Sa. cramento, e foi cantado O j IX _conferen.eia - Cruzados . t~o.h~a, Protestantismo e Es• 
mendador FranC$CO Casabona, nião Mons_ Ernesto de Paula, Athanasio - ,Jota - Adad - Veni Creator. -Benjamins e Cruzados-Aspi- l pintismo, pelo Revmo. Padr~ 
Di.rector do Conservatorio Dra- Vigario Gera~ e Presidente da j Ra Vanola. . .. • ,.As outras reuniões ·,de estu- 1 rantes d~ A, C., pelo Revmo. Agnelo RossL 
:matico de São Paulo, João Go- Junta Executiva, agradeceu em A Junta Executiva recebeu dos forão realizadas ~o Salão . Pe. Evansto Cesar. . XVI Conferencia - Aegãii 
mes Junior, Savino De Bene- nome do Snr_ Arcebispo Me- as seguintes cartas: Nobre daquelle Externato, gen- ! X Conferencia - Circulos lle Catholiea e a diUnsão do Moe 
'dictis, Conego Antonio Alves tropolitan'? e da Junta ~xecuti- t.nmente cedido ~la re.vm.a. 'Est~õos, pelo Revmo. Pe. José vo Tustamento e de Boas Lei,. 
'Siqueira, Pa.dre João Baptista .va, a valíOSa cooperaçao <los BISPADO DE CAXIAS, Madre Supe.rtova 'daqueUe es- Mana· Ramos. turas, pelo ~ev'mo. Padre Alllt 
~ Siqueira e Padre Silvestre illustres . memb.ros da Commis- tabelecimento XI Conf81"encia - Retiros es- tonio Barbosa. 
;Asconati. Apresentaram-se 59 são Julgadora. Caxias, 22 de novembro: de • pecmlfzados, sendo conferen- XVII Conferelltlia - Acção 
.~oncorrentes. Depois de exa- A seguir foi lavrada uma 1940. C0NF'ERENCIAS E cistl}, o Revmo. Pe. Ascanio Catholic.a nos Collegios, peJdl 
1ninar detidamente as compo- acta dos trabalhos a qual de- Illmo. e Revmo. Mons.: Er- CONFERENCISTAS Brandão. Revmo. Padre Eurico Galiého,. 
'Bições apresentadas, a Commis- pois de lida foi assignada pe- nesto de Paala D, D. Presi-
são unanimemente escolheu co- los membros da Comm:isaão. dente da Junt-a.' Executiva do J Conferencia - Importancia 
mo vencedor o concorrente Além dos dois premiados, .IV €ongresso Eucltaristico ·_Na· capital ua AC1_;âo Cat-holiea, Por 
'que se apresentara com o pseu- apresentaram trabalhos, . com- ci001al - São Paulo. , Mons. Rlly Sena. 
fdonymo de "Servo do SanUssi- positores com os seguintes TenhQ a honra de aceusar II Confereu.cia _ Pa:pel fim· 
:mo Sacramento,",. Resolveu ain- pseu.d..onymos: o recebimento do offi-c-io de V. daméntal e décisi'9'0 dos ABl:lis-
da a Com.missão conceder men- Aemulus - Tres Marias - S. Illma.. e ltevma. de 16 de tentes Ecclesiasticos, sua f-0,r- 1 
~o honrosa ao trabalho que La La - Ignoto - Crucifixo outubro findo, communicànd-o- mação, sendo confer~ctsta -<Y 
:trazia o pseudon:ymo "-Eucha- e Terço 15s-1 - Brasileiro - me haver s-ido nomeada pelo Revmo. Mona. João A:lexanidre -*" • · Hal"oldus - Braunianus -1 Exmo. e Revmo. Snr. D. José Loschi. 

A seguir, verificada a sobre- Mm_ C. P. - Pax - Carmen , Gaspai· de Afonseca e S!iva, III Conferencia - Os chefes 
eart.a correspondente ao pseu- Jocundum - Flos .Agri - 'Ma- D.P. Arceb'ispo Metr-opolitano leigos, pelo Revmo, p,e. Be
donymo "Servo do Santíssimo riano - Paulus Fia vim, -,- He- de. São Paulo, n . .Jnnta Executi- nedicto Cunha. 

Sacramente>" encontrou-se ape- lion - Itua. no -'-- Max. imilia.no v·a. do .. r.v_.. Congress. º .. J<]ucharisti-l IV .Co .. nferencia. -' 0rganiza
Jl8S a indicação "Anonymo". O - Geraldo - Coris - Flay co Nacional, a realrnar-se nes- ção geral e es.peciallzada da 
-.mor. pois, do hymno vence- Joc1_mdo - Fl!)_rinius ~ ~lm-1· sa : C_apital em. _setemb;q_ de Acção Catholic~, por Mons. 
dor preferlU. · oeculta.r o seu p!ic1dade -. Itapemtr1m _. ' '- . l.942,-. como tambem haver a .Toão Alexandre Loscbi. 
:~:~9.-~~~ ~ ~eUM>r --AL ~ de :Aia.. , ~e na 'Z.ª --.:i . V ~ · .... líome~ 

De.posilo_ de ,moveis· 
Moveis novos, ).1ltimos estylos; quasl de ~t 

Dormitor.ios para casa:J com 7, 8, 9 e 10 peças, massiçoa. 
entatbados e compensados, desmonta>.1era, desde ssosooo. 
600$, 650$, 750$, 800$, 850$, etc. LUXUc>9as salas de Jaa• 
taf" com 10.1:2 ~ desde 500$, 660$, -roo$, 150$, 8008 
850$, 900$, etc. Sat.as cte vlsftas, ternos estofados, es• 
crl~ntlthas. e gr.mde q.uaut.fdade ~ .peças. avulsas pua 

quarto e sala. Aproveitem esta rara opportunidadel 

R. HENRIQUE SCHAUMAN, 729, Plnhelroa 
Travessa dá Rua Theodorc> Sampaio, 1160. 

~ 

• 
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A1111oDV 'Dlnctor. 
SÃO PAULO,. 4 De MAIO l>E 1:941 

Dlr-eotor-Gerente: 
Pl.fNfO OOll1mA DE OLIVtüflA FRANCISCO MONTElftO MAC1'1A1>0 

co!pr:º!!:~:~:z:i~ n!: M AI o M. . E z D E M. . A·RI. 
existe, no IlI. 0 Rmoh, q.ua3quer 

especie de perseguição rel:igio- r·---""-"~----,,,..,~ ..... ------,.. .,.,.,..,.,,,..,..., ' ·-sa. Entretanto, ha dJ.as atr.az., I 1 1 IJ~.,aul5.,.~,8~_l_l_'1!;ti!tl.!!1~..-*.if.N'¼•~lil!U!:il_l...,l.tv,J._l~,1:'!"'tltt~~,.~1 ... 1f!lt• .......................... ~ .. l~•••!9t:"••• .. •••• ...................................................... ~~ ......... ,1u1'!lt!il!!9" .. !1!!1'_1.1!!1ge!tll!Pl~~~••.•••1.u 911~~-

;?·:E: !T-:?1rE: Consagração á· nova , Cruzada de Orações pela Paz 
com evidente insuspeição tem . , 
visitado a Allemanha., fez a a-f- · 

· tirmaç~o de que, nesse pa~ é , Pela terceira vez desde o 
prohi~ido faze: empreza-s Jor- m-icio de seu pontificado, o 
nalisticas d~~stmadas_ ª ~efen- ! Santo Padre Pio XII dirige ao 
der a Rellg1ao. Preciosa mfor-1 mundo christão um "appello 
mação, esta, de um jornalista á Paz" para que reunidas as 
digno de creâito, não s6 pelo , preces 'de todo O orbe, mor
titulo que tem, como ainda pe- ' mente das crianças, consti
Ja sympathia com que tem com. tuam estas unisono appelfo á 
mentado mais de um as.pecto mi.serk:ordia divina afim de 
'1a All_emanha hodierna. que volte a paz á 'atribulada 

Santisslma Virgem Mãe de 
Deus, durante o proximo mez 
de Maio, para invocar a paz 
para a angustiada e afflicta 
huma11;idade, d=ejamos por 
meio dest.1 carta a vós dirigi
da, repetir essa exhortação a 
todos. 

são franqueados a nós, mas 
estamos ce:rtos de que, apezar 
das innumeraveis e graves of
fensivas de toda a especie, a 
Justiça do céu jamais será ven
cida e que "o Pae das Graças 
e o Deus de todo conforto" 
(Aos Corynthios 13) jamais 
nos faltará. E sabemos que 
Seu Amor e Sua Benevolencia 

Appellando para Elia do hor-· ·se teçam que acalmem os co-

Annuviando-se cada. vez mais 
a situação internacional, a 

hum~nidade dQs nossos dias. 

EDITAL DA AUTORIDADE 
ARC.HIDIOCESANA 

Nesse momento em que a 
guerra augmenta de intensida
de e augmenta em effeitos de
sastrosos; neste momento em 
que ella esmaga o coração dos 
homens; neste momento em 

para comnosco são infinitos. 
Mas ainda outro motivo para 

nossa confiança e nossa espe
rança é que temos junto ao 

ro.r da nossa situação de pec
cadores, sentimos que ma'is 
agradamos á sua maternal af
fecção, conduzindo n os s as 
crianças em numero sempre 
crescente ao seu sagrado san
tua rio·, especialmente durante 
o mez de Maio, para que ellas 
pleiteiem a nossa causa.· Para 
que qs pequeninos com suas 
innocentes almas, para que os 
pequeni-nos, em cujos limpldos 
oth-os parece se espelhar e re-

guerra ameaça, agora, a penin- "De ordem ·do Exmo. e 
sida iberica, Infelizmente, po- i Revmo. Snr. Arcebispo Metro, 
réín, não é só a guerra, que I politano, venho apresentar ao . 
põe. em risco ôs<l.ois gloriosos Revmo. Clero, Secular e R. ~gu, I . 
paizes de que a America Lati- lar da -Arch1diocese a car,ta 
·na recebeu a Fé e a ci;iliza. que S. S. o Papa Pio XII, glo- ' 
gão. E' a heresia, tambem, que, riosa~ent~ · r.einante, e.nviou ao 
mais audaciosa de que nunca, emm1nent1s.srmo Cardeal Se
na realização de seus temera- cretarlo d7 Estado, na qual 

. . . appella mau; uma vez, para as 
rios e nefastos des1gmos, bate . d t d d t· 

á t d H nh crianças e o o o .mun o a rm I 
ag:ra p ~ Pº\ as 8 espa a de qÚe, unidas, peçam a Noss.i, 
e e O uga .. Senhora, no"" mez de Maio, a , 

(Conclue na 2.ª pag.) Paz para a Humanidade. 
S. E·xcia .. -Revma. recommen-

.. 
E m Vl·s1· ta '·ao da, pois, com particular inte

resse aos Revmos, Parochos-

LEGIONARIO reitores de~Jgrejas, capellães e 
directores de collegios, que 

. promovam com as crianças, du-
Na ,4.ª feira p.p. quando se rante o mez de Màio, Horas 

realizavam os trabalhos reda- Santas sol.emnes, procissões e 
ctoriaes desta folha, deu-nos 9utros actos'de piedade com o 
9 prazer de sua visita O s.r. intuito de se. obtet" de Nossa 
Euripedes Cardoso de Mene, Senhora, Rainha: da Pa,z - a 
r;es, secretario- geral-· do- Secre- ! paz _para os homen-s e ·-p~' ,as 
' . d N . 1 d D f .. . naçoes. ,3r1a o ac10na a e eza ,,a I s· P 1 29 d Ab -1 de N M ~~ e M 

• • · , · j 1941 - Mons. Ernesto de 
Rece,b1do pelo d!rector : ele- , Paula Vigá~io Geral". 

mentos· do corpo redactor1al do ' 
LE'GIONARIO, S. S. se mante
v~ em cor'dial e animada pa
lestra, durante a qual foram 

TEXTO Ç>9 APPELLO DO 

SANTO PADRE 

ventilados variQS .assumptos 
O 

ori·-E' o seguinte, segundo 
de actualida~e para o movi- ginal que recebemos do Exmo. 
mento cathol1co. e Revmo Vigario Geral da Ar-

o Sec.retariado Nacional da . chidk>ce~, 0 texto do appello 
Defeza da Fé, que se encontr1:1 1 do Santo Padre Pk> XII: 
sob a sabia e proficiente di- "Mí.rit-o embora tenhamos 
recção do Revjllo. Sr. Padre pfena contlianga nos fieis e, 
Cesar Dainese, S. J., é obra especialmerite, nas crianças 
de grande alcance para o a-pos- que tão zelosamente attende
tolado catholico, e edita um ram ao nosso appello do anno 
orgão espec;al, já bastante e.o- passado, a que se juntem no
nhecido por nosso pubJico. •vamente di-an:te do altar da 

COIRES.SO EDCIAIISll&fl -RAClOIAL 
Cartas recebidas pela. 

Junta Executiva 
Poços de Caldas, 15 de No

vembro <le 1940. 
· Revmo. Sr. Mons. Ernesto 
üe Paula. 
· Laudetur J. Christus. 

Agradeço muito co-rdialmen
ile a V. Revma. a gentileza da 
communicação da nomeação da 
?unta Executiva e demais com
Jll!issões preparatorias do IV 
Congresso Eucharistico Nacio
nal, a realizar-se em Setembro 
de 42 na grandiosa cidade de 
São Paulo. 
· Enviando este agradecinwn
to formulo os melhores votos 
f,l8lo feliz exíto da digna Junta 
e Commissões, para maior glo
ria de Deus e lustre da nossa 
Santa Igreja, na1:1 abençoadas 
l_)aragens do Ypiranga. 

Deus guarde a V. Revma. 
tJUSTINO, Bispo de Jui0 de· 

'ftr.a. 

Nacional a realizar-sê em São 
Paulo, acabai de me fazer, pela 
pessoa do seu •mui digno Pre
sidente, cord~lmente agrade-
ço. - 1 

Notando a tão selecta esco-' 
lha dos membros que compõem ' 
a referida Junta, e muito mais 
ainda, imaginando a orienta
ção que a mesma. terá, da par• 
te do Exmo. e Revmo. Metro
politano ~ São Paulo, Dom 
José Gaspar de Afonseca e Sil· 
va, estou certo do brilhantis
mo deste novo certamen de fé 
em terras de Piratining_a. 

Auguro, pois, a mais franca 
acolhida em toda esta imensa 
terra d.e Santa Cruz e envio 
á D. D. Junta ExecutiV'a minha 
humilde benção, que desejo se
ja prenuncio de graças celes
tes para todos os que traba
lharem pelo, maior triumpho de 
Jesus Eucharistico. 

Palaclo Episcopal de Mosso• t ,TA YME, Bispo de Mossorõ. 
'116 7-11~1940. Ao Illmo. e Revmo. Sr. Mons. ' l Ernesto de Paula, D.D. Viga.do 

lllmo. e Revmo. Sr. Geral da Arehidiocese de São 
Satisfeitissimo pela commu- Paul,Q e Presidente da Junta 

nicaçio que a Junta Executiva Executiva do IV Conaresso. :ülu-
. ·~ w. ~~ ~~~ ~~ 

que perigos de toda especle throno· do· Aftf'ss·frrío a amab11- flectir af{j'uína cousit cio espfen
ameaçam tantas nagões, tor- lissima Mãe de Deus e nossa dor do céu, urndo comnosco na 
nando-se cada vez mais agu- Mãe, que, por intermed10 da 01'3Ção tevem a Elle a petiçã~ 
dos, Nós, confiantemente ex- sua poderosa intercessão, pode que sempre sendo a Elle q•.1e
primimos o desejo de que a certamente obter para nós to- rida, mas agora se torna, r,iara 
Fé levante os esp.iritos e os dos os favores que Lhe peça- J que o reinado do amor rireva
corações ao céu, do qual, no mos. l:esça no mundo; para ~o~ não 
meio de tão profunda perptexi- Ponhamo-nos portanto, e aos mais persista o esptri,~ de re
dade mental e desordem ma- nossos problemas, sob Sua pro- presaJ:ia para que a ,desavença 
teriat, tão somente pode vir a tecção para que Elia faça Suas entre os homens seja substi
e&perança de melhores dfas, nossa preces e nossas aspira- · tuida pef.a harmonia que re-

0 facto de nossas orações e ções de modo a satisfazer a concHia e un:e; e finalmente 
nossas aspirações mio terem d:iv:i·na magestade. par,a que onde presentement~ 
ai-nela prodtlZi<w o resultado Que EHa attenda as nossas profundas inimizades se ele
que ardentemente desejamos fagrinias, q·11e E-lia nos forta- vam provocando desgraçada
não faz com que nossa con- leça em todos os nossos sof. me11te a desordem em toda a 
fiança em Deus diminua de frimentos, EHa nos consol:e em parte, novos laços de amizade 
modo nenltum. Devemos todos todas as nossas tristezas, e a 

TODO CATHOL.:ICO 

deve ler o 

continuar com constante e per~ luz. dessa afflicção, nos habili
severante devoção "pacientes , te· com a esper.an.ça da eterna 
na tributação, inststentes na ! recompensa que nos tornará 
prece". (Romanos 12). 1 mais fa~jl sup.portar to<¼~ as 
~ fflitn~!J 4~ Do,us ~ .. 90,~ ., ·'' L ~ e. 1 o N ~ ~ 1 o " 

rações dos homens e traga ao 
Urnverso a tf'an(fUtHidade de 
wna ordem baseada na Just~ 

CONTRl:BUJÇÃ:0 D-AS 
CRIANÇAS 

Que os pequeninos implorem 
da amant.issima Mãe de Deus 
o conforto celeste pa:ra todos 
aquelles que estão soff.rendo a 
particu{armente para os refu. 
giados, exi'lados e prisionei-ros, 
e para os fericms nos hospltaes. 

Que os pequen:inos peçam 
com a persevef"ança das . su~s 
innocentes vozes, qsue a dura
ção desse 3fl1!ustf.-OSO tnfortu• 
nlo seja breve, afim d,e qJJe,. 
tendo soffrido, jus.tamente, µe• 
los nossos peccados, possamos 
nó fim, ser conoo-lados pelo 
conforto da divina graça (:~r.e
viario Romano para o f:V Do
mingo) e para que, portanto 
brevemente vo.lte á terra os 
resplendentes raios da paz du
radoura que se conformem com 
os inviolave,s princípios da 
justiça e da caridade, não con
tenha germens de discordia e 
rancor nem reuna em si, cau
sas de guerras futuras, mas 
que pela effectividade da união 
harmoniosa fraterna d35 na
ções, todas marchem juntas, 
ajudando-se todos os povos uns 
aos outros para que todos pos• 
sam gozar os fructos de seus 
trabalhos na liberdade t-ran
quilla que os acompanha e con
duza com esperança e e<>nfian
ça, ao longo das estradas da 
sua peregrinação terrena para 
a Patria Celeste. 

Encarrego-vos portanto, nos
so amado fi:tho de tOl'»ar co
nhecidos todos esses desejoa 
e essa exhortação a todos, da 
maneira que julgardes mais op. 
portuna e antes de todos, ·aos 
Sagrados PasU>res que chama
rão a attenção dos fieis confia. 
dos á sua guarda. 

Em demonstração da divina 
graça e em testemunho da nos
sa benevolencia nós vos damos 
cordiaimente a benção aposto
lica a vós, nosso amado Filho 

1 
e . a todos, especialmente ás 
crianças, que receberem esta 
nossa exhortàção cÓnfr~nta e 
expontanea devoção''.. 

Nem absolvição., 
nem Extrema Une .. 
ção~ nem sepultura 

eéclesiastica, 

Segundo informações for11~
bidas pelo Revmo. Mons. En
rico Pucci, representan-te, na 
(:idade do Vaticano, da agen
cia ue publicidade CathoHca 
N. _,e. w. e., os Bispos Hol
la~dezes · publicat'am uma pas
toral lembrando aos fieis que 
ainda se acham em vigor o~ 
dispositivos contra a partici
pação de cathoiicos em movi
mentos libe.raes, socialistas, 
oomm'llnistas. e !lllWionaes-so

cialistas. 
A pastoral :reitera essa pro

hibição e deeiru:a que a 1-ecusa 
de absolvição, Extrema Uncçào 
e de sepaltura ecclesiastica se, 
ap,plica aos catholkos que 
prestigiarem o mov'im~mto na
cional-socialistas. D:iz, afinal, 
esse importante documento 
que cada vez se torna mais 
claro que o movimento nazista, 
não somente ameaça impedir 
a livre execução da missão da 
Igreja, mas tambem põe em. 
perigo a concepção catholica 
de"vid:i, dos que tememriam~ão 
. te dell,e p!µ!t{ojp~ . . 

. - ..,.; . .... ,. (. . ... 



~~i-~ ~--t.l~ sio Pauto, 4 de Mato cte l1'4I 
_.,,;.7;:--,g...,.-~ .. :,...,...,;.~.,~cz 

IEGIONAtl.IO ! o·· __ -- ..-e-- •.• · --,_- ,.,,:;~- . =~1::~s~i1 racao 
- , G ·t· l Cj ra u,.ator1a! 
~ a A~: O S. anniversarfo de sagra• 
~ ilJiíflVM'ITTiada Coacetção, A çiici . e~isc~_al d.é , s. . ~xi:~. 

~OI!e, ô-1538 Revma. o Snr. Arcebispo Me-
,C&fm Postal, 28'9 tropolitano foi asslgnalado .por 

~tmras: gnuwe numef'ó dê commemo-
l!Amio • • .. • ,. w .. l6S009 raç6ee, que exprllnlrám, de mo
' .. extelior ·• 25SOOO do eloquente, os sentimentos 
~ • ·- • • • '"' ~ 1= de respeito e affecto de seus 

exterior • .. diocesanos. 
~ avulso • .• , • ~O Dentre tantos testeinünhos, ;., atrazado • • _,, . - ·. 
, Roga.mos aos D08SOS as~· certamente .~odos elfes . multo 

· (as C01nnumicarem a mud~ de gratos ao coração do Insigne 
~ ,;ndeJ:eço:. _pz:::a s.-~ Pus·' p~do, n,en~um e:>c~.c:d,!.u e~ 
• .;li!~. bi'Hh<> e valor á homenagem 
· - · · · · · do Cabido Metropolitano, cujo 

ANN1JNDIOS ihlerpr~, ,o Rêvmo. Snr~ Co-
nego Dr. A12tonió de Ca$b-o 

i'~ iabclla sem ~- Ma,y;er produzi,u â formósa ora

Não publicamos coJlabof'aÇio 
tife pessõas extranhas ao nosso 
'équadro de a-edactoua. 

çio, que ab'ãixo traiiscrevemoà. 

tlfu grancÍ.ê monta? í:íorquê ta~ ae, st rià medma cíe súas poss1- te na suppuca àrctênte que fê-1 
manhó .Jacowamo, quando Um só )JUidades não se _ e.-;fo/.'ça, n~ cu~~ 9 a.~tol\l,do, . . __ 1 
monósyllàbo z;ioderia. cóntribuir traba!hà pelo consegWr, E si, "Orémús pfo ~ntistité Nostro," 1 
paril hó~ gera.~ aferroramento? podendo, não se trabalhá, é sÍg- E que é par.a. tiós nól!só "antis- , 
Porque a,s ordens e conselhos da nal certo de qt\e nio se q<*r tito", liósso Arcebispo? E' a en
Igrejã l'iãó ~ müít.er se diga sem- realmente àqunio que ém p)i.la- · c:ârnâçãó dá Igrefã; 'é o là'çó que 
pre como devem ser a.ttendidos, vras e gestos por vezes tão sen- nós vincula á Cathedra de Ro
Vêm. de Deus, que é Creador, . e tidos, se pede ante o throno de ma, séde da Verdad.e e do béih, 
se dirlgem ao homem, que é mi- Deus, é o penhór, de nossa união coin 
seravel e pecc,àdora creatura, . o convite, pois, da Igreja pa- Jésus Clirisfu, com Deus. 

1 
Tantó basta para que se coin- ra a oração. envolve o convite aó Mui~~ se f~}ª h~je, 'dile9~issl
p~éti<:l8, sejam récebiclos com trabàlho, Este está tão natural- mos irmãos, eJn Dêus, e em. N, 
!)l'Ofunda gratidão, compréhendi- mente ligado áquelle como e cer- SenÍlor. Numa frequencia des- , 
dos com attenção meticulosa e to que quando se e.stá empenha- nórteiilifu, repetem seú nc\nte ·iià
attendidos com amor intransi- do em obter uma graça, àge-se crosanto leis e legisladores nuina 
gente, Paza que nes diz Deus intensamente por conseguil-a, epocha em que se creria ''deflní~ 
que oremos senão para que ob- Será verdadeira te.mbem a re- tlvamente assentad'a a impiedadé 
~hamos o óbjêclo de nossa ora- ciproca? Poder-sé-á sustehtar nós góvêmos dôs povos, Tét-se
ção? E eis que empregamos as I que tambem sempre quando qué- iam mudado os tempos, ou per~ 
qualidades e os sentimentos in- remos attili.gir algum fim, e pa- deram as palavras sua signifi

êó·N'f\. 

Nl.JAÇÃO 

ÔÀ , •• 

p).'Qtfil.4\ 
~o os leitores verã:Q, tra• dispe:n.save:Js p&ra que seja nos- ra tanto pomos em acção todos cação habitual? E~tamos no âl~ ta• de umâ nótal,ei peçá ora- ·ga ohtçãó .a.i'tendidà. os recursos naturaes de qué dis~ vorecer . de . nôvás. cíaridÂdes para 

toria, pela solid~ êia cfl)útr-ina, N'estê i:>iiiiso carlss!mos irmãos pomoo, 1:ezàmos tanto quanto a 1nt-eui.gén:c1a i>eio ~omfofu so
o LEGJONARIO t1m1 o nm· bem como peía fkleUdaiie ~om mui¼ se ·tem' insistido, sobre ell~ agimos, pedimos ta.nto quànf.o béran.ó da Fé em Deus é na 

'·ximo prazer em receber visitas que éxpf'i'mlú Ós sentiméntós se fá.ia muito, e :muif.o se escre- nos esforçamos, esperamos em súà Igrejâ, ou nos imergimos 
'ás :!nstallagões de 8U8. reda,eeiO dê toda a popúlaçío. v.e,. ~~tiliirii. alguns a neces- Det~f!, _já . ~ão ~irei . ta~tb, m1:1_s àinc\a mais profundamente nas 
e ofticina, mas pede que Dão Dissti s. Revma.: sid~. da confiança, outros, da malll, mflmtainente ma1S do_ que trevas cío confusioii:ism<?, d~áb'ó!i- 0 i:.EGÍONARro jâ tefu trd( 
trejam as mesmas feitas DU llúÍntld.a.<iê, outros, . pedem o em ~ossos talentos, eni nossas co qué sérvé tão só par.a perder 
2as., 3as. e 4as, feit'as, pol'! exi-: Ex:<:efilentissimo e RevetendÍssi- P.ÍnOl", 'como çondiçâo eÍisencial, relaçoes, nossa capacidade . de as almas? ó'cc'àsiãb dê dizer tudó \i'uàntxi 
gencias do serviço. nío Senhor Areebispo Metropoii- pa2'Íi. que sejâfu deferidas às pe- trabalho? Quem ousarlà, entre Os factos elucidam esta du- experimenta ein seú c'ómção,. =============~11ano., - Cóliéndo cabido Métfu- tiç~s qiiê_~~I!JOS àO throno da Vós, carissimos irmãos, susten- vida, Quantas vezes, com effélto, a resp'e1fo da glórlósa ê ca:, 

COMMENIAID ... , 
f»:ROPAGANDA ESPIRtTA 

, Pi!Osegue a propaganda espi
I"lta, visando, sob1'etudo, as 
classes populares. Propaganda 
;mbrepticia, insidiosa, capcio
sa. Temos sobre a mesa uma 
fo1·mula de admissiio de socio 
para um centro espirita, des
tinada aos empregados dc-mes
ticos. Porque procura o espiri
tismo alastra,r-se pelas cama
das menos cultas da popula
~ão? 

Estas porções de nosso povo 
v,~m sendo trabalhadas, de ha 
scculos, por toda especie de 
ahusões e crendices, origina
rios da união do fetichismo 
africano ao indígena, Neste as
sumpto, possuimos um Folk
Jore riquissimo; um Folk-lore 
t enebro&o, povoado de seres 
monstrnosos, que opprimiu a 
in ag1nação e a consciencia de 
g·eraçõ~s e gerações, forçando-
1>1 a praticas ridiculas, supers
licfosas, pouco limpas e peri
~·osas, Ora, este lastro secular
:nentr• accumu!ado e vivido de 
i ,adicçõ0s f0tichistas não po
,l., sei· abandonado de um mo
mento para outro_ As classes 
iuferiores do povo se imp1·egna. 
mm dellas, e ellas v·ivern uma 
,

0 xistencla 8Ubte1Tanea, na 
· ronscleucia popular. apezar de 
tod-0 o progresso e «e toda a 
ob,ra educativa, já realizada. 
Entretanto, com o tempo, ellas 
tendflrão necessariamente a 
desapparecer, expellidas pela 
vei·dadeira civilização, e passa
r-lo a ser apenas lenda..'! curio
sas, e o objecto das pesquisas 
:rtos estudiosos. 

E' justamente este sanea-
. meuto da imaginação popular 
que a propaganda espirita vem 
perturbar. Quando esta propa
ganda se di.rige tão es:pecial
mente ás classes baixas tem 
por fina!Idar:e fazer um appell-0 
a t.odt) fo,jcbism.-0 adormecido 
nas cou~Jiencias. E' com o re-
13urgir dos velhos abusões que 
.esta propag,anda conta, é nisso 
tíUe ella espera. E, por isto, 
ta.1 propaganda é silnplesmente 
nefasta, pofa 'Visa, arrancar 
mna. grande parte de. nosso po
vo ás realidades concretas da 
vlda, pai·a lançal-a :dos deva
Jiiefos excusos, mentfrosos :e 
~nveneuados da supe.rst'lção, 

Ainda que adlnittamos ,para 
argumentar, a cerebrirut :dis
tincçã.o entre alto e baixo e~
:piritismo, @e prete:u,de esta 
selta quando qúer aproveítar

politano, _ Reveréndl&imo Clero divina :i:niiíé!icordià, Séja-me ho- tal-o? Bemaventurados, mil, ve- temos viÍito darem-se gÍ·áças a tholicissima Hespanha, á quaJ 
_ Dillectissimos Irnião.s: je ijc1to lembrar úin?, condicção, zes bemaventurados os obreiros Deus, em documentos. officiaes de deu Nosso Senhor tão l)articu• 

"Oremus pro A:ntistite Noitró'' mui½s vez_~ ésqtiecida., que, não da vinha evangellca que, depois nossó séculó pelo exito de crimes lares provas de seu amor. E 
No dl:a ém qtié à A:tcliidiooe- obstâlite, lfillguJ.Mnierite importá de serio exame de consclencia, cujo ho1w àbala ·a terra e que 'd'e fror't'o'gál, 'Ó ·q~e diremos? 

se de São Pa.ulo celebra. cOIU ju- , ao ob-jeeto deste sermão. Deus possam afflrmar que, conceden- levantam columnas de . sangüe O càthólfoó brasileiro 'q\'ie 'náo 
~ o aimiV~ de. ~ '1é:téNi com tanto màior genero- do embora, COlll-0 devem, á ac- que, como óÚtroi-a ó de A.bel, at~ d'edicà;r ã Portttgal úm té~la
eplseopal dé seu Nstôr, mêlilár sida.de. -rt~ pedidos quanto ção tudo quanto _ena' merece e ~lÍlg.~ em'? ~Ílxo~o_ dó AltfssiÍilo, ~fa;. Jissiínó. â'ffeéto, n'#iti ~ ·liom 
~ nãô podér-iá. hevér dó quê- •r fôr â sincé1'idÍíd~ é in.sls- r:quer, nada subtrahem á ora- mlilitlo vingança? Na~s desap: -brâsWetfô, nem cà'tl{o~fo1> }~r
a sttppiica. ·liitirgiéa éla Siuitt @.êiâ., é~ qiie i)a.têinos á$ por- ç o, .ao seu papel p_rimaclal, es- párecem é Ii<>r 'isto nãÕ fi!itá. dádeframiá1tê êsdàí-icrilo. :Bas
I~Ja. repetidà lUl6 nossas Dlo- tas dê suá :muníricencia. Que- sencl.a1, insubstitllivel em . todo quem dê gi{aças a Deus; leis ini- . ta dizer isto para 'qué I1:e ~qm
ceses sempre guê recébéinos à ter múlf.o, guérêi- com intensiãa- ápostolado bem .désenvcilvido ! quas sé promulgam,. ê pela pas- iirehén'da 'cóin qife interesse 
benção do SSmo. &cramentô. do, ~ér .. ~.~. perseverâiiça, pé- Não apena,s á oração prescrlpta, sividâde com ·que s·,.·,;. .;·e·'ce''":!das· - · 

' , - ou áquella qu ad '"' • !J àcotáp'án,há~é>s tudo qÜanto se 
E de f·~,.;.,;. q··ue· ••o'tos- m'e··lh· o· d.ir,. com .. · 1nslsre .. n. eia ....... .;.;:..itosil. e - .. e se · orna. com nso· fa1•- ·quem·. dê gr·· a··,;.;-~ a·, ·ne· · us, """"" Y' · -. '"de,-~- 't1·.-·.· ·,. - · /_,,V· - os explendores da Litwg!a Sa " ""' ,,...., rêfirà á/•ue.·ne nóbr'e 'P-itfa, ''Ài--res podêr.lamos formwar que os ...., xec Ve!, pedir at.: mesmo de- . , - Não só se expuisa . a Deus da " -~ 

eia Santa. Igreja.? Que pâ~vras pdis de Íiôs pareéêr que éspéran- grada! mas também áquêlla que legislação, das es·oolas, <ia fe.- sim, foi êoin a n:nífor 'angustia 
poderíamos mê!ibor~ do qúê as ~ nenilumá jâ llb.s resta de ser- se faz .no isolamento e na humil- mllia; da offfcina; dá sociedade, que fidúbem'os pó!'. 'fm~ h'ôt'fcia. 
suas encontrar para exprimir taês mos áitêiidlcios, els utn:a condic- dade, na meditação recolhida, e I!láS com essa materfa prima hu- de jo~n'al qirê 'Ó 'caíiilêà:l-·Pa
v-0tos? Que poderíamos farer de çãó dé eff!citc!a para qualquer no exame honesto da conscien- maná privada de Deus t'ênta-se triarcha .. de Lisboa pÜbHcou. 
mais Iouvavel êto que repe· tir com oração. ela, na diligencia pelo conheci- t , · ivil'~" ·~ · · uma '()l'()(!lama~ão da.' 'q'Ílal se 

m. ento do espir. ito da IgreJ'a afim cons rmr uma c ,.,,..çao - que é 
fervor especial, no cita. dé hojé, Nem outro foi o mocío como exàctamente o oppostó ció que, deduz que sua ·pátria 'êstã ém 
a oração que a. !greja ordena. te agii:am os S'!,ntos, cuja Fé trans- de que suá àpplicação sy.stbema~ devêra _ser Q. Chrlstandàde, 'e.· ·po, r pe.rlgo, Assfm, neste mé~ de 

· ·· · -- · t1ca .aos actos dá vida [eve á , · faça com tanta frequencia em portôu. ' moiit. anhas, CUJ'a prece isso tudo não dão acaso 'gra' ça·", Maria, ·queiem.''·o. s pedi':,. 'e; '.(.pe-. - - emenda necessarla, ao esforço . . . . :r. ' "' 
nossos t.emplos? fé<ihou S:bysmos. E não a.dÍnira perseverante da vontáde para a. /Deus os que -consumàram, CÓÍ~ · nhadàm'énte 'á Mãe 'd'ó ~'U. ·que 

"Oremus pro antlstite nos- qae assim seja, Porquanto o pro- despir O homem ve!hq e revestir- laboraram, apoiaram. ou, de quà..I- proteja 'i>órfugal ê â J{ê~páhha. 
tro". .. Rezemos pelo nosso prlo Jesµs chtlsto se encatTegou se· de Nosso senhor Jesus Chris- quer maneira, cohonestaram tan-. contra as incertezas <lo ·ino-
pastor. Grande ê g· nave recom- de récommenct.a.r a inslstencia · tas desgraças? • · · ~ · ' to .. na. authéntic::i.d.àdé das virtu. - mêitto presente. 
mendação! Súa rà:zão de · ser dos pédidos é o ardor ém que des que todo catholico deve ·as. Esta parece ser, .irmãos dllec- • 
apraz-nos, hoje ma.Is do que deve, quêm orà, envolver sua. pirar .a possuir. tissimos, a eP9cha. dos í'a,lsos pro.-
nunca, lemb:i'al~a do a.ito desfie preôê. E,. no . Antfg'O. Testàmen- Oht a oração que não é á phet.as, dos . falsos pastores. o Deve ser accÚh!da' com re
pulpito, . . to, riâo attend:e O senhor aos VO• préce .f. Ug'a.' z. de um m. omento, mas. . Evangelho não VOS premune_ tan- :'!!.ervas a noticia, _ aliás auspi

Realmente, devemos rezar pe- 00S de Dâ~J, pre~ente por vem preparada com uma VÍdÍt to. contra O ~Obo que inv~st,é ãs p_iosa, da conversã,o do pÍÚJtOI" 
loo que o Esplrlto Sanoo éollocou ~el' éúê um_ "homem de. deséjos'Ó, de mortificação, de virtude, de escancaras, sem occUltar sua na- Niémó'elfêr ao Ca,th'ÓUcfaino. 
á testa da Igreja de Deus. Pa-· Jsto ê, éapâz de vmiçõês arden- l ·t · ·t•- . ··. ·. , · ·. turem, feroz, ou _a· pérvérsfdade. e· 0 ·m· _;,,.·r··r.e· i·to•, u·m·· te·'ie'·g'·:,.;,..-m· ma 
ra ,a.m~l-ós, r~peitaJ-cis, pâra de- tes, sustêntadas com humildade uc a pel utaZ e dimoda.da., como de seus ·intuitos ... ·Não. é tanto o. V ... 

, Ih ·tod· . .h. . .>::iif-A. · .. -,, . és d vivifica. em Jesus Christo ·º .apos- ath. eismo c=oo',.. que· const· itue' ' da Eur-ópa nos informou, na seJar- es o o bem, a tail- '"'r:-:merosa aos p e Deus? · - · •...,,,., 
tas razões que a Fé nos indica, Ass.lin tà:m~m nós, c,arissimos tola.do, como fórça ,a Vontade Di- maior perigo. Aqúe!les que v'ós, semana passada, que.'o. Sr. No~-
e este dever da oráçâo occupa lrmãós, dev'emos desejar com em. vina a fazer-nos bons servidores falam de Deus para melhor vos ,moeffer está, promovendo Ulll 
posição .pri:Vilegiada entre os mais periho, ·querer com tenacidade, de sua Ca.usa Santa. Dizia al- persuadir que são de Deus as movimento de unificação eu• 

, gúe·m, á semelhan"" de Archi- - · · · · caros e gr~es que temos. pedir {l()m insistencia aquillo que .,.. obras ,q'ue se consumi:uu. por ins- tre o Catholicismo e o P.t:Otes• 
Não he.slto mesriY- em -"f'-- dese.·jitniàs, ,.,,nfo· rm· e a von~.:.,.e medes, que com a alavanca da ti a -· d d ' • tantismo, que estariá eÍlcon-

"' ..,. u: ..., ·"""-' oração, ellé deslocaria o mundo I g çao · ° Forno, esses. sao 0 

mar que cumpnremos este de- de Deus, E' assim precisament.e E todos nós, não gostarlamos de pior perigo, a ·maior calamidade, frando resistencia da parte dos 
ver com .uma J)érfe!ção tanto que devemos pedlr pelo nosso d, l da is'· ia l . . l os verdadeirós fâlsos pastorei; que Bispos catholicos aUérnã:es, 
maior -~ · · is · · f 1~'- ôr t Não ~-- t De es ocar · m er odá4a em se' veste· m e··m pe·· 1·1es de cord·e·i~o · · · - · qua,,_, ma per e.., ·f pas ·or, se con..,n a us d ~- · ·1;e· , . . • A. ser verdadeira ta'l rioticin, 

. · . - · 1a · · · '• · 1 que se eba.., ei, · triste mundo, pa· rô m···a•- fa· cil·m· ente vo" a' fa. star · · nosso amor para com Deus. com 1)11, .. Yras prortunc a:la.« - por te· ? Q . " "' ., evidentemente, o Sr. Niémoel-
Reallm +~ · De · ·é f I'd d 'Dõ -T- con mporaneo · uanto não tra- do veraa·d· e!ro A' ntis. t1'te e' vos· en,;.,, quem ama a us, m ra onna 1 a e. ..,.commen- balhàmos pà.r,a conseguir seme- ler ainda eslá longe• da Igreja, 
ama a sua Gloria, ama a Slia dândo ~ue rezemos ~o nosso · conduzir para os precipic'ios te- · · · - --
Ia."' ,~ · ,;..~- J , · 1.ad. . f - lhante victoria, quantas Iuctas me· ro· 80.8 .0. nde co·r·r-em' 

06 
n·o·s· da' uma v. ez q. u .. e, se elle. f. º. sse ca• .,.e""', ama as a.m,..,., que esus ·pre o, quer qúe ·o açamos de 

Christ.o l'éSg~OU com seu sangue -modo -profUndo, .sincero, perseve- não suste.ntamos! E porque a não iniquidade, espumam torvelinhós thollco, cómprehendàrià 'qúe só 
preciosissimo .. E, como a Gloria :rante, ·1)al'a. assim obter a Glorlà:,. conseguimos? Porque i;l ·são mui- de erros no negrnme das aguas ha uma fusão poss·ivel, áii.s fi. 
de Deus foi por Elle confiada ao ;a gtamiéza, á fecundidade do go- tos os que trabalham, são poucos po!luidas poli; 'que dimanam da }eiras protestántes cc;im as ca
zelo do Bispo, c;omo a, Igreja de verno eeclesiastico, que o mesmo os_ que vercladeiramente oram! fonte das trev.as, tholicas: é o desàppa'Í'ecimen
Deus vive da. viglla.noia, e eia so-. Deus o incumbiu de exercer. Corte-nos o cora{lão ;à contricção, Só na união com à Igrejit de to d9 protestantismo pe,là ·~on
lioitude do Pastor,' có:mo ·as al- Si -assim flca. éxpiicado porque, cubra::.se nossa cabeça com a cin- Deus, que é a Igreja Catholica versão de seus fieis á unfca. 
maa, que Deus remiu · só éncon- c9nvidàndô.;nos a orar, não nos ·za da. dor, anuviem-se n?ssoi; Apostolica Romana é, dilectlssi- Religião verdad·eirà. 
tra.m a plenlmde dos !rúctos 'da ~ a Igreja a maneira como de- olhos com lagrtmas de pemten- mos i.nnãos, que se enéontrà a \ 
Redempção ru& · união com seu' vemos pedir; já se entende que eia - 0 ·Céu se derrama:1ª em verdade, o bem a fellcidàde. E só • 
Prelado, rezar paio Pastor é ré-, 1 deseja a Igr€3a tambem tudo gra?as e .a face da re1:_a se mu- , está com a Igreja ·quem está com O ultimo numero do "

1
Pr<> 

· , . · daria toda Dos que nao é pos- E'ccle·s' ·1·a·· noticia u· m' fac· to 
Z!U' especbtlmente. Pll.1:'8 ·que. Eile q*afido.· ,. . envolve uma óra.ção real- . ·: . · o Pastor por êlla e pelo Esplrito 
se desempenhe de modo cablil ·de· .mente fervorosa, que procede de sivel orar deveras,_ sem trabalhar Santo collocado como gula dos symptomatico. A Loja Maço-
sua missão elevàdis.sl.tria, 'e éste uma "vontade firme, de um dese- para conseguir aqmllo que se pede, fieis no v.erdà:éleiro caminho da nica Luz Transatlantica, de Pe
desompenbo a todos nós nos in- jo 'sincel'O, E' ce1to que das SU'as que nossos braços que se abrem salvação. E este Pastor é pre- lotas, elegeu para a dignidade 
teressa, sarmentos que somos ·da ovéthas espera o Pastor ao lado e se enchem de 5!1ºr no afan de clsamente aquél!e "Antfstite" de "verieravel" o sr, Virginlo 
vinha, que é ·e(lle, ovéniâs q't:ie so- 'das preces, ·o auxilio, a collabo- collab~rar com nosso Pastor ~a por que com todo o fervor de Pereira Neves, ministro da 
mos do :rebanho, que 'é -délle, ração 'no arduo mister de dif- diff1;1sao do reinado de. Jesus nossa alma hoje le'v.antâmos nos·- igreja protestante episcopal da
canteiros ~ somos 'de iim jàr- ·fundir ·o reinado de Jesus Chris- Chnstº· saibam tambem ·cruzar- sa:s preces, E' elie o unico pils- quella cidade, 
dim, que só a elle foi coBfhdà. to, ·óbra sublime mas de respon- se longa, piedosa e h~mlldemen- tor na Archiqiocese, Só a elle de- o protestantismo a:ffirma ser 

Not..a.e, càrJsstmoB irmios. que 'iítiblifdaâe esma.gadora. Que cus- veis seguir, E ·nós padres si por chrlstão, A rnaç~narla P v.lo-
o corivil;e e á, 'oràém exnreua tárla ·â Igreja júntàr ào convite ·o· u· R. ·o':. vezes somos chamados pastores. le11tamente antl-chriRtã, Maa 
atravez da palavra "or~1us", ·ptira -a oração outro pam a col· o somos porque delle recebemos _ . , ·ainbof! sr 'entendem ·bem, irma-
sendo da Litutgia,"é da Igreja.,'e JatiórMão? Porque não diz ella PRATA E PLATINA o encargo de sob sua autoridade 
não nos diz ·o 'modo como -aeve- "or.êinus et Jaboremus pfu antis- de toda especle,_ ao p·reço past;orar. E vo..q leigos si • sois naàos romo eSíão no propo'àito 
mos ·orar, ·Não nos fécoiii:men- te ·uóstro?" Pórque é desneces- mais alto da praça, com- ovelhas, o sols emquanto vos con- de deS!rnir ª fgreja Oatbolica. 
da ella. nem fervor nem recolh:i- sario. Como dissemos acima si pra-se. Consultem nossos _ servardes á sombra de seµ baculo, . • 
mento, nem humlld~de, neth con- ·para -orar -como· devemos é· ,pre- preços. Rua 15 de Novem· Para vós como para nós, 1onge Tamliem é muito digno de 
ff.ança; diz shnplesmen:te "ore- ciso antes querer profunda e bro, 193, 2.0 andar, sala delle não ha salvação, Afasre-s'e r0gistro o que noticia aqu~lle 
mu.~". Qual o motivo de tio ener.glcamente o que pedimos, 23. - São Paulo I' delle O ·pa.dfo e passará a ser lobo boletim, acêrca do ínoviin'énto 
singular omjssão em materla de ninguem quer deveras o que pe- , (Coricltie •ta. 4.ª i>li •• ) dos "mormons", Jtr.<Jsa có&up-

ge da :Tgnoraneia, da supersti- :.. 
qâo e da ingenuidade popular 
parn. Progredir? Se dahi não 
r.esulta.r o mais :lnsophismavel 
·"baixo" espiritismo, já não ha 
mais logica sobre a terra, Por
tanto, compete á Policia cohi
bir tal propaganda afim de 
í!vftar o recrudescímento da 
"macumba", do, cure.ndeirismo; 

·~'. 
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Comprem~ ext:111,·st'flatnente 

.~_ A .S A 

o L -f e o s 
suas joias e seus presentes na conhe<ida Joalhar/~a 

-e ASTRO 

tissima seita está eín tmnca 
activldade. e depois tle ter fns
tallado um centro -em 'São 
PauJo, inaugurou outro no lltio 
de :Janeiro, a 30 de Márço 'já. 
começaram as reuniões publi
cas de i;1ropaganda · ínôririõn-! 
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Nada tem o LEGIO!ll'ARIO 

a dizer sbb:re a :'toflií11çio ue 
um "governo grego,; qu~ ''ezt• 
t.rou. em. entendimento, com o 

,;, de outras aberrações seme. J 

lhantes. 
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Rua 15 de· Novembro N. -i6 
(E.fqUina da Rua Alk>e411eta) · 

,, ... , .. -· ~ 
J 

Umcos concesslonarlos dos afamados · 
relogios "E 'LE C T'R-A" 

. tazistuo: :a <1reC:ia 'talhbe:tn :te.' 
ve o seu QÚÍslftíg, ~ Íló •o
mento actual trata-se de eu• 
C9ntrar óufro pàra · ~~ · 
o Sr, Chutchill 'e i;irôcüfàr ·~ 
~~~19)'~ 
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j' CRISE NA_SEIU BAPTISU JOI s Ultimas novidades em JOALHERIAS MODERNAS 
· de ouro, :ru~ e brilhantes.. . 

Os prõhlêmas dá t êõnvênt•õ 
Baptls~~ ._lflt~s11e11ã 

GRANDE ESCótiIA kM um~b~ VARA PllESENTES 
ô.istf~&uu:lótes oos R~os M11ttdiâis O:M E,G Â *' G M E G A - T I S $ O T 

Pé. AGNg.LÔ RÔSSI Casa /Ãntunés cie Oliveira resumm Unioo e Paz! brackm por- Ben.fo Loeb 
:etri. duas palavras aquiilo _que tanto os da ala eónse-rvadO'rà. 
.a . Cónve~ão Baptisfa devia À a:mtii:ção pet.â; lid-el'áiiça 
e:i!iir dos ministros: lealdade ri.às actl~iditdés e iristitl.Hçàes 

, e .$thica (Jornal Baptisfa, <le dênomii:íáép-Ona-es, a exéÍnsãÔ 
2-1~19'41). No llU1l1C'l'O seguinte <lei elerÍlentos cxtrá-ngeiros rids 
do mesmo jornal achou melhor pÓl:llos de destà:cinc, 05 àconlê
. acdrescentar ainda: J.'e&peito cimênt.os eompÍi:Cados .do Se-

l 
.A Joolhetia pr-ef-edda pelá ãlt.ã sooreifa..1le HA ~ GERA(;6ES 

. ... . - ... ,,; .. -. -- .·.·····- ,,. 
4Pi4\Q!i4i ~->éta..,,_g;; H 

miifoo, maior amizade, intem,o iniuario d N · t di 'd. ó iiumBh:i dos l-rilos riíto f.ossé l 
entendimento, enorme cooperá- . . .. o ()~ -e . YI lam .º8 ihfinib;,l ID' hiüüi pcirhm . . Nà
~ão e infercambic:i éntre eis mi> bapttStás em: dois gt·ánéles par- da poderá. fàiel-os cômp.relfoii,. 
. ni_stros do E'vangelho. Faz . ap- tidos . e. ~~egou-se . até ii _ optitr der. Clàuiflêairi dê capei cisas 
pe1fo insistente aos pàstores P~la divtsao da Conven<:aci, Na- todbs os àfgu1iierilôs ! 
e missionarios. esquecidos des- CJOnal. em duàs, ª do Norte e AJg.1:1Rs a:i,-rovehài·ão por oer-
de espirito de franca e cordial a do Sul. • to! Des1:le que éstoarou aguei'-
umizade. N~ssê ari1bii:itité cúregà:do 1·a, noi:tsas paginas vem reve-

"O que se está vendo ulti- fiz-eram-se os iwepãfatlvos dâ l.a11d-0 faeto,f3 provenjêiites de 
.rmitfuerite, não é um desejo ar- 27.á: .A:s.senibléiá' dá êo.fivonc;ãó font"1s autoriza.das e fidedi~nas 

' Bajfüstà B.r!isileirá. Ei-â p'ré- \ - Destr)liÇào .de Igrejas, cujas 
dente de promover o reino de 1 · · ,.,,. 1 • - .. ' ~isó. d-àr m:pà sofoçãd a esMs · asso_c1a~es r~Jg:osas . sao º~: 

1 
Dêjls na terra, mas, sim; de prÔblêmà.$ ifrênWütes, -évitàú- ~artwuladas. Fuz1lame.ntos, ou 
.gálga.-r posições de domínio nas ·do, f>orém triàiofes wi.àíés. Pelo , mte-rnamen_to nos _campos d~ 

·i•I. 

Governo 
Archidlocesano 

' 
;;.a..-;.;:-í-·;;.õ;;.·.-·i;;,;,.i..:".,·i;.·1;.-1;;.·-• ..,--.1··,.i.;-·i.,.---,.,.·s_,;s;;.·o-i·2 .. -_ .... .,-.~~C••-""·~ .. --::-y••ie;n...,;.·, .. ·.1_ó1i·r,.-1_•1o111,..,.~::: a., ~-e:-4>, 

in~tfütiçi!es; aqni plântadas e , '. ·;, . .. ,, .·. ,; . 1 c_onc_entra~.a9 ,de padr_~ q'.1e ~-ª 1 
·_ grÍl.llde:tnente auxiliftdas; pes- que al/;'uns esci iptores fizer~l:11 f negam a obedecer as ordens · ·· _ . . .. , . . . . . 
, soàlmentê e flmi.nceirmilente, difficil acroli~cia: parà expli· I riiàis absurdás. ~"echàriieiitos ~IA 27 D~mingc J lhas dé_Mãriã .álli pr~sênte .. · 1 taVSAn maa:ea.das para o di& rz.' 
'-i>elos tiossos íi·iiiãoi3' norte:àme- c~r q~é as d_ec1s5ê_s d_~ Conv~~- ide escolas. que são reabertas , . , .·. _ , . , "A's }_5;30, ~:,.~~era:_ estev-e ficam _a-diadas par':' 22 do mesmo 
,:;i·tcãrtôs;. e tendendo desálojàl· çao nao cleviam ser necessana- 1 depois, com uin iiov'o corpodo- , AS 8 h?_1,iis S.,,E?Cill~;: ce~-, presetite. á.,_. concentraçao. d~s mel!, as 8 horas, na ca,peHa àO 
.,,'(jg friteirâttlente da- suâ dii'ec· merité àdíriittidas mas nem de· ! MIi te, 01;ierita<lo pe1a ídeoÍO: ?rou a _Sãnt~. ~1ssa na : I~re- . Fd

0
Hh,!s~t'àd~1

0
,:_Maria li<i GymnaS10 Seminario central . 

. •;çi'tb é a:dministi-âção; falàridéí-se viám s~r .despreza/las.' Era à I gja do~ venêédÓrés. ÉspoHaçã.o j Jfl- de Sã.o R:t'~naél, termm~a .t!i De medem de S. l1;xcia.. Rev!na. 
.. ;,ãt~ 4e .pedir à hitervénção do· diff:lcil politicà de <iuei·er agi·à- dB convento~, pelo simples in:o. 1 ~ ~:1itl. fez úfüa pequena aHo- A's :1_9 ~ ôtás,. S._ l!}xeià._ estes s. Paulo, 30 de Abril de 1941, 
::gôvêrho pâra eisa ob.fà ingrá- dáÍ- a todos. j ~iyo <i:ae e, julgam haver lá o di- cuçao ao J}OVO e deu o anel ve P1:f,Sénte a ma.1:gttraçao d? (a) Cgo. Pau'lo Rolim Loureil'Q 

- • · A. , .. · - t ·t· r· · ., · 1 ri·he.iro tao cobiçado para beijá-r. PivW:iã.o do ~rcito. n1t Fei- Cha11ecller do Arcebispado. 
'" tâ; coisà 'iíue só ~cid-erfa lém- ss1rn, na expec a 1"ª e uma 'Í'udo iRoo t€m~ no(iciaclo. A' tarde, conce/lóu val'iàs re- ra áê Arliostras 9 etn segáidà 
, brâr ti ináíÓr inifüigo da causá :resolução pacifisüt dos problc- A aÍguem meJmA tolo. iiiais ca- cepi;ões .~m ,Pà'laci<\ ~s ~e~sbàs l âe jâ~tâi' ~u.·· ·i;, seguiu .. este. a'.cto MISSA CAPI'l'ULAB 

dé b'éus Ô ·contrariá mesmo dà mas da denominação, aeorrc- ,1 par. de raciocinio devo ter sido que qwz~.ra!n, ~om.p:imam.M-o oftfofat. 
. p.rcipriá àttltúde 1ioliti<>à do pelo anmversarto da. sua sa ..,A_.:. · ,.__ 1A .. ~ · " ram ao va~to rccílito da pri- i util o nosso eRforço. 1 ~ ,, , .. • ~ . " . . • . • _ _ . __ . . , .vviuu1go p.ro~:uno, """ -" ''""' 
.· B'ra~iÍ em 1;elação li:os Éstacfos j : gracao q1ie amanha se oo;lnme-, DIA 2 de Maio - Sexta:.fei'ra _ras, coni a p1-esença do Cole~ 

Uijfífo.s ... _. rneira igreja l)a])tista do Rio,. IAQUWAÇÃO nbs CONVEN-' mora,1'â.. Á's 21 htil'fis, s. Excia. li . . . . C21,bi,âó Metropolitano, haver-á !IA 

('f .. R fi'.- no J. Bai)tista, ae · cm janeiro p. p., niais de 1.000 'Í"OfÍ NA j-iOt,óNÍ À i c1unii1:1ln~ritou peifa~alni1~teno' I:foJ.é _, ~- _, Éxcia. agfaaoceu Í.gre-jà Matr,iz de Santa J!lphlge,. 
16-1-1941.) coriiú·éssistáii; , A fome pol' dinheiro do~ hi- j Palac10 do Ca;npos. Elyseos, oi 1~~so~11:eute.ao Ex°1:º·. S1·: I~- nía, cathedrnl Provl.soria, .i. tm~ 

.. •··- .. -"", _.,,,. -,· .. --~·. ~=- t!eristas não se e8 gota ! l<Jstp, ; J1ixmo. S\':. Interventor, Adhe· 1 tei ven.tor. ~ as autori4ad'ês Ci• didons,I Mi'8sa Capitul~.r. Sera 

0 
motivo prindpal e verdadei- , mar de Banos, pelo àiiniv'er- , vi!i. & niilitâfes ãs !éiicimções cel.ebta;nte o Revmo. Cgo. Anto. 

·p· ~ 1· 1· ... P"'.' s···. ·.,- ,., - ro. A trahiçfüJ ao .. poder COllS· '1 sario de sua posse. 1 eii~iad·ás' ti'oo· o'ceâ.siãô do a1irii- riio Alves de Siqtteira, fazendo a. 
.1..1. 1 9 4 1 títuido'' a pillula para os c.re•' . " . -, . ., •\ ·1 Vêr·s·/i,·r~ Aª. stia ..... ª.lifFªçã~. :ff(>milià o Rév'mo. Cgo. ,José Mi\~ 

MAIS UlVtA JOIA tm; VALO'R dulos .. , , DIA 28 - Segunda-feira .. A'. tarde_coti:iêdE~ü varias au- ria Fernandes. 

Nóvisslnio moáélo para 'nicépção inuJúliàl ern onda!! . ' m é inntil repetir que os 1 , . • . . • . ,,.. - • dieiié:iâs errí Pàlâcio. .. ~ ,. .. · · · ''insubordinados" se contam 
1
1 . A~ 9 _li_or~s, 

0
S ... E.xc,1a_. assis- CHRISMA ·DO :MEZ DE MA-W 

~rt:t:S e longãs; pb'r 900$000 apenas, em prestações cio entre os padres, religiosos e , t11.1i pont1flcaln;ie11te a ~1ssa .. so- DiÂ 3 de Màio Sabbadô 
60$000 mensàes. · freiras. . . l !emne do Cabido Metropolita· 
.. · Já. ~stão á vénda; com os maióres distribuidores dos I "' d ã d· A.' 1 · · "' . -

0 
- ·,; t - . d no, ce eura a em acç o ~ gra- · s ·O lioi'à:s 8. ,.,xcla:. offi-

Rádibs Phillit A D I 
O 

• S E R V 
I 

Ç O füexsot~~:1::::e. ~~e~i~~~~n-~:. ças pélô 1foxtó ã~~tt:1f#°i~. da Ci<iri sô1efüªên1Edíte a iü'Ü11'6ú1-
·. . . . Preqio Màrtiiielli . ' o's donos, é transformam-no em 1· Sagração -de s_._ E1ci_à. ReVJ?à. 1 zaçã9.Jlf f.JfU!!ifi*b ~ia. J<'ab'i·ies, s dinheiró , A' tarde, éni Palàció Sua: da A,ntarctJ~. Estiveram pre-

"-- . áfliíi l?4!:J~3 . ·~ ~~§n: ~-3~33 -: --~a!xa Post:I 4364'""". Os fo~uitas e . os francisca- 1 Excia. foéétieu Q ?l,êro R~ghlar I s~nt~~ â e~ê, âcf-6:,. ~Hás ,aülo-
nos foi:aín expulsos da cidade ; e Secular; as religiosas; as as- ndad_es e a Federaçao das In-

ma: 4 - Pl!l'oehia3 de N. S. 
A11xiliac'Íoi:a e Santo Agostoinho. 

Dia. 1-i - Pa,rochias de Santa 
cecilia é Vfila. Prudente. 

Dm 1:S - Paroehias da. Sé e Slw 
Ràphae1. 

Dia 25 - Pwochias do Pm"f e 
Fregaezm do O'. 

d-e .. Leczyca. As Irmãs Ursuli- · sociações e os ~e~ q~e vieram l dustriás. , , _ . . .· 
nas de Rubnik (.Jia Silesia) e apresentar . fehc1taçoes . pelo i .. A's 17 lioras S. Exc11i. Hlàtt- Monsenhor Ernesto de Pattla... 
dé Biála. Ás Irmãs de São Car- 1 arinivérsárici dà-sÜâ sàgráçã.d. gurcíü ümà éxpôsi~o de qüà- Vigarfo Geral, despachou: Continua o Martvrto notonez ... los Borrciiheu da Cidade de i Estivêrafu. tâmÍiém êfü Pá:l:âdo ' d.ros éfu bé:iiéfióid a.â Pârôchià 

Aintfa ~êrsíste O iriãftyr10 da coáclj~vantes eia (lerrota de suá I CiesiylL Os i-eligiosos e~tão '. parà .· éofn_prime~_tar s_. ~f~i~. q~ Ni~sâ~S_eriiío:ra do Ca.rino da 
t>óloniâ. A.s me. s.·m. as. tropas que ,

1 
pà_'trià, desri'ian.ite.· lá'iido' as ésco- nos campos .-de concentraçao .. , I as aufonda. des .c1tf..~ . e ,m1Ílta~ Acciimagao, ili· t , .. :;;;· .,_,,. - d.,.-,,·,1, · ·. . . . .. . . .. . . res, estando pessoalmente o 

,e rOUAer!l-m a errota, mais las onde se mm1strava a edu- PROHIBIÇ~O DO CASA Ex ' · $ ! t · · 'tô bu:rtiA METltOPdtiTÀNA 
p~l~ ,.· ~?d_e;, ?ás ~~c~lnas. e cação semp,re o1'édférité á von- MENTO R~LJGIOSO ... - mo, r. 

11 
erv~n r. 

'1'!3:1or;_1.u,~~êr? de s~'.dàJos que tade dos paes dos alunmos. r • , • ,·, . • 1 DIA 29 - Terçã-feirâ 
por · liero1s1tio · . trouxeram-l11e Parecê háver àté um desejo Nas provmcias da Polorna 1 

Aviso ri.º 174 

côttÊÚTÁ tM í!'Ávon nA 
"cÂ tifütíc.A: üNio" tàmll~m cf cie_~deriT por su;is tra- ! i;à:ta.níco de espfairihâr O maíi O_c~idontal e Cent~·al está pr~- _s. Í~~cl~. esteve àliiiêÍite dê 

dicçõés, o ài:lio â · sua riilígião! 1 possível á'qilella nação v~ncidá, h_(bi~a ª. cel~bra1,ao .do matri- Sao Paulo. 
RôÜÍ,ãrri ábs pofoi1ezêà 08 vi- : se1ú O !'iiéítbr recofrhéchriéntci illO(ll? .. º1:thº11??· Resulta ele tal 

véres pàrã as fo:rças' invm;oras ! de scíris dfre'ítos,7;efü a íneiítír pi:otubiçao. ~~. 11.ll1;1P;ro ,creH-. DIA 30 - Quarta-feira 
d' ·· · ·. ã , . . . .1 .... - ., .. ~ . . _ ~ .. . cef1te de umoes 1lhc1tas. com . . 

Como é já do conhecimento do 
Revmo. Clero, â "Cathcíiica UriÍo" 
teiri por firlàlidade ~tabalhar pe
la .. vo-ltâ da Igreja Orientar ao 
selo da igreja Càtholica. Deve 
sua fÍ;lndação ao Santo Padre 
Pio. XI,. de santa memoria e tem· 
~restâàci reiév.àhtes serviços á 
Sárita Igreja. .. À exemplo do an
no passáàd ô Exmo. e Revmo. 
Sr. ArcéôÍfjp<> tietêrilihfa. que no 
pdinetf-0 tiomirigb dê Maio, dia 
4; . erii rodiís as Igrejas Mati-izes 
e CápéUàs se faça uma colllecta 
de esmoIS:s deStinadâs á grande 
obrà da "Catholiea. Unio", o 
auxilio assim prestado ao clero 
c.atllolico oriental; . Deus Nosso 
Senhor ha de recompensal-o sus
cit~ndo numerosàs vocações sa
~tdotaes ein t.êrra. do Brásil. 

~-·~ºc.c~~~R.º: ..• ~l~a:r~m-so-lhêS i º?1.i:ipree~~ª·º do. dever .~.e -~eus un1à dêS!iJÔl'áilzação cá.da vez A's 15 horas s. Eixc!a. jjré-
t~~!S· ~s '{)rerogahfas _ de ho- i filhos n~ defeza de sua rnde· riiãlor dás ciàssês sociaes pi-iii- l sidiu a reunião da Liga· das 
me~s hvres numa na?ªº org:1-1 pendencrn. _ cipal_mento a pcipulár qiie não I Senhoras Catholicas nâ sMe 
nisaq3:, p~netr~ndo_,, no "1113:~s f . E Rensar __ qu~ afüim~e~ e ita- díspõt'i de íriéios pará ir rea,. da mesma. . . . _ . 
intü~~' da; macIHn~ _g<iverna- .hanos se dízem defensores do I lizá:r ô casamento réligiosci éiii A's 17 horas S. Excià. este
m._ental do. paiz, .. distribuindo patrimonio christão ! . Isso cahi-1 p;rÓYinciàfi riã.o àttingidàs pelá ve presénte ª r~u-niã-6 da Fé
c3:r~os a sectarios tra1:iidores e .1 rià no' <Íb:minio dá pilheria, si prohibição.,, déração dai;i InCÍttsh'iâs, pará =:====:=============================f==~'=======· = fàoor pessoáíriieiife o convite 

P .. ···o·.',·R·'''"'Q·~·u.··-e··~-~ A'··, ,···a·':"··,R"'.:',E'~:'J.· :.4· F.·:A· .L·- o· ... -· ·u ... aos itidüstriaes de São Pàtiiô, 

A quem tenha tido attenta:_mente os 
tm~s com quê a Igreja Cathcilica anate
matizou o espiritismo é que :tmblicamol:! 
?Jestà. ::in.esma coiumna, em nosso numero 
p'. P.·, .. ,não terão 'passado desapp'ercebid~s 
ºll motivos que A levaram a tal attitude. 
Nô intuito enlretatito de mais claramente 
chamar a aitenção' dos Íeitores sol:ire este 
I>afticular de importancia capital, ·vam6s 
deixar aqüi assigÍlaladas as cousas primá:
rüiii pôr qÜe a Sànta Igreja, nem seq/ier 
pôr riiêHi curiosidade, p'e'rmitte a seus fiéis 
dssistff ás sessões do espiritismo A' füz 
d8s doêiümênt8s ffãriscriptos os fu

0

ndànÍêT1• 
t6s di ii:fobib'íção P'é>'dêm: reduzir-se a tres. 

Em Jir!meira plirlã. àpparece a mesmà 
lêi natural .que ditá a illiceida.de de prati
cas supersticic.sas. E superstição é, beiü 
crássa, pretender alcançar conhecimentos 
ci.ué . pairam sobre a sciencia humana por 
riiéfu ' de çominünicações experime~tàês 
com á1nias do outrÓ mÜndo·. . . E se . â iêi: 
nâ.W.riíl vêfa es'tà.á p'faticas, nãd podêi'iá 
a Igre'jif. êb'ntemriô.l'íiá:r corri é1Íâs. Êntrê
tanto não rios apparece cÓ'mÓ' t:if pfofülií
ção nàtural attinja aqueli~s ci.fie vã8 ás' 
sessões espiritas simplesmênté yj·ara vê-r 
~)J.Ue sê passa. Se pois a Sonà.êtar/11.ção 
éa.tholicâ desce ao siln:plés facto da assis~ 
f{~1i~ .. P4f!i~i!,~ . _é:, ~~<(rctlie'_ ponderosas ia
zões existem estendétiêlo os limites do pos
tul~do <la. lei n?,t,uraL De feito; (lUem quer 
que âssísta á ümâ déiitas êxp'êiiencias' és
pirttas, voluntariamente se expõe ao perl-

_ _ pará o . Qttáí-to Ccíngr~ssô ÉÚ· 
ohari~tioo à Sé reáHzat eiíi sâd 
Pàuio tiô pi;oxiiliÔ iitino de 4 

go de perverter-se. Sem querermos fazer 
sangrar a chàga do comportamento immo
ral de muitos e muitas "mediuns", as dou
trinas e as noticias qae de dizem recebi· 
~.as pelos espiritos, se não gritam aberta· 
mente e sempre contra a moral christã 
iíe esforçam por todas as falacias e -em'. 
bÜstes para negar ou torcer o · sentido ge
nuíno da Revelação. Que ha um enorme 
perig-0 de perversão' pâi-a. a Fé e eis cos
tumes dos que dão largas á sua cüriosi• 
dade nas sessõe·s, saltà á vistà se consi· 
derarmos quê os feifümênos réálizàdos pe
los espíritas tendeni unica:fue11té a corivén• 
cer o animo d0s presetités clã àrithêritici
dade das J}relensii.s cbnífuiiriicações. 

:VIas ha âindâ úin terneiro môt.ivo do 
p.rohibição quê igüaimente repercute erri 
ecos de grande . teâlicfaiie: o eàcandalo. 
Sempre haverá quêm, de tifo firme na fé, 
não se deixasse imíiilír das doutrinas erra
das do espiritiintio niesrrio se frequentasse 
s'iiãs. ses_sõês. O escandalo porem seriá ine
vitável é ém hypothàse alguma dispensaria 
àlgtiém dêsta. sevérà decisão dá Ígreja. 

:0stês'i. tis fres fundamentos que julgamos 
âssfgtjáládos nos mesmos' documentos em 
dúé' & t?spiritisfuo reoébeu o sinête dá con
défunação da Santa Sé. São as tres bases 
em que se plâ.ntá a "Colutrina dá Ve.rdâde" 
para sustentâr íiêm aíto <i · câ.pitêl victo
rfoso' de. sua dêfezá êtint.rá ci furor de 
seus inimigo&. 

a 7 de Setembro. 

DIA 1 d.e Maio .- Quinta-feira 

A's 8 · horas, S. Excia. cele· 
brou a Santa Missa na Cafüe
dral nova, fazendo . em segtiidá 
uma pequena àllocu~ãõ às Fi- De ordem de S. Excia. Revma. 

S. PJi:úlo, 30 de Abril de 194-1. 
(á) Cgô. Pá:ülo Roi!m Loureiro 

Chancetlér do Arcebispado. 

Aviso n.0 170 

MEZ DE JUNHO 

1 

ORDEN .. AÇ. ÕES , GI$RAE,S DO 

. Aôs. Réymós Reitore,,; dos Se. I J#inâ. rios Ma. _ior. es. da ArchidiÓce
se communico que as Ordenaç6es 

• ' deràês ào tri~z de Júnho que es-

Como construir a minha casa 1 
AdqufJ'âiri ó fitlv'ó âlbufü, contendo irititirbêrâs fll.clw.

dâs é plántás Báixà:s dê tifedÍos, desde a casa operariil. 
aos dpttlêntôs bitngãióws, 'éi>rifec;cionado em pápê1 couciié 
é quê é vêiidi_a.o àCI t>têç8 de. rs. &>$000 o exemplar. 

Sé prêteiille i.iõfüfütifr, :tí:ãô o fâçá sém prltn:eiro ver 
o alt/tim süprii. !l.finti11ciaá6 & sem conhecer as vant.igens 
que offerecêmo's; qu€ir á vista, quer a long6 prazo. 

Pará. <!titistrn:fr i! práz&, h'ásta-ilies ter terreno p.àgo. 
. ~bftl;;f_~~JO ff:C~NÍC~ DE CONSTRUÇõÊS 

Roà do Theàó'úrô, n;ó 2!t. s_&t,_rado s. PAULO 

PAROCHO de S. Janua.rló da' 
Moóea, a favor do Revmo. Cga, 
Antonio Ai'iette. . 

ATESTADO DE ORDENS :m!f.. 
REBIDAS, a favor do Menorista 
:BasHio Vanrler Tavares. 

RITUS PARVOLORUM a fs.,. 
vor da Pâroc.-hía de St::i,. Cecilm. 

AUSENTAR-SE cm Arc'hidio-
cese, por oito dias, a. favor dtt 
Revmo. Pe. Paschoal Irerardo.. 

VIGARIO de Sta. 'I'herezi.l'!M 
do Bosque, a. favor do Revm.o. 
Pe. Frnnclsco Bin-aux. 

VIGARIO COOPERADOR: de 
Salto, a f,i.vor do Revmo. Pa. 
À:rthur Leite de Souza; de Itu•. 
a favor cto· Revmo. Pe. Plinlo 
JoSé Gonçalves. 

PLENO USO DE ORDENS, par 
um anno, a favor dos RR. PP. 
J-Osé Jany, Gastão do Prado JY[__a~ 

ria Mendes; por tres melles, a; 
favor do Revmo. Pe. José Kaise.1!'. 
SIMPLES PLENO USO DE QR,. 
DENS, por mn anno, ~- fa'\70!' do
Bevmo. Pe. Carlos Josê F'ischer., 

BÍNÀ'(';.ÃO: a favor do Revmn., 
Cgci. Antonio ~riette <\ Revmo. 
Pe. Gastão do Pl'ado Ma.ria Meu-, 
dei!. 

PROCIBSAO a fuvor das Pa-
rochias de Suzano e Regente F'ei .. 
jó. 

CONFESSOR EXTRAORDI-
NARIO das Irmãs Franciscana$ 
da Immactl'.lada COnceição de 
Bonianden, a favor do Revmo. 
Í'e. Gabriel Gi.ck. 

CONFESSOR OEDINARIO di1.;; 
Reli~ii:isás do Hospital Leonor 
?'4~dêa de Ba.n,oo, a fuvor ,:Jl!s 
Revmo. Pe. Bruno JManrer. 

RITUS PARVULORUA1 "" ffà,., 

vo-r das P:.axoehias de S. Miguel 
e N. S. de Fatima. 

AUSEN'I'AR~SE da Pà.rochia, 
por 30 ctias, a favor do Rev:mo. 
Pe. Antonio 'I'ri.vino. 

ORÀTORIO PARTICULAR:? 
Rodrigo Hermann e Odila. Mon
conl11. 

DISPENSA DE IMPED~ 
1 TO: Alcides Guima1·ií.€s e Oà.i.1511, 
1 Vieira Carneiro, Manuel l<'rci.rc i, 

Maria de Lourdes Grant. 
TESTEMUNHAL:· Cotintho E.ai~ 

duino Costa, Filho e D!na:b. Fer
nandes, Arthur Almeida R.ezen.
de Filho e Esmeralda lYL!u:i!l, r.m,, 
za. Mo11ca. 

(,• 



~·==·=-===========~=:=!~~~~~:!::::==,J;=B=G=t=O=.ft=A=· ft=l=O==============~Sio~~Pa=u~lo~, :;t~de~M'ato~.-~de::::tMt:-~-

POR QUE A NOSSA AUAIAflRtl 
ADOTOU O C.OITE ''KEIWAY''?. 

* Para melhor servir nossa 
, clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele
gdncia da época! 

* Para oferecer maior con
forto, consoante com o 
senso protico do século f 

* Para proporcionar a ele
g6ncia, o conforto e a como
didade 100%, que o novo 
corte "Kenway" empresta. 

ÕMBROS ANATÔMICOS· 

/ 

MODERNO CORTE AME- · 
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LA5 DE LÃ; UNHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS OE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEl'l'ôi MIN'IMO EN

.· CHIMENTO. (ELIMINADO· 
TODO O PESO INÚTIL) 

MOVIMi:NTOS L1VRES 
NA CAVA, NA ESPÁOUA 

E NA . CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS; DAS 
MELHORES PROCEDÊN
CÍAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

(Conclusão da. 7.ª pago.} 

, com ares de pastor; afastem-se 
delle e de seus padres os fieis e 
se tomarão lobos sob a pelle de 

: ovelhas. Com elle, -p0r ene e nellle 
• se quizermos estar com ··chrlsto. 

, : E Jesus Chr-isto só é o cam.iaho 

1 

a. verdade fl a vida. 
"Oremus pro Antistltie Nostro 

Joseph<!"'• 

Exmo. Sr. AreebispQ, 

' Si na antiphona. que PQr vós nos 
manda a Igreja orar ella exige 
que os orgãos, os COi'OS e as 
multidões cantem vosso nome, 
tÍão p0de ser impessoal, e só diri
gida á vossa autortdade a sau
dação de hoje. E cremos, Exmo. 
sr •. Arcebispo, que a obrigação 
liturgica encont>ra forte razão 
nos nossos dese,i«; de vos paten
tear os sentimentos que impelem 
da alma de todos os que enchem 
esta Igreja; enchem esta cidade, 
esta Archidiocese, esta Provin
cia Ecelesiestica, e daqui se ~ 
travassam para tantas outras dio• 
ceses, cidades e parochias para. 
vos dizer o quanto vos· admir~m 
respeitam e querem. · ·· 

Entre tantas, e tão qualificadas 
saudações, permitirá V. Exeia. 
Revma. que occupe lugar de des
taque a do Colendo Cabido Me
tropolitano. Pelo Direito Canoni
co; está elle collocado bem pro:: 
ximo de V. Excia. quer pela su
jeição que vos deve, quer pela 
dignidade que nelle refulge, quer 
pelas resp0nsabilldades que .so~ 
bre elle pesani. Mas a estes titu
los quiz V. Excia. Revma. accres
centar outros e na data de hoje 
o Cabido se compraz em accen
tuar seu reconhecimento, procla.
mando-vos, Exm.o. Sr. Arcebispo 
seu restaur-ador difügentissimo, 
ao qual deve o explendor em que 
se encontra, as esperanças que 
justifica, e o bem que graças a 
Deus, já tem 'podido fazer .. 

· Antigo Reitor I 
dó seminarlo, 

·promotor devotadissimo da ohra 
cias vocações, ··carinhos· particula
res, zelos especiàes, attenções dis
tinctissimas tem vossa alma para 
os vossos sacerdotes. Assim seria 
incompleta esta commemoração, 
si dep0is de · v.os a,presentar os 
votos do vosso Càbklo, não vos 
apresentas.se os de todo o Clero 
Secular e Regular, _em cujas fi
leiras encontraes por excellen
cia a milicla de vossas luctas, as 
armas de VOSb-as mãos, os agen
tes de vosso· zelo, os dispenseiros 
de vossos tbesQuro sobrenaturaes. 

· Depois dessas fileiras, ardentes 
de piedade e amor, e que vosso 
zelo gostal'ia de ver mais exten-' 
sas e mais densas pela multipli
cação da.s vocações, vem o lnlU• 
ravel exercito do laicato catholi
co, 'e alii' na p,rimeira linha essa 
Acção câthólrea · qÚe tanto cari
nho, tantos esforços, tanta soli
citude de Vós mereceu. Milicia 

Parochia d,e N Senhora do O ' maxirna lnstituida pelos Roma-
·• · . nos Pontifices, collaboradora do-

- .,,. ·~-, ·~- As Santas Missões cilisslma que na obediencia in
condicional a . vossas .ordens e aos 

Rea1i2:a1·ani-se nesta, Paro
chia de 19 a 31 de Março, as 
Missões preparatorias do IV 
Congresso Eucharistico Nacio-. 
nal. 

do Pires e Antonio · de Oliv'ei- chia cujo nucleo -central -é seus ass!s~tes ecclesiastioos e 
ra na Matriz, e Luiz P-éssi, nas s t d · paroches ter seu .mais essencial as az pequeno, en o sua popu- titulo_ de·_ gloria,, _de seu. rnem-
Capellas_ de Itab_ eraba· e ·vma Ja,.a~o ·de·r-~amada por u"' vasto · " · • = bros se exige aquella piedade ar-
Palmeíra. Suas conferencias, territorio de 50 kilometros qua. dente, aquena vida espiritual in-

. Coincidiram com os desejos 
de t:2da a Parochia, a qual já 
ha 30 annos que não as via, 
porquanto grande parte da po
.pulação nem siquer tinha uma 
idea do que fossem. 

seus sermões e catecismos, em- drados, sendo que as Missões tensa, aquelle espírito santo e 
fim, seus traba~hos todos, fei- foram para a parte central, denodadmnente combativo que a 
tos com grande espírito de sa-1 pois a estação de Pirituba e devem erigtr em exemplo não já 
érificio e tão só para a gloria I bairros v.i.z.inhos ainda serão dos ti;ansviados e tibios, como 
de Deus e salva~ão das almas, missionados. ainda dos bons, porquanto devem 
juntos com muita prece, obti- Obteve-se O seguinte resulta~o: ser "os melhores dentre os bons" 
ve.ra!)'.l magnifico resultado. Corumunhões • • • • 5268 na pala.wa de S. Santidade Pio 
Pois si o numero parecer baixo Confissões . • . • • • • • 2411 XI de sa1:ltlosa memoria. Quanto 
leve-se â conta de uma Paro~ Casamentos legitimados 39 vos deve. a Vós cada um de seus 

Pregaram,nas os Revmos. 
Padres Redemptoristas, Geral-

1 Para U1ndgrande mal 
1 Um gran e rein·edio ! 

;,; 

O valor de um i;repara:do se mede pelo que ha de 
cientifico em sua composição. 

A fórmula do "GALENOGAL", aprovada ;pelo Depar
tamento de Saude, é um conjunto de preciosos sais qui
micamente puros, aliados à extratos de plantas medici
nais de comprovada eficacia e absolutamente isenta. de· 
alcôL Apresente a fó.rmula do "GALENOGAL" a; seu 
medico e ouça sua opinião .sobre os .~xplendidos resul-
tados a es,perar do · 

' poderoso auxiliar no tratamento da Sífilis e de -todas-' 
molestias causadas. pela impureza ·do· sangue. 

Um bom ·reniedio, de res_ultados ·_. rapidos certos; e 
duradçmros, nunca é caro quando é 'bom. · · 

Usai-o sem perda de tempo e colhereis seus. berie-
ftcos ~eigJS. · - ·- · · ' 

N.0 ·61 ECf' 

membros· p0r haverdes instituído, 
Pregatõés- • • 0 • ~ • • 60 1 estructurado,. ap0i.ado. e · por ha-
Cate1'.iism:cr ~ ~ · • • · • • •, 24 verdes a cada um delles chamado 
Con:ferenm'i:il:1. de Estudo 14 pam a alta condição em que, 
Dq-entes' 'visitados • • • • 29 firmes na obediencia, se acham 
Conversões • • Innumeras constituidos?! 
1.as Com. ~ adultos • • 42 Numa fr.aternal e affectuosls-
Ab:furações • • • • • • • • 1 sima harmonia, em conjuncto 

Sabendo-se, s6 quanto ã,s com a Acção catholica as innu
Communhões que Itaberaba te- meraveis cohortes das demais as
ve cerca de 50 durante todo O sociações e instituições catholi
ªJ?.IlO de 1940, e v. Palmeira, cas da Archidiocese, baluartes da 
150, ter-se-á logo uma idea dos Fé e amor divino no seio da nos• 
magnificos. resultados das Mis- sa sociedade, todos unlsonos at
sões. testam que sua força e vitalida

de as possuem pela união e obe
Os actos mais · brilhantes :!:o- diencia á vossa autoridade pelo 

ra: a meditação sobre a mor- respeito e affeeto á vossa pessoa. 
te e encommendação dos fieis Sabemos, entretanto, Sr. Ar
defuntos da Parochia; a con- ceblspo, que vosso coração pensa 
sag.ração das Mães de Familia; ainda nos , filhos distantes, nos 
a festa· dos. meninos do càte- fifü'os dilectissimos . que, aparta
cismo; a benção. das criancas dos da Igreja, della _ esquecidos ou 
de braço; a procissão de ho- cofll;ra elia voltados, tanto gos
mem/. e com velas é finalmente tarieis de :ver · reunidos · á vossa 
a, grandiosa- procissão da Ma- _sombra, ou melhor;' reunidos sob 
triz até um local aprazivel ,e os r-aios _de luz que dimanam de 
centra __ 1 . oml_ e . se ergueu .· um ·vossa autoridade. Mas, de certo 

modo ao menos, .até -elles .vos 

Gratulatoria 
com que vos reconhecem Pastot 
austerissimo e su.avissimo. Assim 
igualmente, aquelles que, distan
tes do Bem pelas trevas de sua 
intelligencia angustiada pela du
vida. que a.ssalta inexorwelmente 
os que se encontram fora. da ver
dade, àguardam nos gemidos in• 
timos de seu coração o hora da 
misericordia de Deus. E é enca
minhando-os, ás vezes lentamen
te, mas encaminhando•os sem
pre para a. Igreja, o que quer di
zer para vós, que · se patenteia a. 
bondade dMna. Assim, pois, a, 
mlseria dessas alln&s ~ppllca a 
Deus ·su.e. conversão; e 638a ~ 
Versão será para VÓS uma, feli• 
cidade. São essas as promessas 
de ventura que até estes vos di
rigem hoje. 

Exmo. e Bevano. SM •~stet et 
pascat ... Isto é o que mais deve
mos ped:lr, isto é o que, · certa.
mente., mais desejais -e mais vos 
dese§amos nós. 

"St.are". estar de pé, com fh•
me2.a. Que a graça de Deus aug
mente a firmeza com que vo~ 
virtudes nos edificam, que as le
vante cada vez mais sobre nós, 
para nossa' propri.a vantagem e 
sanctificação; que a firmeza de 
vossa autoridade se consolide e 
que se eleve, como sua natureza 
divinli. lhe dá direito, sempre mais 
e mais sobre todas as autoridades 
humanas. Que o Pastor "stet" 
sempre, terrlvel contra o erro, 
a heresia, a corrupção dos costu
mes, a infiltração diabolica e in
sidiosa das ideias condemnadas 
p0r entre · suas ovelhas. 

se abram clareiras de alegrjaa • 
de com.moção affeetiYa, em que . 
as alm8$ se d:llatam pam mata· 
longas csmmb.&las, P8,1'& a con• 
quista de cíinos mais elemdos. 
por entre ata.lhos sempre maia 
e mais eseai;padDs. . 

Se-ja. a dafia de h<>.ie, paa,a 'ftllB-' 
so e nooso comção, mna cila?eirai 
como esta.. E, am; pás de lll'oasla 
Senhor,, pedimos que o Pastor da 
Igreja pauk>.politana. nos ~ .. 
te guwmo-nos para a. gloria et.er.. 
na, onde bà.YenlOO de mr · ~ 
coroa e vos.,a a1egrla, wssa. hozl.,, 
ra e vossa recomperu;a,. 

A vós, ~ Emno. e ·:&e:vmo.. 
Sr. Areebfapo. d1semos com sen.• 
timent.os fi!iaes e ~ 

~•ad muttos a.nnos ;~. 

HOM'E'NAG'E'M ,DA JUVEN
TUDE FEMINlNA -. ç;J' 0 

. T.HOLICA . 

Associlmdo~e ás homeltaii' 
gens prestadas ao Exmo. SI\. 
Arcebispo pela p~ do 
sexto anniversario de sua sa,. 
gração episcopal,·-a Juventude 
Feminina Catho!ica preparou, 
com o gentil concurso ®S di&o 
fusora,s paúlistas Radio Excelw 
sior e Radio Diffusora dois pl'O,; 
grammas dedi-oados a S. Excta.. 

Os dois .. prog·rammas execu
tados com raro brilhantismo 
constaram de duas saudações 
feitas ;respectivàmente pela 
presidente da Juventude Inde• 
pendent-e Cath-01ica, Sta. Alda 
CaUeiI;o, e pela presidente da. 
Juventude · Estmfantina C&tho
lica Feminina, sta. Maria Ap. 
pareeida Papaterra Limongi, a 

Na historica Igreja de s. Ben- d-e numeros de piano e canto 
t,o do Rio de Janeiro,- onde. 0 bom graças ao concurso precios«; 
gosto benedictino accumulou tan- das Srtas. Gilda Gusso, Celi,, 
tas maravflhas do passado, nota- na Sampaio que se encarrega. 
se um altar dedicado a Santa ram de uma das irradiações 
Gertrudes, em cujos candelabros, executando "lmpromptu" e 
como emblema da gloriosa ab- "Estudo" de Chopin, e "Pa:nis 
b.adessa, um artista grav_ou o:~a-!":A'.ngelic?S" de Cesar Franck e 
culo pastoral transpàása.ndo tun'.· .1'.AJleluia" r de Mozart; e das 
coração. Quem . como '.V; ;t,_oiíi-., '.$,.rtas. Celina Sodi, Almeirinda. 
sr. Arceblsp0, supporta :o ~ -àe, ',freitas Borges e • Conceiçãó 
um baculo que é para milhões Ferraz com seu coro, que se 
de almas umà. bussóla_:a;/~r ,encarregaram da outra irradia.
o caminho do Céu, conhooe'per- :~o, executando "cantilena" de 
féitamente o sentido do magni- Nepomuceno, "Rosario" de Ne
fico symbolo que o artista des-1 vin e "Memorara" de Henri
conhecido encontrou para Santa .que Oswaldo. Estes cantos 9 
Getrudes. Sem desvenclar confi- 1 coro foram acompanhados ao 
dencias _que só fa1.els certamen- piano pela Srta. ,Yolanda Qua.• 
te ao Divino Amigo do Sacrario, dros !rrnda • 
nem invebtlgar Iagrim.as que só 1-----------
verteis no· regaço da Mãe de mi
serieordla, seja-nos aicito alludir 
mesmo neste dia de tão grandes 
festas, a tristezas e dores sempre 
inseparaveis do pesado e glorio
so munus pastoral. 

l'YI.as, antes mesmo de premiar 
por -toda a eternidade o servo 
fiel que sabe fazer produzir ao 
dob1·0 os talentos que a. munifi
cencla. do amo lhe confiou, per
mitte é quer ás vezes a. Provi
dencia que mesmo neste mundo 

Instituto . Mojerno 
PRACA DA st. 183 

S. PAULO 
Fiscalhat1o pelo Governo 
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O Melhor Ensmo Pelo MenÓr 
- Preoo __; 

U ltirn.a P-alavra 
da Técnica Moderna 

Enceradeira "EPEL" 

R. 24 DE MAIO, 80/90 -
. Tel. 4-3687 ·-· , . 

t!i a mãls moaerna e per-
feita enceradeira~~tri
ca, pois aprese"ta os 
dispositivos e1>nhecidos e 
jã antigos, rigorosamen-. 
te aperfeiçoados, além 
de possuir~ exclusiva
mente, outl'OS melhora• 
mentos técnicos; 

é de fato uma enceradei
ra e não um eacovão
e1étrico de lustrar; em 
virtude de um dispositi• 
vo· automãtieo só apre
sentado peta E.PEL, es• 
palha a ce!'a liquida ou 
em pasta em camadas 
finas e uniformes, as 
quais secam imediata. 
mente, permitindo, sem 
perda de tempo e sem 
e~a, um Jostro incom
par-av.el e dura<!Quro. 

• 

t:lMa. Fundaa'a em· 185~ 

São Paufo 

Cruzeiro de 10 ms. que ficasse $sejam felicidades. Não p0ucos 
alli c?mo re~ordação P,9rpetua vol-as desejam p0rque a tibieza 
dos meffav-e1s momentos da ou a carencia de conhecimentos 
graça Q'IM3 fo1•am. as Santas., da. Religião não apagou nelles.in-
-~~~ t~-~-~~io, ~ .ãu~. ~,~~~-----..;.. ___ .-_..;.... _____ ..,,j 

---A 
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_, __ 

Critica· Cinematographlca da A. J. e. [ ~ v A Na E L H o 

Orientação Moral dos E~oculos As Tribulações dos Fieis 
A .t:>ECADORA - Da. Univer- e a publicidade faziam sugge- culdad-e d-e se casaretn cinco 

Els tas palavras 
disse Jesus aos seus 
discipul-0s <lepoh; da 
ultima ceia, quand-0, 
com carfaho e pater
nal affecto, procurou 

TERCEIRO DOMINGO DEPOIS DA PASCHOA 

São João, XV1, 1a-2i 

. Is&!, com Mai'lene Dietrich. - rir, é O presente fi:lme desti- m-0ças. A maneira pouco cri
Uma aventureira, expulsa de tniào áe qualquer valor moral. teriosa com que age uma mãe 
varias ilhaa da Oceania, por Mostr,i a vida aventurosa e ro- a respeito do futuro das fi
prol'ocar desordens, acaba mantica de americanos na lhas, alé-m de outras conside
apaixona!l.d4>-se por um officiai Birmania. Algumas scenas on- rações supe:rfieiaes a proposi
naval, girálldo ein torno des8e ce são apresentados trajes im- to do casamento, sã,o atenua-
- t d cons-olal-os e confh"-.... c o o enre -0. Scenas incon- modestos, certos dia.logos in- das {)elas attitudes correctas 

i t d · 1 mal-os na fé com 

Naquelle tempo, disse Jesus aos seus d1scipt1· 
los: Daqui a um pouco não me vereis, e passando 
ainda um pouco de tempo tornareis a 'ver-me, 
porque vou a meu Pae, Então disseram alguns 
dos seus di-scipulos entre si: que quer Elle dizer
nos - daqui a um pouco não me vúei$ mais, e 
passando mais um pouco de tempo, tornareis a 
ver-me porque vou a meu Pae? Diziam, pois: Q11e 
signffica este - daqui a pouco -tempo? - Não 
sabemos o q<ie Elle quer dizer. Vench> Jesus que 
elles queriam interrogai-O, disse-lhes: ·Pergunta8$ 
uns aos outros o que .quiz eu significar dizendo
vos; Daqui a pouco tempo não ·me vereis ma-is, e 
passando ainda um pouco de tempo tornareis a 
v.er-me. Em verdad~ em verdade ·v-0s digo que 
haveis de ijhorar e gemer, e o mundo se ha de 
a!~raP; estareis em tristeza, mas a vossa tris
teza se· ha de converter em goso. A. mulher quan
do dá a luz, tem tristeza, ·porque ·é chegada a sua 
horà; mas depois que deu á luz o fiÍtto, já não 
se lembra' 'do seu soffrimento pe-la af.e9"i-a que 
sente de ter um homem o mundo, Assim vós tam
bem tendeS' a~fora tristeza, mas eu vos torna-rei a 
vêr, é vosso coração· se ha de aleg-rar, e a v.ossa 
alegría ningu.em vol-a po0derá tirar{ 

Evangelho d e p o i 11 

das .allelnias da Res
surreição, quer lem
brar-lhes outra au•. 
sencia do Mestre. 
aquella na qual EUe 
regressou definitl'va,. 
mente ao seio do 
Pae. - Este Evau. :ven en es -e esordens, bem co correctos, quando não grossei- de alguns persong;gens. A a· revelações s o b r e 

seu· Reino,e sua mis
são. - Uma destas 

1JlO a . sympath:ia com que é ros, além de passagens emo- lttsão a uma situação bastan· 
apresentada a heroína, tornam cionantes, não recommendam te <Rilie:ada e o assumpto em 
o filme inconveniente para o ülme ás crianças e adoles- geJ?a.l tMilam o filme imprQ
jovens, sendo .acceitavel para cen:tes. prio ás crianças e aos adoles-

revelações enuncia 
aqu-ella -expr-essão 
paradoxal: Um pou, 

gelho deve ser uma 
. preparação POO'al /a. 
festa &. ,Aseengão.. 
Na · sua asoonção, 
tambem Jeans .s-e 
afastou POir um pou
co de tempo: Pois 

adultos, colll restrie.ções. Cotação: - Acceitavel par.a centes. 
Cotação: Restricto. adultos. Cotação: - Acceitavel para co e não n1e vereis, 

e ainda um, pouco 
mais e me tornareis 
a ver. - Os aposto
los não entenderam 
estas p a I a v r as : 

• ad-uttos. 
O TEU NOME E' PAIXÃO ; ORGULHO Da Metro, 

Da Paramount, com Doroty La- com G.reer Garson e Laurence 
mour, Robert Prestou. - Em- Olivier. Apréhensõ.es de 
°b!)ra não seja o que o titulo uma familia em fac~ da diffi. 

Otimà Secção de 
Alfaiataria 

e Novo n. 608 

Clinica Infantil Ypiranga 
Relatorio nas actividades de 1940 

do 

:A. "Cllinioa Infantil do Ypi- contou oom o apoio c!a tnicia
ranga" organização destinada tiva particular, tendo sido rea· 
a amparar a e1iança pobre, pu. lizados chás, festas e jantarei! 
blicon seu relatorio dB 1940. em sen beneficio sendo promo-

Delle ressalta ter a insti• toras senhoras da alta socle
tuição desenvolvido grande ae- dade paulistana. 
tividacie em 1940: seu serviço Ao lado da contribuição par
de consultas attingiu a cerca ticular _que attingiu. a elevada 
de 13.000 e inscreveram-se na somma de 150:000$000 teve a 
"«::llinica" -12.045 crian!)as e 784 "Clinica" subvenções munici
senhora:s· n!!, .secção de hygiene paes, estaduaes e federaes, 0lU 

pré-natal. um montante ders. 16:000$000. 
Além dos trabalhos normais A Directoria que está a fren-

realizados, a "Clinica" prose- te ·da· institui!)ão é composta 
guin na construcção do predio de D. Maria C. Vicente de Aze
proprio. vedo Barbosa de Oliveira, pre• 

Esse predio, onde funcciona- sidente; D. Odette Ribas Pa
rá o ambulatorio, é parte do ternot, vice-presidente; D. Leo
plano pará eonstrucção do , nor de Campos Sanes, directo
"Hospital Dr. Antonio de AI-· :i:a; D. Maria Hygina Penteado, 
varenga", e já, se encontra bem 11.ª Secretaria; ri. Laura Pres
adiantado. tes Barra, 2.ª Secretaria; D. 

Para fáZer face ás gi,andes Dulce Cardoso de Mello Mu· 
despezas provenientes da cons-1 nhoz, 1.ª thesoureira; e D. 
trncção do predio e dos .tra- Carmen Frangen, 2.a thesou-
balhos normaes, a- "Cli-nica" reira. · 

A DAMA DO P ARAISO -
Da Italfim, com Memo Benassi 
e Elsa de Gio,rgi. - E' a his
toria d:e um usurnrio que se 
apaixona pol' uma joVeI)! e a 
toma sob sua proteoção. E' 
pa<isivel de critica a acceita
ção por part~ da jovem da 

·Professor alemão dip.loma
do,. ensina Alemão, lngl·ês, 
Matematica e Musica. Acei
ta mais alg.uns alunos dia·· 
riamente depois das 5 ho: 

ras. !e- Preços modlcos. 
Telef. 2-6944 

inexplica.v'cl generosidade fle 
seu protéctor, Ha outros de

i feitos ainda., como um desfal
: que pratica.do por um emr,re
,. gado,' q-tle fa--,:em · com que o 
. filme só possa ser visto por 
peaaoas adultas. 

Cota-çiw: - Aeceitave1 pa.ra 
j adutt~a. 

Qu.ando , julgavam 
que o Mestre sahi
J'ia á COllQUfat-a do 
mundo, EJUe fala em 
se ausentar, em re
torno ao· Pae Celes
te - Por issÔ, J~us 
explica-lhes o signí
ficado dé sua ex-
pressão, e assim 
desvia-lhes o pensamento da idea erronea que 
formavam do reino messianieo. - A verda
de é esta - diz, J.esus - emquanto o mun
do se alegrar, e mergulhar em prazeres e 
goso, a tristezá. encherá vossos cora«íes. Mas 
a alegri-a do mundo será ephemera, e o vosso 
luto pa-ssage-i.ro: Voltarei a vós, .e, ao me . 
verdes nova-mente a aleg1ia vo1t-ará â:s vos
sas almas, e n-ingu.em V'ol-a poderá tirar. 

mil annos compara,. 
dos com a mterni,, 
dade são como o dia, 
de hontem qne pas,. 
sou. - E durante 
esta auseneia. df,
Mestre durante o& 

,ephemer-os dias da' 
existencia terrena., 
nada devem os 
Christã.-Os e s p e ra-r 
sinão lactas, humf.. 
Ihações e'sacrificioa,. 
emquanto os bliml• 

gos da Cruz de Christo se alegram e se 'dível'>. 
tem, esbanjam os talentos com que poderiam 
comprar a Eternidade. - Passado, porém, 'q, 
tempo, as mortificações, as macerações dos 
santos, as humilhações, as privações dos fieis 
se converterão no goso da gloria na Jerusalem 
Celeste, onde não haverá mais nem morte, nem 
lut-0; nem clamores, nem doo; nenhuma, mas um 
goso perpetuo na companhia e contemplação 
de Deus. 

*** A ex-emplifícação de Nosso Senhor, toma-R-ef-ere-se Jasus á sua m01·te -e- ressua'· 
reição_ Logo após a ceia iroge:iu-se a humi
lhação do Ma:st.re, julgado, sentenciado e mer
to, como cr:imm<iso. Sõs, os diaoipulos, cahi-

FESTA EM HOLLYWOOD ta-itt num desanimo e tristeza pr-ofu.Rtla; em
- Da Metre., com Stan Lau- quanto os inimigos de Christo os escribas 
rel, Oii'v-er B:a.rdy e outros. - e sacerdute:s ean:tavam 'victoria: "Si F'ilius 
Uma fantasia at,.resenta;ndo Dsi est . d-eseendat' de crU-08! " - Mas o riso 
se nas esparsa-a ent q~e tomam dos judeu:s - f.ot de horas, e a. tristeza. dos 
p~rts a1~ns dos_ mais conh-e- A:postolos transrormiou-se nu~ alegria pé
(}idos coml:(!:Os do- cinema. C~r- . renne -e enthus-ilismo doomedido,, quando vi
tae; passagens , cai·ecem de dls- ràin o Sénhor ressuscita-do. Sua fé sé firmou 
tinc!)ã:o e d~cre~o, d~saconse- pàra se~pre, e não hou~ poder 'humano, 
lhando -º f!Jm~ as cuanças e que con:~if,se perturbar-lhes a tranqufü. 
adolescentes. da.de da ·alma, oú dimimtjr-lhes . o goso e a 

Cotação: = Acceltavel para satisfaçã(} de seguir o M-estre! Ale-gravam-se 

da ao facto ordinario da mulher qu-e dá a llIZ, 
pode ter uma dupla applica!)ão. - C-Omo a, 
míte, desde os sentimentos egoistas, e sujeita, 
se ás dores e perigos passageiros do parto, em 
benefioio do ,fructo das entranhas, e dePois 
tem a. recompensa dos prazeres puros e dlU'a!> 
cjouros do amor materno; assim Jesus, total~
tnente devotado á felici~ade dos seus aposto,,· 
los e de todos os homeRS não recetou, para 
tel-os como irmãos e eoherdetros, soffl"er a 
mais eruel e ignominiosa paixão. - Por outra 
parte, vale a- pena, applicando-nos . o exemplo. 
do Mestre, sujeitar-nos christãmente nos bre
ves dias de nossa Vida, ao cumprimento doa 
;i:tossos deveres de estado e outros, até o IDBJ", 

'tyrio -,- caso a Providencia queira de nós uma 
fidelidade heroica - para participarmos da 
!herança dos filhos de Deus, no seio do PM 
Celeste por toda Eternidade. 

adultos. até (lQan,d:o vergastados por <mlJ.Jfa ~o oome 
de Jesus! 

VOUI'E PARA O RANCHO 
- Da Republie, com Roy Ro
gers e·. Mary Hart. - Relata.
nos trechos da lacta empre
h(lnd:id3 pela mfücia "Texas 
B.atig-ef!/!" oontra, os bandol&f,. 
ros. ASS&SSinatos, tiroteios e 
o mau pl'oeedimento de diri
geJites toruam o filme desa
conselha. vel ás faianças. 

Cotação: - A~eltavel me. 
nos para crianças. 

FILHOS ROUBADOS - Da 
Columbia,, .com Rochelle Hud. 
son e Glenn Ford. - o fito 
desta pellicula é prevenir o 
publico contra falsas institui
ções de caridade. Situações 
pouco esclarecidas, pessoas de 
pessimos principios e um sui. 
oidio acarretam a prohibição 
do fflme aos ~olescentes. 

Cotaçãó; . . Acceitavel para 
adultos. 

COTAÇóESI 

BOM - Pode ser assistido por 
todos, com orove1io mora.1. 

.BOM PARA ADULTOS - Po-

*'-S* 
A Igreja, llrOPOndo aos SBU.S filhos este 

Jornalistas Drotestantes referem· se á 
inexDuanabilldade. da lsreia Ca.tholica 

•• Se pretendessemos apontar I dogmati-co, imPoluto ás setas Catholica permaneoo11í impo. 
para uma instituição que cer.

1 
do materialismo racionalista luta. 

tamente não sucumbirá á pre- 1 são tão impotentes como se Ella sobreviveu ao arrulnadó 
sente l:qucura mundial, sem fossem disparadas contra a Imperio Romano, e ao surto 
ex~t~r aponta1·iamos para a Via Lactea", escreve o Sr. m'ahometano, impedindo-lhe a 
IgteJa Catholica Romana" es- Hunter. "Nisto vejo eu a DJ.'O· conquista da Europa em Tours 
creve . Thoma~ Lomax ~unter, va mais f-orte e garantia . de . .' e ~epanto. Suportou os hono,, 
!~rnallsta na? cathohco do I resistencia. da Igreja Catholioa. ' res da invasão barbara. Qua!ló 

Rechmond Times Despatch. Por traz desses baluartes, Ella ' do ouço os politloos falarem. 
O Sr. Hunter assim se ex- , se mantem invencivel. Ella já sobre a ruína da civillzação 

prime no seu artigo "Como. ap- sobreviveu a muitos -schismas, chri:stã, volto-me para a Igreja. 
parece ao Cavaleiro",, que é e sobreviverá a muitos outros. Catholica Romana, e sinto-me 
commentario de um artigo de Os schismas modificam-se e reconfortado. Podem perseguil• 
Davi~ Go~don _no . "Catholic, morrem, e a Ig~eja Ca.tholica ! a. ~as não a _podem matar. 
Virgmian , orgao da diocese permanece. Guerras e revolu- Stalm e Stalimsmq_ nada mais 
de Rechmond. ções não conseguem delace-1 são do que incidentes passa.. 
"Contra o eupernaturalismo ral-a e apossar-se de seus des-

1
,geiros. O sino da Igreja ainda. 

pojos. Os mais fanaticos · soará, de novo para o KremB, 
atheus não A attingem, mesmo Ifng. 

ouro CAUTELLAS DO MONTE DE SOCCORRO de trazer oroveioo mora.! tão so-

se Pondo nas pontas dos pés. l "Ella já viu centenas de ve
Ella nasceu com o Christianis- zes cousas semelhantes a Ri
mo, e as suas historias se con- tI-er e Hitledsmo. E' mna instt, 
fnndem. Para os seus filhos tuição que nâ-0 tem medo de 

Hitlel'. Desafiou N er.o Commo• os seus dogmas são verdades , 
eternas e indeffectiveis. Em- . do, Caracalla, Caligula e outroa - JOIAS USADAS E BRILHANTES - mente nara adultos. / 

Compro p~ndo os melhC>res preços ACCEITAVEL - li'.,mbora sem 
proveito moral, pocte ser visto 

. tlll6 Alvares Pentea· 

do, 293 - 3.0 andar 

Flores, 
Corbeilles e 

De-1 - Monaco 
Plantas e Orchideas 
qualquer serviço de flores sempre 

mais barato 
M-ER-CADO MUNICIPAL DE FLORES E PLANTAS 

HENRIQUE MUCKERMANN 
Ladeira Falcão Filho, 1 - Tei. 3-5528 

por tOáOS •. 

ACCEITAVEL MENOS PARA 
CRIANCAS - Idem. Pode ser 
visto por adolescentes e adultos. 

A-CCEITAVEL PARA ADUL
TOS - l"dem. · .Poáe ser visto 
tão somente por aawtos. 1 

RES'l'RIC:TU -- Poae ser visoo 
só por pe=as ae criter10 for-

MAU Vedado a qua'lquer 

quanto esses forem indeffecti- despctas sanguinarios. Se pre• 
velmente verdadeiros, a Igreja tendesse apontar para uma ins-· 

titui~·ão que certamente não 

. Para sua Economia Sirva-se de nossa Çasa e indique ás 
pessôas de súas relações e amizades. 

Antonio 
Importador em grande escala de artigos religiosos e para 

presentes - Hoje o melhor Preço. 
Rua Quintino Bocaiuva,, 63. Sobreloja - Telephone 3-1971 
Caixa Poftal 2224 ,....._ SÃO PAULO 

socumbirá á presente loucura 
mundial, apontaria sem exitar 
para a Igreja Catholica Roma• 

1 na. Defendida pelo seu impo, 
1 luto supernaturalismo, Ella. ' 

permanece eterna e indefecti• 
vel. 

mado. 1 

=======================p=ubll=eo=·========-=~;;;;-;.-:.~:.~;-;_-:-::~---------------1 

TODO CATHOLICO 
deve ler o 

"LEGIONARIO"-
·-, 



·-.,.~ 
FRACOS e 
ANÉMICOS 

TÓMEM 
VINHO 

CREOSOTADO 

LEGJONARl:Q ___ _ 

:5yphUii 
Rheumatismo 
f1riâes em geral 9 

ele Jé>ão da Silva 
Silveira 

GRANDE TÔNICO . :~n~· A=1c/!is~ra!'!~ella, 1 B R A·. / Q 1· L.· 
O Exlno. e Révmo. D. Pedro · · .;;;;;;, · 

Massa, que pertence á Congre- · -----··· ............. ·--~-. ..., ____ .._ ____ _ 

.ELIXIR 0E 
NÔGÜÉJRA·· 

Mith.er.e•. ôe...curê<ios . 

DESlWBARQUE - Doze mfi 
3 soldados gérmaiiiê'os -deséni
barcarafu rio t'êrritorio da Fin• 
h:tridfa. em· Ábo. 

)VISITA DE MISSõES 
0 ~A V AES AOS EE. UU. 

gação Salesian;', em seu longo e ticó dê _i;aó explend.idos resultados. 
fecundo apostolado trab.a.lh-Oú em A delegação chilena régressoú 

bido Metropolitano, c1ero 
e i:égular é fieis. .,,·. numerosos· l.tigares, mclusíve nes- ao -seu pai.a. A's 12 ho"i-as, no Pàtacio Sã.o 
L11~ S. EXe:19,. Revma. offereceu 
tnn almoço intimo, ao qua1 com
pareceram os. b"elIB auxlllares de 
administração da Archidioce.9e. o 
Cabi.do Metropolitano e reprcscn
tant.ês do Semilwié> Centrâ!t 

·1,0 Estiveram de pagsagem na Ca-
· -pital Federal, de onrle seguiram 
'J>arà os Estados Unidos, em com-

• 'panhia. de representantes da Ma
;-mha Brasileira., missões navaes 
,'paraguaya. e uruguaya, que vão á 
~ Repubiicà. norte-americanà a 
':convite da Marinha daquelle palz, 
·-afim de visitar suas bases ri.a-

\'ae~. 
•,-., 6s representantes paragtiayós 

'Chégaràm ao Brasil domingo ul
;t<f.!nid, segill:údo todos para o nor
't. te no dia 1.0 do éortent.e. 

f~- -------------

-~l{ES1AURANTE PARA 
MENORES 

,;;,, O presidente da Iíepublicà a.s
,,slgnq\í um decreto àtitotizi/,ndb a 
fundáçã,ó "Darcy Vargàs"; cóm 
.séõ.e . na éapital Fédéràl, a côn
ttactar côm as instituições .dé 

' pfêvidéncia. social, sob a. júrls
diçãó dô Ministtó do 'I'.rabaihb, 

·:Indülitrta e Comme:rclo; a cons
. trucção de um edificio destina.do 
·a, servir dê restaufainte áõs me

-·-nores trabalhadores e bem assim 
· JI> · aâmihlstfação aesses restàurân .. 
,. tés por instituiçõea nessas cé>n-

d!çõe's, ou pelo Serviço· de Ali
-mentaçãó da Pteviliencia Social 
até final pagamento do debito 

.. resultánté eia conilttucção e ins
,tallação do restaUl':antc. 

Prof. de 

:, f ~ncação física 
t- . dlpíôffladó na Európa ofe

. reéé-se para lecionar em 
colégio e autros estabele

,. cimentos de ensino. Apre
senta boas referencias. -

. · Cartas a José Wilbnan ...:... 
Caixa Postal, 2193 - São 

Pauío, 

··MISSõES DO RIO NE
GRO. E RIO MAi>EIRA 

;:·.· --~ ··. ' 
· Dia; 1,~- do corrénre, nó Sane~ 

·t,tta.riCT.de. lit.ª S.ª Auxi.Iiadora,- étn 
Nictliero:)f, realizou-se a cerimo
nia. da · sagração ep'iscopal do 
Exmo. e ,Revmo. Sr. D. Pedro 
Massa, nov·o pre:lado das Missões 
do RÍO NE1gro e do Rio Madeira, 
sendo ofl'.icl.ante o Exmo. e Revmo. 

ta capital, onde foi, durante mui
to tempo, reitor do Sanetuàrlo 
do Sagrado Coração de Jesus. 

Há multós annos 8. Excia. 
Revmà-. com ardente zelo missln
nátlo, hrabalhôu nas missóés do 
Amazona.a. 

ELEVAÇÃO DO PREÇO 
DA G.AZÓLINA 

DA 

Real!zOu-se domingo ultimo a 
cerimonia da inauguração dos 
trabalhos de electrificação da Es
trada de Ferro Sorócàbana, ten
do o sr. Ditector daquélla estrada 
feito um discürso historiando a 
vida daqtieila empreza, respon~ 
detido o s1·. Seéfetario da Viação. 

COMPRA-SÉ 

OURO 
e P~A'rA de qualquer es
pecie, Àntes de -vender seu 
ÕURÓ é de seu proprio in
térêsse ébrisultar os nossos 
preç6s. Àvaliações gratis. 
Talftbem compro prata, den
taduras e ouro bàlxo·. Rua 
São Bento, 549, 1.0 andar -
sala 6, proximo ao largo São 
B_er1to. - São Paulo. 

ACCOR D O 1. BANCÁRIO 
COM O CHILE 

As delegações chilena e brasl~ 
leira que est-avam incumbidas da 
elàboração de um accordo entre 
o Banco dó Brasil e ó Banco 
Central dó ôhi1e, acabam de tet
:mfuar ós respéctlvós trabáihos, 
!!xandó as bases do côn-vêrtio a 
sét firmació dêntrô dê potiêõs dfas 
entre as referidas êhtidades ban
carias. 

As bases do novo a.ccordo ban
cario a ser firmado Jjehtiittirão 
o desenvolvimento em larga es
cala. do intercambl.> oommérclal 
ohilelio•brasiliro; Podendo-se pre
ver um equilíbrio entr~ as bâ
lanças dos dois paires, facto aus-· 
picioso e que representa a pratica 
benefica do pan-americanismo 
economico (,'Om que se vein refor
çàndo o pàn-amerícanismo poli-

~n~: ·uu;~;I P;;d;---f 
OcuUsta ,_ 

Rua Senador P. Egydio, 15 l 
Salas 513-14 - 14. ás 17, hs, 

Telephone 2-7313 
..... "" - .. .;,,, .. ,.. ... ,,, .... ----

1 OS MELHORES PREÇOS 
. E A MELHOR QUALIDADE 
1 Presunto e Frios - Vinhos Finos, 

Fruetas, Biscoutos e Bombons -
Generos Alimenticios 

EMPORIO 'MONTENEGRO 
BlM-AúGUS'fA, 1,559 (Jt,sq. R. l'.,ufz tloelhó) - Phóiíe 1.;0035 

Mn-RCEARIA AVENIDA, 
AY, im:to-. t.üiz ANfó!(Ío, 1.898 -. (Em il'énté i l,rej;; 

~da éóncéi~f - t'líóNE 7-S.Us 

Expe:rimmte a .. · · 

ANNIVERSAR I O D A 
SAGRAÇÃO DO EXMO. 
E REVMO. SR. AR<.:E-

BISPO .METROPO
LITANO Das 14 horas, até depois dás 

18 horas, S. Excia. Revma. re
como foi notielado anterior- cébeu os ouiiipiimeutos das al0 

mente, o Exmo. e Revmo. Sr. tas aU:torldli.des, clero, semfuans
Areebispo Metropolita.nó, Dom tas, reiigiosos, membros da Ac;. 
José Gaspar de Afonseca e Silva· ção c.a.tholica e àssôclações auxi
_solicitou fossem cancelladas a~ !lares, tendo saudado ó Ex.mo. e 
grand!o~as manifestações de ju~ Ré\imo. Sr. Arcebispo. t-espect!
bilo com que os fieis pretendiam . vamél1tc em nome do clero e .do 
commémorar -~ 6.0 anpiversa.rio I Cabido os_ Revmos. Cgos. Pedro 
da sagração episcopal de s. Excia. Gomes e Antonio de Siqueira. 
Révma.'. él!a 28 elo .corr~~~- , Em todas ai: mà.t.ri2:es, lp-ejãs 
. _. ~tn_ctas , assim _as ~r~on~as O cape lias dà. nxchidioeese foram 
rellgioslis e as mllmfesta~&·s pes- celd:iradas na. manhã do dia 28 

. so.aes aquella cômmeihoração, foi Missás em aC:ão de graças, ooin 
celebrada ás 9 horas a Sànta coinífümhão géral \ia$ assôêiaçoos 
Missa solemne em acção dé gtà~ po'r intenção de s. EXcia. itevma. 
ças, na Cathedral Pr.ovisorla, com · · · · 
assistencia pontifical. de s. Exc!a. A Fedêraçã.ó Marliüía Fémlni-

1na patrocinou, em homenagem a Revma., tendo ao Evangefüo pro-
ferido a ora,;ão congratulato~ia s. Excia. Revma., hontem e an
o Revmo. Cgo. Dr. Antonio de te-fíonteni, dois progfamas dé 
Castro Meyer, · profe~or do se- árte, atràvez dós microphones dás 
mina.rio Central do Y1füanga e Radlos Diffusora e Excélsi<>r. Nê. 
Assistente Gera:.'i cí.a Acção ca- priinêira dessas éstações fálou a 
tho!lca na Archidiocese. b templo senrul!'ita Maria Appareclda Pá.
apresentava-se repleto {!e altas paterra Llinongi, e, n'a segundít. 
autoridades civis e religiosas; ca- à senhorita Aida Caieiro. 

MAAMIJNIDS 
• W,l~dM,oMt~ ~~1~~=t~I~;:~, ' ••<> 

1'1l6,l,.IU.N'OUtO-• .... u;11-t11:t IXCUIO-<>,Alt(II •
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<r.Uvt>f tl(M10·!,.PAV11~~· 

-.1.EDMUNDÔ BOI-IN t CIA 
t'OYO HAMBURGO ~-GRANDE DO SUL·BRASIL 
llV~ MARQUEZ OE SOUZA ~ j INO.lHEGR PIIONO.ORGAb f • TlLf PHQ~E N• 1 :5 g ~ 
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EXTERIOR 
A GUERRA NA GRECiA b!Jisados J)or força inferiores de 

1

1 par.a. 6.'1 

Coftsidera•Sê tel'minada a guer- _ Na_ ri:J.esmà secção _dª. Camara 
ra na. Orecia. Depois dâ ren- dos Communs, o sr. Antony Eden, 
dição dos exercites gregos do ministi:ô . das Reiàções Exteriores 
Eplro e da Macedônia a sltuaçãó da Ór.an Bretanha occupou a, tri
das tropas anglo-helenicas tor- buna parà. lei' uma cartà · do gó
rtou~se critica. A pedido do com- verné> eia Grecià, · aó governo dá 
màndo grego, manifestado em Ihg·iatefrâ, cartá essâ a qi.iê já 
carta dirigida ao governo bri- nos referimos eni OÜti-à parte 
tannicó, as Lropas iiigiezas fo- deste notlcfarió. , 
ra.m reembárcaéfas pelo 'pfréu. Ás Notiélàcsé que na. prold.mà re
ultimas resistenéias àlliadâs .fó- mana. o governo inglez Jjedirá â 
raih venciéÍâs rio Pelopohesçi. camar.a. um voto de confiança. 

. A capital kregâ. AthénM, foi oc~ 
cupacta dia 27, sein que fosse op- A GUERRA NA AFRICA 
postá j;esisf.encl.à aos áÍ1êmãês. 

Segülido ahnuncla, Bei'ÍÍin, :fo~ 
ra.m àj:Írisidriarlós na Órêê!a, ; . 
5,000 britarintcos, ii1clüsive úin 
geheral, alem dê niuitos outros 
officiaes. 

Não é multo dif~rente da ~; 
ni.ana anterl:ór o pá.notá.má da 
guerra nas possessões africanas. 

Julgando-sé atttngido pelas. cri
ticas uitirna.mento :farmuládàs nos 
discursos do presidente .Róose.
velt, ó coronel Charles Lindbci:g, 
lide,r lrolacionista americano, so~ 
licitou demissão tio posto de co
ronel da reserva da aviaçãó nor~ 
te-amertcana. 

Explicand:i os motivos que. o 
levaram a pedir demissão, o sr. 
Lindbel'g dirigiu uma carta ao 
govefuo de Wàshington. Em res
posta, a casa Branca ámiunéiou 
officia!mente que acceitava o pe
dido. 

O sr. Stephen Early, secretario 
do presidente Roosevelt. irist.ado 
para que dissesse a opinião . go
vérnaniental r. esse· respeito, nec 
gôu-se, dizélidb que O presidei1le 
ehl tempo opportu1io cerl;amen
te fará qualquer declaração. b 
Departamento' da GuélTá conten
tou-se com a publicação ·da ré
rj.uncia, affirmando que qualquér 
commentario caberá ao sr. Char
les Linctoorg. 

AGITAÇÃO NA S01\'IA
UA FRANCÉZA 

As notkiàs chégàdas de I)jí. 
buti annunclàin que reina gran
de agiteção na Soma:lia Francc
za. 

Nos círculos de Londi·es affir
fua-se que o governo e as au• · 
toridadcs de Djibuti 01·ga11isam 
uma revolução para col!oca.r essa 
i·!ca colonia ftanceza sob ·a pro.o 
tecção das fô:rçâs dÔ g'i?nefat. :bê 
Gaulle. . , 

4 DESTRtJl(;lÃO -: Noticias dei 
fonte alle'má noticiam q\lfi 

Bé'lgfâdo, cápitãl 'da Yúgosfavtà; 
foi completanrénl;e arràsàda. a_pe
b'af' de sua qualidade de c1dade 
aberta. • 

5 l<'ALLECJMEN'I'O - O sr.-
Charles Goseling, anligo mi• 

nistro da Justiça do governo hol• 
làndei, fallecéu nun1 . éampÔ ~ 
có~centraçã.ii germariiéo de seu 
pai& . 

6 su1iii€MÁCIÂ - o "Japan 
Times" orgão da, chancella

ria nipponi~ publicou um arti
go em que affirma que a "nova 
orêiêm" será. construida sob a. 
supreiíiacià_ . ilã .. Allemanha e do 
Japã1.1, · _.,_ 

] NÓRMAt;IDADE - A partir 
do mez de mll,ih cessou o 

"black-óiit'' eni roda 11, Ruma
iiiá 

8 RÀCI~l\tÔ -; Á Cô~ Supre
. lila dos Estados Umcfos resol
veu quê as pessoas de côr que 
viajam cfüm i3ara outr8 Estado, 
gozarão deis mesiiibs dir~itos dos 
b:tànco.~. cóm rclái;ão aos lugares 
adquiridos: 

9 'l'AXA -; Fa.3,a-se nos Estado~ 
U11idos 'ruí creação de malf 

uma t<i.xa qUe virá onerar O .café 
naquclle pali. 
' ).jJ -· --- ---========== 

E!m Vichy i!ntrêtà.ntó éssês r.ú~ l 
mores mêrecêrâ.m· c!csinéntido . 
formal. ,,. : :F. 

, Trata-se, diz o góvêinó dô,m-a~ 
techal Pêtain, élüm . itaqÜé Q$ 
ó gener.a.l De Ge.ulltr -pláneja para 
aesl!gar Djibút1 do doniin!o fran·
éêz. 

os prôxiffios · d!Às c'Ôirt cêrlê
za.. cónfirmarão . uma das suppo
siçõê8, <ille em to·do . o càso são 
desfavõràvels tJ,o governo aé vreiiy. 

.N.gti.cin.s 
A~M- •"cfri \Jl-1. . . un _____ _ 

1 VISIT.;_ - Càurou grãnde 
sénsáçãci á · noticiá, ségui:ú:lo 

a, qual o sr .. 'Inonú, presidente dà 
TltrqU!â !fá â. ' Berlim' tônférehc 
. ciar cóm o clfa:nééller Hltlci-; . . . .,, 2 DESCIDA :...:.. tm1 avião mm.: 

tar !rlgiéz foi obritàdó á dêS.:, 
ce:r em wmtcirlo hesí:>tnfo:it, pi;r 
fir.Itâ de co.iÍ:nbÜSti\'êt _ AI> . tbcar 1 · 
no solo o avião foi dêtorãdo pe- · 
las éhammas. . . 

~ ...... . ~ . 

Ê NÃQ MUdE 

Muitas divisões inglézas já :fd
ratn dêseiliba1·cadas · nâ .Inglât.êr~ 
rá, apesa.r do Elstâdb Màidi: gêr-' 
manico annunciar (11.ú! os i:hgiézes 
nãó têm màili sahidás f,àrá o 

No norte da Africa; os contin
gentes blindados italo-germani-

cos se apoderárani de SolÍum, ~ . .. ·~ I" ~ , ,~ ,_ ftía·"·.,n·"".1·.1!-a_'·s·· t·a.--· ·._ 
trailspondo a frontéirà egypéla. J.~ Jlil.tS@ .a.1:ft. 5C L6 

mar. 

DISCURSO DB1 
CHtJROítILL 

Falando nii Càfüàta dos Como 
mi.iris no llltiirid dia do iriéz âê 
Abril; d pi:iirteito fuífiisttd b'ti
tannico · fez ceftàs. declarações de 
lmjjôrtitnciá: relitcloriil.dàs ct:ltrl ii 
campahhà dos Balkahs. Ttál:lcres 
vemos certas passagens, que es-
clarecem alguns aspectos deste 
conflicto. 

"Posso afiançar-vos que pelo 
menos tre.~ quartas partes dos 
efféctlvós bi1t.ánriicós c:/Üê com
batiam na Grecla pudemm ser 
retiradas do solo grego, em c.-on
dições satlsfàctorias, muito em
borâ a seu materia.1 pé'sádo tenha 
sido abandd:riâdo. FÍâviamoo de-' 
sembarcado 60.000 homens em so
lo· helenice. ci!stes. 45.00Ó conse
guimos reembarcar. 

A coriducta dos solda.dos bii
tannicós foi comtució digrut dóir 
maiores elogiós. 

e~ d~~º 
0
~o::a:~to;~gleZ. ~11- co1rlro as ~"ÔlllDIÍS·Sôéi 

nuncia que o avanço dos tofailf;;, 1 . ·.. . , ,. ,, 
tarios f?i eonticl?, 'mas~~ parte . de, atmis:tiêió 
de Berlun chegàm noticias de . 
11ue Sidi El l3arrani e Ma.rsa Ma- · · · · · E.·,·s·' a··t-g'-u'fi ... "' t·-

0
.--p''ic':::,-.!. '"a"· ct';...:~~ 

truh nãti tardàrão em càhir'. o pov"ó ffli,ncez não está ., m, u n,u.-

Na Abysslhiài ptüssegíie o avàrl~ 
ço Írlglei êm todas à:s ffontês. 
Desié ultimo forte reducto italia

. no, cahlu em poder do geriéral 
·Cunninghan, no principio desta 
semana. 

O Duque D' Aosta retiróu-se com 
15.000 peninsulares para leste 
désta praça. ós italianos aindà 
resistem em suas derradeiras po
sições eia Etyopia. 

Circulam insistentes rumores 
duma prox\ma reorganização mi
riístêfiiil na Ingíaterra. 

rriüífo a favor dás iiÍêas e pgn- iàr : 
tos de vistas. do Marechal Pê- "Si faes rnâiiffêiitãk;õês sS . 
tâin. A süâ iioíitlca favoí·avêi rêíifociüz~iii; térêffiôij de fêcéiri 
ao Íiêich. tem suscitádli rriárii- ' rer á §êvêras medidas de r~ 
fêstações dê deis:tgrado e desa- j :riresstí.o. Taês __ ínãiíi(ésti/;çõefo. 
pfôváçtfo pôr pa'.tte do povo; , ferem . ?~. intétésses dá Fraii~ 
Prova disso é a ultima mani- ç~, e attmgem a honra da Na· 

f~ta_çãd Íi_à,ví_fi.a, ê!_n Mársel~a, ! ça31s pênas s_e.rão tão rapidas 
co;1t,1a_ ª.,c,~r~1~sao .él~.11:r.m1~· 1 como severás". 
tlcio estab_eie_cida naqueua_ ci~ 

1 
"A · _ ·. ... · t. ·;;._-, . . . . . · presença em nossq e.• 

dáde. Os membros itallan9s e I ritórlo tiâs cómmissõé-s de ar~ 
àl!emães élit có·miliisi;ão fdfam : niíHiêi8, liêráfil iúfiff á cerfod 
hóstilizad8s ií tiil pÓ'ntti quê 6 ! hiéíliéfüês qiiér ê{ffl)fffa sem 
g6verno de Vichy resolveu ln- j gfiivlãade nãó serãÓ desculpá 
térvir pfoillptililiefüe, báfxii:rldd vels: kii 6ó'mfolssõês _ãê iirmis.' 
communicado officliil íi'&dlnd8 ticlô fó'fam .· êdnstituidas de ac• 
qiJ.e '.' taes irlcitié-lí:t/Ú niii.i sê cor<!_o eôfü_ d gove'rno fra11;ce~: 
rej)roCÍUzá:rrt maÍS". e nao cabe 80 POVO SUSCI~a:'. 

Ao que parece, a -opposição in- , . . . .... , .. ~ ., b., .. , .• .. 11 ... ,.r
1

.. lhes emba.i:aços no exerc1c1<' 
gleza pretende organizar um ga- Tal orde'tn tOI a1Xaua pe o d · • ;'li r~- .... ····;; 
i>'iri:ete tle guefrit, com oouc8s ê8mfüandà.fito tnmta:r ftá:ttcez· .!:~ ... s_ua ~---~.r.':C.~.?~ "_:_, ___ . 
inembtôs e sob" .it diiecçã,o ·de dó deijitrfiifilên'fd dê Ífoüciiês + d à 8 ê Â t ,,. õ·'•c. e 0 LlÓyd Géórge, éx~pritileird ml:iÜs-' dü Riió'Bê, di:iji:affariiérlf.o éste- . . n t; I 

tro britaríilõcti durànte à guerra- . foêli.Üiad6 foi, F'riiiiçâ nãS á'ê- II é v· é i ~ r ' 
dé i914-is. cüt,'iulá.. · : .., L E 6 r ô ~ A R r o "' 

ó g·ai:iüi:éi~ dé guerra é6nU..:. ... · ... -.e~ .... ··~-- ._...._,,_ -~- --·-"-~~~---·-~-- ·---~-~- ;,_....... ~_._ 

1'iá éóm. ceroos nién:íbrôs, rét,ré-" "itui'_ ·r·· ~ n,r·' •. ,._,,l.;. .i;ík.. ·v, -'.·1· .... _d .. ,, _ ~,.1' _ 
senfu.ntês ci~ D6miniôs qüe. foe.; 1,.. .1: ~ .a.a.a "' e& ~ U C;a; 
tâni âo iâció· cía. óta:ns:erefanlla. Espêélalistã êm túmütó"~ il~ m5.ffrUiré i {ifiiiiff.ii: ;;.. 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
Ki1o 9$0ô9 

Nàs divérsàs e -sarigrentas catá.:. 
lhas trava{!a.s, prineipall:nénte n<S 
monte Olympo,. 6 rêdór de Grevé
na. é rias Thertriop:\)'l.1S; às ii:óssás 
trópàs sóffreram cerc.a.· dé 3.000 
bàixas entre· mortos é feridos. As 
perdas . brltànnicas. representam 

• uma: parte diminuta das percias 
~- mfllgidaa 8.0$ allemães, (ltie em 
• dlvél'liJ óeoliaf.6U totm 1mm,o; 

M qüe· sEf <itz- a· idew; dá rêm.o::. p'rtçó's rri~d/ce$1 -":', A. v~oA~- ~'tffii: ~--- .A~-~MttiA 
deia:ção dó' g.a:bínête !ÍlgÍéz~ tem: B'P;RÃO De:. UNÍ!fRA N.d 108: .;...;. TErêph'li~ 4=23'12 • .:... 
lig'li;ção com o pedido dum vóf.ô si.ô PAULÔ': . 
dê êolifJanéi Ml' 1*ri,j" diJ mi.;; 



lnt 
fereceram para a construcção. 1 
As obras são do valor de 450: 000$ 
e quasl 300:000S estão ~-ps. Os 
RR. PP. Frnnclscar:ios vão de 
casa em casa, de parorhia em pa
roç.hia Jlf'dindo ésmolas para esta / 

_, ... 
--;:p,-=-·=======• 

Ccnstecados Matla_a,ti.J 

M6NTES CLAROS RIO PRETO grande obra. se ciue os_ vlcenttnos •;de santos · · · 
C A segunda. promé.~ da roma, -

Quando precisar cõn.cértiir o -~~ rtoo~ -® 
fazer !lquisição de 1Illl novo,. procure JOSE' F. IDZZ'O, 
á. Avenida Rangel Pestanà., 12-1.0 andar, sala 108,. n& 

esquina da Pr.aça da Sé, é o reloj~ que cenve-m 
pela ,seriectade e pelos pr~ço13 que __ .J>autam Gil ~us t,Oinarão pa~ -~'I'.~ no_ . ~n~ di 

gresso Eucha_risticó da sua· dio- SANC1'UARIO DE N. SENHORA ,-ria O. Sr. :Bispo com seus oce- negocios, ha longos ·ann<is. 
A cie1a_e1e a.e .Mont;e"s CJ,aros, no }.p~_:.,.l"tECIDÁ DE RIO PRETO sa.rios cumpre no dia 5 de Maio. 

Estado de I(íh\:ás Geràês, fuah- cese. '( Neste dia um t_rem espec_ill.1 ha · O Conselho Central Diocesano 
tem uma _Congre~ação Mariana, de' ·s···i\ntós 'cta Soc!edàde de são . . ã ho I de Jévar os romeiros directa.men- mnloi· effeito dé reatea, irnnúo 

uma esperança <!e que amanhã 
venha à constituir um pequeno 
santuario todo dedicado ao cul
to do Grande Patriarcha São 
.José. Proximamente será so
lemnemfm te bento o referido 
grupo. 

iCA'l'A:NDUVÁ 
.com ilia.Is dê 100. :meml>tos, e sob ' ' Orande é a devoç o em nra . ida do 

- · · Vicente de Paulo est4 ~b ~ ~~- de_ N. s. _ Apparecida espalhada 

I 
te _de Rio Preto a Appare<: 

'à d~cçã'ó ·esplrft\\a.i ,do Ireymo. sidencià. do sr. Vicente ~verin- t. 1- Não ha uma ca.sa. Norte. A bella imagem, fiel co-
SÍ'. Cónego, _Lufz "Ca!deiri Va!le. no Mcrit __ nc·a~t'S.... aso."i::gq~- não tenha a sua piá da verdadeira unagem de N_ . 
- Êst.ê so'daiició manàno lançou u , 
:recente O seguJnte conVite aos imagem e lhe dediquem profun- s. Apparecida, que é .a padroe1-

Semana Santa - ~raW 
com muita piedade e fer~r M 
Via Sacras. A cerlnl()nia. do ~ 
vapél!, a. _ ()Uarda de . J_fonrtl !l. ~ 
'.Senhor, M'lssa d~- ~l!ic,,_ 
dos, Adoração _'.ia. Crt!Z. ~~ 
do Enten10, ~ . êfu . _ $abbaâ 
&antô, oorcitção qé ?~ .se
nhora Proclssõeil da. ~1-
ção n6 Domingo pehl. manhã, bri• 
lh,ante prega~o no EJ:toontr.a. 
pelo Pe. Artbur Bonótti, Mlsàir, 
campal ás 5 horas, com eleva.de 
numer-0 de communhõés, e de
ma:is aclós religiosos nessa . se
mana Santa. 

JUNDIAHY d& veheração. Porlsso o Exmo. e ra do Sanctuario_, h.a de acom-
moços de Montes Claros para Revmo. Sr. B_ispo Diocesano fez panhar a roma.ria nesta viagem. 
ingressarem. nas · s~ • fileir~- -~,. · · "' ,.J,., .. TT. ARES n· ~ ·;.e· ,;-•uç"o d .. 'e 19"2 ° p. romesíia p' o''" <'oi êsta. L-na~m, que entrou afii:n nigjs _ ~'ê~ei\'ii_\lie:ntj> CUlll· l'ASC..,.bA _ DvS .. ........._ º ,, ,v.i - ., ~ ..., , 

P··-r·lr· e'·m· ás suas obrigações rell- DE 1941 de levantar na collina da Boa triumphalmentf' ha 3 annos na 
Vista o sancituario de N. senhorn. diocese de Rio Preto. Me% de . Mai;°· - Consoante 

giosas. . . . . ., arochia 'em parochia O a determmaçao expre;,sa. do "A• Mocidade · Montescl.arense, j No · dia 4 ae Màio, a União Apparecida e fazer com os seus De p l"Ê já é 
Salve. Marial . cathdlica ~os Militares fará rea- diocese.nos uíhtf româi-ía àó $a'nc- Exmo. e Reviria, Sr. Bispo ,os I Santo .Pad e e como 'd d sau-

A cÍÍréctoiia da Congregação lizar à P.aschoa dos seus asso- túâr.fo dá Apparecidli do Nórte. Vigt\l'ros e povo catàoiico acom- davel praxe deSta ci ª e ma
Mllriana · vem appellar para os ciados. · A primeira prómessà está em rea.- panaéu este fac-simile pa1-á li!o I riana, o mez de Maió está s~n: 
senti.inénto~ de fé cristã dos mo- sé-ão vinte mil militares que· litaçã<>, pois os ~v1nos. Pàdres Preto onde o povo todo, quasi . do dedicado de modo espeCial 
,ços desta formosa terra, e con- se vão unir numa -festa de fé Fi:anclseanos acceitaram a paro- dé 5'.000 pessoas aguardavam a/ ao in~rement? ~o. culto filial 
vidá-los ii,ra se inscreverem ne.s e de a;mmade; pelo bem do Brasil, chia. de N. s. Apparécidà, ini- chegada da imagem. Debaixo de \ a Marm, Santiss,1ma. Todos os 
:fUéi.ras màriii.:i:i.as, cÍa.ndo assim, nesta hora de tormentas . e de ciàndo à construcQão do Sanctua- canttcos e vivas a imagem foi dias, na Cathedràl, realizam
com este gêsto altivo, pleno at- guerra em que os povos se estre• rio. G:ràt;as a Deus o grandioso ent:l'.l:rónill!J.\Üt no seu Sanctuario i·se pie<losos exercícios, com a 
tes°tado dé suá ~rença nas ver- çalham. Sàncluàrló de 50 ms. de c02n- da Boa Vista. especfal intenção de pedir_ a 
dades do cristianismo, a religião Para tornar a "festa i:na!s só~ pnmêilto é 22 de ia.rgura está • E' esta imagem que vae acom~ paz em favor dds. po~os: Nà 
do amor. léfuri~ e 'grandiosa, a Cóngrége.- éol'iêtto totaimente. Realiza-se panhar a romaria na ida e na Igreja do Rosar~o, _ pela manhã 

A Congregação Ma.riana reu- ç!lo Mariana dos :Mi!itàres vàé umâ. kermesse em beneficio do Vólta, é esta im.agem., qtie vae e á tarde, as. Filhas de Maria 
ne-se sempre aos _domingos, ás précêâel-a com u~~ sem~ha de Sanctuarlo, que com~ou no dia recebe.r durante a viagem a de~ e os Congregados organizam 
9 horas, na, . Capella tló Rosario. preparação, cursos de catechese, 26 de Abril devendo terminar vocão dós romefrós, pois hàverá preces extraordinarias, com 
A sua· finalidade. é :irradiar a fé\ ·sendo que varies o_utrós prepa- hoje. Todas as noites houve lei- um'·· càrro-capeila, no qual os ro-l o mesnw fito. _'I'ambern _nas ya;. 

Vocações --~~ U 
Seminario dos Padres ~é:mpto• 
rist,,as, os _meno:res L~ fflhO. da 
ir. Pedro RÚb:ia.no, e Irln~, fill;le 
do sr. José Devoglto,. fantll. 
tradicfonaimente cathoJiéá~ e ha 
mhito tempo aqui residêntes'.. 

pelo espàÇO . immênso. de nossa. rÍi.tivos êstii'ó sendo . feitos pata Ião, biJ:r, vendas e outro,~ diver- · ' . •~- h rias vasas religiosas Iocaes fa-
. Pátrià. e . levá.r o_ ev.angelho da abrllhànta.1-a o mais l)(lssivel. "timénto. meiros ,poderão pres...... a sua o-

Roriià.'ria. a. 'Apparéei~ :;.;_ Pa• 
tiocft!Mà Í)elo .B~pad9 &te~ 
realizar-se nó dia 5 dé Maio p.f .. 
uma grandê. romaria . dê toda • 
dÍócese âo Sanétuarío 'dé N; S. 
À:pparecída, hàvendo ~ i_l.nl~ 
maçã-O entre as ~ Re-

vida aos 'corações disci-entes, nau- º"' Revmo. Pe. ArtuhJ: . Ricci Hoje haverá 1elião de gatj.o, que menagem á Virgem santissima :~~;!~ -:;:;::çane::: e!:!~~:: 
fragas de fal&ls idl!Ologias. far~se~ã óu~lr ~vez ilà.,_~Esta-.. os fil~endeiros e os sltl.a.ntes of- durante a viagem. do seu dever de cidade catb,o-

Ali, a _mocidâdê'. bebe- a. mÔrâl çãó dó Êvahtelhó~ em conféren-

i , · · lica, ouvindo e executando a llgÍosàs, e Q p0vo' dêsta, ctdÍlde,, . que .. santifica ·e a esper.an~a que· "elas preparatoriàs. . "J3lJFFÊT8 ;; E BANQ UE1"'ES voz de commando dó Soberano pari!, tón:iai- pai-tê 11k. êfiíààa Roo. nos Veni 'dos c%us. Á Congre~. Que O Borh DeúS ·tói:»e gz:an~ 
gação Maria.na desta cidade, c<lin diÔSO é imca.z Q exito_ desUi ;res
es seus cifo.t'o e tântos congre- ta que antes de tudq é mag
gadoi!, já é limá :réalidadé, que .nlfica manifestação de Fé por 
sorri nos sonhos dourados da parte dÍl. classe militar. 

. mocidádé cÍ1/,tll.; é entre precês 
fêr:\ioroilAs, Ü ÍÍIOéidÍfde m-dente, 
é Jesus n'ó. Sinai; ê do aito dos 
céus, recebe a me<la.lhà de Ma
ria e a. cruz -da rei:Íéínpçã'o! 

A D'oMTCII..IO Pontífice. ___ ii®{a;. _ . -. --~ 
CASA 1<JsPgc1ALlSTA no ramo de Doces e :Sàlgàdoo . 

finos -- Cápital e In.terior ...... ,-. ·n·,-_:,.-··e·, s· ft O,_ 1 n'te,•· ,:•,· ôr 
MANOEL tfo'S 8ANTOS AGOSTlNHO à9 
. Lárgo do Àrouch·_e,_ 8_ - Fo_n ___ e 4:°4_6_0__ Estait<io o J_,JHiÍO.NARIO inter~o ~ ler ma A càsa. da Criança - Depóls 1, =:...:.:;;:;.:.._..,;:._____________________ . .~'..J .• . ·.:r"" •. 

de soffrer um.i refónna comp!e- representante-propagandista em Caua Cidade '.ut, lilte-
·ta º magnifico predio da .. casa B R.. A. G A NÇ A rior, apreciaremos as propostas de pessoas que em 

Moços! c'óraç&!s Vibrantes! À 
Virgem nossa Rainha nos 'oll)il. 
do céu iniinensõ, dàndo o grito 
.de novas Crtit.adas! 

:A.Vil.nte! . Tódós de pé! .Já brf
:hou. no céu dá Pil.tl"iil.; a. h\i ele 
·uma nóva é.strellá, êm . prÕêura 
de Jéslis. Avàrite, ·mócldadê al~ 
t,anelra! , Ide a Maria, alistai
vos eri;i suas fileiras e sálvâ_i, ó 
·;Bi:asll.,. r·\ 

SAN'fôS 
. . .J~ . ll!\beín'e& ' q~ _ho proximó 
1ne:1 de. .JillliÔ realis?,.r-se~á O 
éói'igressó Jffiéhàí1stlcó Diocês,i.;. 
no de· :sãht&. · 

:Efm preparação pàra esta gran
de solémnidad~ o · Conselho _ Cen
trá! ôfoêesitno da Sociecta·cie de· 
São Vicenre dê Paulo levou a 
efféitó tm\il, sessão solêinne, rea~ 
Jlza.da hontem, na séde. social da 
mesma Sociedade, sita á.. rua 
Coll!l. Róéli/igUes Alves, 31 i. 

o -progra.mma constou de umá 
conferencia. intitulada "A Eu
charistia ", pronunciàda pelo dr. 
Anfimtó Abm., Fi1ho', ·qu.é . fçii 
muito applaudido, Este cÕii!-e-
1·encist,a, foi°i;auda~fo pêlo dr. Eu-
clydes de Cafupog. . 

A seguir a senhorita -Emília -dé 
Freitas Guimarães declamou al
gum.as .poesias de .stia autoria. 

Pelá . itlf.ciativa e . enthusiasmo 
desta. sêsàão solênme, verificou~ 

ADVOGADOS 

Dr. Vicente Meiillo 
Praça dil Sé, 23 - 2.0 andar 

Sala 13 

lw. Plínio Cori'.êa de 
Oliveira 

Rua Qu1ntino :àocayu~a N. 0 5f 
_ 8.º - Sa1a 323 - Tel. 2-7276 

!)r. Milton de Souza 
Meirelles 

. R~ 1& de Novembro, 160 - 7.0 

aDâa1' - sa1a 74 - 'I'el. 2-0035 

Dr. Carlos Moraés de 
Andrade 

i-ãua anJamJn eonstant, 2s -
\ j..O andar • ·aaaa 38 .. Tel. 2-1986 

d~. criança.º, sob. a direcção ze- . - . . · qualquer cidade queifàin ser repres'éntaiitê$ desta 
1&áa de D. ~dro Roesel', O.S.B., folha. 
fot,. como-é do co11hecimento pu~. o jubileu .dê ouro da en- sãó por dois missionai·ios pas- . ~ impresc_ indivel no entànto, que qual_-quer prô-
bllco, inaugurado em _2 de Março. Óyclica -ll~rtím Nova'rum. . sionistãs e..'lpecialmente convi-. 

A nota principal foi a Pl'ésenÇa 'occórrêndo rio dia Hi deste 'dados para esse fim, a 'qual co- postá seja dirigida ao Departamento 'de Propâgái\da 
do Exmo. e R,eVo,, Sr. D. José nfoz; ê deveÍi:dó ser comin'e'ino-- mêçará no dia 8 pela manhã I do LEGI-ONARIO • 'Caixa Postal, 2849, Sãô _Pàülo' -
Gaspar de Afónseca e Silva, que rado universalmente, ó 50.º an- éoncluindo;sé ~o _dia 15. . e que seja apresentada pela autoridade écJêsiastic& 
presfdiu_ a sessão. _. . niversàrió :da· famosa encyclica Além -da missa, ás 7,30, do I I Of .. f t , . '.· .. · ._ · 

A casa c:m. criança .não so- Rerúm Novàrum, do grande e .Exmo. e Revmo. Sn1·. Bispo oca• . erecemos Van agens pecunianas aos flOSSOII 
mente . se:rvlrá para zelar pêlos saud'dso Papà Leã:o XIII, cha- Dioceí'ian'O, qu-e, àntes, dará ·a representantes. . . 
'pequeninos, pprem, ' as Ursti!ln'a5. màda, com inteir'à p;rópriedà- ben'çãô a nova Igreja, cuja pa- A pedido a.dianfarehíôs 'tótlás as informâç~ .. · 
se instalarão no mesrn,.o, predlo de, en'cyclica dos oil"era.rios, :ranimp~a serã 3: . Ein'na._ Snra. 
,pil.ra: ahi fàzeren'l o Nóvlcfado. cu_ja càusa adv{)ga jústi_ceira e D; . l\1az:ia dà Glória Leme_ de - - ., . . ,-. . . /. "' . . ,-::e-,. . . '. . 

.. ' êqllid<;>s~me'nt~, .. n'êsta P!º~ese· 'OHyeil'it,. sua bénemerita pro-1 D e se o b er I o e m R o m a 
tgreja., «Nossa_ Senhora·do--Ro~- terâ ellá ·t_amb·em condigna! tectora, haverá, ás 10 horas do _, .·-·. - > , . · ;;._.s·· -~ •sUE·-.,_ 
rio e,S. Benédtct<i'\.- .As o~ras· commém(>Í-'aç'ii.-0. _ _ j :r~!e'rido dia 15, mis~a canta~a IMl>ORTANTES DOCUMENTOS DE UM: m.O TE.u..v "-
tio µiàgestoso templo da pra'ç,g, l .Afim -de associar á notav'el '! por tres padres, com sermao Foram recentemente desco- teis. A ~apella tlé i!ai'ta, ,:tfa, 
tia :Ban<letra, (ex-lá~o de. ~~a. dàta operária um acontecimen; ao. Evànkelho; e, á tarde, pro- bertos em Ro'qia importantes Í-ia, em Tràstêveié, em Rópia,. 
ei·uz) âchOm-se bastante_ ad~~- to de relevo ria vida progrés; 1 cissão_ cdm as imagens de São documentos referentes a Um tambem- soffréu I9~g:as -~ ,ctgo." 
ti(da.i!, dêvehdó em breve estar slsta da cidade, resolveu oi .Tósé e Santa Therezinha, en- mosteiro sueco, documentos és- rosas buscas, em 1828. Só ago
termin;ad8.ll. Exmo. e Révino. Snr. B!i,po . ·cerrando-l'le com sermão á po1·- ses que ha muito tempo eram ra, porém, foram os importan• 

Di-0cesano inaugurar nesse dia,\ tà ?ª fgreja e bençfto Eucha_- consider.ados perdidos._ Refe~I tes papeis_ encontroo.<>s naquei- ·, 
Matriz de Villa Arens-- O ze- pom ampla solemnidàde,. ªl I rist1ca. · ._ 1

1 
rem-se elles á Vida de sa~ta Ia capella, cabend_o essa hónr& . 

loso v;!garlo da Matriz- .de Vllla fgreja do Matadouro, 0 Bairro . Nova .. Imagem de Sao José 
I 

B.rigida, a qual viveu fongos 1 ~ um frade da 01 dem de santa 
Arens, Revmo .. Pé. Octavio de Sá ope,rario local. J no Rosarl0'. - A Igreja do ( annos no mosteiro d.e Vads-1 Brigida, o qu~l, depois de per- . 
Gurgel, S.D.S., tem Sido incan- Para ligar ainda mais .a re-, Rosarlo Jocal acaba de ser en- tona. correr em vao numerosos ar• 
savel em seus esforços· para con· ferida Igreja aos operarios S. · rlq11e:cida ·com mais uma ohra D. t it t . . f chivos romanos, enc9ntrou-os, 
lilir as obras 'da Matriz qUe ' · d. . , 1 · uran e mu o empo oram ·. '· . · b ·c · · ' - m_ xcia Revma. dar-lhe-á como,; e ai te: o grnpo r. epres. entan- . d . . t . f _t:·f · . af1.nal em cima do arco da a-

actualmente estão quas! promp- T'tul~r além de Santa Theré- '
1 

do o transito de flão José. De esses ocumendos m ruRc 1 era-' silica de santa Ma.rlai 'l!ra&• 
tâà, ihténamente. ' · · 1 · b · t · d- . 1 Ili I mente pro·cura os em · oma e · . ., .. , _ -. ~ l r,inha, o Insigne Operá:rio, ºi' f no aca amen o e e_ )e ss - n B . . te-vere. 

Semana Santa, - As ce;imo Glorioso Pàtriarcha Sã.o José,·, m'o effeito. tem Rido immensa- ;m A~~m~ ster, ~a ti aviera.'. O precioso arcllivo agora en. 
nias d,a . Semana Santa or:: Esposo da Mãe de Deus· e Pae j mente apreciado o conjunct.o _uspei ou se ?ue e es vessem contrado comprehende 82 v~ 
rea.lizaru.i:,s como de costume. e . d ptlvo do Divino Operario , por 'verdadeira multidão de sido transferidos para al_guma lumes entre os quaes 56 gran. 
o maximo brilhantismo, notan~o- a o é N so Senhor Jesus fieis contando-se até pessoas das instituições que admi:llis-l! des ,;in 'folios" Vae ser elle 
-se o fervor dos catholicos jundm- qc~e 1 t os · de f~ra ·que aqui têm vindo pa- tram o estabelecimento de san- transferido par~ a Igreja de 
hyenses r s 0

· t B · 'da · R. - . fl como acto preparatorlo da ra ver e apreciar. Aliás, a ca- ª ngi · l Santa Erigida, em Roma, ond• 
. Os_ . R. PP. :e !e re::;: :: solemne Inauguraçã:o, será pre- pellinha em que foi collocado Entretanto, todas as pesqui- os investigadores suecos irão 
vir, .fyram mõe. u · P vada na 'nova Igreja uma mls- o mesmo presta-se -parâ o sas foram absolutamente inu- consultai-os.. suas pregaç s. ., 

Indicador Prof lssional Dr. Rezende Filho 
·J o vi ano Telies 

-e-
J. N. Cesar Lessa 

'" 

Làrgo Qà Mlsericord.ia N.• 28 
- 811-'!a 904 -

Dr. Francisco P. Retmãê 
Bellmeister 

Rua são Bento, 224 - 1.0 a.ndàr 
.. Sala 3 - Tel. 2-154S • 8. PAULO 

P . Pedrosa Tambellini 
Advogàdo 

R. Wehceslaú Braz, 14, 3.0 and. 
Telephone 2-6300 - São Paulo 

ENGENHEIROS 

CONS'T R UCTO.RES 

Affonso Butti 
Perito Constructor 

F.studos - Projectos - Orça
mentos - Constrµççõea 

Á.laineda Glette, 859 - ·Telephone 
!$~6719 

MEDICOS 
Dr. G.il Celidonio 

Partos - Molestlas de Senho-
ras - Operaçõee. 

Residencia.: - R. Albuq-q.erque 
Lins, 902 -. Te!. 5-4156. -
Consultorlo: .:.:... Rua Marconi, 
34 • 6.º andar - Tel. 4-8501. 

-Dr. Carnargo Andrade 
Doenças de senhoras - Partos 

Operações 
Da Béneffcencla. I'ortugueza e ela 
Maternidàde de São PaUlo ....;. 
cons.: R. Senador Feijó, 205. 
Têl.: 2-2741 - Das Hl ás 18 
h:OFaa. - Rés.: 'i'rav. Brig. µutz 

•Antonio, 8 _ - T-el. 2.-'tl835 

Dr. G. Christoffel 
Pi'aç/l dá Republica, 8 

d~ ~ 0íis 11 e das 3 ~ "'- liA. . 
E'STOMAGO, FTQ,ADO, INTES. 
~ ,f~-J~l 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

Clinica geral e molestlas ele 
senhoras 

Cons. Rua Libero Ba.daró. 1S7 -
:4,b andar - Tele_phone 2-2270. 
Res.: Rua Thomé de Souza, 56 • 

Telephone 6-0665 

Dr. Celestino Bourroul 
Itesidencla: Largo São Paulo 
N.0 8 - Tel. 2-2622 Cons.: 
Rua '1 de Abril, 235 Das 3 

ás 6 horas 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - Molestias de senho
ra,\!. - Cons.: Rua Senador Feijó 
N.0 205 - 2.0 - Pred!o Itaque
rê - Tel. 2-2741 ....: Res.: Tele
phone 7-1268 - Consultas das 
10 ás 11 e das 14 ás 17 - Sab-

bados, das 10 ás 11 horas. 

X 

Dr. J. M. Cabello Campos. 
MEDICO RADl:OLOGIST'A 

Radio - Dtagnostlcio - Exâiiies 
Radiologfooo l\ domlcillo 

./Jons.: Rua Marconi, 94 (Ed'tticlo 
Pasteur.) - 2,0 arid. - 'I'el. 4•0655. · 
Res.: .Rua Tupy, 593 . - Têle- -
;>hone 5-4941 - $AO PÃÜLO. 

OUVIDOS, NARIZ E 
GAR~ANTA 

Dr. José E. de Paula-Assis 
Adjunto da Santa casa - <>pe
i:ações e tratamento das inoles

C.>:ns.: Rua Senador Fêijó 'lf.• 
206 - 7.0 andar - 'rel. 2-0838. 
Das 15 ás 18 .haras - Beii~: Rua 
~- ~~ _59f. TeL '1·8187 

PENTISTAS 
Arnaldo Bartholomeo. 

Cirurgião-Dentista - Radlólogis
ta - Pela Escola de PbannacJa 
·e. ódontQlogfa _de São iiauio -
cúmoa DeDiarla em Gerai -
Raíos :X-~ - rntra
V:ermelho_ - 'Coagulação - -'li-ana
W:umfuàção - Vit'alid.ade pul
p&r, etê. - Trabalhos; por cai,. 

'tão, Jiora Otl . orçàm~tos. 
·Rua- Marthn Franc~ 9'/ - 'i'el. 

- 5-5416 - S. PAULO 

Dr. Carlino de Castro 
'tl.as de ouvido, nariz e garganta.· Pelo curso de doutoradO da Pa
C_ons.: · Rua 7 de Abr~I. ~5 - ·culdade de Pnarmacia e Odon-

D. Vicente de Paulo 1·º ªnd· '- AP,t9. no (cias 14 ás tologla de São Paulo - ClrurgiiG r. 17 horas) - Te!. 4-7551 '- Res.: Demista _.......,.-6 ...,. em 19l4 
Melillo Tel. 8-2'i32 Éx--<ienti.ffll,~ coração ; 

Prof. de Hygiene do Collegio ------------ Jesm ·- ~a.Udadeti: Pivou. 
umversitarlo MEDICOS NO INTERIOR coréas, Po-n t.ea, ~-otrector do Sanatono "vuia 1Wa~ e sem a1>0ba4.a l)Qla-

MaRcotte ------,------- ttna · - ~~: · Daà 8 ls 11 

~n~~~- ~- 1~~:~~~\z'14_-T:~ Dr. Luiz Melli~do Campos ~~ ·: ~ó~~ 
4-E:501 - RES. Avenida Agua, 'Medico 'Oculista ' Sala_ 'l-'1:A - -.,; A,L ·Bari,Q 1' 
l:l~J',1:wa, ~~ = 't~ ~ lf.m~ - -~ ~ ~~ li lmlmlil. • - & l'ÀDIQ 

. • f 



~capaci~a~e nu má 
Deney Sales 

Terminou afinal a campa.nua dos Balkans, com o dominio 
total dm; pai:r.es que o com:põe!Il pelo R-eich, e com c.rPscente 
ameaça para a Tur.quia. 

Mais ainda, as f.or~ germanicas occupa1•am tambem 
;muitas ilhas de importancia vital para o aceesso aos Dardanellos. 

Ape1..ar da franque!iffi. aparente com q:ae Chu-rôhiil expo:r. 
o resultado dessa campaaha, é inàis(mti'\"-e1 que uma vista 
d'olhos sobre os· successos q:ue t-ão rapida-m-ente modificaram 
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O DIA DA FILHA DE MARIA 
a posi<;ão preponderante dos aUiaQOS no Med·it-erraneo apre-

t;enta factos e medidas ain<la incomprehensiveis. A Missa no recinto da nova Cathêdral ·- A Asse-mblea' '-i:· 
A campanha iniciada e leva-da a efeito com tanto sue- ~ .1 

cesso pelas tropas imperiaes na Africa do Norte, até . attin- G 1 d C t - -- l 
gir Benghasi, ficou parada nesta localidade, por razões não . era Q oncen raÇQO_ annua 
explicadas tté hoje. · Graças aos esforços c!a dlrecto-

. Naquella occasião a serie de derrotas soffridas haviam ria da Federação das Filhas de 
feito descer ao mais baixo nível o moral das forças italia- Maria da Capital, revestiu-se de 
nas. Logicamente deveria ter sido a campanha levada avan- brilho extraorciinario o primeiro 
te, até o completo dominio da Afriea do Norte. No entanto, de Maio, dia. consagrado já tra
pelo contrario, estacionaram alli os inglezes, não só dand0 dicioualmente á concentração an- · 
tempo a que os allemâes transportassem forças motori:r.ada~ nual das Filhas de Maria. 
para Tripoli, como ainda desviando tropas J)ara ª frent_e Como de costume esta. concen-
or.iental africana. tração foi prepara.da. por actos 

Quando os inglezes abandonaràln a Somalla Ingleza, etn de piedade reall2.li-dos. na- Bas!lica 
fins do anno passado, permittindo pela primei.m vsz que de São Bento e uma 1-iora siínta 
as forças italianas obtivessem um successo completei, obse.r- na Igreja de santa Ephigenia. 
vamos que, ápezar da repercussão dolorosa d-o facto entre os O tríduo preparatorio foi prega
ialliados a medida era 'acertada, Pois a Africa Oriental ti- do pelo Revmo. Conego Antonio 
'.ilha u~a. importánéia muito secundaria na 1;1terra, e mais Alvés de Siqueira, prbfessor do 
t>O.nvinha garantir-se no norte da Afrlca. Setn!narlo Central da Itnmacula-- , 

Pois bem, no m&lb do avanço na. Lybia., os inll;lé:iés, de da Conceição do Yplranga. que 
forma mcomprehensi'l"el, paralizaram as operações, e se la_n- tomou para therrta. à.e sitas pre
çaram em uma ctt.mpanha inutil, na Somalia, Étlithrei1 lil gQ.ções o "Topirlto de Fé''. Da
Àbyssinia .. Houvessem_ elles tomado todó o norte> da Af.riea e JUOli após .a noUcia o restl.mo· de 
fechado Suez, e praticamente as forças italianas na Afrlca suQs preciosas predica.~. 
Oriental estariam perdidas. No proprlo dia prinieiro"'"""cie 

Além disso dominado o norte da. Atrlca. disporiam os Maio houve pela manhã, ús 8 bs'. 
fuglezes, senho;es do mar. de forças para occuparem todas a tradicional· mL<isa das Filhas 
as ilhas necessarias do mar Egeu, bem como de forças suffi- de Maria, á qual assistiram uns 
cientes para a. campauba da Grecia, e não. apenas dos ridículos 1 3.000 membros d.a Federação: Ce-
60. 000 homens, verdade~mente he,roicos, sacDificados co t_?do \' lebrou o Santo Sacrificlo da Mis
seu material frente a mais' sle 1.000.000 de soldados allemaes. sa s. Excia. Revma. o sr. Ar· 
· Toda a' tropa, tão neces-saria nos Balkans, estava occu- ,, ,bispo acolyta<lo pelos Revmos. 
!)ada na campanha da At:rlea. Oriental, sem resultado f srs. conegos Paulo Rolim Lou-
immediato. · . 1 ;-ejro e Sylvio. de Moraes Mattos. 

Além disso como bem notou um jornal turco, illcom- Â Sagrada Communhão .foi dis
prehensivei é tambem porque a esquadra· ingleza permittiu tribuida por s. Excla .. e mais 
o transporte de forças allemã.es para o norte da Africa, como os Revmos. Srs. Pes. Dr, Edua.r
f.ambem não se sabe a razão porqu-e os campos petroliferos do Roberto, Director da Federa
da Rumania tão necessarios ao Reich, não foram botnbardea- ção Mai:iana Feminina, Dr. Agos
dos pela R.A.F. durante a campanha dos Balknns. · tinho~Mendieute, dit<lcto: da Fe-

Todos_ esses factos, pa.ra os qunes não fo-i dada uma ex- deraçao da-~ Congr~gaçoes Ma
.l)licação razoavel, mais que as proprlas derrotas, extinglietn ria.nas, Dr. Jôão de Carvalho, 
v. confiança na capacidade dos dirigentes inglezes para levai· Pa.toc~ de cabreuva · e Angelo 
a bom termo a güerra. sca.fatti, dos Padres Sacramen-

tlnos. O coro a cargo do Revmo. 

EVITE 
. ABORRECIMEBJO,S !!! 

. Confie seus predios â nossa organi
zação que a~mentaremos ~us 

·· rendimentos. 

"A Zeladora Predial'' 
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL, COMMISSÃO · 3% OU 5%• 

COMPRA DE IMMOVEIS POR CONTA PROPltlA 
COBRANÇAS DE ALUGUEIS ATRAZADOS. 
·_ ADEANTAMENTO SOBRE ALUGUEIS 

SECÇÃO BANCARIA: 
DEPOSITOS COM JUROS MENSAES,. 

DECONTOS EM GERAL, 

N. a.: - Sobr~ nossa idoneidade, quaesquer lnformaçl5es. 

Renato Alvim M~ldonadÓ & Filho 
RUA JOSE' BONIF ACIO, 39 - 2.º andar . -

PHONE: 2-2401 --o- S. PAULO 

Conego Pedro Gomes executou a 
Missa de Angells, o "Mitte Do, 
mine,., e outros hymnos Maria-. 
nos. 

Após a Missa fez s. Excia .. o 
Sr. Arcebispo uma ,a,llocução ás 
presentes contrapondo . aquella 
branca visão de paz, ·em que se 
veem veus que se lev1i-nta.m em 
supplica e apanham as bençãos do 
céu, á catastrophe que ensan
guenta a Europa. 

ASSEMBLEIA GERAL 

A's 16,15 horas, num dos sa
lões · do Estadia do Gymnasio, 
com a -:presença de s. Excia. 
Revma. o Sr. Dom -José Gaspa,r 
de Afo:nseca e Silva, e de muitos 
sacerdotes,· realizou-se a Grande 

Eucharistico Dio

Assembleia :M.a.riana Feminina, 
que reunia além das Filhas de 
Maria da Capital, numerosos re
presentantes dos sodallcios do 
lnte1ior, 

Ao som do Hymno Pontifício. 
i.niciou-se a sessão. Falou por pri
meiro a Srt.a.. Maria Apparecida 
Papat.erra ·Limongl, Presidente 
da ,Juventude Est.udantlna Cat.ho~ 
lica F'eminina, para sa.udnr ao 
Sr. Arcebispo e a todos os pl'e
sehtes. Em nome de S. Êxcia. 
Mon8. Vig;ario · Geral, que hâo 
pottdé estar presente, dissertou 
;Fr.ei Alfredo Setaro, o. T<'. M. .Vi
gário de Santo Antot1lo do Pat,Y. 
Usàratrl ainda d.a palavra o 

Nosso corpo, ·não ha de ser ado
rado nem desprezado. Ciborio da 
Eucharistla, instrumento de vir
tudes. 

Nossa alma. Intelligencia - o 
objecto melhor 'e mais alto: co
nhecer a Jesti~. sua doutrina. 
Est.udo.~. leituras, distribuição do 
lempc:. Vontade - fugir aos câ
piichos, flxa-1-a nn Deus. Cora
c:ão - o maL~ suave objecto de 
nosso· amor. 

Assim, a Vida de fé nos me-
1'.ecerá .a vida eternti, · 

n - o espklto de fé em nossas\ 
relações <'Olll o proximo 

Revmo. Pe. Dr. Agostinho Men- Irrecusavel nossa vida social. 
cl:iout<·, que apre.'lCntou a. sauda: Prova-o a Hi~toria, nossa expe
çâo de trinta mil congregados ma- riencia, nossa razão. Prova-o, 
ria.nos, e suggeriu que tambem sobretudo, nossa fé: somos um 
as Filhas de Maria ao sr cn- só Corpo Myst!eo d&- Jesus Chrls• 
contrartm, trocassem a, snttda- , to. Ensina-no.~ o espirita clP ré: 
·ção co.'ltumei.ra entre os congre- Nos irmãos e proidmos, outros 
gaclo:1, "Sa-lve Maria!", e o membros de Jesus Christo: 
Revmo. Pe. Dr .. Eduardo Rober- a) Jesus se nivela ao menor 
to, que lastimou o paganismo das dentre. os proximos: O que ao 
modas femininas exhortando as menor fizerdes a Mim fareis. 
Filhas de Maria a muito recom- b) , :11:m certo modo, augmenta 
mendada . pelos Santos Padres a medida da caridade: Amae-vos 
modestia catholica. Encerrou a como Eu vos amei. Até. a morte, 
sessão o Exmo. e yi.evmo. Sr. Ar- até vo~ fazerdes ali,nento de vos
ceblspc, que dist,-n~iou seu pen- sos irmãos. O odio quer devo_rar, 
sarnento pa11a os hospitaes, le- a caridade quer fazer-se comida. 

. prosaria.~ e outros a.sylos, onde No ambiente, n. regra vetda-
innumeras moças acompanhavam deirn. o ambiente está paganiza.
sem delle participarem o enthu- do, na concepção da sciencià, 
siasmo daqltella assembleia. Agra- das artes, da industria, dos con
deceu, em -seguida, .o t~mpare- fartos e progressos materiaes. 

Ouvir a nossa f-é, obedecer--lhe 
praticamente. 

Viver a fé. o espírito de eon• 
quista para Nosso Senhor: obt,e• 
mos alguma cousa · não pelo que 
fazemos, senão pelo que somos. 

União com o proxitno pela ca
ridade, antecipadando noS&J lba• 
rai7,o. 

III - O espirito de fé e Marla 
$a.ntissima 

Elia.. foi bemaventurada porque 
creu, beata. quae credidisti. 
, Em sua fé, as ciirac:teristicaa 
que nosso nspirito de fé. ha <ia 
ter: 

InabatafeI: Quasi :nature:aé. CÍ:G 
anjo. A óra~ão de Maria. 

Viva· e perseverante: As pro• 
vas durante os mysterios · dà. · ,In• 
fancia. ' 

Paciente: A Vida, oculta <1Q 
Jesus. O olhar fixo na vontadu 
de De11s. 

Soffredora: A Paixão. -
Cheia. de caritlade: O enCQntro 

da Via Sacra. A Maternidade es
p!Titual. 

Resignada e intimorata: . O 
Descimento- da Cruz, o Sabbado 
Santo. 

Coroada: A Ressurreição d.e 
Jesus. A Assumpção e a Gloritt. 

Nosso exemplo e penhor de 
nossa recompensa. 
, Vivamos como seus filhos, ~ 

que sejamos as estrellas de sua 
coroa. 

cimento das Filhas de Mari.a do ~:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_~:_:,:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:,:,:,:,::,=; 
Interior, e dás representações de 

1 
outras dioceses. Teve palavras de 
elogio aos esforços e zelo da Pre
sidente da Federação Mariana 
Feminina, · e . dé suas collabora
doras, graças aos quaes realizou
se com o exito mais surprehen
dente a Concentração de Maio, e 
vem a Fed1iração executando fiel
mente seu progi'amma mariano. 
Por ultimo, com palavras repas
sadas de carinho, S. Excia. sa
lientou os traba.lhos do Revmo . 
Pe. Dr. Eduardo Roberto, Direc
tor da mesma Federação. 

REPRESENTAÇÕES DO INTE• 
RIOR - LANCHES E 

ALMOÇOS 

Nas representações do Interior, 
além das de'legàções das Fede
rações Marianas de Campinas é 
Santos, compareceram numerosos 
membros de Assis, Cabreuva, Jun
diahy, vma Arens, · Itu'. Cuidou 
a Directoria da Federação Ma
riana Feminina, para convenien
te acolhimento dessas irmãs. do 

. Interior, da distribuição de mais 
· de trezentos almoços, no que con
taram com o decidido apoio da 
Liga das Senhoras Catholicas e 
quinhentos 1anches, offerecidos 
pelas Pias Uniões da Capital. To
das estas manifestaç~ foram 
abrilhantadas pelas bandas da 
Força Publica e da Guarda Civil. 

O ESPI RITO DE FE' 

Deposito de moveis 
Moveis novos, ultimos estylos, quasi de graça! 

Dormltorios para casal com 7, 8, 9 e 10 peças, masslços, 
ental·hados e compensados, desmontaveis, d-esde 550$000; 
600$, 650$, 750$, 800$, 85.0$; etc. Luxuosas salas de Jan
tar com 10-12 peças desde 500$, 650$, 700$, 750$, 1800$ 
850$, 900$, etc, Salas de visitas, ternos estofados, es• 
crivaninhas e grande quantidade de peças avuls;ts para 

quarto e sala. Aproveitem esta rara opportunidadel 

R, HENRIQUE SC.HAUMAN, 729, Pinheiros 

Travessa da Rua Theodoro Sampaio, 1150. 

A Gestapo e os 
Evangelhos 

A Attstria é rica - ou foi -
em bonitos e velhos conventos 
e mdsteiros. Como antiga pro
vincia da civilização Romana, 
a Austria acceitou o Catholi
cismo juntamente com a Ingla
terra e a França nos tempos 
em q"Ue as areias da Germa
nia do Norte eram ainda habi
tadas por nomades e · Berlim 
um desconhecido 1{1garejo de 
cabanas de barro, os austria
cos construiam suas gloriosas 
cath,edraes. 

dois tiveram permissãõ pa~ 
ficar e celebrar a Santa Mis
sa. Finalmente um monge ve
lho e doente compareeffll diaD.
te da commissão da Gestapo. 
Seguiu-se este dialogo: 

O interrogador da Gestapo: 
"Qual é a sua occupação?" 

D. Anselmo: "Não tenho oc
cupação regular. Estou com 78 
annos de 'idade, e sendo doeD
te, só posso caminhar de mu
letas. O anno passado foi o 
quinquagesimo de meu traba
lho aqui, mas há 3 anos que 
eu só rezo e celebro". 

Congresso 
cesano de Botucatú 

OFFICIAL DO , (Resumo aas precncas no 'rrtduo 
Ainda um mez e Botucatu' as

,alstirá com a alma emocionadá ao. 
inagnifieo triumpho que se vem 
preparando a Jesus Sll,cramen
,lado, 

thusiasmO, a pompa e a vibra
ção que Botucatiu' ostentari nes
sa augusta assembléa. 

HYMNO 
CONGRESSO EUCHARISTICO Preparatorio de 1.º de aMio) 

Uin thesouro singular entre 
as · velhas igrejas é a nove ve

•zes centenaria Abbadia bene
dictina de Admont · no ·Enns
thal, na Styria. Ella é formosa 
não somente pela sua maravi
lhosa igreja, mas tambem pela 

O interrogador: "0 Senhor 
acredita nos seus Evange
lhos?" 

Essa culta cidade viverá dias 
blemoraveis não só pela pre.sen
ga de milhares de congreasistas 
da Diocese e de outros recantos 
do Esta.do, como principalmente 
eom a presença summamente 
honrosa do Exmo. e Revmo. Sr. 
Arcebispo Metropolitano, altas 
autoridades e mais nove bispos 
da Provincia Ecclesiastica. 

Para attender 'a necessidade de 
<Mientar todo g movimento de 
prop,aganda e orgal).ização do pla
no geral dos actos liturgicos, co
mo me.los éffica7,0S de preparar 
Cl8 fieis a uma participação es
piritual ao Congresso, foram no
meadas diversas commissões que 
Ci'abalbam com todo o zelo e ca-
dnho. Os dirigentei::, iconcitan
• todos os botucatuenses a tra-
1,alha.rem para a gloria de Jesus 
~~tado e honra de sua 
-.,,~aii-.Qa-

o povo está comprehendendo 
o grande alcance religioso e so
cial do Congresso. e as diversas 
classes sociais, habilmente arti
culadas pela Commissão central, 
sentem-se moralmente obrigadas 
a cooperar para o IIU1,iar brmum· 
tismo desse magno acontecimen
to, medito nesse r-eeanto pravile
giado do Estado. 

Para esta esplendiàa realização 
á Autoridade Eccles~a um
ram-se com enthusirumlo os po
deres publicos empenhados em 
offerecer um scenario digno em 
que serão realizadas as prinoipa,is 
solemnidades do Congresso. 

Li:R E PROPAGAR O 

O· christãos, nossas preces una
[mos 

E peçamos com grande fervor: 
"Espalb.ae no Bra.sil os sacra-

[rios 
E mandae sacerdotes, sen:11,or ! ,. 

Adoramos no Pão consagrado 
Quem da Patria as bellems teceu, 
Quem pretende f~r desta tena 
Um immenso e feliz Reino seu. 

Com os joelhos prostrados em 
[terra, 

Muitas graças vos damos, J&us; 
Pois enchestes de bençãos a gen

[te 
Que nasceu e cresceu junto á 

r,cruz. 

Os peccadoo do . nosso passado 
PeFdoae, 6 divino Pastor: 
No futuro queremos servir-Vos 
E guardar Vossa Lei só de amor. 

" LBGI ONARI O " Atendei, 6 Jesus, nCBSo brado 
Que se elsVa a este céu cOr de 

[IUlil: E' DBVEB DE TODOS 
"Proteael nossa PatriA querida., 

N · _. pQW.0-N Qaoedel .... ;aa . .- -liNa!! 

I - O espirito de fé em nossa 
vida. pessoal 

Recebida no baptismo, par-a 
lucrar-nos a viqa eterna, a fé 
representa em nossa vida im
portantlss!mo papel que nos cum
pre· examinar cuidadosamente. A 
vida eterna se começa com a 
vida da graça: o justo vive da 
fé. Objecto é a palavra de Deus, 
escrita e f,a.iada. 

Sua luz não é a mesma que a 
razão, mas superior e sobrena
·turaJ. Deve encher toda a nossa 
vida, ciando em nosso espirffo de 
fé. Est.e não é vida de instincto, 
nem vida de razão. A vida de 
fé é a aceitação especulativa e 
pratica da doutrina de Jesu.s 
Christo, e de seu eapirito, oppos
to ao espirita do mundo. Appl:i
cando a nós: 

. Em nossa pe1'Sonalidade: hu
mlldade e nobrel!A christé.. Ante 
Deus, sujeiQão inteira e confian
ça fWaL Ora~~Ua 

~ 

sua antiga livraria,· que encer
ra thesouros artistioos e é um 
monumento historico da velha 
civilização austríaca. Como par. 
te da gu&r.ra que está sendo 
levada com crueldade e sem 
descanso contra a Igreja Ca
tholica, uma commissão da 
Gestapo apparec'eu em Admont 
com o fim de "por tudo em 
ordem". Os monges foram for
çados a comparecer, cada um 
por sua vez, diante da commis
são, para declarar o que esta
vam fazendo. Estudos scienti
ficos foram considerados su
pe,rflúos e inuteis, como tam
bem actividades domesticas ou· 
eeonomicas, como por exemplo, 
a administração das matta.c; do 
mosteiro. Ás flo1·estl),s para o 
futuro, estariam a "cargo" do 
Estado. Os monges pois foram 
deol&rados superfluos e inuteis, 
~~<lo~~, S6 

D. Anselmo: "Naturalmente-"-. 
O interrogador: "No seu 

Evangelho le-se em qualqller 
parte isto: "Quem não tmba• 
lha, n-ão come". O senhor é 
absolutamente imttil. Pode-se 
retirar, e sah.iT do convent-o 
antes do anoitecer·". 

D. Anselmo abandonou o lu• 
gar onde teve ardua vida, vid~ 
dedicada a Deus; deixou o Ju.,, 
gar de uma vida inteira de 
trabalho,· sem 11111 nickel, com 
as suas muletas e um embru
lho, sem saber para onde ir. 

Dois dias depois foi encon:~ 
trado morto ao lado da estra
da, ha algumas horàs de seu -
conV'ent-o. O frio e o desam
paro foram as causas de ·sua 
moTte. N-ão · foi assassinado . pe
la Gestapo - ola,ro que não, 
pois taes cousas não acc,ate. 
cem. Morreu, simplesmellte. 
Foi uma das muftas Tietimas 
silenciosas. JUAA~ • ~ a • 
~~- . ··., 

ri-· 

/ 

' 
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- ...., ...... -- ... ~ A visita de Sua Ex eia. fullUâ a casa de esllln • 18.C. 
slli!kt>S, làmenta.mos profunda-=te~= :r:~::r::e q:: Revma. ao LEGION ARIO 
SUi. A _publicidade dada ao que 
aUi tem occorrido, nos dispensa 
de tecer quaesquer outros com
mentai:io.s a este respeito, tão 
olwJas são as razões do senti
inenl:o que externamos. 

OQmQ _de costume, porem, o 
LBGIONA:Rro não se quer cin
gir a coruiiderações ele ca.racter 
meaummte icleal. E' preciso des
eer á pratica. Se é justo que to
elos se condoam das populações 
que alli se encontre,m expostas 
âá co$equencias das terriveis in
t.émperies que flagellaram o Rio 
01'ande do Sul, . justo é que todos 
.conoorram para aliviar tão gran
des males. Não é com suspiros 
de commJseração, mas sobretudo 
com auxilias concretos, que si
tuações conio aquellas podem ser 
remediadas. 

Assim, pois, merece todo o 
apoio a obra promovida por ele
mentos exponencl.aes de nossa 
soo1edade, em pi:ol de tão nobre 
t'1nal1dacle, , 

• 
A este respeito, não queremos 

deixar de aooentuar que a carida-
. de deve começar dentro da pro

pria ca.lla. Quando ha brasileiros 
que estão ca.recendo dos mais ur
~ a;wdiies, quando parte do 
scílo n!l,Cional se vê devastada 
por uma verdadeira catastrophe, 
devem- cessar os chãs beneficien
ies. e mic:iativas congeneres, des-

(Coaolile na 2.a pag,) 

Em visita ao 
LEGIONARIO 

Na. 4:ª feir.a p.p., deu-nos o 
prav.er de sua visita o Revmo. 
Sr. Pe. Curs!no de Moura, DD. 
Dlrecter da Federação das Con-
gregag6es Marianas. j 

Após ter v:isitado a officina e O LEGIONARIO receberá SIiva, Arcebispo Metropolitano, curando· bem servir a Deus, 
demais esta.beleciment~, S., hoje ás 15 horas a visita de que v-irã com sua presença, re-
Re\Jma. manteve-se em animada ' · • 
palestr-a com O Director e reda- S •. Excia. Revma. o Snr. Dom confortar e estimular a todos 
tores desta folha. José Gaspar de Afonseca e qJ.1e neste Jornal labutam, pro, 

IV Congresso Eilcharistico Nacional 
Cartas recebidas pela Junta Executiva 

P<$8o Ale~, 2S de Outúbro I São Raymundo Nonato, 1-6 
4e 1940. de Abril de 1941. 

Exmo. e Revm-0. Snr. · M-ons. Exmo. e Revmo. Snr. Mons. 
Etenes1:o de Pau.la Ernesto de Pau-la. 

DD. Pr.esidente d.a Junta 
l=ecutive. do IV Congresso Eu
chei'istico Nacional. 

Muito agradeço a communi
caÇ&J q.ue me fez V. Excia. da 
n~eação da Junta Executiva 
do IV CGBgresso Euchar:istico 
Nacional, a realizar-se nessa 
Capital, em 1942. 

D. D. Presidente da Junta 
E'xecutiva do IV Congresso Eu
charistico Nacional • S. Paulo. 
Saudações em J. e. 

Tenho recebido a commum
cação de V. Revma. &3 1-5 do 
Outubr-0 do anno findo, e que 
muito agradeço. 

além dê que servirá, certamen
te, para avi-v:ar e augment&r a 
fé nas almas, não só «os que 
tiverem, ou tivermos, a felici
dad.e de assistir, como tambem 
oo todos e cada Ul!l dos b~à
sile:lros, que, embora não as
sist-am corporalmente, ass:isti
rã-o espiritualmente. 

Abençoo,' pois, a V. Revma. 
e a todos e cada um dos mem
bros da Junta, para que os ·tra-
balhos sejam profícuos, e o 
Congresso seja de muita glo
ria p0.i"a. Deus e bem das almas .. 

servindo ã Santa Madre Igreja 
no Apostofado. da Imprensa. 

·A direcção do LEGIONARIO 
àproveitarã a opportunldade 
desta visita, para offerecer ã 
S. Excia. Revma. uma collec, 
ção do LEGIONAR-10 artis_tica
m!i!h-te encadernada em couro, 

cc111-eçção . esta que S. Excla. 
Révma. hav-ia soli-citado para a 
b-ibliothecta do Pa~aciO/ São 
Luiz. 

Para a ~ecepção ã S. Excia. 
Révma .. foram convidadas as 
altas autoridades eccJesia-stl

cas e personalidades do movi
mento catholico paulista. 

Deverá sauda-r s. 
Revma., o Dr. Plin-io 
de Oliveira, Presidente 
ta Archid-iocesana de 

Excia. 
Corrêa 

da Jun
Acção 

No dia 4 de · Maio, domingo
passado, te.ve lugar o alnçamento· 
da pedra fundamental da. "Casa. 
de Estudos" de prapriedade da
Juventude Operaria. Caitholica, 
em Mauã, conheoilio suburbio da 
S.P.R. 

A cerimonia foi presidida pelo 
Exmo. e Revmo. s.r. Arcebispo 
Metropol!tazio de São Paulo. 

A ref.erida "Casa de ·Estudos" 
~ construida na Vllia Assis 
Bra.sü, em Mauá. 

Vae ser Uintt consirúcção de 
salas amplas e arejadas, dotada 
de boas i.n8twações. 

A J. o. e.. levantou este edi
f-icio para. a.UI se realizarem as 
reuniões para estudos colleotivos 
dos problemas joclstas. 

Após a leitura da acta, seguiu
se a benção da pedra fundamen
tllil e momentos depois era dada 
a palavra ao Revino. Pe. Dr.· 

. Edurdo Roberto, Assistente Eccle
siastico da JOC, · que se referiu 
ás flnalidades da Casa de Es
tudos. Disse mais S. Revma, que 
a Casa de Éstudos representava 
uma homenagém · ao · immortal 
autor da Encicllca "Rerum No
varum" cujo cincoontena.rio será 
commemorado no dia 15 do cor
rente mez, ao santo Padre Pio XI, 
o Pal)I!. da Acção Catholica e 
ao Santo fundador . da Congrega
ção Salesi.ana, São João Bosco, 
pelos seus trabalhos em prol da 
educação da · juventude e cujo 
centenario da primeira Missa se
rá celebrado .eni Junho do cor
rente anno. Falpu depois o · sr. 
Decio Lacr-eta, em nome da" So
ciedade Auxilíador,a., Predial Ltda.,. 
que disse da satisfacção · com que 

a SOOiedaüe havia ced:ltlo $; aroà 
de. -ta:reno necessam pam a cons~ 
trucçãn da Casa de Fl<;tudos. 

Finaimente falou, S. Excia. 
Revmà. que pediu paro. a querida 

. JOC o apoio de todos os presen
tes, visto que a pedra; no mo-

. mento ilanç.ada, deverá se trans
formar no edifltlil> a ser inaugu
rado por oceasião do Congresso 
Jilucnanstico em Selieinbro de 
1942. suas pa.lavl$$ de eDCorá.ja= 
mento f.or.am :recel:>iclru: com. enQ 
thusiasmo pela SBSistencia q.ue 
demonstrou stm aiegrm. el'.gue12-
do vivas .ao seu Ai:'cebi.l!po. 

. Estiveram pl.'eSentles á ce0 

rimon!a: o Revmo. Sr. Conegl):. 
Carlos :l\f.m'cond88 N:itscll, Revm1>.: 
Pe. Peóro Balint, Revmo. Pe. Je--j 
ronymo Vermin, Revmo. Pe. Josê:: 
Fosca.lo, Pe. Silvestre Murari, Pe,;; 
Fiorente Helena, Pe. Ma.rio. Eor-' 
gione; srs.: Prefeito de Sto. An-, 
dré, dr. Plinio Corrêa de Oli,o.' 

veira e J. B. P,a.checo Salloo. 
dra. Ccleste Angela de Sou~ 
Andrade, _D. Edith de .A2eveda 
Mar.ques, Dr. P.aulo Bai:ros de 

Ulh6a Cintra e Sr~a. eia.tice 
Wey, Cora:Iy Arevedo e Maria; 
Olympia de Andrade Moraes., 
José Pinheiro Cortes e C1ovis 
Garcia, Francisco de Paula Fer,: 
reJra. 

Paranympharam o acto o dr. 
Hugo Gon.dim F.abrtcio ele Bar-' 
ros e Exma. Sra. D. Mary Qui .. 
rino Fabr-icio de Bruxos. Tam
bem não podemos deixar de ci-· 
tar a presença dos srs. Clodoal
do Caribé e José Gaspar Filllo, 

directores da Sociedade Auxilia• 
dor.a fredi:al, Ltda. 

O Cardeal VHleneu
v e compõe unia 
prece pela paz e 
victoria das armas 

h, britanicas ·· -., 
O jornal canadense "Actlon 

Catholique", -0.e Quebec nos 
transmitte o segUinte communi
cado, de S. Em. o C.ardeal Vllie
neuve, que aqui ,,transcrevemos: 

PRECES PUBLICAS NO. DO
MINGO, 23 DE .MARÇO 

O domingo 23 de Março será 
eonsagrado as preces I>Ublicas 
pela Victoria e pela paz. Neste 
dia se recitará. em todas as igre
jas e oratorios Pllblioos ou semi• 
publicos da D1ocese, depois da 
MJssa cantada, ou depois das 
vesperaB a Jm3Ce pela. viet.oria. e 
pela paz, approvada. e indulgen
ciada por S. ExciaS. Revmas. o.s 
~cebispos e Bispos da Provín
cia de Quebec, els aqui o texto 
dado: 

PRECE PELA VIC'i'OBIA E 
PELA PAZ 

vos a. observancfa dos Vossos 
Man.damentos e a pratica dQ 
Vosso Evangelho. 
' Nós V.es supplicamos humilde .. 
mente, ó Deus de bondade, ten
de piedade de nós e dae-nos a. 
Victoria. Dae sobretudo á huma
nidade o triumpho do direitO so-_ 
bre a violencia, a vlctoria cm, 
justiça sobre a :Iniquidade, , da 
caridade SÓbre o egoismo e dos 
direitos divinos sobre· ãs -usurtia,., 
ções sacrBegas. 

O' Maria, soccorro dos chrls
tios e Rainha da paz, vós que 
tantas v~s ouVis ao · nosso paiZ 
com a vossa prateação. maternal, 
lev-ae a vossa supplica ao throno 
do vosso I>ivino Filho. 

São Jasé, patrono do Canadá, 
gji.orlosos ma,rcyres · canadenses, 
iDt.e.rcedei por nós diante. de 
Deus. Obtende de Sua misericor~ 
dia, que Elle se digne solucionar i 
a miseria do povo, que tenha 
por agradaveis, os WlS sacrifl
cios e as SUQs preces e que, em
fim, lhe dê com a paz de Chris• 
to,. a justiça. e a ~irlade,_ abun"'
dancia e ~ 
~~-

Enviando, com prazer, a 
benção que peda V. Excia. pa
~ ~ trabalhos da Junta, f-aço 
shlceros votos para o bom exi
to eles~ ti:abalhos, de modo 
qu.-e o ProximG Congresso Eu
cha-r-istioo Na<:ional seja uma 
demonstração de fé e piedade 
121& altura do nossó gr,a;nde Es-, 
tado ds São Paulo. 

Pela l'af.erid-a communicação 
vejo ter s-ido nomeada a Junta 
Exeou.tiv:a d:o I:V Congresso Eu.
chari-s-troo NMional, a ser rea
lizadd nsssa C&pi,tal em Setem
bro do a-nllo pmx!mo, e d-a qu.a-1 

.AFrovetto do ensejo para 
testemunhai' a V. Revma. os 
affectos de elta estima e con, 

Deus Omnipqtente e Misericor
dioso, dlgnae-Vos lançar um olhar 
de bondade sobre o nosso povo 
prostrado diante· de Ws para. 
Implorar a Vossa clemencia. e m

. clamar o V<>sSO -SOOCOl'l'O. -
Cathollca e di-rect~r do LEG:10- Nós deploramos, em presença. Esta preee será recitada cadâ 

domingo e appar-ecerá, até_ nova 
or-d_em, JlQ canto Miser-ei·e. 

Deus guàroa a V. lmroia. 

t Octa\tio• Bispo de P-OllSO 
í\1egr-e. 

V, Re.V-'ma. tem sido nomeado sídei!açâo com que sou NAfHO'', (J{.le exp.resaat'á ã s. de Vossa Divina Magestade to

D.D. Pres:id:ente. Minhas feli- De V. R-e:v'ma. muito atto. e Excia, Revma. a grat~dão, af-
cita.ções. 

Não duviifo, que mais uma -obdo. 8D! N. S, fecto fi-liat e obediencia iaes-

v~z, v-irá patentear-se a. tê des-1 t F.r&i ln.ooancio Lopes, Or-d. 
se gr.ande povo, com motivo de Merced.. Bispo Pfelado de 
desse grande acontecimento~ Gur.gaeia_ · . 

tincta de todos que ·aqui tra, 
balham e que tantas vezes tem 
o~vido de S. Excia. Rev-ma. 

das as faltas commettidas contra 
as Vossas santas leis. Nós vos 
suplicamos, Senhor, Võs que ma
nifestaes a Vossa Omnipotencia 
em perdoar, que esqueçais os cri .. 
mes das nações christtis,. que ins
pireis aos individuas. e aos po-

~ J, M. ROdrJgue Cardeai 
V.illeneuve, O.M.J. 

Atcebiapo de ~ueboo 

Q,_uebec, 20 de Março de 1941 .... 

ClTHOllCOS! Vosso talento, vo.ssa riqueza e vossa actlvtdade 
devem ser p,osto$ á disposição .. ., da 

Juta E1ec1ttva do IV Con.o.re.sso Eocllaristlco lacionaJ 
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:tfu\1!¼.l<MlUO cA·mouro COM 
Ai"Y-.t&OVA~ü lWCLESl.'\S'l'lCA 

liê'düê~o e Admilülltr:'lçfio: 
~ lmmacUl:ld:i. úencêf11lm. 59 

Talepll0ll6, 5-1636 
C'ai:Ql. Postal. 2849 

AssilrllatUl'aa: 
• • 15tlJOO': . 

.. eim;rfor .. 25$1)881· 
~ti-e. .. . • • 8$0~ 

Ni.mlêrã âVUIBo • • • $300 , 
" éxterlor • • 13$0081 
" atraz&Jo . • $400 · : 

EogciY!Os aos nóssos assigtlàn
tes communkarem a mudança df', 
sec:s enüe:·ec;os ptmt a C~ Po&~ ' 

ANNUNCIOS 
l:'í!çãm tabella. sem compron:li$o-

i'-lã°O j:)ubl'leãtntlS ~Uabor~O 
'íl:ê psooóas exi:i':m'f1;as . ao nosso-
1:jui!ld;,o dt;J redactof'es.. 

,(J lJ::GroNARtO ten1 o . iú.'l~; · 
'timo pra:rer em receber visitaff 
~s Jnstw~ões de eua re(laeção 
e ofticina, mas pede (fUé" .,não 
r,sj'am -as mesm~ feitas ~ 
:ias., 3as. e 4as. feiras, por e:u- , 
'senciaf: ,fo serifi,ço. 

QUANTAS noites e diàs de 
to11nento? Com dores de 
crentes, ouvidús, ne\1$].gills, 
que tírnm por completo o 
sÓlnno e a força para o trà
bàlho. "VUG'' Balsamo In. 
diana acaba com esses en
commod<ls. Nas pharmacias 

·--e ci1~garias. 
Iab. "VUG ". Caixa Pos

tál 21'75 - s. Paulo. 

e. ENJANDO ..• 
®ll..TUSIONISMO IDELlGIÓSO 

Mai.<: uma vez, já temos de
monstrado que a tactica dos ini
migos da .Igreja consiste princi
palmente em confundir os cam
pos. em retirar as balisas que 
separam o erro da verdade. o bem 
elo nmL O r,taque ele frente sem
pre se tem mostrado fragil; mas 
o ataque embuçado, que' se in
rmra como um corrosivo subt-il, 
qUI:' procura minar inseusivel
me-nte a ort.hodoxia, este .iá tem 
rir:rn.ncado a Igreja muitos de seus 
tilbo:":. 

A ta-,;t,ica., porem. não ·é nova. 
Em. pleno scculo IV. Santo Hi
li>.1'io de Poitiers, Doutor da Igre-1 
Ja Universal, escrevia ao impe
·11,dor Constancio, que apoiava a 
her('sia. de Ario: 

"Passou o tempo de calar. che-
gou o tempo de falar. O pastor 
ha de clamar, pois que os mer
ccn:irios fugiram: agora se ha 
dP dar a vida pelas ovelhas, pois 
quo os ladrões estão no a.pr:isco, 
e' o lobo ullula nas cercanias. Ha 
ele rogar-se pela segunda vinda 
de Christo, pois já vivemos sob 
a clorainação do Anti-Christo. 
Preparemo-nos p,a.ra a morte dos 

li 

dih, 1,11111\ ii6riê de llntrév\stâ& cói'Fl 
m~dicos pauli•~. a<:er~• ílti céru 
qu~ sé tim ve.rifit:àaõ êm ~õ"i, cífriâ 
ostà!i. que tfm bénefteliêlo àll pêt~·· 
que recebem a benção do Revmó. Pe. 
Éustãéhió, Vlgariô dáqüefü1 Pàrocfiiâ~ 
Entre os entrevistados, Mi:Ht.õs ·stío 
profissióriaes de reconhecida noto

ried'ãi3é, ~ ã alguns ci~st~ me pr~)i
dem relações pessoaes al!tigas e cor
diaes. 'Pôr· tõdas é~~s raz~s. não 
pretendo dar âó preséntê ârtlgo ou
tro .caracter, que não o de uma recti
fiéâção serena de certós cônc~ifos 
que expenderam sóbre ó assumptõ, 
conceitos estes que coHidem com a 

doutrina éàthollea é, pór iM:~, devêh1 
ser objeéto de 'u'mà eluciüaçãó ~ór 
parte do LEGIONAR10;. 

"'** 
Á doutrina catho-lica se elfrâête

risa por uma coherencià áàmi·râv~I, 
que tem àrral'lcadô a seüs próp~ioii: 
adversários ós mifíôr~ teitêmi,í,\hós 
de àdmirâção. Câda àffirrÀação feitâ 
pe'la Igreja . se liga intiniame'tite a 

todâ uma ordem de princli,iós fim• 
darnel'ltaes de é:túe ltão pode ~r êlis
sociada •. Negados ÓS priilcipiós, ili! 
consequel'loíâ~ rue'm por ,terr~. ~i::, 
réciproÓ3mente, !'legadas ás· cóns~

q.uencias, estão pro terrá ós prlni:l
piós. 

lt exáctâttíente Isto, qúé se o'.b
serva ql!aiti:o ao milagre. Âffl-Í-irià á 
Igreja q11e oeu·s, Creg-dór iilfinH:á
mente sl!lbh> e ·podéro~ dó IJniversô, 
de-terminou iiue este se govúnaiâe 
por determinadas leis, que éi>'iiiitHiié1t1 
as chamadas leis dá nàtúr~à, cüjo 
estudo cabe ã s~ienciâ eff&'tââí-; Às 

leis qui! regem o curso dos àstrôs; à~ 
que governam o mundo minéral,. ve
getal e a~imál, tódas elliís llêv~in 
sér estudadas tiêlâ ~olenêíàc dê âê, 
cordo com as luzes naturaêil dà1~âz-ào 
humana. Este estu~ nlo ! solliéiíté 
legitimo m~s conveniente ê néeés
s:ari.o, ê, por eità ràitlo, ÕS Pâ~~~; 
em todo •o decurso· da H fstorÍ&, liãô 
tem regateado esforços àflfu dê õ 
estimular, lneentlv!indo totlÔ1.: ôs eiÍ· 
forços humano&: n·o se-ntidó -ao IJês~n-
volviment.o do saber, 

Entretanto,\ orgâtHsandô o Uni-
verso e dando ã nat-ure%a ·as iêis que 
â governàm, Deüs não ar~óu o '&ü

premo pocler qüe tem sobrê todfüi as 
coisas. Por isto, pode Elfo ~ cfüàlqüél' 
momento intervir no CIH'SÓ rÍOl'rr\al. 

. dos "phenomenos naturaes, a'li:eránâo-
os segundo quizer. Negai-o sêriâ né~ 
gar a ómnipote11eia dê Deus. 

Eviáeriteme11te, a SU$peíisão da~ 
,eis d~ natureza constitiiê üm l)hêifo. 
meifo quê âttesta fà · existi!\\êH1 êle 
Céus, um~ vêz q·ue evideríc-iá â :foçãô 

de luz! oxalá pudesse preístar de um Ser extranho e superior ã nà-
)Uiuha confissão nos dias de Ne- tureza, Ser este cuja exlstencià o 

O mill'll!Í-i! ilâé i i>~tÍ·l eoisa se- se ei.l:a effeêtivl1mel'ltÍ! se ~i.l. e &e 

nãó ieto: uma suspenHQ das leis d~ causas de carácter páychi<:ó ou. phy-
iíltüí'iã, Ur§vià: ili '!u.il ~ mitni- tiblb~ieó ~it~ii'~ li iíiri. l ~ íli-
f~stà :a acião de -o&:íia. poit dé resol~lâas· ·esta 4ui!ttões, 

**• 
catholico, crendo tia exist~1,

êiâ ilié b~us, e sai>éi\ào qüe os milâ~ 
gres narrados pelo Antigo e Novo 
Teshimêht-o são factos rhist:o"ricamen
te demonstrados e scientificaménte 
miracu'losos, não deve sentir repug
nância em a·címatir que estes mila• 
gres, repetindo-se como se tem re
petido effectivamente em )todos os 

li. 

, .. ' ·jtf 

,.·u·, ............ · .. li 

~ ... ras 
P .. r o.a: 

s~ciHós na Igreja Câl:holica, ainda: 
em nossós tüàs se verifiqú~m. 

Erít'ret~to, como as, leis da na• 
túrézá têm mysté~ios que á sciencia 
ainaa :não dêsvên-êlou inteiramente, 
hão sÚia diffieil qüê um espirito in
éàuto desprevenido ou exaltado, che
gâsse a attribuir caracter miraculoso 
a fàétos que se poderiam l'IÓrmalmen
te attribuir ~ exclusivá acção de leis 
náturâês ainda désconhecidas, ou 
táivez a leis Mturaes já conhecidas, 
inks ás quaes um exame superficial 
elos factos suppostos miraculosos não 
teria tlâtlo o devido valor, 

Párii este etteito, pará o discer· 
nimehtó dós factos miraculosos dós 
qúe são simplesmente nalliráes, a 
lgr~jà hão tem melhór auxiliar do 

que à sciehcia, e hão ha exaggero 
em áfflhnár que ê com verdadeira 
sofreguitlão, que à Santa 'Sé se uti
lizá tio conc\.lrso da sciencia par~ 
i!sté effeitó; 

Àssim, hão lia uma só '\Cat10hi
zação qué rião seja próclátha~a com 
base em milagres reconhecidos taes 
por medicos de notoriedàde, indica-
'tios pela Igreja, e que ,estão obriga-
dós ein consciencià, a empregar to
dôs os recúrsos para apurar se ef
fé~tlvaÍnehte os factos representam 
uiná violiição patente ~ ~~contéstavel 
de todas as leis haturaes; 

O mesmo se dá em Lourdei. Um 
bu~ea'u de investigâções medicas, em 
i::tljos trlilfalliôs tomam pa~te medicós 
de qúâesqúer i::reríças, e átê medicos 
sem crença, deve iiivestigár rigoro' 
samel'lte se o doehte estava realmen
te enfermo do mal que o levou a 

que a cura pode ser proclamada mi
~aculósà. 

*** 
Postas estas prê1 im.inârés, não 

serã diffícil verificar-se ·que mais dó 
um dos éhtrevisl:ádo!! áa "Folha" -
alguns dos quàes, como êlissembs, 
illustres, - emittiram sobre o con
ceito de que seja milagre, e ·sobre 
sua possivél explicação st:ientificá, 
affirmações inteiramente infundadas. 

Vàmos àgórá ã sítuâçãó- éin Poá, 
a respeito da qúál éo~rem ã b·oéca 
pequena nó público, cúfos cómmé11-
târios qüe qúifreihós refutar. 

Trata-sê àe cUrás mirâéúfosàs? 
Evié!~nte'Ínenté, lia á maÍ'ôr tibÚdadé 
dê opinião á é~té résprnô, entre ó~ 
cãtholicos. Os fâctot ót:cõ'rridos ·nã
queita péquériã lócáÍidiltle podém ser 
consí~erados W1iráéulósós, óU objécto 
de purã süges~!io. isto dêperíde exclu
sivamente dá àprecfação ele fa'ctóres 
e dé ciréunst'an'cias à réspeito dàs. 
quàés à Igreja àinda não ehiittiu 
juizo. 

Éntretàtlto, h~ t\mf affirmáção a 
fazer com vigõ'r,: ê qué não se· trátâ 
de charlãta11i~mo, ~ que o . qué em 
Poá se, verificá, se pode sú consi
derado miràcúloso ou nãó, dévé em 
todç, o caso sú éonsidérâdo cóm o 

maior respeito, 
Toêlat as cirêunstatii:iils consti

tuem prová de ql.te áffirmàmos, À 

benção qüe ·o Révmó. Sr. l'e. ÊUs
i:áchio dá , é feita na mais estrlcta 
conformidade com o ritüàl cathóli
co, e não côrrijfortá a ââclição de 
qUaesquer outros ritos óiJ prac'ticàs 
A água qUé élle ábénçoá ~ agua na
tural, multas ',(ezés traticlâs pelos 
proprios pâcientés, é, pois, suâ âcç!ió 
não· pode deix~r dé sêr int.êirámente. 
diversa dós remedios de cháriatãh 
Quahtó f1Ó, l'úe'ro ele que os chárl'à
tães s~o tão ávidos, eile ríãó sé ve
rifica. bepóls ae um dia dê tr~balfló 
exhaustivo, que ee1;hfo1ente faria 

adoeeer i>êssoas mer,os . vlgórósàs 
physicamehte, o · Revmó. Sr. Pé. E;us
tach io não leva có11sigô outra con
solação, séhio ':i de i:er àlliviádo uh, 
numero conslcléravel dê ·soffrímentós 
physicÓs e môraes. Em que, pois, o 

charlafai'lismó que, segli11tlô àccusa-. 
ções á ,bocca peq-,ú~a. se propala que 
existe em Poá'? 

As curas de Poá constituem fac· 
tos màrávlllfosós, se bem qUe possi
velníeí\té ~ãô ffifraeÚlõsos': he ~iJat.' 
quer manéira, é eh, uni ámbiente dé 
granêle rêspeifo qu~· se devê 6ase~
vãr e co'risiderâr o que âlli v'em OC• 

corrend~ 

tinadàs a !tlllviur 
outros pai~ 
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• 
miserius em 

Realmente, que proposito h", 
em. que deixemos na carencià. ele 

1recursos nossos proprios irmãos, 
afim de _mandar para o outro 
lado do Oceano viveres que em 
consequencia do blo!:!ueio ta.lv.-z 
mnn cheguem lâ, pois que clCV<'• 

riam sê~ conduzido.~, .uÚàvek_ do 
Atlimt!co, e de outros inares a!n. 
da perigosos, a sua .desiinaçúo 
final? 

• 
Contristam-nos os conceito~ 

emittid~. constantemente e, pelo 
aviador Lindberg, acerca da si
tuação internacional. No q.ue é 

propriamente de natureza politi
ca; aqt!elle "az" emitte concei
tos dê tiina súpérficiltlltla'de de
plói;n veí, o qüe ~liãs iié pá\:ié in. 

1 ~:~~~te u:?1
:;~ri~=/~: ::: 

terlà avhitó~iâ.. nelÜ por isto ~l
q\Íiré 'scléhdà 'politka de (!afnb
têr iifütsó. M'iis. ilindií lnésmó hos 
ass'íiiliptos él.ê süa. espécià.f:idãcie, 
Lh'idhêrg fâz prôvàs Ué urrt pé&;;. 
!hfsfüó qlYê fiÍçb. ~.lo â~irotis.Íi'lo, 
e q~ · pedei·l UcaJ:retâr parn a 
grinâe ,RepUblita "ya:nkee.. ns 

1

1 mais serias difficuldàd.es. Em 
summá., Lindbêrg já não parece 

li sé'r o àvÍádôr élós gràndes i'eifos, 
e o amor aos feitos audâciosos 
da aviação parece ter-:;e silbst.1• 
tuido, nelle, pela trl.ste arl;i' ele 
inan\ilieúr o ·guarda-chuvas do 

j sr. Chambéi'lé . .iri. 

. ·! PERSEGUIÇÃO RELIGIOSA. 
j NA POLONIA 

.:, Cremação dos despojos de doí: 
sacerck:>tes num campo de 

Concentração 

nrartynJs. '!)Ois que o anjo de l 
Sata:na:;: se transfo1mou em anjo 

l.:<l ou. Decio! Então, teríamos pe- ,J Segundo inrórm'à o corre,,. 
)e~?º miimosameme · com nossos .... c.=.= .. = ... =:.=.,.=:.=.=:;.,.=: .. ,:: ... ,=--.l,.,•·1.,~· .. · ~,.,;: .• "'~':;""'•-~.::-.,;..".::.;,,.,•:t· ,~:-.,.:'.'., .•. ...,f, .... ~".,"~-!..:~; ... ,~, .. --~=;·.·;;=J· .. ·:'.'.,_.~:,..,:7',_,.:_::.:::.::_:_:_:::::::::::::"."" . .;.": .... ~ .... -... --:.,..;;;•.;.-.. · :::::::::::::::::::::::-:.::~·;;.-.. ,..~ ... -~-:--_--.. -:_~;,.-'._;;;'/ ponden te d a "N ational C:1 tho-
va-. ... 1.1:go.~ e ~tssaiisinos, e todo O Jic Welfare ConfereucP.. Nn 

.í,o:1c"O. /,O reun:itia a. nós, no ca- e···." A' ' .T:,,-~·."· H. o··"".'/ L I e· o· s·" 1·011d'res os no·rpos dp, rt~iR 'lU lnÜllJfl do. sacriüeío, como a seus ' ·' ' · ' •· ,. · '' · ' , 
· . ., · · · c·Prdntes que morreram no tr;,.. ef1ef:e::. J\/Rl.!'1 agoi..-a pelejamos com . · ' . _ , . . t.Nríente famosó campo df' con-um pe1~qe,gui<1or ctue engana, con- · 

wa, ura hl:inligo que nos ati'ahe centraçf,o de Ornnienburg, fo-

.a. cHlada~, contra O Anti-Cbristo ( . ·.' ;.,'i;. • 'ÍÍP íaio, 'r, ., / V a ffl ente suas jóias e seus presentes na conHetida J b à , La,· ,··a', . nml cr-emarlos e a>: urríàs COll• 
Con<:t:aucio, que lliÍO açoita, mas omprçm A "°' • U tendo 8ÚÚS cimris, en ·dadas ás 
Iisonge:ia os sentwos; que não respectivas familias •· para of-

'tJ.e4'>i.:er.ra, lllitS nos em.iqueee para e A • Q A e A s T O R-< o fender mais ainda seus isenti• 
·corromper-nos; que noo nos im- . - ·. ~ · · mentos catholicos". 
pelle para, a liberdade cJnistã dos ,., , liJ,:ses sacPrdolPs, RPY111Dfl. 
: ,~ret'l'l'll, ma..<: nos honi:a em seu Ó f f i C i n a S p r O p r j a S P:1cli·es, Kyrsimski e Di·yg-a,;, 
'"alacio, pa.ra fazer-:nos esm·avos. eram de Pozn:rn. 
;"or temor de uma derrota não R .• 1 s' dê... N . .·,'o·.' N' ··26· - •fJnicos (Oricess,onar,·os dos afamados i De accordo com o mesmo 
º ' 1 ua ovem (0 \t 'CO!T0spoml0nte, o Deão lle Ga-
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lUÍ[tc, 1iar •• 0storvar a pa'<il; cons-1 l · (B'4ulna da úa An léta na. foi fn7.ilado . .:.e igrejas. pam, anniqu::.lar a L,;i __________ ..;.._...;;..;.;..,;...;,,_;...;. _ _,,....,.,_,._ ..... _...., __________ ..:...._,_...., _________ ....; _______ --1 Tamhem a Radio Vaticancl 

·6: eonfcsrn a Christo, para .me- ===========;:============================================== it1f0.1·n;a que cc·rca de 700 sa. 

_-lnO~lºnefgaª.1~-0:0- d~hTl?, elunsa!s ~q2 .re,ner· .aç'. ª .. º das Congrq-·· a'·ç~.tffl ...... ·.s· N~· r· •an, •' . . na Pa.roquia N.n s.n da Paz, do Rililbridi, aúxiliádo pelo.~ Con- ccrdD!es tla região rb Poioni!l 
0 ·•w ~ ~ ~ ,,. f . ·1 !){' 1 bairro de Gly. _?·el'io, a. fund~çâci gregados Paulo Giàbini, José S. oceu]l,ruln JWln,; nniSla:i já fo· 

·itlo o possivcl para que se creia 00 ! da Col1gregaçao Mariana, ha- LuJ Greo-orib Côlella e Alfredo · ram luzilâdos em Orarnf'nlmrg, 
,·lie não s""s Deu~·•" , d '. "' - i nochan OR::tYieciIP e Buch-

v, = ven o nessa occasiâo a recepção Gahozzo estavam optimament · · 
Estas palavras pa.receriam es- · . '1 : · ... · e i wald Calcula-se que deve subir 

_,,'1nta.s ein llOSSOS tempos, c-1- 1 '"'·~ •·und,·a·I ele 30 moços que graças aos es- prepar,ad.?S e cl1spostos a' bem • a :{.000 o numero de sacerdotes 
"' v, UIA lfll fort:ns do Revmo. Sr. Pe. Mario cumprir os deveres de Mananos , d t • .., 

,~-a os modernos inimigos da ~ -------'---------------------· ,
1 

nos camp0s e· concen Taçao. 
,:{i-e;iâ, que vivem com O .nome· . . , · . . . , . . . Sua liJxcia. Revma. o Bispo 

R M E . 't .•··•n• .. •··• .. •·.·•·•a .. e--,c,.•e••• .. •··•··•··• .. o, ......................... , ... , ...................... , ................. ,ne"'"' l p D D 
.;:e Deus nos Ja.bios. Mas el!las Por determin:içãô' do Secreta- Exmo. e evmo. ons. rne~ o f . . .; I'-'""".','·· : · .. ,, ,. ..,, ,.- - ., , .• . .. . . .. . iÍI I , < e o:mam, . . _ymek, acha-se 
encenam para nós uma grande tariado Geral das .C"®gregações de, Paula.. ·1 f Ca ~ a íf!!!, ·~n"o" An&on 10 i; preso sob pa.lavra. e os dis-
::i.cçã(,, il, licção de um Doutor da Marianas ne Roma <1.eve,i;;í rea- Após a Missa, ás 9 h01eas e m~ia ! ' · V , ..;;» ~ D.. · · 1 · . · I i t1:ictos de Lublin, Sielce, P~l-
:igreja,, que nos ensina como de- lizar-se um dia munôial dos' con- terá lugar uma. assebleia geral.: ~ - ])E - , lllll, Whocawek e Plock estao 
\.amos resisfü aos modernos gregados ~nos, que se~.: ~o Nesse dia os congreg·á.dos re- ! H E N R I Q UE · H E I N S f , actualmente. sem Bispos. . .. 
he!'esiaschas e perSP.guidores en- proxifuó domingo dia 11 .de«:Mitw. 'nii'~ãrão os seus actoi; de 'consn.- t L .,· v·, R. ·A R .. ,, .. A . . ,,v;à .... uo· Li e· ... f 1 . E' e,ste um qo,;: a_spectos. bl'll• 
capotados, que só 1101, adulam As collecj;,as que se fizerem nes- ! ·. · '-'.·-,.H I_ ". A ·., taes. da pprs~111çao nazista · " · r· · gração a No.<isa Senhora. T porque têm medo de nos com- se dia .redundarão :em ~ne ~ 10 ·! .-.-· Gra,ndc .. sortimento li!) :u·titos reli~osos em ireral -- , movida contra a Igreja, que 
~l'. das vict\mas [\a guet~,~~ia. 'FllN'QA(J'À:Ó DE CON'GR.EG.\- I 'Fabrica ele imagens - Offlcltiít de pa1'âfoentos ~.: ·esiáitâiii·~ t se· C6mplel.a com 08 entraTea 

- , A cerlrií.oniâ consiatirã ".Q.\!hla • Í Rua Quintino Bocavuva 76.A _ C Post"-l ? 9tw i creados. ao livre ex_erci:fO do 
"f,O D O C A ,T H O L I C O Mlssn. .:e ·eommunllli.9 .Ger:t)·:~. (l~O .. M·AltlANA 1 + · · · • · '. · . · ,. "" .. uu f culto,.· com a .pagan17,ac;ao ·dos 
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J O I A S de ouro, rubis e htill!•n~ ~ 
A Convenção Baptista Brasileira 

Pe. AGNELO JOSSI 
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R,·a!iznu-~0 a C'o11vf'n<:ão na te", não porém o miieo mal.· 
jli·imoira igreja baptista do Designando para o educanda- ! 
Rio. nos dias 20-26 de janeiro rio do Recife, o dr. Watson, ' 
do corrente anno. Comparece- pessoa cotada !l<lS meios bap
-ram 940 m0n8agciros devida.· tistas, a Convenção procurou 
Jllente carteados. Nunca se viu resolver o dif-.ficil caso. i\fa,s 
ta n::i·an.ha assl'nnbléa baptista problemas não sol·ucionados 
110 Brasil. ·' A raião disso é que despertaram justo pessimismo 
~e tern iam acontecimentos Ira· i entre os co;1gressistas. = , 

M 
I'.; 

~--, 

CONGREGAÇÃO MA
RIANA DA PENHA 

.;;,teüs·• (.J.. HaJJ~is\a. ?-~-1941), j 'rambem desta ver. houve 
J_ o_rquc a s1tua,ao havia c1iado ; Yozes exaltadas, mas diz um 
<IOis partidos que se manifes- · reportei' e nisto julg-a ani no
i,'. ram principal.nicnle na e/oi• tav-el prÓgresso. ouvlràm-se pa-
~'ªº .'.~. ~re~ident.e. . . 1 lavras cheias de calma e sua-. A Congreg·ação Mariana de N.ª 

Grn,as ao predomm10 dos I vidade (J Ba11t 6 2-1941) Por 1 
« a d p t s st 

vlemenlos dos c"slados rio Rio,, ' . . ., - . . .. ...,_ . o erpe uo o_ccorro eª o~ 
Siio Paii lo 

O 
111 ilias P algum; r!o <Jtte. d1~ ~utro. nao. ap.rese_nt<rn Affonsc:, da Parochia de ~- S. 

J) 
.. 

1 
.· 

1 1
, r! 

1 
t· . · . 

1 
a Com1.ssao Tuxecunv·a a rnsti· da Penha. sob .a d1recçao do 

1~ .11" O ,,, rn·a 01 poss1ve . • - . ' .. 
1 

-
1 

i ct • •· f1cacao e a razao de ser d_o Revmo. P€. carlos Orlando Hol-
êl. \:Jc· ona < o pas or a 1grcJa ~~ . . ~ .·· , 
dl' Nidheroy 1\Jmrncl Avelino emprest1mo qtic co1:tralJIU? F~m Jamlei' fez reafü:a1·. hontem, ás 
de Sollza. ' que se gastou o dmheiro? rn.30 horas, na Ign)ja Matriz da 

, Essa, entretantp, é uma das Penha, a cerimonia da posse da 
.'\ votação ff,z,sc á noite no nov~. .directoria. composta· dos 

lUo e a. cabala. 1·cahza<la pela menores questões. Ot1tras mais 
intrincadas ainda estão· d-é pé, srg_ Luiz- Pereira da Silva, pre-

-~-· 

Governo ~. ,. . .. - ,_ ' 

Archidiocesano 
't:4 1 • 1 1 e I a 1 1 1 :1 1 • a ~-· 1, 1 11: •.~-.!' 1 1 f ~ _-lb!!. x::Ll-t-ll ~ rnanbii .. em Nictherny, mcismo e ª· primeira nJaria a união sidtmte; Pedro M,rnzocatto e Joa

segundo a C'XJ1licaciio mais cor- " qulm Ferren·a.; 1. e 2.0 assistcn
rlata do .Jornal 

0

Baptista de entre paSl.ores e mimi~nar-ios, tes· Geral<ló Jai·dim · Waldcmar 
20-2-1941, não c)dx.i ele Ser ,•er- entre elementos do Norte e MeÍch~u e Sal-vi;10 Jo~é Dias. res- · Dia 5 - Segu1!Õll. Aos que este Nosso Decreto vi-1 t& Missa. Campal em acc;â.o d.8 
;:ronbo:;a

0 
Eutrotani.o a me,;a di- do $ui. Porisso não duYida- pecúvamente l.º. 2.• e 3_0 socre- A' tarde. s. Exc!R.. Rcvn1a .. rem,· satÍdação, paz e benção no graças pelas bodas d.e prat.i, da. 

n:dora Roube manter J)az rtn- mos lélID ~nppor qne não- e~tá ! tario·i. e Alfredo Pa-ula, thesouréi- concedeu ·audienciâ$ public:as u~ Senhor. fuudaçã9 da Pia. União e ao l.<:r
tro OR (:ongrn~,;is-ta<>. prin('ipal· i lon~·fi mais uma cisüo na seita' ro; Hedemir Linguittc, Bibliuthe- Curia. A's 16 horas '11a sala d.Ó. Em obediencia ao que prcscre- minar fez uma 1

1
cqucriia a.Jlo

t11fl1lto devido á renunda do lJaplisla. c~rio e Wi~Gll l\.ugusto ·de f'al'ia. (Úbinete particular. na Cuda, ve O paragrapho 2.0 do Decreto cução referente ao aeto. A's 
11 

n,itor o profeBsores do S0mi- .:==============-. tuxili.ar de Bi]:>Jiothecario. recebeu a visi.ta do Exmo. St;. -u.0 85- do· Conéilio Plena.Tio Br.a- hoi:às. no Cine San.to Au
d

ré, prc~ 
nat'io do ~O!'h~ C :í d!'clara('ii.0 ·o u.. n__ o Tomar~~ tambem •oos.se os no- Embaixador àa Fr,ança.. sl:lelro. que manda em cada dio- ·sidiu á ::,ssembleia geral e lien• 
<ie um rios Jid<"!'t'fl elo Xort" '<til ~ ! vos consel~eiros.· · cesc seJa.in as parochias princi- i-.éu as medalhas commemorativas 
riuo itào nntriarn closeoPfianr;a PRAT __ A_ E PLA_. TINA j Hqje, á,s Z6 hora.s. realizar-se-á Dia 6 - Terç.a. pacs declaradas iúamoviveis. de- das bodas de prata da Pia Uniã,:,, 
~o,· ni · · · · • · •. · 

1 
· · · f dist1·1·1-uindo-as ás primcir.as Pi• " " 1ss10nanos nor,e-amen- um ._cst1\':1._. em commemoração A's 10 noras. na Basilica d<>'· pois ·de ouvu·, con orme o canon " de toda especie ao preço • · · ,. lhas de Mai:ia, fundadoras e qlli! 

canos. . lt !· · ao 10.0 armi:versuio da funda- .São Bcnt.o. s. Excia. Revrna. ce- ~64. § 3 do Codigo de :Qireito 
O Seminll 1·io do Xorl e. 11ó mais a · o da pl'aça, c-o-m- i~> desse. soda:licio mariano. . lebrou a Santa Missa nu~cial, do Ca11onico, o conselho do Nosso alli se achavam presentes, tcn• 

l
•n_Jator1·0 elo Se,.1·et.a1·;,o da Co11- pra-se. Consqitem ncs6os . . . . e l ,, e b'd M t 1·t do feito um discurso em scg;uid&. ' • v R • d N ca.sameni;:i do Dr. C1>ns~~til1f) o en..,o a I o r. e row ,. ano.. . 

yen,·.ão, "e.ra o sy11to-111a ma1·s pl'·eços. wa _fo i:, ovem- . . . P . 1 . d D A .. 's 13 llor"s na sédc da Associa.-' bro, 193, "t.o andi!r, safa ORUEN AC - O S · eER P. Rodrigues com Dona Maria ara a ma10r g ona e eus. e ·, 
trave da 1119lesti1J, ciue inva.di,t- . 23. - S,ão Pa\llo i . . , . _,,A ,. A'-, - Lion. A' tar~e· ·retribuiu a vi- salvação das almas, pélo presen- ção Cristovam Colombo, foi of• 
o organilm10 ha11lista <lo No1·· 11 DOTAI ~1·•a do "'xmo. s,·. Emba'"a.0·.-..... ,, te D. ccreto, Havema& por bem de- f-erecido um almoip intimo ª S. 

-·-------····!.: __ = __ =_= .. = .. =====::;;:;:====.:., ·. -~ .. Fr,ai·.ça "' • = - '-'-"' Excia. Re:vma. Sw..1daram-no G _ _ _ _____ ... ,______ . _ .cl~rar iuamQviyel o beneficio 11a-

" P~r a um grªnde m~I 
Urn gr&n:<i~ ..-~medi o! 

l
: Ko dia 21 ele dezembro do r_och:i?-1 da Parochiá de Santa Exmo. Sr. Prefeito, que ctllrante 
· a,n11e pai;~a<lo, sete relh;iosos I Dfa 7 - Qua1·t?., C.ecilU!', n~a Archiepiscopal Ci- o dia acompanhara S. Excia.. 

1 · F t '<l d s d t 1 • daq!') de Sffe<>. Paulo, A remoção Revma. em todos os actos do 
:i . < ª " 'ra erm ª e acer O ·a ·, S. Excia. Re.vma .. concedeu 'm- ®l>_ . titulf,Í·e.s do referido bene- programma e um representanw 

· originarias de Quebec. Canadá ntim::•rar ª· ud"';.._,;1_·a. s "tn h_i, 1'ac1·0' ·. , · • · · ' : f . . . . . ' ,, •v<,~ ' e," ~.,._ ..... , . o""~..,.;.,,_D >•a"o aos ca11ones· do povo. A e,;1:.as allocuc:o"'es rüo •. 
. ; ·oram 01,denados: sacerçfotes na <.v,.-, """'"~• ,, ·~· 
· 1 o ti " .. , d s- n· · · 21f7 e 2166_ e ás praxes da Ar- pondeu S. Excia. Revm.a_. agrade~ 

. O 1•alor" de ll\11 Í)l'f'1:\J!l,l'ado se mede pelo «~e ha de 
cientifico en) sua cooiposi~;ão. 

. .a 1~,,r"" . e ao m1z, nas Dia 8 - Qui:n~ vroxfüi.ir!arles àc Pari;,:. 1 chidi.e.~e oqpnizadas de con- cendo as rnarüfosiações e o sig. 
A cerilrninia foi presiilirla A' tarde, s. Excia. Rcvn:ta. prt:- formidade com o C;C:i~o de Oi- na! de amiMdc de que a!U 

A fórn11ila do "ÜALJ<JNôGAL", aprqvada pelo Depar
tami:into de Saude, Q um con.iul)to de preciosos sais qui
micamente puros, afiados à extratos ele pia11t~s mediei
na is de éomprb1·\lda cfíeaeia e abi-ol11iameÍ1te · ise-nla de 
alcõl. Apresente a fó.rmuli do "CALJiJNOGAL" a seu 
medico· e ou~ sua opinião sobre · <)S cxplendidos :resul
ti:1:dos f1., es po..-a I' d'? 

· s'->iu no s 0 J.ã-0 noby~ da-·,.;,, __ "', retto_ · .. Ca_ n_ onico e C:inC'i!io •Pkna- fo!'a recebido. A's 16 horal;, D. 
p_or !llons. H('a11.rar1. auxiliar "'' '' ·~ _,...,,. 

1\ reu_n_ ia_·,o_ men. ~_a_ i ::._as___ "R:,, .·li_-· ... º.º __ ·º n.·o ~.ra_.sil~il·o. Excia. Revma benzeu a primei!-& 
clo Ar<"ebi8PO de Paris. ~ " 1'~-~ ,..,-

s-
1
• d_a,_ .A_rch_id_ioc_ ~-.· e.· em = .. ~-!"à o pre=. n_te Deci·c .. to s.-ní i·eo,;_,s- peclra da casa de Estudos dft ,JOC, -:w ess<'s rc 1gio,50::;, ·os Ir- .,.,.,. ,.. = 

, mãos Berúbé e Buissou e co-ncedfu ?,udtencia-s publicas. .trJl.Íl:o no ·livro de Tr,m:.xiln 'da na Estação de M.auá, reg1·c1;;~an~ 
' ,.. · ' Pa=h· de Sa Á e .,. do apó,5 a Sã-0 Paulo. 

l
i Charles uarceau, .:rcan Bapt.is- . ,. ~"- ~ . , 11ca cc:,1a C' 1,0 

, te Dulé, Ozias Laniel, Rolh-i- Qia 9 - Se)>~ ~e ~1·0 ~ral das p1
1roch:as 

-; gue e Jacqués. - A's 9 hora~, na l!{~trt1; cl.e ~., mi. N~~l!/1 Curitt Metror,o!itPn~. 
1 · Estas novas ordenações <,ão G:e1:crosa, :;). Exeia. ~vma. c!,l-1 Dad~ e pa,ssado em No:;sa Curia 
! muito recorifortantes porque i_ebrou a Santa M~::,. nupci11.1_,. (!.o_ j· ~-et¾·oi,o.ijta. !l/1 ~e São Paulo, sob 

· . succcdiam a um sileueio de casamentp do :Qr. ~ fiiaiz1didQ ~pssQ S~nil e Sello de Nossas 
! ,;ei,; mezes. Foram elles i·ece- Toloza de Oliveir-a e Costa com Arpu1.i1, _a.J)i; 2$ de Maio de 1941. 

biàos na Casa Matriz da Fra- !l. Senhocita. Maria- Al)p&.reei-da :/1: eµ, Pe. Roque ViggilUto, No-
;: • ternid-aµe Sa<:e.r<l<>tal. em PiJint- Cintr~ '~inte.J.· ~; t~~~ --~it!*'- tarj:o d11, ~µria o escrevi. 
, deu innum€rns .auq/.en,,eias el;l). t eu, CçnegQ Paulo Ro!im Lou-

1 du-Soe. derigxia pelo superior Palac\q~ . . . . .. .. .. . rei~. ~ân~Jler do Arcebispado, 
1 ger?,l, Rev1119. Pe. Prevost, fu-n- 0 suçscrevi. 

poderoso auxiliar nci tratalllento da <!l'lfllis e de todas 
mol~tias causadas pel!l. impureza do sangue: 

Um bom remedia, de rnsuÚados rapicÍos eertos e 
duradouros, nunca é caro quando é bom. 

' dadpr da Communidade. Dia H> - Sabbado. 

S. l!!x:eia. Revma. visitou alg1ms 
enfcm1cis. e concedeu ~údie'i1~ias . 

t JOSE', Arceb. Metrop. 

Id~ntico Decre.t{I foi passado 
pà.ra: à J"arochia de Nossa Senho
ra da Consola9'b • ns:~i-o sem perda de tempo e colhereis seus JJene

flcos efeito3. 
Kº 61 EC 

U:R E PROPAGAR f 

.. LEGIONARIO ,. 
E' DEVER D~ TODOS 

OS CATl;IOLICOS 

em Palacio. . ... ·· · · 

CURIA METROPOLITANA 
8-V-1941. , . 

··-;. ... : ---· Em coo11nemor.1-çiío á festa de 

1 

Sã.o Miguel .&rehàn-jo, o -~- e 

O Exmo. e Revmo. Sr. Arcc
l>!ISPO assíg'nou as p1·ovisões de 
P9,j:O~'!>S i~nioviv&lll das Pa.ro
.c~ias de sánw- Cecilia e N.ª S." 
da ~ação a. f',tVQr, r-especti
v~; do Revmo. Sr. COnego 
Dr. Laiz Gonzaga Cie Mmeida e 
:Revmo. Mons. Dr. Fr.a:ncisco 
~l!,stps, 

DE FINIÇÕf:S _ F!.evn:w. Sr. A1,éebl8.· Po ~-tropj)ij-
tano ~igru;u hontem os Decre

---~--
P-i'Opomo-nos destas columnas proce

der a ufu ·exame crítico do espiritismo sob 
Ó ponto de vista cathol.ica. Por 'este motivo 
dei~mos aqui l'esumida a })erento;ria at
titude da }gi.'eja uknte desta peiigosa seita 
experlme:s.t.al. Enti•e nós entretanto é com
inuw t)U-Vir-se d.os proceres ~iritas que 
a sua dout"nna abarca um tl'ipli<:e aspecto: 
relig-iâ-9, philosophia e sciencia. Nosso es
t11do atttngirá cada faceta do espiritismo. 
E como em tudo o qu~ se pretende estudar 
seja forçoso pa.rtir da definiçi(o. vainos 
hoje definir o espiritismo. nii.o evidente
mente para despertar curiosidades SCllRO 

que para fo.struir no verdadeiro rumo e, 
prevenir os leitores de praticas porventura 
aliciantes. 

Prelimina.rmente. não ha quem deixe de 
fa,;er uma idea geral do éspiritismo. Ideas 
geraes, porem sem preoisão scientifiea, 

não poderão satisfawr a quem estuda e 
tem o dever de dissipar a causa dos maio
res males hodiernos em materia de reli
gião: a ignorancia. E. aiml!I, que todos se
jam inteifamente acord·es em assinalar esta 
causa como unico reu da incóm~.rehetÍsão 
de grande massa, catholica que nos rodeia, 
algúns se negam obstiuadameute a abrir 
os olhos das victirµas sem co:!].vicção de 
doutrina a pretexto de inoppo1·tunidade. 

lndependente da Qp_inião àe cada um, de
finim.o15. o espiritismo fria e ·1ea.In10nte: U~1 
systerua e:rpérimental de d~mtrinas. afflr
mando g e~·oi~ção progres-siva da alma e 
as relações ex-ttanaturaes do.s hofuéns có1n 
Of' eR11iritoH. Religião, phllos0p.hi11, é ~iên-

. da. ahi estão inclqida~- Explanemos a.gora 
esta de:ffniçâo: !\i ~systémà'. exper!meiital 

------·-· ----'------
porque suas doutrinas pretendem firmar-
se em fact{){; (r.eaes ou ai}panmtes). E que 
affi.rma tal s-w,tema? Resumi-dameRte duas 
grsndes rfinvindi:caçõef!. Que a alma h:u
ml!'na e-v-olui progressivamente li-O tempo 
n no espa~ até reatizar satisl'actoriamento 
a sua fitw.lidadc. Eis ahi po1,qne os espí
ritas querem que uma mesma alma tenha 
rle informar Vl;l,rios c-0rpos cum1,ri11do a lei 
da evolução (AHan Kardec que se· chama
va Leão Hyppoltto Denizart Rivai! resol
Yeu ad-optar aqu-ellc pl'!eudonymo pontue 
rlescobriu ter sido assim chamado em uma 
de suas anteriores existel'lc\asJ. E qnc o 
homem pode relacio11ar-se com os -esp-il'itos 
fora da ord-em natural, obtendo· delles so
lução para seus mais angustiosos proble
mas: Para tanto é n-ecessa.rio apenas um 
intermediario, pelo facto de servir de ins-, 
-tn1mento de ligação, medium. Ç)s fenome'. 
nos-base-de-doutrina se realizam nas cha
llHj,d~s sessões · como sendo obra dos es
pirit~s que dão assim uma prova quer da 
sua presença q!ler da a!lthentia de tudo 
o que aftirmam pela bocca do medium. E 
notem os leit-or~s que estas provas são ge
ralm.ente de gr<!nde i·espeitabilidade mo.Í·al 
e scientifica, (não nos esqueçamoo de que 
as ope1-a.ções se~uem o seu sujeito), pois 
se estraçalham instrumentos chove terra 
e peqras, viram-se os :movei~ e extr-,uibos 
!'llidó$ ~ fàzem ,. acompanhar de à-ssÓbi'oH 

1c11.i1l ca.u~a não· apparece. 
lst-o é o Que se entetirlc por cspiritíf'·mo 

-- obfocti-.'attt-ente co1110 étuàlquel' esl)irita 
})Ode recón.lteeéii. Unia véz conbecida a 
definiçã-0 pode~os v.roisei;uil' em noooó 
estudô philosopJi\o/J·SCi!:}li1:i~~. 

tos que torns;tn ·~nainovjvel.S 
as pa;r@hias e de0:tna~s de San~ 
ta ~ e Nossa Senbora da 
consola,;âo. 

n~ 4 - Donpngct. 

DECltE!r~ S. :ENéia. Revma. visitou à Pa-
rochia. ·<i1.l Santo André; oruie foi 

"Dom José Gasiµ.i· de Afo~eca e recebida oom uma bellissim1t ma· 
Sil'lla, por mercê de Deus ~ da. niíestaçJ\o d,e too:es os habitan
Sa.ntii. Sé Apos~li,ca, A:Í:ce:Jlispo . t.es daque,t\a Iooalidatle. A's 8 hs. 

~~f.r~no * S. ~.:iJq li!, E~eia. Re\tma. celcl,rou a San-

A CASA ONDE, TUUQ É M.AhS BARATO 
OFERFJCEl P8EÇOS ES.PECIA.{S EM 

LANS 
PARA TRICOT E 

Popul!l-r 
Camponezitiha. 
Bidú 'usti. ,, 

Bimí tnl'!M~ 
A~ 
Sibeffll. 

G'2:ti_t~ .,,.,u.1 ... 0 

nqyelo 
" 

1$000 
1$500 
2.$400 
2$600 
2$500 
:.JM('(í 
2$5QO 
2$6óº 

Sans mescla 
Fat~ 
Gottii~rci 
TlffiM 
~(m 
or~ioo~ 

'YpP. . . 

1"1\tllnha 

meaã.a 

., 

J. COELHO DA FQNSÉCA 

4S6(10 
4~0 
5$QOO 

~ 
6$000 
4$500 
:iio.011 
3$00{) 

ftUA DAS P.4iMEtJ.A$,_ Si.J M ="". 'fül. 5-4070 

Aviso n.0 179 

INilUL'l'O AP08'1'0LJCO so~ 
BRE O JEJUM E ABS'J.'l, 

NENCIA 

De ordem do Exmo e Revmo. 
Sr. Arcroispo Metropolitallo com
munioo ao Revmo. Clero Secular 
e Regular e Fieis do Arcebispado 
que a Santa Sé se dignou proro, 
g!l,r o Indulto sobre o jejum e a 
a.»stir.len_cia para toda a Provín
cia Ecclesiastica de Sã.q Pctnl<:: 
até o fim do corrente anuo. 

S. Pint!o, 5 de l'v.Iaio de l941. 
Cgo. Pa.ulo Rolin1 LOUl'('il'O -

ChanceHer do Arcebispndo. 

Aviso n.0 1'18 

ORD-ENAÇõES GERAl!S 

De Q\l:dem do Exmo. e Revmo, 
,,sr. .Ai;ceb:ispo Metropolitano fa(;~ 

I)l:!blico que no dia 22 de Junho, 
3.0 dommgo - de Pentecostes, ás 
8 h.o.t'as da man:hã, na ca.pella 

· d<> Semi:nario Central da Imma~ 
culad& Conceição do Ypiranga, 
_S. J!:ii;eia. ~ coruel.:irá ordena 
saci:as acs candidatos do Sc:ut\-. 
nario Centr.al e d:emajs scmina., 
ri()l; dll:.S Ordens e CO'llgrega.,._;õe11 
Relig:i~ do A3:cebispado. O 11i:a.» 
zo de inscripção pa,ra, os e:.:amcs 
tio dia, 29 de Maio termina 3 
1'2 do corrente. As inscrl~:óel; pa
.ra as sagr,adas ordens devem ;;e; 
fceitas até o dia 2 de Junllo. 

s. Paulo, 2 de Maio de rn11. 
(a) Cgo. Paulo Rolim Loureiro 

- ChanceHer do Arceb.ispc1,do. 

Jl4<>nsenhor E1nesto de :eauJa, 
Viga.rio Geral, despachou; 

VlGARIO COOP.ERADOR: de 
Sã.o José do Bexig,a,, a favor ao 
R,e,,,mo. Pe. car.mel.o Putoi:ti; de 
Pfrapora, a fa.v-0r do Rev.mo. Cgo. 
Ferdinando Theyskens; da, Pe~ 
nha, a fa.vor do ReVlllO. Pc. Mi
guel Poce; de santa Thcrez:inha 
de ChQr~ Menino, a fa-vor do 
Revmo. Pe. Leão Mu=rclli. 
. éAt>ELLAO; · da t;a,.,~ M.ãe cta 
~ P.ro\'ldeocia, a. fav-0r dn 
Revmo. C~. Paulo R.olim LotÍ:t'Cl
rn.; dfl Asylo de N." :;J."' Amali~,
dm-8-, do Ypil'ang.i, a :fo.vryr ~1ô 
R,tW!11o. Pe. ,Jooé ,la..1'.l,'7-

R,OM;,\J:ÍIA a. PÍl'llcícith~. i!! f.?. .• 
Vi>r cl~. V.0..'.J.', de S. ),'í".-"mtfreo, 

~uy, ~ 'i,,/ l!l'l,iõ,J. 



Prcteando 
martct ando 

RERUM NOVARUM 

Já velho e cança,d,o, quando 
o mundo e a Igreja pareciam 
nada mais poder esperar d'elle 
sinão as bençãos do Pastor e 
Pae, Leão XIII surprehende o 
universo com o mais impressio
nante e admiravel documento 
social que na Historia da Igre- · 
ja traçaJ·a um Pontifice: - a 
"Encyclica Rerum Novarum". 

mo argumenta Leão Xi-H ad
miravelmente, e ninguem o 
pode contestai·. As suas razões 
contra o Êstado socialista, 
ainda servem hojü .á AHemanha 
de Hitler, e á· Russia de Stalin. 

A SOLUÇÃ-0 

teao XIU e· a 
tlasse O~if ilf ia 

Como ARjo de Paz, Leão 
XUI se oolloc'<l: entre as clas
sés que julgam resolver a ·qmis

tão social pelo odio e a lucta .. A Burguezia 
e o proletariaido, o Industri-al e o operaria 
hão de se entendei: n'um terfet1:0 de justfça 
e de caridatle oom o que será utopia procurar 
a tão suspirada, paz social. 

Justamente ha cincoenia annos 
l6 de Maio de 1891. 

atraz em 

O seculo XIX,. estava,. a findar .. A questão 
social o havia. agitado. e .já se. esboçava o' 
quadro horrendo das calamidades que o seculo 
XX está presenceando. · · 

Em face das innovações perigosas, das 
novas theorias que traziam n'uma agitação 
febril á sociedade levantou-se a voz serena 
da Igreja pela bocca de Leão XILI denuncian
do e apontando o remedia., 

Effectivamente, disse· o grande Papa, o 
progresso incessante da industria, os novos 
caminhos em que entraram as artes, a altera• 
ção das relações entre operarlos e patrões, a 
afluencia da riqueza nas mãos d'um pequeno 
numero, ao lado, da indigencia da multidão, 
a opinião emfim, mais avantajada que os ope- .. 
rarios jorram de si mesmos, e a sua união 
mais compacta, tudo isto, sem fallar da cor
rupção d.o~ costume!, deu como resultado fi. 
nal, um terrível conflicto". 

E o "terrivel conflicto" ahi estâ ainda a 
desafiar a argucia dos politicos, ,sociologos, 
e a exercitar a paciencia do povo, lançando 
,i;,or toda. pi,irte ondas de fogo e de Iam~ 

A VOZ DO PAPA 

'A voz de Leão XIII se f.ez ouvir, serena 
e firme na hora precisa. 

Estava persuadido o Papa da Rerµm No
varum da necessidade extrema de vir em au
xilio das classes pobres, atteHdendo a que 
os homens destas. classes infelfaes, diz Leão 
XIII estão em sua maiori,a n'uma situa9ão 
imerecida de infortunio e :de miseria, 

Desde que a Revolução ti:rou dos braços 
da. Igreja a classe operaria destruindo as cor
porações medievaes, o pobre se viu isolado, 
sem defeza entregue pelo libe4:alismo econo
mico, a senhores deshumanos e á. cubi9a de 
uma concurrencia desenfreada são exiu-essões 
candentes da Rerum Novarum. 

"0 err~ capit·al na questão. presente, dfa 
a Rerum Novarum, ê crer que as duas clas
ses são inimigas natas uma da outra como s~ 
a natureza tivesse armado os ricos contra os 
pobres afim de que se combatessem mutua
mente n'um duello obstinado". 

A· Jucta de classes não resolve a questão 
social. A experiencia nos mostra agora nesta 
ho.ra de trevas e de horrores o que são e o 
que fazem o material:ismo Estatolatra e as 
Dictaduras chamadas proletarias. 

"Rerµm Nova rum" apresenta a solução 
doutrinaria da Igreja echo da justiça e da 
caridade do Evangelho e a solução pratica 
quanto passivei exigindo em nome da jus
tiça christã os direitos sagrados do justo sa
lario, das justas condicções do trabalho. 

"Rerum Novarum" é a base segura de 
toda legislação trabalhista christã. E, ou a 
ella se recorre para solução da questão ope
raria, que sem duvida é a questão sooia~ de 
hoje, ou não ha outra solução sinão a que· 
V'emos: Dictadura do proletariado ou a Dieta-

. dura deshumana do· Capitalismo e desta Bur
gueua cubiçosa s€m fé e sem coração, R~rum 
Novarum, é a voz serena e equilib.ratla da 
Igreja. 

Nã-0 lograrão exito na solução do proble
ma entre operarias e patrões nem Estadistas 
nem sociologos, nem Rev-0lucionarios sonha
dores de utopias, sem o concurso da Ig.reja. 

E, com firmeza diz Leão XIII: ê com toda 
confiança que abordamos este assumpto, e 
em tocla pten«:ude do Nosso 'direito.; porque 
a questão de que se trata ê de uma ta1 na• 
-tureza, que, a não se apetlar para a ReHgião 
e · para a Igreja, é impossível encontrar-lhe 
sol~o efficaz". 

O Liberalismo economico, o Marxismo re
volucionario sorriram destas expressões da 
Rerum Nov~rum; julgavam e julgam sem.pre 
a Igreja a guarda dos cof,res da Burguezia e 
alliada do Cal_)italisnio. · 

E o monopolio do trabalho e dos pape-is 
de credito em mãos de um pequeno gNpo 
de ricos a im·porem um jugo servil á multi· 
dão imensa dos proletarios? 

A voz do Papa como a de Chri&to Nosso Hoje porém, éincoenta anuos aepo1s, di• 
Senhor no Evangelho se v-0lta contra,,o. orgu- gam-nos os que não ouviram a palavra de 
lh-0 e a ganancia dos ricos, Leão XIII na Rerum Novarum, digam-nos o 

"Rerum Novarum", é ·um "vae vcili-is cff • . , que fez o Materialismo economico e o que fi• 
vitibus (Ahi! de vos ricos) gritado na face zeram a Revolução proletaria e a lucta de 
do.s industriaes e capitalistas que q~sprezan- clásses ~ 11elo ope_i:~rio? 
do a dignidade do homem e do christão no· -- . . Já' sê viu na historia momento mais tra-
operario, o fransformaram em uma coisa "gic0-? A experiencia Russa ainda 'não desillu-
{res) em machina de p1·ollucçâo. dio os fanaticos disci_pulos de Marx e os ter-

Leão XIII no entanto . 'brada conh-a a riveis inimigos da IgJ·eja? 
eubiça desenfreada do capit.alismo e em favor Digam-nos que doutrina, que Estadista, 
rlas classes proletarias, não como os agita- que leis, sem os principios da Rerum Nova. 
dores de Carlos Marx, e p.r.egoeiros d:a Revo- rum, isto é sem 'ª Igreja,, podem dar uma 
lução proieta:ria; mas cahiu á. V.00 serena da solução á questão social que hoje ,ah.ala ó 
verdade e da justiça. . mundo-? ' 

Um sacerdote portuguez de 82 
anno.s de Idade, entra para a 

Companhia de Je·sus 
ORDENADO !HA 58 ANNOS, O PADRE CRUZ EMPREGOU A VIDA 
EM OBRAS DE CARIDAroE, E É REVERENCIADO PELA ~A_Ç.Ã..0 

. --- INTEIRA 
Lisboa, 10 de Fevere:iro. - Por disse que fora posto fora do trem 

uma ordem especial, escripta por por não ter exhibido o passe. Els
ra freira, embora estivei;se . n-.i 
agonia, s:n-ou rapidamente e l).o-, 
je faz um trabalho magnifico ea · 
Em,a. A. outm, adoeceu gia~. 

mente, mon'.endo pouoo depois,. ; 

Sua Santidade o P.apa Pio XII, 
entrou para. a Companhia de Je
sus o P.adre F.mncisoo · Cruz, de 
82 annos de idade, e com ma,is 
de 58 armos de saeerdocio. Foi 
recebido na Compimhia., no Se
minal'io de Guimarães, Norte de 
P.or.tagv.t. o_ Paçire crus naswu 
em Aleoehete, na, margem op
posta do 'l'e.jo em relação a Lis-

boa, e8tudou theoiogm, em Coim
bra, antes da .cadeira ser sus
pensa, com a (}ueda da Monar
chia. O seu trabalho. nos .ulti
mos 46 annos consistiu em vi
sitar ,prisões e hosplta.e6. 

Um simples relato de sua v~ 
da não da idéa da impo1-tancla 
e influencia deslle Padre, · que . é 
para Pqrtug&l o.que o (Jura de 
Ars foi para a França,. O Padre 
Cruz é conhecido, ao menos de 
vista, para quase todos os por
tuguezes. Durante toda. uma 
existeneht visitou co1.tstantemen
te pl"isões e pov;-se em contacto 
com os mais pobres e aesgraç,a.
dos hahltantes do paiz.. Nestas 
visitas elle · distribue todo o di
nheiro e outros oojectos que lhfl 
foram dados. Fala particular-

se novo amigo, uma per.sonagem 
importante, prometteu arranjar~ 
lhe tudo, se elle se apressasse 
para tomar o trem. . Assim que 
elle subiu, o trem partiu sem 
maior-es compiioações. 

Uma freira da Ordem de Sta. 
Dorothéa con~ que eHe veiu vi
sitar uma das Ir.más que ag,oni
sava. Como lhe pediram a ben
ção para ella, elle deu, accres
centando que a abençoava para 
uma longa e util v:ida emprega
da no sel'viço do Senhor. Ou
tra fréira, que cuidara da d-0en
te e estava levemente resfriada, 
tambem pediu-füe a benção. El· 
le a deu, accrescentando que a 
abençoava para poder supportar 
os· des!gnics de. Deus. A primei-

unia jo\fem senhora. de umal 
anfüga famffla. portugueza conta .. 
que ella ensinava catecismo i pel!,111 _ 
to de se.ntarem, Não lhe SUCCl!ll!f: : • 
diam as · co1sas muito bem,- 1l9ÍI -
só 8 emnças por semana. ~àllFe'ói'' 
i,-enta,vam. U'm dia, o Padt8 
cruz veiu Y-Wtai-a, e ouvindo a.· 
J.ar de suas licções de cat.eclsmo, 
pediu pa1.1a, substituil~a. naquen.. · 
dia. Ningúem sabe o que éllê 
disse ao.s meninos, com a sua voa 
brusim e sl.lSur.rant.e; mas depo!a 
da I~; foram tant.os .os alum-, 
nos, que . Úvera.m que ser dlstri-, 
buidos por yarias profeSSQras. 

mente com cada prh;ioneiro. Í . 
O seu methodo é o mesmo nos 1 

'hospitaes. De cama em cama, 
vae · elle dizendo algumas pala
vras aos doentes, e se tem algu
ma cousa coms!go, deixa-a sem- 1 

pre nestas occasiões. 11 

Quando está em Lisbo,a. mo
ra numa ala de uma velha ca
sa posta á sua disposição por · 
uma familia catholica. Ha tem
pos, del'.am-lhe um passe gratls· 
para todas as estrades de ferro 
por.tugueza:s, e mesmo com sua 
idade avan~a. persevera nas 
suas continuas viagens por ci
dades e aldeias proximas- e re
mota.s. , 

Em 1925, o Cardeal Patriarcha 
.de Llsboa quiz nomeai-o C<mego 
da Sé Patriarca,l. O Padre re
velou o seu ca;racter numa sim
ples r.esposta, a qual se tomou 
cetehre qnando o cardeal permit
tiu a sua publicação. Disse que 
estava ao inteiro dispor de s. 
Em., mas não poderia l!LOOeitar 
se1n levantar antes a voz em fa
vor dos pobres acostumados com 
e.s suas visitas. 

"Consola-me tambem muito, 
escreveu elle, ajudar os reveren
dos Parochos no exercício de seu 
ministel'io, levando por toda a 
parte, tão longe quanto minhas 
forças o permittirem, os auxilios 
eia religião, ás pessoas pouco a-c
cessivéls a outros meios.,, 

O Patri.archa deixou-o entregue 
ã obra de sua vida. 

Pare 111en'lno•• 
Jovlfis • act.ltos ' 
de alllbos os , .. os 

... JAGUAR .. ra. 
brl~oeurop6fe. 

* CASA FUNDADA EM 1152 - RIJA n DE MAIO, 90.90 • IXa PAUi.O fj 

Paschoa dos Universitarios 
\ 

A Juvl3ntude Universitaria pr.eparatorio para . a: CQmmff, 
Catholica realizará, tambem nh_ão. P_ú~ch~al. -. : . 

A pregação está a . cárgo _ d(f 
este anuo, a tradicional Pas- Revmó. Frei An_gêlo -Mãru.i,Ai: 
choa dos Uuiversitarios. B!Jm.Consetho,, jª1:Jl!.l;lit~_Ç':)~~,. 

As •so!emnidades const.arâ'.o. ci~ e apreciado como_ 0:rado~ 
de uma missa e communhão: sacro.. , .. . . . .. :: ,. . .. .... · 

r 1 realizada domingo dia , · Após ª' Missª' e Commµnb,ijfl 
ge ª ' geral terá lugar a assembléa. 
11 de Maio, na basilica de. São g,eral da J. u. e. que tambe~ 
Bento. A missa será celebi·ada será presidida pelo Exmo, e 
pelo E)fmo. e Revmo. Snr. Revmo. Snr. D. José Gaspai' 
Arcebispo Metropolitano. de Afonseea e Silva, Arcebis~ 

Affirma o direito saeratissimo da pro- Só a Igreja é · capaz de por um 
priedade particular contra o. socialismo seme- ao conflicto 011 pelo menos suavisal-o. 

Todos têm uma historia fa
vorita a respeito da pessoa vene
ravel da nação. Muitas déllas 
são legendari.aS, e servem para 
mostrar o lugar que o velho Pa
dre occupa na imaginação e 'af
feição oo povo. Quando o Rel 

termo de Portugal foi assassinado jun Nos dias 8, 9 e 10, as 20,30 po Metropolitano de São E>au• 

lhante theoria, diz .o Papa, longe de ser capaz Eis .porque Rerum Novarum, é o maior 
de por· termo ao conflicto, prejudicaria o ope- documento social da Igreja, · dos · ultimos 
rario sJ fosse posta em pratica. E' summa- seoolos. · 

ta.mente com o seu filho mais ve
lho o Duque de Bragança, e Dom 
Manoel II, partiu para o exfüo, 
o Padre Cruz foi dos poucos que 
percorriam as ruas sem serem 
molestados, em parte porque ti
nha p1,otectores por entre os hu
mildes e ex-condemnados, cu-ja 
lealdade par.a com elle teria to-

· horas, na sala João Mendes IQ, grande estimulador da Ju .. 
Junior, da Faculdade de Di- V',entu<le Universitaria Catholi-9 
reito será realizado um tríduo ca. de1;1de o seu inicio. 

mente injusta por violar os direitos tegiti- 15 de Maio não é só uma data gloriosa 
\'ltt>S dos proprietarlos Vfclar as flBICÇÕe6 do da l.greja.. É do mundo inteiro. Do mundo 
Estado e tender a subvencr. ~mpletamente operaria que soffre b · trabalha e do mundo 
o edifício social. hurguez -e éapitalista que alli tem a carta dos 

· Contra as razões ~ razão do socia.lit!I• sew; di-1'8itos eu. dos seus deveres ..• 

* pê. As<,aniü BRANDÃO * 
IJlado feição violenta, se o ti:ves-
sem füito soffrer. Expediu-se a -:::::===:;::=:;:================::.:=============== , ordem prohibindo-se aos Padres 

~ 

OS MELHORF$ .. PREÇOS 
E ;\: MELHOR QUALIDADE 

Presunto e Frios Vinluli; Fin~ 
Fntctas, Biseoutos · e Bombons- -

Generos Alimentidos 

EMPORIO MONTENEGRO. 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. B, Luiz'.Coelha), - Phone 'MIi$. 

MERCEARIA AVENIDA 
!iV. BRIG. tlJÍz -~ONÍO, Z.11_98 :-- _(~~ ti,e_.~ ã, l,rreja 

Immacu1ai1a Conee~)_ ~ l'llO!ifli: '7~5«5S 
.-'--·'.I'-~·- --~-~,-

Experimente a _ 
: mrr-:-,11 WD-A 1\.TDD IR' ANT'D" _ MANT ua., ~1. • .,. __ -~ _ a_ . _ !r!. . 

. - . ·.~J~$000 
~--... ~- ·.-- . 

,•. o• velho ti.so dà sotaina. O · Pa-
clre Cruz accedeu á nova ordem 
amarrando sua batina com uma 
corda, a uma boa altura. Se por 
aêcaso ella c:ah!a, como frequen
temente lhe acontecia, era. por 
accidente, e elle não podia ser 
accusado de desrespeitar á6 leis 

' d!I. republica. 
· · Ha muitas historias relativas 

ás suas viagens. Uma fala. de 
Ulll conductor excrupuloso (1118 r 
insistiu em. ver o pru;se do Pa- · 
dre Cruz. ·· Elle sempre vfa.java 
sem o seu passe, e numa. OCCll$ffio 
tinha-o deixado em · c,a.sa., O 
conductor o póz fóra cio trem. 
O Padre, na' plataforma, procn

Congregação Mariana da 
Casa Pia de São Vicente 

- de Paulo ___,;... 

Hoje, · ás 8 horas, terá lugar r.i.va um 'meio de chegal· a Lis-
sol~mne recepção ,de· noviços e boa. · Deu-sé o signa.t da parti
Cõngregàdós, té1~inando á ce'
rimonia com. a Ór~ão pro~~ _do 
'~Dia. ·Mundial.. d.o. Congregado.". · l ' •~·. ~uida '.,se~;i..:.,c1a<1sr a .. Ben
-~'.' · _' -~ ~~ . .,.~~--.tt • ..: J ;-' • - , 

da, · mas · <> trem não se moveu, 
apezar ·.de todos os esforços do 
macl:iinlsta. - ~ois dê muito 
tempo. adgUem not.ou o Padre 
Cruz em pé -na plata!omta e per-

~~-··-~ là ,_j~ . 

·NQVO 
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Critica Cinematographica daA.J.C.18 v ANGELHo 

0-rientação Mora/, d(J-s Espectaculos A Ora~o . do Espirito Santo O HOMEM QUE NÃO P-ODIA 
MORRER ou O .JUDEU ERRAN-
TE - Da Art, com Coma.d Vcidt, 
- E' a apresentação cinem.ato
er&Phica. da lenda medieval do 
"judeu errant.e", que teria sido 
obrigado por Jesus a vagar pekl 
mundo por tel-0 injuriado. o 
mm, alem de um adulterio e 
um assassinato, apresenta here
sias e blasphenúas frequentes. 

· Alem disso, inclue uma grave in-
verdade historica a respeito da 
Inquisição, atribuindo falsamen
te ·aõs juizes ecclesiasticos a exe
cuqão ·dos herejes; quancro é sa
bido ·que o Tribunal Ecclesiastico 
s6 JUigava a heresia, cabendo ao 
pode}' real appltcar a pena e exe
cutai-a, Deve ser assignalado, fi
naíment.e, o modo .ass~ tenden
cioso, e irreverente de apresentar 

,.,. ,·..,., 

os Sfteerdotes. Por todas ess!l6 :ra
zõe&, julgamos o film como pre
judicial paira Qlii:tlquer publioo. 

Cot.ação: Mau, 

PALACIO DOS ESPIRITAS -
da R. K. O., com Peter Lorre, 
Boris Kar-loff, etc. - E' uma his
toria pl1antastiéa sobre um tes
tamento deixado a uma jovem a 
quem tres interessados ~'reten-

··dia.m eliminar. Todo o film se 
desenvolve num eastello, onde de
correm scenas d:e mysterios, que 
Gão por fim desvendados como 
artima,nhas. Pela maneira com 
que o assumpio é tratado, psr-0e
be-se no mesmo uma critica ao 
espiritismo, que é ahi ridicula· 
rizado e desmascarado. Apenas 
não recommendamos o ftlm ás 
crianças em virtude de certas 

Secçãó · especializada em artigos para Noivas 
Linhas - Cambraia - Baptista - Cretones 
Cobertores - Lençoes - Fronhas - Sedas 
· Filós - Grinaldas - Colchas - etc. 

1 

Na sua grande secç.ão de 
RENDAS 

para roquete, alva e para toalhas de altar 
tem as mais lindas, feitas a mão e a máquina 

RUA DA LIBERDADE N.º 100 
Phone 2.2593 São Paulo 

A incoherencla não DOde 
continuar 

"O homem actua.I nãD pode 
eontinuar lncoherente. . Não po
de conse?Var a. sua falsa educa
ção, que nega. a responsa.billiia,
de, e condemnar Hitler e Mus
solinl como responsaveis por mui
tos males. Não pode conservar 
ambas as posições, ·e quando ten
ta fasel-o, chega ao rldiculo de 
julga.\' mt1er inimigo por inva
cilr a parte esqoerda da Polonia., 
e sta.Iln aJnjgo por invadir a di
reita,. Api,arent.emente, é con
àémnavel roubar-se .a bombordo 
tle um navto, sendo positivamen
te :iympathico o mesmo acto a 
estibordo:"· 

"Coíno ~crever esse abando
no dos princip!os untversaes da 
moral, . senão dizendo que fomos 
~ por ·uma cegueira com 
~. a que deve vlctimar 
t.ódo& os homens no fim dos tem.; 
i,os? Como a luz da fé pode ser 
extú:iet.a, nãõ sabendo ma.is os 
homens ver o mundo com olhos 
ca.thoticos, assim tambem .as lu-

zes da razão podem apaglU'•se, 
não conseguindo os homens dis
tinguir mais o bem ~o mal. 

"Qual é a cegueira que se apo
derou de nós, fazendo-nos negar 
a. ffltistencla do mal, impelindo
nos ao mesmo tempo para a 
guerra com o fim de esmaga.I-o?" 
- pergunta Monsenhor Sheen. 
"E' a cegueira. do espirito do 

a.uti-Christo. O esplriro do anti
Chr-!sto de.;ceu sobre nós, e .ig
noral-o faz parte de n066a ce
gueira. O maior desastre que 
póde succeder a W11$. nação ou 
a um homem, não é praticar o 
znaI. é negar a sua existencia, 
dando-lhe outro nome, como por 
exemplo "Progresso", Esse é o 
peccad6 que não t;em perdão, e 
o maior delles rodos, porque se 
negarmos que estamos feridos 
quando o nosso corpo sangra, que 
necessidade· temos de cura.?" 

Recusal-os, é caminhar para a 
morte. E' o que faz, .moralmen
t.e, o homem moderno.· 

sce~ emoti.vas e outros lnoonve
nientes embora atenuatias IJela 
comioidadc. As revelações des- QUARTO DOMINGO, DEPO~S DA PASCHOA.. <1M os m, de ~ 

firmar mi, Fé,~ 

rumdo-!hes toda • 
veroa<Ie.. Graças ãS. 

cotação: Acceita.vet. mcMs p/ te E'vaugelho mog. 
.«ianças. 

t:ram ainda uma veiii Sio João xv1; s.14 

NÃO SE PODE BNGA:NA1t A com quànta solkt
MULBER - Da R.K.O., com tude cuida o Senhor 
l>ucHle Balt e James Ellisen. - de sua ci·catura .ra
CGnta.-nos a historia de um casal 

NaqueHe tempo ctisse Jesus aos seus disci~ 
pulos: Vou A'quele que me enviou: e nenhum de 
vós me pergunta: aonde vaes? Mas, porque VOS 

disse estas cousas a tristeza enchoo vossos cora
cões. Mas, eu vos digo a verdade: para v6'; é 
~onveniente que eu vá; si, de facto não fôt', o' 
Paraclito não virá a vós, porém, si eu fôr eft• 

viaf.o-ei a vós. E quando elle vier, convencerá o 
mundo de peecado, de justiça e de juízo. De pee
cado porque não creu em mim; de justiça, por
que vou ao Padre, e já não me vereis; de juiza, 
porque o príncipe deste mundo Já está julgado. 
Ainda muita cousa tenho para vos dizer; mas, 
que não podeis comprehender agora. Quando vier'~ 
entretanto, aquelle Espírito de verdade vos en:.1• 

. luses do Espinm 

Se:nto, hão de oc, 

apost-olos :vêl' cla;ra.. 

mente o e!"l.'Odo mtffl1r 

do porque :reje:itm! 

a N. 8 • .resus Chris• 
to-; a justiça da.eau,. 
88, do :MGSt:re, poi~ 
que merecem. a, ~i,. 

tia de se m~ 
eternameD:ta ju n t ô 

do Pae~ e 0

33!t vil,,, 

toria total :robl'6 ~ 
princtpe das mmM!l 

por Elre 3U~ 

E estas verdad~ 

que se vê em vie.s de divorciar· cional. Após o pec-
poi• caw.a do mau proceder do cado do p1·imciro ho
marido. Esse comportamento lar
gannente exibido toma o film 
in~veniente a pessoru; sem so
lida. educação moral e religiosa. 

cotat,ão: Restricto. 

O TERROR DO CAIS - Da 
Warner, com Dennis · Mor.g,an e 

mem, parece (!Ue to
da a Santíssima 
Trindade se absor-
veu na obra de sua 
Redempção. 

O Pae Celeste en-
Glorm Dickson. - Apresenta um viando o· Filho que, 
rapaz impetuoso e leviano, cujas assumindo a nature
valentias trarem grandes prejui- 1 za humana, tornou 
ws. Sua emmenda é pouco con- . 

· nará toda a verdade. Pois não fala de si ~amo, 
mas falará tudo que ouvir, e cousas venturas 
a1,unciar-vos-á. Elle me glorificará, pois ~e 
do que· é meu e v.os annunciará. 

vincente e o mm deve ser reser- possivel uma repa-
va~o aos adultos. ração cóndigna da 

Cotação: · Acceitavel p3l'IL aflui- falta. O Filho de-- . .~ • semperihando perfeita e generosamén~e ª· · f.tlL• hão· de enclier de alegria os OOl.'"d.ÇÕeS dos apos... 
tolos. E ficarão . pos.;11idos ~o enthusiasmo e: 
ardor que a Igreja · nàseente pedia de seu 
fundadores para se conservar e p,rop.agar a.{4 

MENORES ABANDONADOS • fiei! missão, toda eira abnegação e Iia;crificio .. 
Dà Repub!ie Plctilres, com Robert Sob.re o papel do Espirito San.to fala-nçs o 
Livinsfun' e June Storey. ·-'- Des~ 
creve o fiRn um treélliY da vida 
de um peQ1:1eno orphãó, dedicado, 
ao extremo, a um. seu· "compa
nheiro de infortunio": um cão 
policial, · cujos "direitos" elle 
promira defender. · E', pois, uma 
theae ridícula que, entretanto, não 
assu~ gravidade. 

Cotação : Aeceita.vel 

DEEM-NOS ASAS - Da Uni
versal Pictures, com Walleee Ford 
Anne .Gwynne e outros. - Cinco 
mecanicos aviadores, rapazolas 
ainda, abandonam seu emprego 
para se dedicar á aviação. Os 
costumes pouco recommenda veis 
desses cinea principaes persona
gens desaconselham o film ás 
crill,llças. 

Cotação·: Àeceitavel menos p/ 
crianças 

MANIA DE DIVORCIO ~ Da 
Warner, eom Dick Powell e Joan 
Blondell. - Apresentado algu11S 
dos males que o divorcio traz 
para a sociedade em que é mais 
largamente pratica(}o - a norte
americana - o film defende uma 
these muito opportuna., para n~ 
so meio e os adultos tirarão de1le -

TEM calos? Quer tiral•os ou 
continuar com elles? Se os 
quizer tirar, só pode ser c.om 
a applicação do Callieida. 
CRUZEIRO. Nas pharma
cie,s e Drogmias. - Lah. 
"VUO", cajxa posta,J al-?S • 
São Paulo. 

motivos para meditação. Entre
ta.nto, por um suicidio no final. 
pela liberdade de costumes e pe
lo assumpto mesmo do filin, este 
não se reconunenda a adolescen
tes. 

Cotação: Acceitavel PI adultOt;. 

JORNADA DA MORTE - Da 
R.K.O., com Tim Holt. - Film: 
de aventur&.', no oeste america
no, Scenas de tiroteios, mortes, 
e assassinatos, desaconselham-no 
ao publico infantil. 

presente füvangelho. 
Niio obstante a omnimoda perfeiçã? ·é, ín-- os confins da terra,.· , 

t~llra sufficiencia do sacrificio do Homem-Deµ~, ,. ·· Mas, a acção do Espírito Santa nãor t~ 
com que satisfez pelos peccados dos homens, mina com os Apostcilos. 'Perpetua,.se na Igreja,, 
condicfonou a Providen.cia a coopei·ação. singa. 
lar 1de cada um destes. Para tanto institue sua 

a quem assiste, conserva, e orienta, e nas $ 

tnas dos fieis que suave, mas, impelle a abra~ 
çãr o bem e fugir do mal. Igreja, por cujo meio conseguiriam os homens 

a propria salvação. Ora, Jesus desta institui
ção divina lançou apenas os gernHms. Ao ·Espi
rÍto Consolador, por Elle enviado reservava-se 
sua perfeita realizac;ão. E' o que .Jesus neste 
Evangelho promette aos seus apostolos. 

Em nossa santificaçã.Q tem, Pois, o Espt., 
rito Santp papel não inferior ao Pae e aa.· 
Filho. Á Elle · tambem devemos t.oda a nossa 
gratidão .. Melhor não a testemunhalll0$ do 
que seguindo com a.rdor e generosidade suas 
ins~irâçõ~s: ·E· úrri 'cuitb vi~ -tiue ptéstamoa 
ao Elspirito Sant-0 e cooperação eff1caz mr,. 
nossa santificação. 

,Si EIJe se parte de seus amigos pred.i- ' 
Jectos, não se devem elles entristecer, por- · 
quanto iinviar-lhes-á o Espirito de Verdade 

cotação· Acceitavel menos PI I 
cr::: ~E SOLDM>O - Da 
CoJumbia; com Tommy Velly e 
Bobby Járdan. - Um film sobre 
uma. academia para. cadetes, cuja 
discinlina se mantem por um 
"eodigo ae honra" entre os ra
pazes. N'ada ba de offensivo á 
moral. ' 
có~: 4cceit.aveL 

A C~ÇÃO DO DESERTO 
Da. Universal Film, cem Zarah 
Leawter., - Apresenta uma. oo
Ionia: mgleza, cujos habitan'lies 
quasi se remtw:n por causa de 
de~ entre os eolo
nlzado?es. Ha a apontes: um con
selho a suicidio e o leviano proce
der dos . principaes personagens, 
sobl·etudo um assassinato. Pellos 
defeitos menéionactos, não deve 
o film ser vistos pro cri~. 

Cotação: Acceita.veJ menos -;i 
crfan~. 

~- ;itvão Per~ a Oportunidade de ~ 

Sedas Lãs 
;p()R PREÇoS QUAS~ D.lil GRAÇ.-4 

NA 

Venda Forçada 
·DA .. : 

Casa Hasson 
DIREIT~ 263 . 

DEVIDO À DEMOLI 1ÇÃO DA LO.JA 

PBEVISõES 
01,egião · da. Deeenc,fa 

A AMAZONIA DE TEICSON 
- Acceit&vel; O COMBQi:o "'."" 
Acceitavel PBJ:a adultos; "'."" NAS 
MALHAS DA ESPIONAGÊM: _; 
Acceita.vel, 

BOI\J PARA 4»1:J.L.TOS - ~ 
de . trafa' poovettn lB3l'l2 ~ ~ 
mente para · adtt!to.s. 

ACCEIT~VEL - ~ sem 
proveito mora!, pode i,er "'1lltó 
pgr todos. 

FINANÇAS LYRICAS -
" Short" da Columbia. - Est.e 
complemento apresenta attitudes 
e .ca,nções muito desedificantes. 
E' improprio para adolescentes, 
s podendo ser visro por adultos 
acostumados ao cinema. 

. As informaçães sobre fihns. são 
attendidas na séde da· A.J~é. -
Tel.: 4~1718. ' . .,., 

ACCEITtlVEL MENOS PAB.11 
. CRIAN(',AS - Idem. Pode oot 
visto Pof adoléscent:es e adwtoo:. 

ACCEITAVEL PARA ADm,., 
ros·..:. Idein. ·Pode Se!' ~ 
tão soment.e por adultos. 

COTAÇõES1 
RES'l'RICTO "'."" Pode ser Vis!J\11 

. '~ por pessoas de Cl'!iterio fw .. . ·ma&>;' .. 
BOM - Pode ser amistldo por MAU 

todos, com proveito' ·mora.!; publico. 
Vedado a. q~ 

t 
ADVOGADOS 

----------
. Dr. V'JCente MeBJlo 

~•da Sé, 28 - 2;<! andar 
·saJa u 

1·ndicador Profissional .HOMEOPA TiiL\, 

Dr. Rezende Filho 
C.ms.: Rua Senador ~ N:o 
20S - '1.0 andar - TeL a-oos& 
Das 16 ás 18 hora:; - Res.: Rua 
C33tro Alves, 597 • Tel. 7..s!fl 

v,r. PJinio Corria de 
OHveira 

-9ua qutntmo Bocayuva N;º M 

·- t.• - Sala 323 - TeL 2-ffl6 ( . . 

l).r. Milton · de Souza 

Joyiano JeHes 
-e-

1. Ji. Cesar Le8SI! 
Advogados 

IArgo da Miserfcordia ~ mi 
-Slda9M-

l)r. Francisco P. Reimão 
Belhueister 

l.feirelfe$ Rua São l3ento, 224 - J;.0 andar 
!&tia li de Novemb:R>, lfiO _ 7~º • Sala 3 • Tel. 2-:1643 - s. PAULO 

8Ddar - 8aJ& '14, - ~ ·2-0035 r .. , Pedro.sa Tambellini 
A4vogado· 

R. Wenceslau Braz, 14, 3:0 ánd. 
TelephOJ11:1, 2'-63:aB - São Paulo 

.. Benjamin' Oonstant, 2lt - ,===========· 

... andar - .Sala 38 • Tel. 2-1986 ENGENHEIROS 

~ Gonzagá. ~yba Amador Cintra do Prado 
Campos Engenheil'o Archltect.o 

' Advogado . Arehit.ectura · religiosa, eollegtos, 
,fP&tacete . Seta Helena,) residencJas collectivu - Rua 

. ~raça d& Sé. 247 • 1.0 &lldv • ~ ;aad&J:ó N.0 ffl -
••·e:ia-~."' . A·~ 

CONSTRUCTORES 
Affonso Butti 
Pcrit.o Oenstruet.or 

l!'.studos - Projectos - Or~
mentos - Construcções 

Alameda Glett.e, 359 • ':felephone 
5-6719 

MEDICOS 
Dr. Gil Celitionio 

Par.tos - Molestias de Senbo-
l'as - Operações 

R'0Sidencia.: -, R. Albuquer,me 
Lins, 002 - Tet. 5-41rIB -
Oonimitodo-: - Rua Marconi, 
34 • 6. 0 andar - Tei 4-8501. 

Dr. Camargo Andrade 
Doenoas de senhoras - Partos 

Opemções 
Da. Beneflcencia. I'ortugueza e da 
Maternidade de .São Paulo -
Oons.: R. Senador Feijó, 205; 
Tel.: 2-2'141 . - Das · 16 ás 18 
horas. - Res.: 'Trav. Brig. Luiz 

Antonio,. 8 - Tel. 2-6035 

.Dr. G. Christoffel 
. Praçà da Republica., 8 

das9áslledas3~Fhs . 
EST0M.AGO, FIGADO, !NT.ES. 
~ ~!-OJJJS -'A~luli:u. 

Dr. lf ugo Dias de 
Andrade 

Clfmea gera;J e molestias de 
· senhoras 

Oons. Rua Libero Badar6. lall -
4.º and!,1' - Telephone 2-2210. 
aes.: Rina Thomé e1e Souza, 55 .. 

T6lephone 5--0565 

Dr. Celestino Bourroul 
~! Largo São Paulo 
N~ ' -,. Tei. 2-2622 - Cons.: 
Rua. 'l de Abril, 236 - ~ 3 

ás 5 horas 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirtu:gja. - Molestta.s de sepho
raa., • Colls.: Rua Senador · F'eijó 
M. 0 . 205 - 2.0 - Predio It:a,que
rê - Te!. 2-2741 - Res.: Te!e
phone 7•1268 - Consultas das 
1:8 ás 11 e das 14 ás 17 - 5ab-

bados, das 1-0 ás 11 horas, 

RA 10S X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Radia - Diagnostico - Exames 
E:adiologteoo á domicilio 

.cons.: Rua· Marconi, 94 (Edffic!o 
Pa~) - 2.0 and. - Tel. 4-0655. 
Res.: Rua Tupy, 593 - Tele
,lhone 5-4941 - SAO PAULO 

OUVIDOS, NARIZ g 
GARGANTA 

DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomea 

Cirurgião-Dentista - E:adiol~ 
ta - Pela Escola de Pharmacla 
e Odontologia ele São Paulo -
Clinica Dentaria. em Geral -
Raios X - Diathermia, - Infra-., 
Vermelho - Coagulação - Transe 
IDwninação - Vita.llilade pul
par, etc. - Trabalhos par cm:. 
tão, hora 011 orçamentos. -

n.. T--1: E. · · Rua Martim~. 97 - '!'d. 
~. cJtme . de Paula Ass~ . 

'5-s4'16 - S. ~AULO 
Adjunto da Santa Casa - Ope-:-
rações e tratamenro daa mo1es.. Dr. OírJino de C.astm 
tias de ouvido, nariz e garganta. Pelo curso c1e doutorado da .va,,, 
Cons.: Rua 'I · de Abril, 235 - cuJdade de Pbarmaeia e Odon• 

D · "17': de Pa lo 1.0 and. - Apto. 110 (das 14 ás tol ia de São r. . "icente n 1'1 ho~ - Te!. 4~7551 - Res.: og . Paulo - CirurgfãQ Melillo .. Tel. 8.;2432 · · Dentlst.a diplomado em 19H _ 
Pl'of. de Hygren.e do Collegio · Ex:d(}ntist.a do lü>ceu Coração dll 

Jesus ...:. ~: Pívot&, 
Direct.or ~nive~~io "Villà MEDICOS'Nó INTÊRIOR 't'ôróas. ·Pil.zit~s. DentadUl'!Yj 

anatomicas e sem aboba.da pa,Ja,. 
Mascotte tina _ Consaltas: Das a ás a 

CONS. R. Marconi, 34 - 6.0 D L . . · · · · .. · · ê. das 14. ás 19 horas _ Cona.: 
andar - Appart. 63. - Te!. , r. uiz ~ado Campos: Raa Diieita. 61 _ :&.º andar _, 
4-850.l. - RES. Av~(Ja, -4,gua l\!ed!co o~ sa.!a 'l-'IA - Roo.; A!. .Ba..rãc ~ 

¾-~ = !~e~D§)>.·:§~ amtQUX - il$;t. ~ IWLQ. ,Wm.~j. 139 - ~ ~4:UIQ 
•• • .. ,Y.,•:.:·, .• :,.-.~v- • • .- ••::., .... ~,; 
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Syphilis 
Rheuma tismo 
feridas em geral t 

«ELIXIR DE 
NOGUEIRA» 

Milhéres de cur-ados - • ., 

' -, - l 
~~! 

!. MOAi2füPW •• ,, .# 

BRASIL l 
PAHHONIZA(AO DO 
CAFÉ BRASILEIRO 

..... ---·· ~- FlfÃ~-ê -
ANEMICos· 

TOMEM 
VINH0 

SREOSOTÁDO 
' ai J'óio; a~ Siln 

, ... ,~~-·' 

~~~E TO~IICO 

Jj;NCHENTES NO RIO 
GRANDE DO SUL 

20-0:600$000 nw; industríHs refe
ridas, scientista ou artista a ser
viço do poder publico, ou de me
rito excepcional. 

A portaria dispõe minuciosa- , . . O ministro Fernando Costa, 
mente sobre as fonilalidades para No mesmo aparelho viaJarmn as suas causas. devendo ser en.- ele accordo com O despacho do 

O "NEGUS'' ENTROU 
EM ADIS~ABEBA: Em v.lrtude de chuvas tor.ren

cüies por má.is de 15 dias segui
éios, Yerificou~ae Uil)a extra.ordi
naria enchente no Rio Grande do 
Sul. subindo o nível das aguas 
ll.os rios .n;iuitçis metros. 

~ . . tambem para aqueila Reµubllca, -caminhados ao Tribunal de Se- Presidente do, Republica. de 19 
º~dtençao dos .f .. avoies acima refc-1 attendendo a identico convite. o guraJiça os elementos: colhidos, de Novembro· de 1~40, e con-

.: 

n os. Almirante Gustavo A: Schrocdcr, para. a competente acção contra . 80ante ás di,5posicõcs do decreto À cainpanha ingleza ria ,Etbyo-
: chefe do Eslado i\faior da Ma- os culpados. , numero !í.739, de 29 de Maio do pia proi;segue, agora com a per•· 

A enchente, que att:inge nume
rosos :miÜlicipiOs, já causou pre
juizos avaliados em mais dê meio 
lllilbão de contos de réis,. próvo
cs,ndo tambem -alguma.s mortes. 

Só na Çapital do Ésrado, o nu
tnero . de pessoaa desa.brigadas foi 
c:alenláda éni mais de 80.0o'o. 

'l'odos os serviços de . transpor
tes, communicações e telegraphos, 
água, tuz, . etc., estão prejudica
dos. 

Em muitas localidades do in
t.erior jl). ~ faz senti.J.: ~ ialta de 
~neros . aliménticlos e. remedios, 
temendo-i;e. i infecção de epid<:-
JllJ<ir. • . . .. . . 

As .ui-toridades tonuu·am a8 pro
'1idencít/,S uee~rias pa!·a auxi
füw os · flageliados ,abripdo cre
dites especi.àes e so!lcitando vac
cmas dá capital federal. 

l insüluto Moderno 
i .PRACA Dá Si,;, :ma 
Í . S. PAULO . 

[ l?fscaHzado · pelo Governo 

1 
DACTYLOGRAPHIA 

TACHYGRt\PHIA 

j O Melhor Ensino Pelo_ Menor 
-- Preço -

r:-~i!I'# ! ;.-i;:z!:':""Ci A DE EX
'1.:RANGBiims N.O PAIZ 

O ,ulnistro da Justiça, fe',.; bai-:
,m r uina 'portaria 'contendo ins
~ucc:óes J»1.ra execução do de
~reto 1532, de 1939. 
· Nes~ .·. portar~ ficou esta00,Ie

. ~o. gue'..à' prorog~ do. 'prazo 
• à0 f,ennanencia temporaria dos 
. éxtraiigeir~ no }l!tiz ~rá - conce-
dida . quaní:lp a i(~em o!fer~er 

·grave perigo á, vida do inter~: 
. iado, g__ua,ndo se tratar de pessoa , ªé n_o~- ni~rit,o ·s,cientÜ'icp ou 
artlstico; ou quando se tratar, de 
áscendente : ou descendente! de 
brasileiro; fi_ça..ndo sujeita ao pa
gamento de ·1 :000$000 por al:)Ilo 
ou fracção, em senos de immtgra-
ção. ' ' 

A prorogação será ooncedida 
IH!. classificaçã,Ó em que foi 8.lA,~ 
to!iza~a ·l!, permanencia iniclil 
110 pa4:. 
· A permanencia temperaria po

derá ser 'transformada, 'em defi-
11it~v~ --~~<ip-.se ·<i~ tecilniic.os 
com em~o ~rmanente ou cón
ti-acto P.C»-', ~is-dé. â ãiino~ 'teéh
nfo~ cóiitràêfado pé10· po-der"pú
llJ.iéo, kí'éiuíico com· industria pro~ 
pria de mieresse nacional, ínclú
efve expiin:âção agri_f:ola, extra.n
ge~~ ~~ ~~!~g~ ~~i_i; -de 

fARA 

NOTICIAS 1\IJUTARES 

neafü:aram-sc dia íl a.s ceri
monias commemorativas do 52.0 

anniversatjo do Cullcgic J\1jlit8r. 
com a pre:senç,1, do m:nistro da 
GE2rra e .altn.s a:utorhl:1.àes. Prir 
essa. occasiao ton1,m: entregues 
:medalhas ,3, va,:ios ofíieüws. e 
aos alun1no.'5 que nw.1s se d10ti,.1-
guirani em 194.0, 

e A CommissãÓ de promoçõe~ 
do Exercito deverá entregar por 
e.stes dias os quadros de accesso 
por merecimentos e antiguidade 
para as proximas promoções no 
ExercitQ. 

• O capitão Waldemar Soares 
de Lima foi posto â disposição 
dá Inspectoria ·dá .arma e servi
ços de · Engenharia, para chefiar 
JÍma 'turina . de. exploração das 
minas de Urucumaquam, em 
Matto qros.so, 

• Faileceu uo Rio de· JanE>iro 
o general reformado Affonso Fa~ 
na., Simões. 

o Partiu de avião para Miami 
o 4lmirante ,Castro e Silva, che
fe do ·Estado· 1\1.aior ·dá Armada 
Brasileira, que foi convidado pelo 
governo dos Estados Unidos para 
visitar as bases navaes norte
americanas. 

COMPRA-SE 

OURO 
e PRATA de qualquer es
peoie. Antes de vender seu 
OURO é de seu propr.io in
têres~ consultar os nossos 
pre.ços. Avaliações gratis, 
Tambem compro prata, den
taduras e ouro baixo. Rua 
São Bento, 549; 1.0 andar -
sala 6, proxlmo ao largo São 
Bento, - São Pé!ulo-. 

DORES DE GARGAN'l'A ~RIPPES • 
-~ 'f OS S .E S - CONS'I'IP.ACõ:ES 

- . , , .· . BRONCHI~S ,. 

~ At3 MELHORES POFtQUE CCIN'HM 

GAYACOL 
, PRG~U~TO D.O 

LABQRAtQ:ftlf). WQ.A&~ 
e,UXA .P.Ol'rAL N:0 4721 .. 

L'fl}~. 
8~() PAULO 

l"inha do Urug-ua.y. e o capitào mesmo anuo, resolveu eon~'-ituir ~cguiciio do remanescente do cxer~ 
ele fragat;:,, Ramon Diaz Benza ANALYSES DE VINHOS uma commissão in~grada pelos cito do Duque D'Aosta. 
repr~elltando a marinha do Pll· :,rs. Armando PRim e Amct'ico Depois da qtlt!da de ~ssié fi- · 
raguay. Esses officlacs ·fi7..er.ani- O Laboratorio Central de Eno• Ba.pti-st~, Naves. coinv represen- oou pra.tica'mé~fo vencida todB, 

i se acompanh:tr ele seus ajudai1tes logla manifestou-se contrario á ta.utes do Departamento Nacio- resisl.encia italiana. 
de ordens ' · J · Ab s Dia 6, o "11=•s" Haile Selas·· · proposta do Conselho 1''edernl do 'i na! cio Café; oaqu1m reu am- v,:,~ 

Commercio Ext,erior, feita a pe- 1;::io VidaJ. como repl'cs<>ntantc da sió penetrou triumphalmente e.m 
dido da Missão Economica Por- Sociedade Rm'àl Brasileira; e o Adl5-f,b"Cba. sendo recebido com. SUPREMO TRIBUNAL 

-FEDEHAL . .. . • ili t11·,11·t·,1.,•· fest.as pel','. !}O,. l)Ulação da tugue;;a. para que fossem adop- agronomo Arthur Torres 1'' 10, " ·' 
tados nas analyses de vinhos, no director do Serviço de Ecouo1Ília cida<ls. 

· 'l d d R 1 .. · · t ·, 10 Da tribuna, especialmente le-0 sr. Presidente da Republica pa1.3_ os mesmo., me, 10 os a op- ura , como represei, .an.e e 1 
· ' t d p • 1 · to .. •- M. · t · ct A · lt 1.. vanta.<1c1 em praça, publica, Haile r assignou ct,,cret.Js aposentando O a os em or,uga , vis Ja vzr 1111s ·.cno a gncu ura, a 1111 

l · J - d ...,. d d t d 1 t · d Seicssié e toda sua familia assis-Ministro do SuJ)rcmo Tribunal a qossa eg1.s açao a OI"ª o na e es u ar i, regu amen .aça~ a 
· · · J · · d t1· ram áo áésfile dei povo e das Federal, sr. Armanàu de Alen- qua.~1 tQtahdade os methodos in- I classificação e fisca izaç110 o 

car, e nomeando · para a vap:a O ternacionaes. café. visando sua padronização. tropas patriotas e inglezas, que 
Consultor Geral d,i. Republica " o rcll:1tegrar;µn na po:;.se ·de seu 

sr. Orozitnbo Nonato d11 Silva. Con1resi!idOS Mari.apo.s I pai1J. 

· Alli\:JJNI~TRACÃO DOS Quando . p1·êc1sar conc0rtar o :s('ít. ·-rclogio .. tlll 

INSTITUTOS .·DE APON- faznr aqnisic;iio de u111 novo, p;u<·nn· .l0SlG' F. lffzZõ, 1 

SEN'l'ADORIA E ú .A.r,,1dda Hangel Pe~tai>a, 12-1° ,111(1111·, sal:.1 JílS. J«l 

PENSoES esquina ela l'm!,:a da Só, (; o .relojoeiro ·que ('.()!lYüJll 

pela sericdac!c e µelos pre,m1 que pautam o:; 8CU8 
O Presidente cl~ Rcnubiica /as- ueg()(.:io,;, !la longos a11noe. 

signou decreto prorr,gando alé 
31-12~1941, o mandaLo dos n;em-

bros das Jw•tas e C,mselhos Ad- ~ X T E R I o 
ministrativos e F'iscaes cios Ins- JC. -,._.,, ... '"" · ., 
titutos de Aposentadoria~ e Pen-
sões ·dos Bancario:5. ernpregB do~ ~"'™a,,:,•mm,.. ...... ,,,,.,.., __ _, . ., ... , • ....,..,,..,.,..,.......,..,.,.,,., .. A,,,_,_,..~ .. ....,.,.-.. gma""''...,...,....,...,..,._. 
em transportes, indu.st.riarios · e 
marítimos. MOÇÃO DE CONFIAN-

1 
constituído lia 1xiuco tempo :;ob 

As eleições parn renovação rea- ÇA AO GOVERNO BRI- ª chefia de Rashild AH El Gal-
1. . , 1, ,\ N l( '.O 1am dec,Jarou-se contrario ao dc-
izar-se-ao ua 2.' quinwna de , • , ,C'rnbarque ele novo~ contingentes 

Outubro proximo. em Basi;Qr.t. Apesar de inicial-
.. Na se1na,ua passada 11otician1os niente d~r garantias ao contra-

~6na:ri &(B 
CASA fUNDAOA EM 1852 

lt, 24 d9 Moio, ~O a· ·90-·Coixo Postal, 202t. 
SAO PAULO 

• VISITA PRESIDENCIAL 
A YBJ<~RABA 

o Sr. Presidente da ~publica 
segÚiu hontêm .. pará u~ãbâ, 
or,dé já se encontra,;a o minis
tro· da · ~rJcu1tura, para MsÍStll: 
a exposição di:: gado na9.uéüa ci~ 
da.de, devendo 1;egressar · para a 
Capital Federal rio proximo dia 1a._______ · 
-º Dr:ftn;;;~I rr";i;--7 

Oculista < 

Rua Senador P. Egyd.io, 15 l 
Sál!!,S 513-14 - 14 4s 17 bs, 

Telephone 2-7813 .... .. "'· .., ,,.,, ........ ,,,.., 
PRESIJ)EN'l'E DO BAN
CO DE IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO 
Pa~s,rneixo do ~viij.9 cl11, "Pan

American" regress01Í (lomingo · ao 

:i~~-- p;,~~::1~1e P~el:.~~: ,&;;~:~ 
dente do Banco de Imp,:n-tação 
e Exportação dos Estados Uni
dos, que veiu acompanhado de 
.sua esposa. 

o sr. Pierson, que depois de 
uma demorada visita ao Bni.sil 
acaba de visitar 9 Paraguay e 
a.· Argentina, tendo seguido ··hon
tem pa.ra os Estados Unidos. 

INTERVENTOR 
PARÁ 

u.o 
Pelo avião da P,anair, chegou ao 

Rio no dia 5 o ,;i-. ,José N11lchet. 
Interventor Pederal no Pc•.r:L 

ALTA ABUSIVA 
PREÇOS 

Em virt'-fcle da, alta a,bw;iva 
d~ preçqs <i0s ·geaero~ cre pr-i
meirti: ~ecessi<il!,de, foi dét.érnii~ 
nado, na Cl!.pltal Federal, a. abei·-
~ .. ~ ~ ~J; 

, que estava· immirienté unia modi- l'io, o governo iraklmn denunciou 
-ficação no governo ing:lez. Esta os accordos com a Gran-Breta
r:l.e facto se p!"ocesson com a sahi- nha. em que se recoliheciam 
da de Lord Breaverbrook, minis- certos direitos a Inglat_erra. Avan
Lro da Producção Aeronautica. çando .sobre Habayia, as for~,as 
Entretanto, não se deu a queda' de dos Irak ameaçaram o aerodi·o
Cl1urchill, nem a formac,,ão · dum mo ing·Jcz desta localidade. Não 
<)"al)inete de guerra sob a prcsi- forRm atlcndidos os pédidos elos 
ctencia de Lloy George. britannico~ para o ,rc,cuo destas 

Ao contrario. !IS duas camaras forças. 
elo Parlamento britannico apro- · Ao "ultimatum" de Lo,nçlrcs, 
varll.m a moç.ão de conf!Jmça ao o Irak respondeu com acto.s (lc 
governo de ,Clrnrchill. guerra, fazendo ·disparos cont'ra, 

O voto de confian~a foi pre- as tropas brltânnicas· l\st:iciona~ 
cedido de longos debates, tanto das nesta região. o presidente do 
na Camara dós Lords, como na Úak, Rasllíld · El ·Áli ordénou às 
dos Co1nmuns. Neste ultimo Cem- hostllidades contra as t,ropas . im
:;resso, dia .. 6, o sr. Antony Eden ! l~riaes; (ió' 1nc:;mó· teri1P9 que P;C
discursou longamente sobre a s1- 1 dia. 0 auxilio germa:U:co. na· lucta 
tuação exterior, abord.ando mais I contra a Gran-Bretanha. A pro
uma vez os resu}t-ados de sua vi- paganda do "eixo" tenta tra.ns
sita aos Balkans e da invasão formar o actual eonflicto dan
germanica da Yugoslavia e da do-Ih~ um aspecto re!igio~, para 
Gi-eci,a. Muitos outros deputados f,a:,.,er os arabcs e os' outros po
usaram da palavra, sobrcsaindo vos islamicos tomarem armas pe
cntre clleiJ, o sr. Hote Bclisha, la causa ·do Irak. Os destaca
cic-nünistro da Guerra, que ad- mentes brita.nnicos avançam ra~ 
vertiu o publico da serieda:le da pidll.i~nte pelo .,wteripr do paJz, 
situação geral da guerra, fazendo por dUM columna,s que conver-. 
severas criticas ao governo. Disse gen1 spp,rc ~gdad. Essas tropas 
que a batl!,lh11, dQ l\fédtw.-rraneo tétii pr!iei:n élé ciccupar a capital, 
é a mesina do· -'.\tlantico·e, é° ffiu- custe o que custar; afim de ~Vi> 
splio ~nsa.r que perdida a pri~ tar que ella sejÍ!, utilizada COlllÓ 
nieini,, a Inglaterra puCÍesS!i ven- sêde do nio_vÍlllcnto pan~islamico 
cor. facilmente ll segunda,. que .se dh·ige contr.à. a Inglat<irri;.. 
. O discuiso do sr. l3elisha, Ch(l- Noticia-se que os governos do 

fe da opposição, foi respondido l:gypto e pi,, Turquia têm ~e of
pelo major Attlee, Lord do· SeHo feÍ'eÔido co1110 mediidores 110 ac
Privado. Findos os àebaies, a tual conflicto. Os prestimos des
Ínoção de confiança foi appro- ses dois paizes n!io foram entre
vacl,a. dia 7 na Camara dos Lord§, tanto accéitx:is pé!o governo .. de 
1~1' unanimidade e na Ca.1na:ra Ll>ndre5. 
dos Cominurn;, com uma disçrc- A· 1ucta que se desenvolve no 
pancia. de apenas 3 votos. Irak é de grande, importa:m::ia 

nc descnvolvl.me1"ito da gulih-a. 
A SI'l'UAÇÃO 'NO IRAK I Alem ,d.as conscque. ncias previ-

. síveis em materia diplo1~1aticl!-, a 
A situação no Irak que Yinha victoria ou a. derrota cl11, Gran

se agravan?o consideraH~lmente I Bretanha'. detc1·mina1·á oura onde 
pciorou nnnto durante esta se- r sera enviado o pctroleo. que o 
mana. O governo do Bagdacl, lrak produz cm abundancia. 

EH§ifae A!!W 

PhilipS, 1941 
, i\lATS Ui\ÍA JOIA lH: VALÇlR 

Novíssimo modelo para recepção mundial em ondas 
curtas e louga,1, por 900SOOO apenas, em prestações de 
·50$000 mcnsaeR. / , 

Já estào á vc~1da, com os maiores distribuidores dos 
Hadios Philips. 

·R A D I O . S E R V I Ç O 
Predio Martinelli 

Salas 2437i43 - Phone 2-3633 · - Ci!iXa P.ost:.I 4364 

. 
Parq sua Economia Sirva-se de nossa Casa e indique ás 

pessóas de suas relações e amizade::.. 

Antonio Albe:rti 
lrnporiatJ&r e111 gr;Jnde oscala de a1·tigos rcligioGo:; e para 

presentes -, Hoje o melhor Prtç·o. 
Rua ~uintino Bocaiuva,, 63. Sobreloja - Tclcphono 3-1971 
CqiX<! f>ostql ?224 . _,_ SM.> PAU!,O 

~·-:,.,,., ....... · ~-... ·-· .. ~ 

Xái.-o~. - '' éRl'JZEffiÓ DO 
BRASn>• .indicadÓ no trav 
tarnento das tracheo-bron
chitese, · suas J:l'.U!-Dlit}.S~~. 
tosses re1*ides é· abundan
Les, . tosse; -~onvulsi~às;-'ék 
Lab, "VU:O", caixa postal 

i 2175 _ S. Paulo. Em phar-
1 macia:, e drogarias. 

1 Noticias 
do Mundo 

1 PROHfllIÇAO - Foi vcdad1' 
em toda Italia o uso dé me

taes ferrosos · na construcção do:: 
edifícios publicos e governamen
taes., 

2 DISCUJ,tSO ~ Flllando dia 
7 pcra.nte a Gamara . doi 

Communa, 1) sr. Churcliill decJa, 
rou lq\iê ·os .tncmães serão repe
lidos, na LYçia. 

3 P.'REPt\R,9 ,~ O ex-chefe _do 
gc>vern,o ~~' , sr. Al~~ndr~ 

Ke1·enky l!-ff!rinóu'~ Nov~ Yotk> 
que Moscou se pxé~a p~ra in
,êi~,h· no confÚcto ·ao ~o da 
Á.lle1nanha. · · · -

4 DECiSAO - o sr. $tinspm, 
ml.ri.i.stro da Guerra, nortc

americ,ano, declarou que os &1-
tadÔs Unidos não permittirão que 
sejam afunds.dllS as munições en
viadas ã lnglaterra. 

Empoi-io, Padat'ia e 
Confeit~ria Paraná 

Qcneros ll,lµnent.icips, pli,,;s e 
bi8cquto.s · ~ . ~ ;i,s · 4uali
dades - Aprr>w,~c~ ~~c.om
meia~~s ~fl!' ~!IÍf:S~, b~f< 

~dp!,i, "~i.r~i:,'!, ~~-

AVENID~ ~:R~§~~!JW 
LUlZ AN~O~IO I!l,~· Jl9'l 
·. . . PHO,i,Ê: 7-:9553 

s ACCORDO - Annuncia-sa 
· officiaJmente :uin ~c_ot!!o 
franCQ-ge,fmá,Úico, ~clU,ido en
tre o· Mranté Darlan e o Embai
xador Abet~ 

6 PAREDE - ~ qU:e :;e <1,ffi.t',o 
.. m~ ém Lt>ndres, foi Íl.~cla~

da a greve gera.! nas minas . ci.e 
carvão da Belgiéa. .. 

7 E~OQO, -:,- Ac:~M.J.!8,•SC illl• 
prcssiona,ntem-"'nte o exodo 

rural na Hespa.rth11,.~ 

8 R~FO!tÇO - Portugal re• 
· força suas posições em Aço

res e Cabo. Verde, onde são espe
radas inyest-idgs · do :Ewieh. 

9 i\FUNDAME!IJT!l - foi a p1-
que o navto auxiliar )?ritan

nico "Patia ", afundado por um 
avião. 

1 O CALOR - O intensó_ ca!or 
düficulta 59\>remaneu-a a 

lucta no noÍ-te da Âfr.ieá, em 
torno de TobrÚk ê nas frontei
rns do Egyp~. 

11 BASÊ - Affil'ma-ilé {1U€ 3 
Allêifüí.i'tb.a.· .~rjt& vi~

menLa ~o. ~overw, dfl "1-c:bY .1 
conce&São dt M!ses militares na-. 
Syria, 

TOÇ)O CAfHOL!C,O 
dév,e ,~, ~ 

!' -~ .i -~ I ~- ~ ~ f t ~ ~ 



1 :s ~a--.· 

f' __ ,._,, 

.Federaolo larlana Fem1111a 
Tambem é preÓiso que traba

lhemos pa~ a. obra dos Taber
iáwufos. Quem nao pode mane
jar uma agulha e l"inha? E' n<'
ceRsa.rio que nadn falte nesses 

Ouro 
... : ... ,-ã 

CACTT1l1.LLAS .. DO MONTE D.É SOOODRRO 
_;. JOIAS USADAS E JÚHJiFIAN'l'ES -

Compro pagando_ oe preçoa 

(~ aã i• fí~> -· sritiÍf:{Cl)i\ó ·ae sua preseuça., dei 

trcê.í l1e Si'õ NWI>. o E'Xiflõ. e 
Remto. Sr. ArcebiGi>o não só 
agmdeceu o ott.ereclmento feito 
peia stti:t õit1!. Ftrttiüeãl), corno 
disse, entre vibrações de enthu
-siasme, que a. Archidiocese tudo 
espera da Mocidade. 

A's l'l liolàs, a iJelegação dé 
Sãó Pàutó retomítVâ. a.os sé~ 
Já.rés. . . . .. 
:oisêúroo próferidó pela Si-tá. 
Olgâ Pâti,tli.lêão, Filha. de Ma1'1À 
do Externato, qué sauàou suas 
irmãs de sto. André, pelo jubi
leu de Prta da Pia União local. 

Exm.o. e Revmo. Sr. Arecblspo 
Metr~pollta~. _ _ _ . . 

FJ.illlo. e Rkvnfo. P?. Otrecfor 
da })'.M.~'. 

sua attençio preciosa. 
:t MSi&, remos Jus'micada a 

alegria que hoje ,.sentimos, pêlo 
exito da concentráção do dia 1.0

, 

):)elo jUbtleü dà. P!.à, trnião desta 
cidade, pela presença · de nosso 
Exmõ. Arcebispó. 

E essa, alegria. é o?Jra di> No~o 
Senhor, nos f0i coneeij'ida pôr 
Elte que hós ama itlfmiQunentê. 
Por isso a Éllil, sempre tão bon
doso, devemos uma i·etribuição, 
um. agraded:rileilto. E este anno 
sem facil essa retribuição, tra
ba-lhando pelo IV Congresso Eu
chai.istico Nacionàl, que se rea
li:aará no proximo anno. De facto, 
nenhum outro melo será melhor 
do que est-e. 'T'rabaJ.hundo pelo 
CoRgresso Eueharlst-ko, mosb'll.
remos a ,f Psu.~ noS!lo agra.deelinell-

Revlilô. s~. v1í:ãt1ó de 
<1.rtd~e 

R'évmós. Srs. Padres 
ExmllS. si's. ~ serthorá~ 
Mfhhâs lrfuãs \jfu M'li.rfa. 

to e à'o Íheimo teínpó nosso amor. 
Sànto o Congresso sení a manifesta

ção do nosso r-econheéimento;, do 
nosso agradecimento. Por maior 
brilho que elle tenha, ainda será 
pouco, em vu.>ta do que Jesus tem 
feito . }lOI' nós. llllle pm-mitttu 

E' lló}c úih <li.a de festa t'. de que hoss6s émprehéndime1itos ti~ 
Jtttiilô _pab, as Filhas <le Maria. vessêhl exito. que nossas asplrn-

Er bô!Ú; :Í·tVzõês tí.sihós p· ãz·a iHSO. ções se realizassem, de modó que 
Guardamos aindà a agrâdâvél im- dévemos .pe1·mittir o Seu trium
prêss~ dó prlfueiro de Mãio, etri pho. E essa nossa permissão se 
tjitê hõs. reún!mós para louvar ·manifestam no a.paio que dare
liossli. Mãe Sàhtis'sliriã ho dia em mos aos encarregado., dt> organi
tjúé cóííiêçri:va o mel! a Ella con- zar o Cqugresso, no esforqo que 
sli,o-radô môstrándo-lhé assim fai·emos pará que elle tenlm um 
n~só ~hiôr e hossó desejo da grânde b_rl!ho, Pàtrál·etnos' tissiin 
suá é!ôrlà. E. hoje nõvailiénte mtià hiihlmâ. pn.rcefa do que dé-
1,qüt rtõs aéhâthÓ.~ reunidiis, não velhos á Jêsus. 
só pará _louvar a Jçslis e mostrar Tambem pelo Congrnsso mos
tjl!e Süâ Mãe' lnímactilàa.à ine- ti'àréinos que sentifüos pélo ama
rece de hós · todas as' rii.ahiresta-. vel Salvador u1n grande amor. 
qões_ dé c~ri~o, como para di- Sim, porque aquelle que ama quer 
ze~ á.? noSS!:s ~mãs de. Soo: André o triuinpho . da pessoa amada, 

. q_ue _ ª .dª. tà_ pam _e_ l.las tao f~s-1 quér qúé º én.te amado seja_·. co
tiva e consoladora, __ do seu JU- lihecldo e admirac!i:J. E não é 
b_ileu ~é prata, é_ tambem signi- párã o trimuthpo de JésU:s que 
f1cativa para toda a grande f~- j se fará"ó Coligi·ésso Éuchâristico? 
mili9: m3;r~.n,a. , .J?e .. ra.cto, ~ao Este sérá uma inanifestâçãó pu
poderlà aéixâr de ser assim. Vmte blicà ele fé e amor a .Jems sá
e . çinco anno de . ?ida mariana cramé,ntâ.dó. Jesas Christo Se
sigíiiffüil.~. imi-lto. t'ligiiilicam qué nhó~ NOS13é>, rt>M e ve~da~t-liiifien
ll obra. ~ui des:envolvjda . foi e ~ p\'ésente ni:> Sân-tisslmo sa
é ~~rà,~Vel a Nossâ Séíihor.a que cràih~ntó, será ó objecl~ iiiàximo 
permittm que, embora. atraves- 4il.s máis . ~x!)res.füias e sóÍémnes 
~(\ndo épocas. de v~cisitu~e\ . e má~ifé..~trt.çõés pulillc.íis de ~nl<1Í', 
ti:1-balhos. a PIA_ Uni~o,; formàda de : !épa.tMãÔ, de ~mde:cimehto .. 
t~.ll_l dm J)or .. DI~os . ~mh~~~s e E_ pílg~rém~ co1ü . UJpõr, o âtnor 
fu>as, se desenvolvesse'.. S1gnl:fl- i:lé Christo ))Or. nós 
cíiin qtiê, pôr sé tis trâbalho..<i e · ·:. - . . . . . · 
saCÍ-if!çfos, as Ínóçils cfüe aqui· se Nao bast~ q~e o. Congressü àpe-
téém reuriiâo, attralrafu as beh- nas .se .r~ali2é,_ é pre,ci~o: que. e11_e 
çãCls de ~Ü.'l sobre s(ià obrà., po~ se _rel,l_llie. CCl_ll1 °, Ill!l.!O: bril_l19, 
c1endo vénc~r ós obstit.cúfos que ~ n,1?ler potiipa possiVeJS. Je.<:lt~ 
:ipi:i,à.reci-rarii ... Slgnltlciim ainda. é d)g_no. disso .. Elle ~ev~ _ receb_:r· 
que não foi etn vlio O esforço da.~ a mai~1. m_anif~staçao _que Sao 
primeiras jovéhs que se dispuze- Paulo JU. o~gam7,0u, po1que Elle 
rám a trabalhà.r. Em 25 annos, é nosso Rei e Salvador. 
quarito sé pode ra~r pelo bem . Mas, si queremos isso é precijo 
das alinàs: quànto bom exemplo, que. traháÍheri1os. Ning11Êiili te1ri 
qüífüto ~!)(istoládo, quâÍi.ta.s almas mais obrigação do que as FlJhàs 
lurmram com a participação de Maria dé offérecer séu tiii.
nestâ âssociàçãó, ou sentirám sua ba.Jho para a organização do Côú
l)enefica influencia I gresso Eucharistico. Não somos 

A' Pia União de Santo André nós a filhas dilectas dessa Mãe 
que, consolàdâ, satisféita comme- Amabilissima e não devemos tam
mora esse jubileu, queremos apre- bem a Elle uma satisfacção? .F. 
sentar nossas felicitâcões e nos- que maior saLisfacc;ão d:1:-cfuos a 
sos votós dê pi·ospei:ldade. cte~e- Nossa Mãe Santissima que o em
Jando qile ·M bençãos de N." s.n prego de t.oda a no&~a boa vóli
n acompanhe Sempi·e. Quere- tad(>, de todo o nosso esforço 
mos di.zér-ihe, ~íi.mbcm, que essa para a gforia de seu Divino Filhó? 
datá ghmâé párâ elÍàs, é uma Ponhamos, pois, á dt<,posiçito dos 
clã.tá qUe sõ pôde déspertar graíi- que organizam essa manifestação 
dão nas F'llhàs de Maria.· pela grauçliosa, tqdas as nos.<;às J)ossi-
1.xmdacte de Nossa Mãe f! dó seu b!lidades, todos os nossos dons. 
Divino Filho. A nof;Sa primeira obrig·açãó, .. o 

m· limá data qüe nos suggerf! nqsso _primeiro . trabalho, , Qeverá 
rni1lhamehtó$ vâllosôs: si deseia- ser a. oràção. Nosso senhor é u 
r_noJ veiiper é prec~ó cjue_ ponha-

1 

vlda de n_ º_ .ssas. obí_·~. Se~eruàás 
mos rip§.~â con{lahçà em Deus. ~He, •. ellas ni4n t.êm ir:ldà, de , 
que ccirrespohdamÔs ã Suá graça '. nâdà valem. Por isso é preciso ! 
t.rabri:Jllando sempre, e assim nos-1 o~·ar para . que Nosso Senh_or se 
sos, esforços, com:o os da P1a 

I 
digne acce1tar e abençoar nossos 

U"Mio festejada, sei·ão recom- . propositos. Devemos orar miilto 
pensados. 1 para recebermos rtmito porque 

A présença de S. Excia .. Revma. l Jesus concedede mais a. quem 
o Sr._ Arcebispo dá á nossa com- mais péde. E!le, com Sua i-nf.1-
memoraçáo a gràndiosidadc que nita bondade não deixará àe GU

desejariamos ella tivesse. Elle, J vir nossas préces e sérá a víl:la 
sempre tão preoccu!)ildo, sempre do nosso emprehendimento. E 
tão sobrecarregado de trabalho. - melhor opportunidade para a oFa
ainda achou tempo pum dar á ç!io, para nós, do que o Dle2 de 
Bilas mais humildes ov<'lhas. a Maio não se pode apresentar. Que 

Flores, Plantas e Orchideas 
Córbeilles e qualquer serviço de flores sempre 

mais barato 
MERCADO MUNICIPAL OÉ FLORES E PLANT~ 

HENRIQUE MUCKERMANN 
Ladéira Falcão Fil-hó, 1 - Tel. 3-5623 

·: .·-, '. ,-: •• :~ _, ':::• : • •· • -· e,."• 

o :mez clêclicnoo li, Maria. ~ um aias ae resta. Rua Alvares Pentea-
meY. de oran-'~ intensa para o E alem do qu<' dissemos quan-

.,..,., ,e. · · da. F"lh do, 203 . 3,0 anAar 
exito do nosso congresso, para to nuv poderá fazer ca 1 u ======='- Dei •,Monaco 
que o triumphb de Jesus, seja de Maria/ t=:::================== 
r:~rà:i:gi:id:s~~i: ~::r~~ deºsu::~ º d:u/a:ªne=:ar~:. Governo Arc~,-~1·0 cesa· no ção no meio de tanta ind!fferen- o que cada uma fará, o que cada I ' - . · 
çaA oro:Ção devê si>r a~otilt)nbha- ~i~::.:;:;·~~! ~~~n~~~~~:o n:; · · -• - · , 
áâ .ilela mOrtificação. Quallt~s será perdido. Q~nto 1118.ior_ ror • • 
mortlficãçõés n.o fé?. N." s.ª ém o exitô do Congresso, hmioré..q se, ,(Conotusâo da. 3.ª pàg..) Oiél:nüs. . 
sua vida. para que a obra <li! seu rã<> oo berwf!cios !alcançados. De~ omniúln mtelinm. Pastor 
Filho tivesse exito! Qóantas mor- maiores serão os frutos. Quan- PLENO USO DE ORDENS: et Rector, fàmuium - P:lum 
tificações não podemos, seguin- tos benefic!os não advirão para por um anno,, a favor dos RR. quem Pàstorem Êcélesiae tuat.t 
do o Seu exemplo, fazer para a nós si dermos o nosso esforço PP. Hildefomo Schutzc; Conego pra,.,>e.sse voluist;J, J;lropltius reH~ 

gloria de Jesus! Será dé ma!s que para o trlumpho de Jesus! Fai>iano de Barros. p-lce: da ei, qu-aesumus férbo eli 
nos abstenhamos de coisas que Nós as Filhas de Maria da Ar·· FAB.RIQUEIRO da Parochia --exemplo, quibus ~. pmfi-
nos agradem e satisfà.çàru? cllidiocese não desapontaremos, de s. Janlla.ri.o da Moóca, a fa- cert; ut ad vitam, una. (:Um gre-

Será imposslve! ás vézes fa- tenho a certeza, a Jesus e a Sua vor do Revmo. Cgo. . Aritônlo g'e_ sibi credito, perv~t- semptº 
7.e:rmos mn sacrifício um pou<'o Mãe Sa.nt.issima. porque Iremos Ariette. terriàtn. i>er ~ ~ 
maior·? Não, dlr-emos nós, ,;erá dar-Lhe:, tódo o nosso apolo, em CONFESSOR ORDINARIO: dá Nóstrtu:fi, 
fácil com ó n.uxiHo da. Virgein agr:uleéimento R-0 que fl~,•,1'il.m pu1· casa de N." S.ª dás Grâças, à. V. :.:.:. ~ 
Immacula"da, e cada rnnà de nós n()$. favor do Revmo. Pe. José ,Jàny; Em. ~ ó câi;; ~g(tri 
fará o que o coração súg.gerir, Não des.apontarPmos tambem do Instituto Paulista, a favor do entoando o 
fará o maxuno poss!ve!. E depóis nosso amado Pastor. Pode estar Revmo. Pe. Clemente Dettmar; "Oremus et pro An~Ü:e Nos• 
da realização do Congrésso, cada V. Excia. Revmà. certo de qúe as do Collegió Chi:isto Rei, a favór tro Josepho. St;et · pàscát; J.n for
uma terá a satisfacção de ter Filhas de Maria dai·ã.ó tódô o do Revmo. Pe. Antonio Darius. titudino_ tua Domine. fu subruw.~ 
éontrlbuido para o seu brilho. seu n;poio ó obra quE' será real!- CONFESSOR EXTRAORbI• tatkt :iíómifrls tur ... 

Mas só a ora,;-ão e a moriffica- wda. A bondade d<' V. Excia, NARIO: da Casa. dé N.ª S.ª das De rd · dà 'é)Jà. k . 
çâo não fazem grande movimen- Revma. vindo assistir nossa con- Graçàs e Asylo de N." S." Auxi- !) em · S. Ex:· ·· viua. 
to o t ·· · · · t - - 1. d S, Paulo,, 17 de Abril, d,é · 1941. s. u ras co1sc1.s menos esp1ri- cen raçao, encontrara. ero mn 1a ora a favor do Revmo. Pe. (a) Conego Pa4).o Rolinl Lou• 
tuaes são de grande importancia nossos corações. Retribuiremos Gastão Mendes; dó Asyló dos · · , · 

reiro - Chanéellér <ló Arcebi&-e necessidade. essa bondade, cuhlpi·indo o nos- Invalidos, a favor do Revni.o. Pàdti. 
Para um. emprehendimento co- so dever. Frei Angelo Maria do Bom Con-

mo o que devemos rcaJi:,,ar são Ahtei; ele terminar, quero, mais ~lho. 
nccessarios recursos enormes. uma. vez. cumprimentar em nomr BINAÇÃO: .a favor dos RR. 
Porque não tli-nrmos de nossas da F.M.F. a. Pia União de sto. PP. Boaventura de santa MaHà, 
ihesadas, ·de nossos ordeliado.~. Andi'f~. Desejamos que ella con~ Eduardo Maria de Jesus, Ca1'melo 
lllhil. f)eq1j~ha parcélà paril. Jesus tlhue sempré cortinosco a servir Putorti e Claudio Arenal. 

CltÍUSMA NO MEf DÊ MAIO 

·Hoje, diá. 4, na íítre1ã àe sto. 
Agõstiliho. . _ _ ._ ... 

e . nii'o_. prochi·ui·1íH\~ que nossas u. nossà Mão santL-;slma,_ porque TRINAÇÃO: a favor ao Rt-vmo. 
amiga.~ fitçaih o I'nesmo, einboi·a E'lla é. a nossa Toaa l?oderosa P.e. Sylvlo Silveski. · 

Dia 11 . ;:;,_ M:âtt!Zê,9,_ ê1ê Sá.nta 
Céétlla e Vlllà . P:riifféíí.~ _ . 

:I1ià 18 ..:..., Curát<> ~"~ <Boa 
Morte) e· Matriz de Siõ Pàuló ª_. custa. d.e _algum. s~crificio? E' 

1 

Intercéssora. porque Ella é a nos
précisó que nos mostremos gratos ·sa Mãe e a servir a Jesus Cllris
a _Nosso _Senhor pelos bens que to, porque Elle é realmente a 
Ele ~Os cieu. _ . . _. .. . . . Verdade, o_ Caminho e a Vida. 

Como construir a min~a casa 1 

CAPELLA, poi· um anbo, a fa
vor da Capella das Filhas de Ma
ria de Sion e da Capella de Sto. 
Antonio de Gopouva. 

PROCISSAO a favór d.a Pa-

(Rua Taquary). . . 
Dia 25 ..:.. Matriv.es dê Sant4 

Antônio dõ Pary e ~ de, 
o~. 

rochla de Itaquaquecetuba. 
1 

ci::.v-1941) 

EXPOR o SSMO. SACRA- Monsenhor Ernesto de· Paula1 
MENTO, a favor do Noviciado· de Vigario Geral, despachou: 
Nos.sa. Senhora do Calva.rio. VIGARIO COQP.EIMDOR . da 

ERECÇAO CANONICA da Cot1- Parochia do Calva.r;Íó, . a favor
gregar,ão Marian.a. da Paroclúa do Revmo. Pe. eyrmo · ele Sá"nto 

Adquixam o novo album, contendo irinumeras facha
das e plalHas haixas de predios, desde a casa operaria 
aos opulm1loR buriga!ows, confeccionado em p:i.pel coucM 
e qtfo é vendido uo pre~ de t·s. SSOOO o e~~lar. 

Se pretende cohstruir, não o faça sem prlineiro ver 
o àlbtim supro. nhn111l('iarfo e sêm conhécer ns vantagens 
que é)tféi·ecemos, quer {t vista.,. (juei· a longo j}ràzo. 

de Ni' S.ª da. Paz. ~~ a fà~f' ~ Faro-
l BENZER UMA_ IMAGEM a chia dê .OOàsoo~ _ .- _. :__ _ 
1 favor ® Paróchia N.ª S." da Pâz. ATESTADO bE o:rd:'>bA .iiE- . 

Pata ,éonstri.Ii.r it prazo, bastil-}hes téí· _térreno pago. 
. ESCRlPTOR_io T'ECHNICO pt CONSTRUçõá 
Rua dó ihesouró, n,0 27, sôbràdo S. PAULO 

1 :i:!~8c~b:~t:~~xf ~:: E~~õ;J~,~ 
211, Ámel'ica. Diaco~~ ~jiilfiln '.d~lUm t 

EXA~ CANONICO a favor mes e Serv\lló de Macimell-a •. 

" .. :, l:;· 1,· .·:.•: .. ,_;,,- .,_- d:····.: 
11U - CIIS U 

das Irmas . Franc~canas da Im- ,. :pµmq . QSO I>t, , OIIDENS. 

1-· ·n;_, -~ t: - ·e·· r,, Ir, o··, r·· :~~l~ª- Conc~iç~ de ~.onlan- -~i ~t=·~~ tª ~Jt:t 
·. CELEBiMR UMA MissA: a · :.·. · · 0 ,.•-; •• • ; 

fü f, ! favor do Jazigo d.a Fàtnillà de t.hiho Laarmann •. Fr, EHás Spiili~ 
'IJJ' Fr. Lourenço Jansen, Pe. Sebás• 

, Al'thur Ferreira, e da Capella do ti- M Ih" ...... · 

CASCAVEL 1 

Menin J d M'Bo. ,. .. ,..,_ ao aga. aes; por ....... mez, a 
._ 0 esus e Y ••=.u.u, favor do Revmo. Pe. F'ralj.cisco 

, i\1-is0 n;º 1.G' Steiner. 
! CA.PELLJ\, pól' ~ &Tll1.Ó, 9 

M'l!5i lle lfài6 .:é.:. Prómovido µ· e- Dia. Mundial ! CONCILIO PLENARIO favor das C.1-:Pell~ de Sh. Cruz 
tlft Congregá:\.. -1 BRASILEHto' dO Pàioi 'e Nossa Sén.bOl'f' da 

la Pln. União das Ftlhàs de Ma- Hoje, ás 7 horas, será rezada Penha dos M.acle-ü: em Itapece~ 
. Misi;,a de Communhão Geral dos 1 . . ~ rica. ' 

na e. Congregação M.ariana, ini- Mari-anos e Filhas de Maria A'1, . A partir da publlc,a,çuo deste 
ciou-se dia I.0 as· solemnidades 14 horas reunfüo e ás 17 h~ra,s I aviso, deve 1,er ~to immediata- j CELEBRAR UMA MIS~A, a 
do m.ez de Maio consagrado a desfile nas princi·J)a·e . ' 1. ' / mente em execuçao na Archidio- favor d.as C&pel!as de Stu. cru.:•. 

. . . s Iltas. e i- ' º" . t D ' . . Na "' " d O' "to ,, Maria Sàntissima, havendo toctrw rigindo-se :Í !greja Matriz onde , CP-:, ºp ~f'g-1l1ll ,(' An·pto do CE>n• . ~1:; . _ ~,. O ' e ;::i • ,;-,Xj)(J• 
Msistirão a re?.a e a.pós. re.cep- , c1lio lenano BnHilf'n-o: • , 1.0_, ein O&,sco. _ _ 

as· noites 1'€2a solt>lime e li;.-; 5,a.~. 

féirà!!, sabbndos e don1ihgoH of -
ferecimento de flores. Nó dia do 
encerramento haverá ás 7 horas 
$anta Missa e Communhão ge-· 
rà.l : . _l'.ts 10 horM Mfssà. Sdlemne 
cantítd.a pefos membros das duas 
ásso~êes; ás 17 hóras grandio
sa. procissão, apôs haverá piedosa 
éói'Óàçãõ. 

cão d01: novos membros dos Ma- / . . V PROCISSÃO a favo-r da Pa--
riahos e p9sse da nova ctfrectoria. , Derrero 33 ~ 3, sobre n. o_ra<;f\o rochia de _são JO".k do Belem. 

•. 1 que se deve acrresccntar na,~ BL"'l"AÇAO a. favór dós RR PP. 
D. t\lberto .José GonQalves - i Be110~os d~ 8Smo. 8acra.:11ento F'l'. Martinho Laarllla~, : }<'r. C1.:" 

De regresso de Aguas de Prata , pela mtençao do Summo Pontl- semitõ Vlõón, Matheus Kételàar, 
pu,;sou poi: est~ localidade Do~ '.. fw,,, com a. amiphonu e o ,·ersi
All,lerto .l6st'.; Gon~àlves, Bisno de i culo apropnactos: 
nossa_ Diocese, t~ndo sido r.um- 1 

prlrn1;'11t!ldo . pelos fieis e autori
dadeií locaes. 

~--

"Oremus Pl'O Pontifice Nos
tro Pio. Dom!nus conservet Eum 
et vivlficet Euro, et beatum fa
cla.t Eum l11 t.er:ra at non trnqat 
Eum in nnimam inimicórum 
Ejus. 

Domingo prox.lm,o, â,tj 10 hnl:'.ru!, 
com a presença dó Cólendo. Ca
bido Metropolita.no, . haverá nu 
Igreja Matm de . Sânta Ef:Jhlge, 
hia, Cathedrãl l>róvfsõffil, à. tra~ 
dicloilail. Mismi . Cà.pitülár. Será 
ce'Íebràlite o Revmo. Si'. Cónego• 
Paulo Rólim Loureiro, fã."'7..elid'ô 
a Homilia o Revmó. Sr •. Conegc 
1:,r •. Antonio de _c~ro _ ~yer. 

AVARE' 
COMMEMORAÇõES DO 

DE M-ARtA. 
MEZ j mente ã Matriz, indo depois ,ta-ro

bem em- przcissão á resideneia 
do pa.ràuymphó do dia.. 

Com a t.1·,a.clJcional imponencia 
a cidade de Avaré está pre.stan
do dJtran-te o corrente illéz as 
hómànag'éns dévfdas á Vi11gem 
Santiasima,. 

As céi·l.monla.s iniciaram-ire dia 
30 de Abrtl, com La&iuhA, set·· 
mão e Benção do SSmo. Sacra
mell'to. Em seg.ui&t a imagfm1 cte 
N.ª S.ª Appar~i<la foi !)1'oéesslo
na!meute levada á I>esidencfa do 
prhneiro pwranympho, ónde ficou 
dumnte o dia 1-.0 expost,a á ve
ne1~ dos operartos. 

Esse dia, ás_ !8 horli;I;, foi a 
!ma:g.em reeandüzida prOGeS&Baal-

I-dentiéo progr.amma vem sén- 1 
do obsi,i·vada diai·hrn1ente

0 
e con

tin i.mrá até o dia l .0 de Junho, 
em que após percof!r-er a., ruas 
da crdade, em solem.ne pt-ocissão, 
ás 17 ooras, realiza:r-se-a a c1,-
11monia da ooroação de N.ª /3·ª· 

No dia LO de Maio houve com
rn.uflhã.') ·~J dai, F-i:lhas de Ma
ria. r:lev.erido ao dm l.º de ,Junho 
haver ontr.a, de toda.,; . as i1s~o
ci-ooões '1a. p,a.rocbia, 

Nos·_· d:la.s 30, 3-1 e I_O haverá 1 
kermesae em benefloio das fest.i
vidades do m:ez . 

. . ' . . . 

V. - Fiat ma.nus tua virum 
dexterae tuae. 

R. - Et supra filium hominis 
quem confirmasti tibi. 

"BUFFETSn E BANQUETES 
A DOMICILIO . 

CASA FJSP.JiJOIALISTA no ramo dB Doces e Salgauos 
fiuos -'-~-- CapUâl e Interior 

MANOEL DOS SANTOS AGOSTINHO · 
Largo do Arouche, 8 - Fone +_04®. 1 

;:===~===============================·--' 
Vidal l Marmoraria 

Especialista em tumulos de mármore e granito. -
Preços modicas. - A. VIDAL NETTO. ..... ALAMEDA 
BARÃO DE L.IMEIRA N,0 108, - í-elephone 4-2312. -
SÃO PAULO. 

==========--
C'a s·i rn ir as, Brins, Linhos Avia n, eh-tos ? e •••• j 

V E N 

Só na e A ·s A 
Largo São ·Sento. 40 
DAS ESPECI 

... (S. Pãulo) 
A E S A o • s s 

ALBERTO· 
Rua Frei Gaspar. 39 
ENHORES A 

(Santos)· 

L.f:AIATES 

1 

I · 



O ~ e® ~ ~- ~ll!l!e Dlrlm;; :a~ de rea
.lfmz Jlm!.is immi, wiia~ :a~, JP1BC!. ire mti:Dder camas :autori
~ ~ «ie ~ 

l 

ANNO XIV SÃO PAULO, 11 Da MAIO og 19-4-t -··T· .. _; ~--
A ~ d@IS. ~ntm mwiàos, e do aoconio a que 
~ é pimro pIOVM'el @E 3! teDb& conhecjmei)to total, Fed - M . .· F :....:. 
~ ...,....,,.,......, , eraçao anano emU,l.lna 

~~~~~

1

Ju~ileo de Prata ~a Pia U1iã1 de sm, lldrf 
Na ~ a.ctua.l, apenas com re!nçã.o a dois paizes, os alie

.mães não podem lançal' mão de ameaças, oom resultado: os Es
tados Unidos e a França. 

Quanto ao primeiro, serão ellas contraproducentes. Os Este.
dos Unidos estão decididamente auxillando a causa democratica, 
~ntra a dictadura totalita.rla, por se tratar de sua propria causa. 

· Em extremo, estai:ão mesmo dispostos a entrar na guerra, oon
:f-Orme os commentarios unanimes concluíram do ultimo discurso 
-1o ministro da Guerr-a norte-americano. 

.As ,ameaças só poderão exdtar a opinião pitblica contra o 
"-e.iXo~"-

Dia 4 de Maio passado teve a 
Pia União de Filhas de Maria 
de Santo André a gratlssima data 
jubilar de sua fund,ação. Ha 25 
annos atr;az começou pequenino 
este Socialicio Mar.ia-no que hoje 
frondeja pujante para gaudio das 
fami!las ca.tholicas de Santo An
dré, Por isso, graças aos esforc--0s 
do Vigarlo Pe. Fosoolo, dii. ca'n- · 
gregaçâo de São Carlos, e de 

suas zelosissimas auxiliares, as 
Filhas de Maria, a Pia União 
de Santo André festejou cODdig
namente esta tão grata epheme
ri:de. 

CONCENTRA·ÇÃO 

Màriana, para ~ qual concorr-e• 
ram uma 400 FUh~ de Maria da. 
Capit,aJ, cujas fileiras augment11,-
ram ao passar a caravana pau
listana pelo distr!cto de Síí,o Cae
tano. 

siasnio o l?,elbiente maz.iulD 41 
Sant.o Aruil:6 e ·qge M ~ 
mame reç~bido tanto peJaà a,. 
lhas de Mane. como. pe1o.1 ~ 
d!j, ll:nlm de tiro .. 

A's 8,00 horas, - em a.itàr !e,.-: 
MISSA CAMPAL v,antado á porta da I~a. 1\Jta-

Para dar maior bilho a festi- tri2, em local ~. cieinl,..: 
vide.de, resolveu a Pia União de Pouco depois, chegava o na.neto toda l1mÍ\ ~ ~-

Em :r-e~ á l?mnça, igual situação se obse1'\la por 011troo 
.utetiVO!!, 

santo André commemorar seu Exmo e Revmo. Sr. Arcebjgpo, nada anele se prezruam ~l'S 
jubileu com uma Concentração quJ.a presença encheu de enthu- de pe&oa-~ mieioU•a!le a ~ 

======================~=~===== Qampàl. celebl.'ada, por s. ll::íleà • 
o governo de Vichy já está collabotando int..ens!tment<> com os 

$.llemães. A8 industrias fr.ancegas trabaiham par,11. o vencédor, os 
portos do Atlantico estão nas mãos destes, e innumeros operatios 
teclmicos francezes seguiram para o Reieh. Os entendimentos 
smigaveis de D.a.t<lan c~m os occupantes desol'lentam pàrte da opi
nião publica, íar.endo-a temer que uma reslstencla pàcifica pre
jll.dique sua patria .. 

San ' a Joan n_.a D. ' Ar e !::\.i~t!·::r:·:=: i _ o Hymiio a D. José cóm ~ua 
protestos de ol>ejllencla · fiilal • 

re 1 embfã~ aos francezes' os meios de amo
r
ósa. .• 

Dur'1.nte . a Missa cQtm~ 

Se. porem. desenterul.erem-se uns dos outros, aihda que os alie- I 
mães occupem todo o paaz, tirar,ão muito. menor. proveito, pel11, ef
.fectiva resi.stencia passiva da população. 

s_ a 1 v a ç· ã O d ª· p a t : ;_ a rama. as .Filhas de Mà11a. e~ 
- numero dos as.sistenti!EI. '11e11ldàài-

da a Missa, o Sr. Arcebispo fàlQíl 
á multidão, abençoando a . todas 
as classes sociàes, ÚpeclalJJiente 
aos operarios. Recommendou ás 
familias a 'Piedade nos lares, .· alil 
orações da ma!lhá e da noite: 
l!lsistill coni rn; · paÍ:lS que Jàma:ls . 
deixem de enviar. seus ftlhos ao 
catecismo; e tsl'lllma lembmndo 
o grande mandamento da. cari• 
dade fraterna exhonando áquel
les dentre os presentes que tiYes• 
sem qualquer malqu.er.ellQII. com 
ll,lguem, de coração a pel'ciouac. 

Ao contrario, os fmncezes é que, paradoxalmente, na apparen
cia, podem ~ar os àllemães. 

O ponto fraco do "ei.',:o" é a luta no mar, onde a esquadra 
britanniea Jf~ se i:mpée. Se o Reich viCJ!a.r os term<», do armL%icio, 
o governo de Viehy poderá pôr a. esq.uad'l'a· franccza :i.o · lado· da 
Inglaterra. 

Ante essa ameaça, ,é indi.scutivel que o "íüéhrét". tudo . cederá; 
pois isso significaria muito maiores ··. p1·obabilidades de resisteneia 
ingleza. - e essa resistencia prolongando-se, com o auxilio cada 
vez :maior dos Estados Unidos, significaria a derrota allemã. 

Por esses motivos o accorno a que chegou Darlan em Paris foi 
certamente estabelecido por sua· vontade, . e não em virtude de 
pressão, ou como unico meio ele salve.r a 'França. 

EVITE 
ABDB.RftlMENJOS U! 

Confie seus predios á nossa organi• 
zação que augmentaremos seus 

rendimentos~ · 
. ' 

11 A Zeladora Pre-di·al'' 
ADlWNISTRAÇAO PREDIAL, COMMISSAO 3% OU 5%. 

COMl>RA DE IMMOVEIS POR CONTA PROPRIA · 
. COBRANÇAS DE A;LUGUEIS ATR:AZADOS. 

ADEANTA:MENTO SOBRE. ALUGVEIS 

SECÇÃ-0 BANCARIA: . 
DEPOSl'POS COM .roROS MENSAESir 

DECON'l'OS EM GERAL. 

N. B.: - Sobre nossa idoneidade, quaesquer informações. 

Renato Alvim Maldonado & Filho-· 
RUA JOSE' BONIFACIO, 39 - 2.º andar -

PHONE: 2-2401 -o-- S. PAULO 

A J. o. e. no Canadá 
No Canadá a .T. O. C. têm sempre n01'! tem dado serviço 

tomado uma serie · de iniciati- : lucrativos. Podemos accrescen
V'as, sobre os innnmeros ope- j tar que o trabalho domestico 
rarios catholicos. O serviço do- é uma· necessidade social. 
mestico têm exig-ido muito8 ! :fustamente este trabalho es· 
esforços da secção feminina t.á. em crise, ·as moças são 
d.os jocistas. 1 atrabi.das para outras profis-

Attendendo ao nppello elo ge
neral De. Gaulle, todos ·os france
zes encontral'-se-ão hoje, das' 15· 
ás 16 horas, nas praças das ci• 
dades e aldeias, silenciosamente, 
e nessa occa.sião, celefü·ando as 
festas de Santa ,Joanna B'Arc,. 

deverão todos pensar na liberta
ção da patria. 

A manifestação agora promo• 
vida 11elo g·eneral De Gaulle, se
melhante á que foi levada a ef
feito com 2, adhesão unanime da 
F1·auça, no começo d'.J anno, faz 

A funcção do J'. O. C. é me- , sões, talvez melhor renumera
lhorar physica, intellect.·ual e I d:i.-i e mais f::tcies.· Portanto ini
JnO,Mlmente a elass-e operaria cia:tivas da ;r. O. C. reunindo 
portanto interessasse pelas as nutlbei'es que possuam ap
m.uitas moças que ganham a · tidões par-a este trabalho. As 
;vida trabalhando pat-a as fa- jocistas conseguiram averiguar 
lllilias. que uma jovem competente, 

Ultímament:e os jooistas ca- pode ganhar até 45 centavos. 

O espirita do;Evangelho não se con
funde com pacifismo Incondicional 

nadenses organizaram gl'llpes Mais ainda, verificou-se qu€ 
de serventes afim de assegu- o trabalho de usina é perni- A Radio Vaticana referindo-se 

á dist~ entre guerra justa e 
mr-lhes protecção e evitar que cioso á mulher. Logo, é con- injGSta affirmou não ser O Evan-
venham a cahir em mãos de venient~ a-costamar a jovem ao gelllo paeiflsta. incondicional. 
patrões pouco escrupulosos. serviço domestico. · Se a douti;ma de Nosso senhor 

Estes grupos tem em mira Naturalmente, levando em fosse de um pacifismo a preço 
permittir ás empregadas tra- conta o grau de cultUi'a e as de qualquer sacrificio, os povos 
varem relações entre ellas, os aptidões de cada jovem. que a perfllbasoom .seriam pre-
meios de melhorar a sua sor- A J. O. C. do Canadá. orgQ.- sas íaceis dos conquistadores: 
.te e de se divertirem. nizou uma agencia onde se tal porem noo se dá,, . ~ . embota 

Estes trabalhos estão a car- apresentam aqueHes que tem a g:uene. em si pode ser·· consi
go da senhorita Emilia La· necessidade de serviços. d&ad-0 um mal, muitas vezes 
éroix, que idealizou alguns p:ro- Mas falando-se d~ emprega., acontece que ena é juSta e. é um 

. :fectos interessantes:, por exem- das é preciso fa!,ar d.e patrões dever para os povos. 
pio: a creação de centros dos tambem. como se comprehende esse pa
homens pa.r.a empregarem-se Dos patrões exigem-se o sa- cafismo em :face da.$. cruzadas, 
~ serventes que possam rece- laa.io :Insto, /Dão confiar aos 1Ulico remedlo ea1JaB de sal'\'8.1'' a 
ber o · curso d.e arte de gover- operarios tra-baihos acima das Europa. catbollea do JS!amismo? 
nar a essa, recrear-Be nos dias suas forças e o exemplo de A defesa <ifl civilização· é mo-' 
Jei'-lados, etc. uma vida disciplinada. tivo, ainda hoje, para que os po-

0 trab~IJ:io domestico longe O interesse da .J. O. C. é vos arrastem as perigos da guer-
líi ser um trabalho humilhan- manter a harmonia entre oa ra; e sfuão o··razem como deve
• , é uma profissão nobre. Elle patrões e operarlos como 11lea- riam fogem ao se\l dever rele-
~ ~ ~~~ ljg!~~~ . .-$.i~JIR··~. 

que Il,eus dâ aos povos e ás na
,;:ões. 

A paz que a Igre:ja quer para 
o mundo, mesmo em seus nego
cros tempo:raes, é aqu.eBa. que 
decorre da. ~-

P.a.Ta conseguil-a a .guei:ra Pode 
ser f~ita, desde que a-reBfl& como 
seu ob,teellivo :final! • 

. Assim a. doutrina da Igreja. aio 
· entl'ega. os povoo que a. perlliham 
inermes na mão de barbaros. 

Pelo coatrario, oose pacifismo 
inconclieioMI do que já tivemoi; 
e temos heje adeptos só é uti1 
paxa faciütar .a suje~o àos po
vos ao opressor. 

Foi a ama.rga, experi&ncla des
ta guerra, pois o espirito pacifista 
· de Munieh, podemos, ,afflnnar, 
foi wn dos factores rifais impor
tantes para a e,xp~ ~ iWer -~ .. 

lembrar que o heroico General 
collocou suas forças sob o patro
cinio da Santa heroina da Fran
ça, adoptando ta.mbem a sua ban
deh·a - a Cruz de Lorena, -
para a libertar.ão da patria. 

Nos..'ID cliché apresenta o mo· 
numento a Santa Joanna D' Are, 
fronteiro· á Cathedl·al de Reims, 
que apparece ao fundo, feherica
mente illuminada. pelos reflecto-
1·es, por occasiã,o das magnificas 
solemnidades levadas a. effeite 
quando terminaram as. obl!as de 
NmSuração do llamoso tempw, 
danmifieaüo pelos allemães na 
gue,rra. passada. 

ASSEMBLEIA GERAL 

No cine Sa-nto Auõl'é, lite1éJ.. 
mente tomado, realizou-se a As
sembleia Geral. Neslia a jool.sta. 
de Santo André, Anna Ga.rdezaril 
saudou os presentes. Em nome 
das Filhas de Marie. de s. Paula 
falou a Filha de Maria Olga Pan- . 
taleão apre.sentand-0 · as sauda
ções da FederaÇM Man&na ás 
suas irmãs de Santo Andl'é, bem 
como uma energiea e.xhol'ta.Qão 
em favor do Congresso Eucàa• 
ristico Naclonail de 1942. 

Em seguida falou o Pe. Eduar• 
do Roberto enaltecendo a8 anti
gas Filhas de Maria que mUit<> 
contribuiraro, para o engrande
cimento d11, Parochia, hoje, di
vidida em duas mais. 

Por ultimo, S. Excia. Revma. 
D. José Gaspar de Af<>RSllea e 
Silva, Arcebispo Metropolitano 
felicitando o zelo · do Pa.roeho e 
ás suas 

1
au1'lliares as FHhas de 

Maria, .a/quem se deve a conser
v,ação da Religião nos lar~ .e 
nas fabricas, augurando maiores 
frutos para o futuro. Teve uma. 
palavra muito carinhosa para as 
fundadoras da Pia União. Elias, 
naquelle dia, certament,e senti
riam um misto) de S,11.Udade e 
tristeza, pois rememoravam o 
pequeno Santo André sem o surw 
to industrial, mas com o mes
mo carinho nos lares catholicos 
onde cresceram, cuja fé trans
m!ttiram ás suas filhas, os ~ 
vos b.aluartes da Pia União P0l' 
ellas fundadas. AEtuelie jubileu 
seria certamente uma benção e 
um forte estimulo para. o afer• 

, voramento na .V-ida càtl;loliea da
queJ.Jas fam.itias que alli se reu
niam. Agr-adeceu em seguida- o 
Sr. Arcebispo a de.votada dedica
Gão do Sr. Prefeito Municipa'I, a 
quem se deviam todas as faciH
d,ades para aquellas solemniãa
des. Por fim elogioo tambem ao 
Revmo. Pe. Director da Fedeta
ção Mariana Feminina de São 
Paulo. 

CONGRESSO EtJCBABIS~ 

Uma eRhartac;áo especiai· se . fe3 
em prol do COngre!!So Eucharis

(CONCLUE NA 7.ª pag.)' 

Deposito de moveis 
Mcweis novos, ultimos estyJos, quaal de ·graça-! . 

,Dorntttorios para casal com 7, 8, 9 e 10 peças, masalços, 
· entalhados e compensados, desmontaveis, desde 6508000, 
600$, 650$, 750$, 800$, 850$, . ete. Luxuosas salas de ~ 
tar com 10.12 peças desde 500$, 650$, 7008, 7509, 8IOf 
850$, 9008, etc. Salas de visitas, ter.nos eat~fadoa, e&
cF-i>taninhas e grande quantidade de pegas avulsàa para 

quar.l:o e .safa. Aprove.item eata rara opportuniclaàl 

R, HE~RIQUE SCHAUMAN, 729,' Ptnhelros 
Traveasa da R4&8 Tbeodoro Sampaio, 1-160 • 

/ 
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·-.. -·~,EXPRESSIVAS PALA VBAS D 
=--~s:-~::i~:,:- CE APO. . . ,IO AO 11LEGIO 

AFFECTO 
ARIO'' 

PJr ãemaiis oonfuso, ou ~ ter-, - ,· 
DOU por demsls 'CO&fuso; para::· 

que S& possa fClml11l' ~ enec :Como decorreu , a visita do Exmo. e Revmo. 
uma tdeia. cla:ra. Entlretabto, ·. - __ . . 

Metropolitano 
que-a,-ageneiastefegrs_ph~-dei..: Con:fo.r:rne notácismos·, e,-m -11. SIW8. de receMfl9, -~i::gl'll'}lo de r~s- catholico-s- ·:va !\-s mãos·· d 
:um filt~ até nós; autor~ es- _ '.-nosso uitltno .nnmem; ~~- :mewa-~.racla. : · q~ .olllmQendo- dos dotes-'fi:tte- >"~V'ma. a collec 

Sua Excfa. 
o do LEGIO-

Ui5.se que como já frisara o 
Dr. Pl:inio Coi:rêa de OHv-ei'n, 
em sm:t saudação, a firlelidad-<1 

..á Igreja reqnsria esforços e pe
nosos sacrifícios, ao que cUe 
bem sabia o quanto cuslav~-,
-aos q-ue no LEGIONARIO tra
ba,lham, manter esta fi<l-0.lida
de e que o maior sacrifício, a 
ma-ior, e mais difficH lucta, não 
é a que se sustenta em pugna 
aberta contra os inimigos de
_c-larados, seus e da Igreja, mas 
sim como o LEGIONARIO vem 

tas-h~=~ M b· _ .fre no d~ P.., p., ás- Jl6 hD,: ê _ :Ml'U>fl que fazem os ve!-!d'!l-d:ei-, :NAR-10. ~-v-~, que o-- lll't_'~- ras, i3IIl nQSSa l'ed~. á, ~& ~ ~!,IOMEN-1JtGEM 0G · -roa j~tall, l)UZ½}ram ao;. 
firmará. ou desmentirá. ~Entre. mei:ta,g-em pl'e~ _pew L:m.Ji l J.EGlQM,4,IUP L~s ao~ ~a Igrefa-to-:;:A R'ESf>OS-TA 
esW, ha uma para. ~qu não- GION.AR10 a ~. Excla, Re'i:P.l~, , , da sua .:lntelHgencia, toda sua, BISPO MET 
qUel!el2los deiXar de c 1t· a\t" Q Snr. D • .José Gaap!\l' de .Afon• ·· Tomqu então,a IUÜtt'l.'ra o Di• · en1:1rgia fl todo seu coP.ação, 
._~.....,_ , __ · seca. e Silva, ~ebltillO ~o, rector des~ tolha, que deola· pois que sem esta oblação in- Visivelmente 
...._v de nossos leloores, · · · politano de São Pe.111'1t · :t/?U ~ o LmmONABIO de, teriOl!, não llw seria :possiv-el: ll}XDlO. e Revm 

Está. posto fora ele qJalqu~ Erram Pf-@OiJJament@ l:S lion.s, ftJJe~ ~ 11, S, Escia. _r;0cHgír um jor-na.l tot1'1 e in· w Metropolitan 
discussão,. de a<:cotdo com.;Q no• QUaD.d<J ~. :llliel~ B@vma,. cl1e-o- :~a. »A• 11, -biWatlsee- !iQ; ;:a~~e ofttholteo, ::(l~r que nio 
ticiario t.elegrapbico, que , Snr. 
l:Iess já. conhecla, o Duque ~e Hà-

j)illton, com quem travo~ rela.- i 
. _ :_Çôes de amizade durante as 

··- • 1 ; 

-Qiympiadas de 1'!138, em. Blll'lim. 
. . . 1 

· Por outro !lado, parece 1+mbem 
· :ln_questlonavel qué o Snr. :Hess, 
quàndo se dirigiu á. ~lisia., já 

teria· em vista o casteno do -Du
que de Hamilton, pois qje este 
castello estava assignaJad.6 com 
um pequeno circulo a.zjil, no 
mappa que o Snr. Hess ~--no 
oolso, e que indicava o c,uninho 
que seguiu da AllemanhaÍ á. Es
cossia. O pequeno cir~ulo azul 

figurava como ponto fihaI da ; 
a-&jectorfa.. E, quando êahiu o , 
wião, o Snr. Hess não tai.ldou em 
l)edif pa:ra. se avistar COill, o Du-

, ·--· que. &,te, por sua vez.)_· envlail 
1 

uma. carta a um jornal' inglez, · -

lembrando-Ilhe i;1, ·convenieDcia. de ' . 

um movimento -pro paz. Assim, 

parece indiscutível que ~- Snr. 
Hess não "fugiu.. da Allemanba. 
senão par.a faz.er uma Viagem de 
fim es..<iencialmente politlco. 

Até que ponto o snr. Hiiler 
estava interessado nesta viagem? 
E' esta a grande interrogação-que 
as diatribes da. imprensa nazis
ta contra o Snr. Hess .não bas
tam para resolver. 

* 
O facto é que o Snr. Hitler 

t.em encontrado tantos e tantoE 
asseclas nos mais diversos pai

(Conclue na 2.a pag.) 

! fazendo sustentar com firmeza • 
1 e serenidade impass-ivel, a luc
ta sem treguas contra a insi
:dia dos inimigos occultos, con
tra as más ·interpretações de 
seus act-os e palavras, contra a 

l 1uct11. subte.rranea. dos que não 
o comI»"ehendem· ou querem 
dest\'u-k. 

Que o scenario politico do 
mundo, da noss-a. pat-ría e o 
proprio scenario q1rn cerca a. 
cada um de nós, mudn conti
:nua11rente, e que hoje o mundo 
passa-por uma cr-ise em que pre
domina o terror as responsabi~ 
l-roades, o med'-0 de ·tomar at

. titud:es. Os proprios paizoo da 
Eu-r.ópa., muito hesitam :rotes· 

_ de se--resolverem, e .. quand:-0 to
;:-1 mam uma-·attitude, o fa7,Blll. 
··· 1 quasi -sempr-e ,d-e manmr,a va-
- :oilante. · 

__ Qu& o LEGION.ARIO d-evert'J; 
-coatin:aa-r sempre na sua a.tti. 
tude. de fir-me dedica~-ãu á Igre· 
j.a. E, sa-udando ao LEGIONA· 
RIO e a&l!a'<lecen:do a o e: 
Revmos. Padt'es Ass:tstente,1 
Ecclesiasticos, oos l'edaetore::;. 
a.os mais modestos ope-ra;rios, 
dava seu int,eiro a·poiG, es.~

. ra11do que continuasse . à pros
perar, para poder em firtur-o 
não muito distante, dar·ã Ar
chid:iocese o ''"DhtJ!fo Catllo-li
co•·. por todos esper-fflfu. 

Que as difflcu-1da-oos de or
dem material que o LEGIONA
RIO enfrentou e ainda haverin. 
de enfrentar, é um cunho no1·
mal das obras de Deus, que 
assim o quiz na sua sabia pro
videncia muito ao contrario dG 

_ tantas obras dedicadas ao ser
; viço do mal, as ·quaes u-adaJu 

, 
1 na abu-ndancia. 

Reunliío dos 
4Jvradores 

Italianos 

-gou a esta redacção, aco-mpa- Palacfo "Sã.o Luiz uma collec· A -este proposi-to, cuml)Tia l simples pedido de uma col- Que o LEGIONARIO contl-
nhado <}o R~o. Cgo. P.aulo ção de nosso jQrnal, referente acc:vescent:ar- que o LEGIONíA- =lecção <lo LEd-I-ONARIO; feita nue a sua. obr-a, com -seu. apoio 
Ralim Loureiro, .chanceller do ao aano de !940, a.tt-enden-do RIO poderia apropriar-se pl:e- afim de continuar a tradicção e sua benção. 
Arcebispado. .assim a um honrQSo iredido· nam6llte das pala-vJ•as de Dan- deixada -por seu santo e sau- Uma calorosa ·salva ele _ 1ml, 

A esta hora, 1á se encontra- proveniente de Súa Exe:la. ':-te, e- decln.rar serena-mente <µ1.-e dosa antecessor, que reunio mas acoHleu as pàl-a:v:rns de s. 
va.m nesta .redacçií:o nume!!Osos :Revm-a. E como eminente pre- ''>é o· amor q,ue o nrove e o na bibliotheca; do pa-lacio São· Ex-eia. Re-vma. que, .em ségui
conv-ida<los, entre os q.uaes se\ la<io accedera ao CO;D.Vi\e 'de faz falar". Se por vezes esta l Luiz toda documentação ref-e- da, recebeu os cum-pH\nen1:füt 
notavam, em iJ--Sllile nu;p1ero, j v.iilitar esta folha, aqu:f se .ea- folha parece-domiBa.d:a por uma I rente ao movipiento :religioso das pessoas presentes com em Berllm. 

Noticia O "·osservatore Roma- os elementos expon-eneiaes elo ' contra:Yam t-odos os presentes, com'bati~a<le -ex-cessi'va. seria da arcbidioce~ a oecasião pa- muitas das qua:eg 80 m'a-IWWe 
no" uma. imponente Reunião dos -Clero e- lalca.to cath<mco de I afim de assistir á ent-r,ega da I um erro sttppor que esta pro- ra. tão cari-nho~a ma:nifestação, em animada_ pálestra. 
Lavradores rtallanos em Berlim, São Palllo. . coHecção, e ao mesmo tem~o i vem ·-cte outra fonte qu:e não o o que para não/ o ~rprehender Ret~do-se em segui'da, s. 
realizada na. Delltschle;nd Halle. Em companhra do Revmo. , p1•estiu- homenagem a S. Exma.

1 

des~-ds faeer 'face damdad:ar _ por bem conhe~r Já os moQos E'X:cia. Revma. · recebeu no-va,~ 
Falaram diversos Ol'ltQOl'eS, e en- Snr. Cgo. Dr, Antonio de Cas- 1 R-evma. , , IR2Ute a her.ssm, afim de pou-1 do LEGIONAa!O, mas que o ma:e:It'-es~ d-e carinho e 
tre eBes, 0 pre.siàent.e <UI. Frente tro Mayer, As.<ús-tente :Eccle- 1I Tal homenagem tanto n1aís I par.1à:s abn-a.11 ainda sãs que ell'a agradava e entlernecia. la-preço d_ e todos os presentes· 
Trabalhista Mlemã e O embaixa- ·siastico desta folha, do dr. Pli-, iusta 811 tornava, qmmto · Sua ameaça. <J:m,:orar. . Disse qae wJ tPeZ annos ba- tendo oorodo ainda ba.sta:nt0 
dor Dmo Affiere. o difilomata nio Corrêa. de Oliveh~, Dl.re-

1 
Exeia. ~vma., al1m1 de mete-! Quantas v'ezes, entre essas V1a ac~anbato seu santo an- .tempo a pe:rmanencia dos Vi •. 

italhmo definiu a. posição pollti- c-tor, e de elevado numei:o d:e ' irer :to'(to o nosso affecto e res- ; mesmas almas, muitas se irri- tecessor D. Du(i.rte, a esta ca. sitantes em nossa sooe. 
ca e hist.orica das duà.s nações, e - visitantes, come!)ml. S. Exoi:a. -peito pela afta autoridade em tam com as palavras de adV1'lr· sa, na qual eÍn manifesta.çât>-
frisou a collsboração entr€ a na- Revina. por percorrer as ins- que está investido, foi sempre· tencia qu-e lhes dirige o LE- sa:melhante a . ~sta D. Duarte ==-=========== 
lia e a Allemanha, ainda no- talla~ões graphicas do j-OP1ral, um grande p.ro-tecto.r ~o LE- GlONA-RI:O. Af°J.m de as preser-1 pronunciara ~av.ras de apoio· To o o e A T H O L I e 0 
ea~ de trabalho. d-epms do qu-e se dirigiu pat'a --GIONAR10, ao qual, je. quan- var db a-bysmo. Quantas am.i- e applauso ao, LEGfONARI-0. 

·do Bffll)O A-uxili&r, durante o zades ~rdeu assim o LEGIO- Esms palavras, !quer-ia S. Excia. devo 1 e r o 

tincoente.na rio da Ency
cllca H-Rerum N:ovarum_.n 

g-0ve.wro· -do gr.ande e saudoso 'NARIO. Ent-retanto, nossa fo- renovar mtegrálmente. " L e-,:G I O N A R I O " 

Os Re-vmos Padre:! Salesianos 
do Instituto Pio XI, em "'home
Dagem ao immol'tal, Leão XIII, 
como adhesão iuooncücional aos: 
~os pontUieioo ", pro
mgyeram no dia. 15 dest.e mtll&' 

uma solemne 8e6são Academiea. 
L1t.era.ria. commemorativa do Cin--, 
coent.eo;ado da. "Berwn Nova- d 

~ l'UIR ... 

D. Dmi,l'te dw as mais inll(}ui- lha continuara, com a ~a d~ 
'v.ocas manitestaç!5es de beite- Deus.,,, a cum-prir indefeetlvel
voleneia eontinu-ad3s depois IIR.míe este de-ver Diz o Santo 
da sua eleva.-gã.o ao solio .AT· Evatl'gel110 que ~ingu-em pode 
-chiepiscopal. · dar -p-rova. maior de amimde 

3 - Confirma hoc Deus - 4 · -' vozes _ Heml.el. Se bem que a affirmação pos- do ct-lle sacrificando a viàa por 
-sa causar . 9'111'{)l'esa, em com seu ltllligo. Certamen-te, de:pois 

4 - Excerto da Encycliea "·Re- d ..._ · 1 a oeFt~ de q:11e sua o(ferta es,..., prova, a Il'.llU!il e oquent-e 
rum Novai;um". sel'ia bem acce:tta, que o LE- cansi:ste em por amor a um 

5 - Considerações sobre a "~- GI-ONARIO entregava a Sua Ia-migo, coner-se o risco de per
rum :Nov.a.rum" - ccmre- E'X:cla. R~vma. a com~cqão de ; der sua amiz-ade. E é o amor 
rene1& ® exmQ_: ig, pr-of, sens nwneres d1ól ano de l.'9c4~. 1 de Deus e das alm'as que leva 
A~d're Correa, e&Ule- Pe i!actçi, ensinaenos O Ev-an- , nos-so Jornal a fa,.;er este sa
~ das F~ de- _gêllro que por mais ~esto 1.critkdo por vezes- heroi€0. 
D~lío e Phllol!ophia. qire seJa. o :w-esente, eflê s(Ull- f Nesta lueta, tem sido pana 

A se&Sio foi rea.Uzada no sa- -. 6 M 1 - A-ve a.ria slli monti - 4 })l'e 481/e seroom acolhiào quan- elle provftl&ndal o apeio do 
lio de A~tos do Instituto Pio XI, te seguinte v~ - Pagella, do represen-ta o ma-xime que I Prelado de gMnd:e inteHigen-
e ve O pl.'Og!'a,l]lll2; 8 ...;, SUplica _ de Leão XIII á o offextaate pode dai", Ora, es- l· eia e longo eoração que pre~-
1 - H:ymno ao Pa.pa. ssma. Vlrgem. ta collecção d-e jornaes reIH'e- de os destinos da A-rchitliocese, 
2 - Auspicatus Ecclesiae tciwn-- *3 - mno a. D. BoSCG - P-A- sentava um anno inteiro de 

I 
Era, pois, oomo _homenagem 

.. - ·'- rw. · pua. ,l.aQwa- ..'19a~u -.- -WQ ~,de ~~lillüW--~· ~ 

Resultado Drec:i'osos do 
estudo do Santo Sudario 

O prof. Giovanni JtlClica Cadi- melro panno, como. o s~ro su
glia, ca.thedratico de Medicina dado, como em /-outros panno~ 
Legal :mi. Universidade de Milão, que o envoi-vessem. 
realizou uma palestra em Turim Foi porem im!,o.ssi-vel iw pro~ 
sobre o Santo Stidario. fessor col'l.Sei'Var ,as .- ~ 3 

Utn das pontos a.boFdados pelo por tempo; Supeitior a um· mez. 
i,rof. Cor-digl.ia foi. a questão de Donde a ccmtiliI,são de que-· só 
s&ber si era possivei ~ num por moti'llos <1e-·erdem :sob~tu
pa.nno a. imagei;a do ~ ~- rsl ~ ~r 0 _ Sa-ltta 
ll> contacto mais cm DrellBS pro,-. ~ · a ~ :da S8il'lltà.Cr 
longa.do. ,~'<!Qs ~-

Precedendo a . experiem:ias em. O ~ ~ ta.mbem a 
cadaveres, o sc:ieatista obteve :re- tmdl~ clnistã sobre a imagem 
sultados que comprowm-\'lel"pos- de Jesus Christo com a ~ 
4itlll Pl!IM'·•·•-em, ,i,va:,,»rl• !'3anto Suàario, 
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~ ,.dl, o de redactorea. 

G LEGiONARIO tem o ~-
1;,;U;JO prazet t'ínl receber visitaa 
às instailações rJe eua redacção 
'e ufficlna, mas pede que . n~o 
,3·:am U!.' mesmas feitas nas 
;.,\ .. 3a!l. e 4as. feiras, por exi-
8Ecias do serV'iÇC>. 
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()UR O 
, , PRATA de qualquer es
! :)ecie, Antes de vender seu 

OURO é de seu proprlo in
teresse consultar os nossos 
preços. Avaliações gratls. 
Tambem compro prata, den
taduras ·e ouro baixo. Rua 
São Bento, 549, 1.0 andar • 
,;ala 6, proximo ao larQQ São 
Bento. - São Paulo, 

CONSTRUCTlVOS 
EDIFICANTESf-

ou 

HD certos "slogans" que se 
",lropagam raµidamente, como 
1,ma epidemia que se alastra 
0m popul2Jções predispostas. 
bcabam por entrar na lingua
r:em corrente, e,sfw repetidos 
foconscientemente por quasi 
todos. Nesta classe se encon
tram as expressões "activ'idade 
constructiva ", esf.or()o constru, 
cO,·o ", e outras, em que se 
gcha a palavra "constructivo". 
1\ 1.res por dois apparecem 
e:·(tm; PXl,}ressões ·nas conver-
f;as ou nas leituras. · 1 

Numerosas são as commemora~ 
cões que por toda a parte se reall· 
:zam, afim de celebrer de modo con
digno o cincoentenario da En.cycllca 
'' Rerum Novarum". Entre estas, 
avulta de modo particular o Congres

so de Direito Social que, com a ool
laboração de nossas autoridades ec· 
clesiastiças e civis, e POi' Iniciativa 

de um actlvisslmq e v,toroso Ql'Yt:>O 
de realizadores, visa perpetuar o re
conheeimento de todo o Brasil ao 

immortal Pontlfice que, por seus 
ensinamentos, Indicou o unlco cami
nho a seguir na tormentoa.i ''ques
tão soc•al". 

O que publicamos em nossa edi
ção de hoje, sommado a tudo quan
to, sobre tão relevante acon~ecimen
to, se vae ouvir nas sessões do "Con:
gresso de Direito Social", torna dia. 
pensavel ao autor do ~rtigo. de fundo 
falar sobre a doutrina da "Rerum 
Novarurn"~ Assim, prQC.\!FO a.bordar 
hoje um ·outro aspecte>; d.a granda 
Encyclica, 

r.· Ha ·dois modos de se estudar uma 

ldéa. Um, !lQnsii;te em C<!l'ISideral-a 
de modo apenas espec-ulativo, E' o 
prop.riamente o estudo da doutrina, 
estudo este sempre fu1'~hU:'1.ent11le 
sempre ind!spem;avel, sempre pPlm;a,. 
clal em lmi,ortanci-a, e 01,1ja caren• 
eia tanto prejudica .i 'lo!i«I it"ltellec
tual em AASSos dias. O out.-o con• 
siste em passar da poslçio espec11ta
tiva par!' uma attitude mais pratica, 
em mobilizar .a vont;ide a serviço da 
doutrina que se estudott, e.m e~be· 
ber de1m, dO:C,ttrlna to.da a PeffOna• 
tidade, ou, em 01,,ttroa uirmos em aa. 
simi!ar ettsa doutrfnà, fa;i:endo deli~ 
um-a mentatldade,. 

Ora, a "ReN&m tolov-aarym'' nio ô 
apen" um. ex~stçijQ e9"c;ul•tlva, 
ma, uma Jncy'cliqa crea uma men
ta-ti-dade. E jama,h1 teremos CQfflflre, 
hel:\cijcto aufflclen~ a obr4 @.e 

L.eio XIH, i.e nto at~~tnn• a 
lst6. 

Muitas er4un M mt~1tlWad.. 1 
resptt.it.Q d.o problttma ~cjal1 antff da 
"Reru"1 *va1•1.un". Em girai, c,a<la 
menta1icffade traduzia a pre()ÇC:Yf!a~ 

ção dominante de q\lem 'a P-OU.\!._, 

uns,' levados por sentin,entJti~ft\1, 
vivaz, cot\Slderavam t~o somett~ ,u 
desgraça$ da classe olleNtrla, ' na 
anela febrU de lhes dar rem<1uio. ae 
transformavam em ap.ologl•tH de, to. 
dos os metas, paéif!cos ou vjolentcu,, 

legítimos º" illegitimos, p11ra re;ili
zar Jogo, e inteirame(lte, uma trans
formação que allivht~se o operaril!ldo 
dos males lie que 'som-. 

Outros, preoccupados com o pro
blema da autoridade, com a neces
sidade de fazer face, a todo_ o transe, 
á onda revoluçionaria · que crescia, 
de evitar que o iB1,lalitarismo nivela
dor se apoderasse de toda a orga. 

nização social e destruisse as "eli
tes" tão indispensaveis á grandeza 
da clv!lfzação, tettdiam a ~er sobre
tudo na questão social uma questão 
social uma questão de revolução e 
de contra-revolução, e assim eram 
Incondicionalmente do lado da auto• 
rldade e dois patrões, por mais jus
tas que fossem as reivin~icações 
operarias, 

Ao lado destes d9is grandes gru
pos, havia evide.ntemente os explo
radores. Os demagogoa especulavam 

Plinio ÓOBR2A DE OLIVEIIU 
'* ?S?êS-ffl@, 4MS·!td:Ji'f":S1 

R er um 
N ovaru:rr:1. 
e,i: . w t #ri Wttr . tttXtt · si: >'rf':tiffiâéf:'f:5S51 

com a miserla operaria, para facili
tar o curso da rev<>lução. E os pluto
cr,:1,tas da alta finança internacional 
ex-pioravam evidentemente os prin
cipios de autoridades, p«ra justifi
car seus lucros immoderados e sua 
sêde de ganho. 

L.eão XIII começou por desfazer 
este choque de mentalidade, e se
parar nitidamente os exploradore,s 

dos idealist!IS, Não pode haver maior 
flagelto para os demagogos, do que 
QS conçeitos por vezes santamente 
duros, que o grande Papa expend.eu 
s..obre a ''peste" do socialismo, e so
b.re o Cl!.ncer ~ espírito de revolu

~o. ~erla preciso ler as EncycHcas 
contra a maçonaria - a grantle en
venenadora da quei,tão social - con
.tra o liberalismo, etc., para c.ompre
hender tudo quanto Leão Xlll le
vou ~ cabo contra a "raça de víbo
ras'' que,, $ob pretexto de caridade, 
queria atear o incendio diab.pUco · da 
revolução s,o<iial. Paralellamente a 

Isto, l.eão XIII des.mascarou dura
mente as. manobr.is _dos ultra-plutQ
cratas, que, sob pretexto de autori
dade, queriam apenas opprimir o pro. 
ximo, e derroco.u todo o castello de 

pretext,9 e preconceitos liberaes 
,atraz das quaes. se entrincheirava·m 
para negar á Igreja e ao Estado o 
direito <te Intervir na ~uestio social. 
Finalmente, Leão XIII mos~ro_u c\a· 
ramente que os catholicos não de

vem estabelecer uma falsa antino• 
mia entre autoridade e oaridade, que 

a autoridade nlo é tyrannla · e a ca
ridade não deve ser igualitarismo, e 
que por conseguinte é indispensavel 
que os elementos realmente catholl
cos jamais ataquem a autoridade 
dos patr-ões levados por um falso es-

pirito de caridade, ou combatam as 
reivindicações operarias quando 1e
gitimas, levados por um falso espíri· 
to de autoridade. Quebre-se .os den· 
tes á hydra do liberalismo demagoii· 
co, decepe-se o demonio do ·egoísmo, 
estabeteça-se um largo esplrlto de 
cocfperação c.itholica entre as elas· 
ses, e nem QS dictames da caridade 
chorarão a autoridade, e nem a digni
dade da autoridade ferirá 9s dlre,{, 
tos da caridade, 

* * ;t; 

Esta mentaltclade de 
evidentemente, é essencial para se 
comprehender e executar a "Rerum 
Novarum". Sem ella, nada é pos~ivel 
fazer em materia de actividadé so
cial cathoUca. 

Mas a este proposito cabe uma 
pergunta. O pànorama ·soolal, depóls 
de Leão X li 1, ficou muito mais car-

regado em cores, do que era éntão. 
Se hoje vivesse o gra11de Pontlflce, 
como consideraria elle a realidade 
actual?. 

Exactamepte como ·a considerou 
Pio XI no "Quadrages.hnçi Anno". Is· 
to é, com o mesmo eq1tiHbrio e. a 

mesma sahedoria, e, pprtah.~, pre
conlzanc:to as mesmas soluções, 

A tucta, hoje, não é tanto entre 
patrões e operarios, quanto entre o 
estatismo e o h:idivi<:luló\lh,mo. E,, ·este 
protfFma, Leão XIII teria exac,ta

mente a palavra de e'lufünrio qwe 
teve Pio XI. AsS:im, não procuremos 
fazer hoje em dia, da dou.trina ca
tl,olica, nem um ~rete)(~o 'para a res

tricção abusiva das funcções. do Es
tado, e nftlll um pretexto para uma 

djl1;1tação usurpadora de s.uas attd
b,ulções.. Trabalhemos com a "1,enta

lidade da Igreja, sendo sempre, co

mo ella, intransigenteme.nte equili
brados em toe\Os os nos.sos juizo,s e 
attitudes,, E, assim, ctwgaremos cer
tamente ãquella victo.ria que tantos 
corações ardentes e almas genero-
sas colimam. 

1 
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• 
~s, que n~ reputamos absurdo 
que o dµque de Hamilton seja 
um.. delles .. 

E)stes a.-.secJ.a.s, e({ectlvamente, 
são de uma perminàcia, uma au
daeia, um· maehil.tv~llsmo que es
pam.~. · E.sté. 1:1.este caao, por 
exem~o, o, sr. ~•: de quem 
rec~bezµos, at_ravez de uma :revis
ta be1g,a. publ!cada na Ariénti
ns., in~essante.s . noticias. Ô .Sr, 
l)?gi:elle ~eu, de ac®l4~ . c,om 
o. gue UÜQl'flla e..t;a rev~- Unia 
forte campaµha contra o Epis
copado Belga, sob o pretexto de 
que slle ~· dá mais credito a 
Cl.lurcbUl do que â,s_ Sagradas 
Escfipturas". Este ·@ o. antigo 
paladino de Chr!sto-Rei! E, pa
ra coroar tu.do isto, o Snr. De
grelle da0lar-0u a um jor_nal fas
ç~a et\iW.@ l\ª Italia., que esti 
p~epa,r.a.llp;O. um corpo· expedicio
nário, áfim de, bombarde!Í.r Lon
dres COR1 avroes e aviadores bel· 
ga.s! 

Ma& fttl~n~. o ~- :pegrelle 
não é a, B,elgica. Qu, antes, a 
Be1gica. é o conti:ario do que é o 
Snr. ·'Degrelle.. 

Tambem a solidariecl,ade do 
Snr. Se~'atio SUfíer com o Snr. 
Hitl~ coµt.inuà. ardente. Para 
prov11, . (\istç, l>a,sta Q i~~mmma 
l,}Or elle expecUdo aq 81;. l',fusso
lint, por occ,asiào da fundação do 
Imperio italiano: 

.ROM;\, 10 (S.) - O ministro 
do Exterior da Hespan.ua, enviou 
!\º '"duce" o seguinte telefl'ro.m
ma: 

Que ironia. ]i;' nestes nossos I 

i·nnpos em que as sociedades, 
r.Jai,; do que nunca deeoradag 
,, ns1.r,reis. se agitam febrH- i 
111,mte na illusílo de uma acti-1 
vida.d~ fRcunda, sem produzi- J 

n,m nnda de profundo & defini- i 
,,i·,,o; - ,s, nestes nossos tem-: 
},o:" ern qu0 estas sociedades : 
c:a<:lietio:.rn, possuidas de deli- i 
J Io, se lnnQam umas contra as i 
ontras, despedaçando-se, de · 
r,10do que nunca. se viu tanta 
,l?siruição sobre a face da ter
l'a; --- é justamente agora que · 
,,e t.oruou moda o "const1·ucti-

"Pol' occasião do anniversa.rlu 
do Imperio fundado por vosso 
genio, expresso-v-0s minhas mais 
sinceras felicttll,Ções, weu devo
tamente,, minha amizade inalte
ravel pelo povo ita1iano e minha 
alegria pelas recentes victoria.,, 
assiro ~mQ votos pela realiza
ção da nQ.va Europa, na qual a 
phalange marchará ao lado do 
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Vi$lllO'º. Sr. 11ão fosse ·doloroso, 
ap;·Ia rirUculo! 

C A T H o L 1 e o s 
Comprem ex e I u s I v ame n te suas jai~s e seus presentes na conhecida Jqalharia 

CASA CASTRO 
Offieinas 

Rua 15 de No·,embro N. 26 

próprias 

Unicos concessronarfos dos afamados 
Porr\m, confere. O "c()',:1stru-

c·Ji,•lc;mo ,. <, a rorma 11rote:etan- ;(Es'4Uina da Rui A11chleta) relogios 11 ELE C·T R A" 
'-: ,.., !·(; 1 ,, ·. 1an,, dlt : edificaç&l" ' ::;;:.·=·;;.·;;;=·;=·=-;=·;;=·;;=·=·=·=-=-;=:..,;=-;;=-=-=-=-=·;=··:'"'·=·;;=--;;;=-=·;;=·=-;=·;;=-=-=-;;=-~ .. -::.-=_-=_=_=_=..,;=--::.-=-;=-=-=-=-=-;=-;;=-=-=-=-=-=-;=-=-;;;.-;;-;;.-;=-;;=-;=-;;;;..,.;;._-:::._~.J.:.::.;: (·'.n·lsí :11, 1ente catholica. E1:<t - _ _, 
l"jmca" ,-m que a Fé e.ra mais·. · 
vim. os hom011s não queriam -~,ardia contempotanea não I com que s. Exct~. Revma. o Coª"'nªza· ção de t~rra~ 
Mr "constructivo", porque d& qcter acceitar. Hoje, ha. um l Snr. Arcebispo Metropolitano 1 ' l!v 1 · · ~ , ~ 
~c.fo,,:i,m ser "edificantes", se- hori'Qr generalizado ciall affir- no.nrou o LEGIONARIO. No _ - d u • -
/?UYldo O verdadeiro espirita de maçõ~ claras, das attjtudes discurso de sauclação~ affirmo'.1 j a n i ao. 

d fl·n1·das·. Ma_ s, como esta co· o dire_ctor desta folha que mm-1 Caridade sobrenatural, que não e 
awlia não quef parecer co- to custava ao LEGIONAIUO . . _ 8

" confilllclr com O humanita- i v i·de pro...,•ra J'ustifica.r-se manter invariavel a sua linha Cons1a-crand_o a necessidade de 

I 
mstalação de granjas modelo_._ 

Tismo naturalista. e "constru- va "'" 1 o t t d 
t . m p' rete:x;tos. Diz ella: vamos de conducta, sendo obrigado, ser':~ aproveitadas as terra da deo1·eto_ es ·a ue as con 1çoes 

e n-o ··. Entretanto, os homens co . l= que nos cer- 1 mui+as vezes por isso a des- Unmo, fomentando e desenvol- para ,acqu!s1ção desses lotes, seu 
âesfibrados do seculo chocam- ignorai os ma'-" 1 ~ ' . ' . · d Jt · ·l • 0 d I r:r t .. t t b J d cam, vamos meS'mO transigir I gostar pessoas, cuJa estima ven o cu mas e c1 açoes e va- . p~,_amen o,. e e., es a e ecen o 
80 só com a J]alavra "edifican- 11 • • . crearemos I nos era tão preciosa e cai·a. lor econom1co.; que, despovoadas, amda especialmente que·nas ter-
ts"_ palavra canonica e lnspi- com e es, assim, · h - -· · t · d ti f d e h · 

c1 um ambiente de symi;,athia, e, 1 Rf\spondenno, o l!ln,'1r0 vhii- ª: ª'.11t·,5.e ;~ms _1f~11e~as_ na maes j ~as An~ aDn .g~ a~nMa. ~~ oed1-
l"ii a, po1·que, mais do que nttn· 't n uclen 1 ºnte concitou nos a rnanf ei· fl cxpos a u =mlll icaçoes, que cer- 1a ...... ~ 01es, no umc1p10 e 
~a os ou,·· 1 ) ff · d po-dP-remos, com mm ·ª ,..I' · • 1 '" · · · · '· < t .. · l t · J · · N. Io· , Est d d Ri d ~ . · H l s e emma os sP-n- . . . 1 1 

'léa bé- mesma attit.urle apezar niio só •. a..~ ~nas ccvem e1 co omzac;ao ova buassu, a o o o e 
t0rn pruridos de ouvir fa~ulas. eia, PI 0-1,},tgai ª gun ª l( · especial que conserve as bellezas eiro •. , 

nefica. Assim, abafa-se a cons- das oppos!Qões abertas, como . . .. ª " . Jan , sem. fundado, nos ter-
O bonwm sollrenaturalmente . na illusílo rla "activida- das St\.rdas malquereriças. as' natu1aes, qu.., cabe - ao ..,overn,o m~s desta lei, ·um nucleo colo-

","dfficante'' sente, multas ve- ciencrn . . · ,, . 1 ·' i d 1 . · ' 1 velar pela conscrvaçao de reser- ntal que se denominará "Duque 
zes o imperativo de tomar at- de construotiva. , que, na 1 ~a- ma 8 0 orosas. j vas floresiaes tyµicas de c.ac;la de Caxias". 
tHudes definifürn, dei romper !idade, nada poderá constrn1.r, Confort!l,c\oa, l,)Ortanto, PAia. 1 região, o Presidente da Republica , 
lealmente com o que llJe re- porque, ela c·onfusão do erro e mais a]ta au~oridade ecclesias-1 assig·nou um decreto, estat-uindo 
pugna ú consciencia catholica, da verdade do bem e do mal, Uca de São Paulq, continuare-1 que as terras de prop,riedade da 
c1e esclarecer situações, de outra coisa' não poderá su-r~ir m,os a trabalhar. Nossa activi- i União qúa.,1do dotadas de regue- T O D O C A T H O L I O O 
combater o erro e O mal, com senão a ruiua e a destruição. dade uã.o l,\erá urna actividade sitos que e:ii;ijam especial coloni
que nã.o pode t:l'ansig!r, custe "Bonum ex integra causa"... ~con&tructiva", Será uma acti- sação pela prese1wa de m:i,tta.1 e 
o qne custar. E' este osfo1·ço i Occorrem-nos estas conside- vldade "ed.i,t'.icante ", pela graça l mananC'iaes. serão divididas em 

d e v e. 1 e r o 

penoso 8 l!lOrU!icado Q.ue a ~ , "ªll* a ~ da. yWta,, àe ~. lote.a ele 10 a 3Q ~ ps,ra " L, i G J Q N A e I O " 

. E a.inda ha quem se. esp11,nte; 
quando diremos que o fascismo, 
o nacional-socialismo e o phalan~ 
gismo tem a mesma base. dou
tl'lnaria. Sôl'll-0S nós que O cli• 
7,emos? .Não: é o proprio Snr. 
Serra.no Suiier oue o affirma. 

* 
Como todos veem, a collabo

ração germano-russa está attin
gindo seu auge. pela interven
ção acW.va da RUS$ia, ao ~ado da 
Allemanha, na politic.a asiatica. 
O i,E.GIQNARIO .iâ previu lon
,;!lmente tudo qmrnt-0 se estli pas
sando. E, exactamente agora, 
ql1ando parece ter chegado a seu 
zenith esta collabor,ação, permit
timo-nos adiantar mais uma coi
sa: a nossos leitores, ·coisa está· 
(lUe certamente lhes causará sur
prezà: no pé em que estão estas 
relações, tanto é poosivel que du
rem longamente, quando que de 
repente a Allemanha. agrida a 
Russia. E tudo isto · sem que 
deixe de ser perfeitamente real a 
symbiose nazi-commuui»ta. 

"Qui vivl'a V.el:1'8, ". 

Emporio, Padaria e 
Confeitaria Paraná 

Genei:~ alimentícios, ~ . e 
bls(l(!~tos ru,. ~- as IJIJllll
dades - Aprompta-se enoom
menda.s ll&l'a ca5;amentos, bap-

tisatlos, "sofrées ", etc. 

AVENIDA BRIGADEIRO 
LUIZ. ANTONlO N,º .1197 

PHONE: 7-0563 



São Paulo, 18 de Maio de 1 ~11 LEGIONA RIO 

Nº anno 796 da funtlaçiio de 
Homa, no segnnuo anno do 

go1·erno do inipcrndor Cla:dio, 
un1 e8tn.1,ngl)iru, a pas,-ioS 1, .. n~ 
ios, camii1Jrnn1. pela Yirr Appia, 
que condu,, ao 1rorum romano. 
Chegado ao coração da gran
de cidade, este h o m e m 
apoiando-se sobre seu cajado 
d<: peregrino, começou a con• 
tcmplaJ· os .monumentos. llll• 

lllerosos e imponentes, alli cm 
derredor. Na frente erguia-,,;e 
o Capitolio, alçando para as 

Carta Pastoral sobre o 50. º anniversario da 
11 1· · "º 11 ,, d ~ ~ L ~ x··· 111 mllCJC IC8 nerum 1~0varum · e 11. ll. eao , · , , 

que, pois, assi>nte, que o M·· 
meirn fundamento a obede

cer por todos aqtrnlles qu0 
querem sinceramente o bem do 
povo, é a inviolabilidadr" d.e, 
propriedade particular". 

80' A IGREJA PODE RESOl, 
VER A QUfSTÃO SOC!/>l. 

Do Exmo. 
11uvE)ns, com os tropheos de mil 
victorias, os despojos do mun-
do; mais adiante o palacio dos Cezares e, lá no interior do 
J)alacio, um homem, pouco digno desse nome, movia milhões 
de seres, com uma t)alavra, com simples g-esto. Si nesse mo
mento, Cezar, baixando de seu throno, interrogasse o desco
nhecido, cujas vestes revelavam a procedencia, a patria: a 
<1uc vindes? o homem, com accento rude, teria respondido: 
Cezar tens nat; ·mãos o cept.ro do mun<ló. teus a:nteJ}assados 
tornarnm esta cidade a capital dum imperio, trias legiões sul
cam a terra cm todas as direcções. Nada aqui· na terra supe
ra a ti, tua cidade, teus exercitas. Pois bem, ao lado do .teu 
tlu·ono, vou fundar um imperio que irá além do Rheno e do 
Euphrate:;, al(m do c'/ilo,' um im11e1·io que terá como limites, 
os limites do mundo, e do tempo, Tu Cezar, tu reinas com o 
poder da espada, com o prestigio do ouro, eu venho só, sem 
arma:; e sem riquezas, no entanto, dm; meus succéssores no 
tbrono que vou estabelecer, os dezesseis primeiros morrerão 
martyres, e assim darão, durante tres seculos, o testemunho 
do sangue para cimentar a resistencia do meu reinàdo; mais 
J)ara o futuro, durante cinco seculos, do meu throno partirão 
os mensageiros para a obra de 1legeneração religiosa e social 
sobre as ruinas do teu impe.rio; e depois de fundar e organi
za;r a sociedade christã, ainda outros dos que me succederem 
consolidarão a obra de civilizar revelando o genio <le governo 
·e· formando a mentalidade dos povos novos, quando clamarem 
c6iitra os escandalos e estirparem os abusos_. 1D como si não 
'f~sãe bastante o genio dé governo, a corôa do apostolatlo e a 
rfalma do martyrio, ,triplice raio de gloria a reluzir na fronte 
ila-quelles meus succesores, elles ostentarão tambem a aureo
·Ja" da'" .. sciencia, com as escolas e úniversidades que hão de 
fundar, e o nimbo da santidade, ultimo earaéter que sempre 
ha de Í'eàlçar ·sobremaneira todos os outros que exornam esta 
hierarquia sublime, ora ,por mim estabelecida ao lado do teu 
tiu·ono. · 

Tudo isto eu farei, termina aquelle estrangeiro rude e 
de vestes poentas falando ao Cezai· romano, porque a€!ui ve· 
nho traz-endo em meus labios e no meu coração uma palavra 
mais forte que tua espada, tuai-; legiões e teu imperio, e mais 
rica que teus thesouros. Esta palavra, ha doze anos; •m h-o
mem que era mais que homem, um homem que era Deus, m'a 
<lisse quando ainda era humilde pescador e lidava por concer
tar minhas rêdes lá nas margens dum lago da minha terra 
natal; elíe me disse, elle que era Deus, a mim qile não e1·a 
nada; "Til cs Petrus et super hanc pétram aedif!cabo Eccle
s:a-m meam". Eis o :;egredo do meu 1joder, uma palan-a., e com 
e,ta palavra eu implantarei d reinado <le Deus, e os tempos 
e os lugares todos hão de sempre ouvir os 'seus écos. 

De facto, queridos filhos e coopei'ad~res _ muito amados. 
esta nova carta pastoral que vos dirigimos tem como iirnpf
radora aquella mesma palavra que ha cincoenta annos se fez 
mais uma vez ouvir num instante memorável da historia dos 
J)ovos, quando a so~ietlade affiicta agnardava a solução dum 
grave problema, e o Papa Leão XIU falou sobre a condicção 
de vida do ope,rari9;· publiéando a encyclica "Rer~m Novarum"~ 

Os hot1zóntes ainda reboain ao som daquella palavra ma
gica, e a dout:rilia que ella p1;egou eqialiiou fülgores esplen· 
dentes: i:ecolharnos aquelles écos, ev·oquemos aq~tella luz .. , 

O CONDE DE MUN, O MARQUEZ DE VOGUÉ' E O 

CARDEAL MERMILLOD 

. A primeira vez. em que o Chefe da Igreja se manileston so-
bre as questões ecouomicas foi na Encyclica "llerum No

varum ", publicada pelo Papa Leão XlH, a 15 de maio de 1891. 
Não foi a publicação deste documento uma manifestação ex
temporanea e abstracta dum systema,' mas mila altitude 11e
rante questões absolutamente determinadas, amadurecidas pa
ra resolução a ser tomada e referentes a uma epoca. O am
biente :;ocial, nos ultimas annos do seculo XIX, apresenta
va-se bastante turvo, a d-iscussão dos multiplos problemas 
sociaes, mesino no campo catholico, assumiu aspecto tal que 
se tornou necessaria uma intervenção ·ela autoridade suprema 
da Igreja, A humaliidade consequentemente a propagandas 
deleterias caminhava rapidamente para a ruina completa de 
todos os elementos espirituaes, religião, familia, autoridade, 
ordem, propriedade. Em 1887 uma graiwe peTegrinação de 
operarias francezes, chefiada pelo cardeal Langenieux, foi a 
Roma e, então o conde Alberto -de Mun, na saudação ao S. 
Padre, pedia a interferencia do Papa afim de se estabelecer 
nova base para o regime elo trabalho. Dois annos mais tarde 
nova peregrinação de operarios, niais importante em numero 
e n~ significação e da qual disse o marquez de Vogué "ser o 
novo poder social qoe entrava no Vaticano para. como Carlos 
Magno e Frederico Barbarroxa, ahi foceber a sagração e in
vestidu.ra ". Em 1888 a "União Catholica de l~riburgo", ela 
Suissa, foi ter aos pés <lo Santo Padre, e nas palayras <le seu 
director o Cardeal Mermil1od, deplornu ter a sociedack mo
derna perdido a no,;iío do lrabalho o na 11rop1·iedadc, dC'sco
nllecendo as obrigações Tesultántes desta e os direitos daque
ltl. 'Neste mesmo anno Decurtins, conselheiro social. 'suisso, 
:propoz ao Conselho Nàcional trabalhar-se afim de· conseguir 
uma legislação internacional do trabalho, visando regular o 
repouso festivo. o tràbalho ela mullier e da criança, o trabalho 
n0cturno, o tempo e as condicções de trabalho dos operarios. 
Leão XIII apoia immediatamel}te as ideas de Decurtins, e 
o governo suisso, subscrevendo a prol)osta de seu illustre 
membro, convida as potencias para un1a conferencia em Ber
ne afim de ser discutido o assumpto. Todos os governos aco· 
]hem com sympatt:a a proposta suissa, tomando Guilherme 
II d-a Allemanha, a iniciativa de promover, em Berlim, um 
congresso geral pàra discussão do momentoso assurnpto. Nes
ta occasião Gúilherme II solicitou o benefico apoio do Papa 
'.!)ará a obra humanitaria que tinha em vista, tendo nomeado 
para aquella Conferencia. na qualidade de delegado imperial, 
o bispo de Breslau, futuro cardeal Kopp. 

O desenrolar de todos estes acontecimentos, as represen
tações e relato.rios do eJjiscopado. entre os quaes se destacam 
as· ciescripções feitas pelos cardeaes Gibbons e Manning sobre 
s;i · condições de vida elos operai-ios ~dos <fois mundos, moveram, 
então, Leão XJII a escrever a encyclica na qual quiz expor 
os principias para a resolução da questão social, "conforme 
0, justiça e a equidade", o' supremo hieratca da Igreja univer
sal clamou ém nefeza tlo uatrimonio espiritual de toda a 
h>tD'Ja»ià'MlAr. 

e Revmo Srº 
Bispo de 

)om Gastão Liberal Pinto 
São Carlos· 

DO:\'DJ<J virá, entao, o r-'me 
dio? na Ig.reja e unicanrnn-· 

tP tlcl!,1. pois que "para pacíii
ca1· os dissídios e arrancar ;.1s 

raízes do christianismo tem a 
iniciativa de forr:a maravillws,l" 

Transcorrendo agora "o cincoentenarlo da immortal 
Encycllca "RERUM NOVARUM", o LEGIONARIO ten1 
a fortuna de apresentar aos ·seus leitores um documen
to de alto valor que certamente ainda não conhecem, 
que é uma past;ra, do Exmo. e Revmo. Snr. D, Gastão 
Lrberal Pinto, Bispo Diocesano de São Carlos. 

Dada a ·alta investidura com que a Providencia ho. 
rou a S. Excia. Revma. bem cohio a clareza de sua _in
tell igencia, a solidez de seu preparo, e as raras quali
dades ·que fazem deite uma figura exponencial de nosso 
Epi,,oopado, o Exmo. e Revrno S.nr. Sispo de S. Ca:-lo:; 
produziu a proposito deste grande ucontecirhento uma 
peça cujo valor não passará desapercebido a noirnos 
leitores_ , 

A ELABORAÇÃO DA ENCVCLICA 

A tarefa era aniua, tantó pela vastidão <~o. assumpto _quan-
to pelo cabedal de conhecimentos ex1g1dos. Depois de 

architelar as grandes linhas do assumpto e de seu desenvol· 
v'i!'nento, fez co!Ieccionar o material recorrendo a especialis
tas na materla. Elaborado o plano refletiu longaniente e con
fiou a primeira compilaGão ela "lterum Novarum .. ao cai·deal 
Ziglia.ra. Resultou um trabalho profundo, mas o Papa julgou-o 
mt;ito theorieo e diffuso. O assumpto era amplo e exigia se 
tomasse em considerai;ão o material accumulado desde 1878, 
em todos os campos, por homens .do valo1, de Jacobini, Cer
i'Uti, Ketteler, Hertlin6 , Hecurtins, Pottier, Hellepette,. Har
inel 1,a Tour dn Pin, de Mun, _Meignan, Pascal Manumg e 
muitos outros. Todos estes, embora com cl'iterlos diversos, 
auge.riram multas providencias praticas sociaes, como os "cír
culos operarios" de :.VIeignan. de de :Mun, as . "associações 
operarias" de Ko1ping, dos ··aprendizes" de Schóeffer, as 
,, eniões de patrões e 01ierarios .. de SchoerlemeT-Alst, as "co
operativas" de Ketteh'r, as .. caixas de crédito'' ·de Raiffeisen. 

O plano da encyclic:a, como o traçara o Papa, era· refutar 
os erros do socialismo, áisti:r.i.guir as reivindicações, distin
guir as reivindicações legitimas dos operarios das !Ilegitimas, 
impedir que elles, na sua . inexperiencia, se dexassem arras
tar fora do caminho da ordem, determinar qual a acção dos 
cM.holicos no campo soeial e cm que sectores deviam tra
balhar principalmente. 

Examinando o trabalho do cardeal Ziglia.ra, Leão XIII 
encarregou mons. Boccali e Volpini de defundil-o coinpleta· 
mente. Depois desta nova revisão, tendo-o julgado conforme 
seu JJensameulo, reenviou-o ao cardeal Zigl!ara que lhe· apoz 
l)equenas emendas acceita,; pelo Papa e, assim, foÍ publicado 
aquelle importa1i!e dO{:umento pontifício. 

REFUTAÇÃO 'DO SOCIALISMO 

I NICJ~NDO a encyclica "Reru~n Novarum" ? Po1'.:ifice 
ass1gnala que .. os progressos mcessantes da mdustna, os 

nüvos caminhos cm que entraram as artes, a alte1·ação elas 
,relações entre os operarlos e os pàtrões, a affluencià da ri· 
queza nas mãos dum pequeno numero ao lado da indigencia 
da multidão, a opinirco, enf(m, mais avantajada que os operarios 
formam de sí mesmos. e a suá opinifw mais compacta, isto, 
sem falar da corrupção do8 costumes, <leu em resultado final 
um temivel conflicto. Por toda parte os espíritos estão apre
hensivos e numa ansiedade expectante" ... «·os socialistas, con~ 
tinua o Papa. pretend(;lll que toda propriedade de bens parti
cularei,; deve ser supprimi<la, que os bens dum individuo qual
qne.r · devem ser ,:01111nuns a todos e que a sua administração 
deve voltar para o estado. Me.diante esta transladação das 
propriedades e esta igual repartição das riquezas e das como
didades qu-e ellas proporcionam enh'e os cidadãos, lisongeiam: 
se de ~q}plicar um remedio efficaz aos males presentes", 

O Papa refuta semelhante theoria, que declara absoluta
mente injusta, com os seguintes argumentos: "A proprle
<la<le particular e pessoal é, para o homem, de direito natu
ral". ... '· O homem deve ter o direito de escolher as coisas 
que julgar mais aptas não s6 para prover ao presente, 1has 
ainda ao futuro. Don<le ,se segue que deve ter, sob seu domí
nio, não só os prodnctos da ter.ra, mas ainda a propria terra 
que pela sua fecundidade, clle vê estai- destinada a ser sua 
fon~ec:edora no futuro". . .. "De resto4 a terra, posto qoo divi
dida em propriedades particulares, não deixa de servir á uti
lidade commum de todos, attendenclo a que ninguem ha entre 
os mortaes que não se alimente do producto dos campos". 

Quaes os limites <la p,ropriedade priv'ada? Têm havido in
uurirnras controversia,;. Na passagem citada da enéyclica só
mente se estabelece que .. na riqueza <leve-se distinguir a posse 
legitima do uso lPgitimo" .... "l<~ não se apeJ.le para a p_ro
videucia do estado, porque o estado é posterior ao homem 
e. antes que elie se 11miessi; tornar, já o homem tinha recebido 
da natureza o direito de viver e proteger sua, existencia, como 
"por lei inviolavel da natu,reza cabe ao pae a mantença da 
prole". 

Outro argumento tira o Pontiflce -d.as circunstancias se
guintes: "o talento e a habilidade privada dos seus eatlinu· 
los e, como consequencia necessaria, as riquezas estancadas 
na sua fonte; enfim, em lugar dessa igualdade tão sonhada, 
a igualdade na nudez, na indigencia e na miseria". O ,proprio 
operaria ficaria w·ejudicado: •·porque si J.)Õe á disposição de 
outrem as suas fó.rças e sua industria, nã-o é, evidentemente, 

por outro motivo sinão para eonseguir com qtie possa 
prover á sua sustentação e ás necessidades da vida, e espera 
·do seu trabalho não só o direito ao salario mas, ainda, um 
direito· estricto e rigoroso de usar delle como entender ... Por
tanto, si, reduzindo suas despesas, chegou a fazer alguma eco
nomias, e si. para assegurar sua conservação, as emprega, por 
exe1nplo, num campo, torna-se ev'idente que esse campo não 
é outra cousa sinão o ·salário transformado: o terreno assim 
adquirido será propriedade do operá.rio com o mesmo titulo 
que a reniunpração tfe seu trabalho" ... "Por tudo o que aca
lmmos de dizer, comprehende-,;e que a theoria sóélallsta da 
propriedade coJ:eetiva deve absolutamente ser repudiada como 
prejudicial âquelles mesmos que se quer soccor.rér, éontrada 
aos dlreitos naturaes dos indlviduos, como desnaturando as 
func~s do estado e pei-tui-bando a tl"anquillicis.de publlc:&, F~ 

"Entre os primeiros christãos era tn' a viYtucle de stw c·ar:<iad~ 
mutua que, r-<1ro se viam os mais riens a ct,,s;iojar.,m-~n ele s,,,i 
patrimonio em 'ravor dos• pobres. Por ii - ,,. " incliy:,.,,,.::, ni•o 
era conhecida entre elles; ... os ricos v2,'.drleirarn,';;,., f':,,·i,;. 
tãos sa-bem que a verdadeira vida é a elo mnnd0 sc>ir.·11:d11rai: 
tendo riquezas ahunda11tei-;. o que importa lllll.ito '.::1 --,1. ;, etsel'll:J. 
felki<latle é o bort, ou mau uso qne se 1rn'.lc faz, e d,•(Ju.·l'eêS 
bens; estão ligado,; aos necessitados e 11equ(!nllS n,·'os vin
culos da santa fraternidade 0. si c8tão di:;pr,:;tos a f:,1/.<·,· t,,,,,,s 
participarem de suas .riquezas, ainda mai01· <"l'l"'" '"' 1, :-, o 
para com os que auxi!iaram' na acquisir;ão c1ac1ue:lt\ ; :1'.riini) .. 
rilo" ... "Tambem os pobres vercla<i:-fnJ1nc11t,, 1:l1ri-,-.,"''' n:·t) 

U·m difficnl<lanr· 0m n'<·Ol'hN:<'r T, ... 1'.'< 1"~ :•·; 1,::, 
possuem o mesmo tal0llto. igtwl :i1"irl:Jo. ,;at 1dc, :: i;: · L>1,1. re
sistencia, portanto sPr <.;flisa impossível abolir "" m,1n,io as,i 
dlfferenças e desigualdades sociacs. }:' vü e inuUi a u•::/.'.1:\., 
va socialista neste sentido. Sabem tarnbem todos c.t:· 8. d.!l· 

é a herança do homem, 'toda tentativa para climi•1:1.'· o SIJi· 

frimento torna-se inutil; sómente a palaHa llc CllrLLo lcm 
forç'a eff!éaz para abrandar o soffr:me11to e erg1cei· a ui 1JLü· 

ra de stia 111iseria. pois quC' é o Chric;to qnc d,•no:·iin" de 
beatós os pobres e abraça os pequenos e a1ia11üu1tn·!u,; <::O1d 

affecto e caridade particular". 
Eis o ideal dos direitos e dnvnn1s contido 110 T>:, •:g-;·íl11', 

F) si sua influencia completa paini;-:s-o :,;ohn·. o 1111u1c!u, cuwo 
JJOr cneant.o a paz pc•rfeita l!averia .de reinar. 

"llJ' com t.oda a eo11{ian1;a, proclama altu!ll'!lltCl o Pun~ .• 
qué Nós abordamos e8te assumpto, e t•m tod:1 a pl,•niiude rl11 
Nosso .direito; porque a questüo de que se trn la (: duma 
tal natureza que, a não se apellai· para a reliy;ifto <' para. a 
Igreja, é impossivel encontrar-lhl' uma soJur;i\o effka1/,". 

Abandonando as considerações pnranwut.o e:spir:tttaf•s, a-d
mitte "que uma questão desta gravicladt! dmn:rnda ainda ,:e 
outros agentes a sua parte de actividacle e de esforcos·•. Jnro. 
cando o conc~rso dos patrões, dos operarios. ,, dos gov,·1'· 
nnntes determina quaes os de:vcires dci cada u111. condii:ei'lo 
i111pres~indivel para a cxecuçfw de qua1.quer lei. El' deve,· de 
1iatrão não impoJ· trabalho excessivo que exhaure a J'or,:a da 
ii:telligencia e a saude do corpo, nunca exigir trabél !'10 _ em 
despropol'ção"Com as forças e não condizentes com a ifh1rlc; :; 
sexo do operaria, e facultar tempo de repouso necessú !'io na 
razão directa das forças gastas no trabalho; <5 rie toda im
portancia tomar e::1 <:oa~ideraç.ão ofl bens da :cJ lma e dH re· 
Jigião ... fãO íll1p('dir o !':-;,iirito ele fa1uilia e a provideni:ia da 
economia... r.;nt,·p to,las ,,:-;tas obrigações soilresaJ. o dr·VOI' 
da fosta rctribuk:'w. /\ tktcrminação conforme a jn,ui:a :·'r-s. 
dependendo de in::Tpla3 circunstancias ... ma" ,;c•m11rc ôc·;e 
haver naquella c1ct.crn'.ha,::\n um elemento de justic;a 11Pt11r::i.l 

antCJ·ior e superior it !iv:·,· ,·ontade dos contraent<.•s e o qua
.litativo do salario 1,i:,l< a <'.<'vc ser inferior ao su8lentc, rio 
operarío ... E' obrigat";-;,> c,o opera rio p1ystai· o s,·rvir;o q110 
livremente e de accon:u cçm a equidade foi contratado, cuiclal' 
do material a elle confiado e respêltaJ· o. patrüo; mn!l_;,1, w; ,. 
de- violencia na -defeza dos proprios direitc,-: ... Ttm os 01,,.ra
rios por direito -natural plena liber<lad,: de a,;soeiac,ão 1mr,1, 
defeza de seus direitos. Taes associa1,õt,:; i,;ão muito uteis; o 
estado deve proteger e nuncà destruir este direito. 

O 'ESTADO SUBSTITUIR A INICIATIVA PRIVAf'.'/•. 

QUAES os deveres _do estado? Varia>J vi1z8s diz o Papn rnrn 
o estado. não de~e substii.nir a i11icintiva 11rivacla: su" , 

te.rferencia deve manifestar-se quando honY,·r offensa dos di
reitos da justiça. 

Mesmo dentro destes limites é muito d,,1i .. a<lc1 sua mi,,~'J, 
tem de discernir eom criterio o injtrnto de qua!rpu·r c,,111:·,,. !o, 
e a encyclica affirrua clara111cnlP, hav<ôr in,iu,ti,\a <11;;,nr:n n 
operaria, obrigado pela necessidack. an:eita co11t.r.J.,·:,,,,. · .. 1 c 
não lhe facultam meios sufficieutos ao susie11l()_ ,\/'~''' pnn,o 
e em outros semelhante:; como hora:; ele trabalhos, 11ro,id,,11-
cias para garantir na officina a sande e virla do onN:·r,n. 
para não haver intromissão indebita, aco1rnelha a onc-yr:l >·:-,, 
confiar as decisões aos collegios que devem ser iuslituidn,, ... 
E'· dos collegios syndicaes. do renascimento das; corvorn,:f,2:1, 
organizadas em moldes novos, que o Papa aguarda a Golvr::,c~ 
do momentoso problema. Neste esta{lo de cobas, depoi,, é"-' 
acenar ás importantes organizações socialistas e mat;oiricas, 
observa elle, "os ._operarios christãos têm só dois partidos: 
ou insCJ·everem-se em sociedades contrarias á religião ou ror
marem proprias uniões, conjugando as for!;as afim do .õ0 

liber~are~ francam(mte daquella injusta e in.:;.upo1'tavel Ol'l· 

pressão". 
Approva as sociedades de soccorro mutuo, de seguro, mas 

sempre destaca e . colloca em . primeiro lugar as corpora,;ões. 
Elogia com ar-dor os catholicos que se consagram J, causa 
operaria c fundam instituiçôe.s para os henefkiar P- torni. 
ainda a repetir: "Ó estado deve defender as associar.;ôes legi
tinias dos cidadãos, mas nã.o deve intervir na, sua irÍtim,i 
organização e disciplina, porque o movimento vital J.lrocelle 

-do princípio interno; os impulsos externos sufocam". 
Tem firme confiança que o reto.rno ás corporaçõmJ, orga

nizadas com espírito christão, inspirando-se nas modernas 
providencias sociaes e co-mpostas de comissões mixtas de 11a
trões e operarios, seja de auxiHo efficaz aos operarias que, 
"em sua maioria se acham em situação pouco menos que 
servil".· A verdadeira salvaçã-o será consequencia ,;duma gran
de efusão de e:aridade christã". 

Resumindo a doutrina da celebre eneyclica: para resoJ
ver. a questão social é inefficaz o socialismo, que desconhece 
01; fundamentos do· problema e nega o direito li-e- propriedade, 
tão, necessario ao indivttluo, á familia e á. sociedade. Aqnella 
solu<;ão só pode vir da. conjuneção de eRfon:m; de 1.rp~ fado

rE-s: 1.0 a Igreja com seu ensinamento sohre exis!.e11ciR ~ 

união das classes sociaés e espirita de justi,:a ri110 SC' c'c,, ,~ 

praticai· em todos os te1T0not;; 2.0 o estado com "ua. i:-1t, :·r',.,. 

rencia moderada e supletiva; 
conforme a profissão. 

3.0 e ,,as classes organizant\()-f" 

(Conelue ru> proximg num~'"'! -



~IIGIONARIO 

Governo 
- _ ... 

Archidiocesano 
oomíngo 

{' \ · 1 vo Consul Geral dos Estados 

I 
sideravel, exercendo o arduo _mu-

Unidos j concedeu algumas nus de Vigario nas Parochia.s de 
A's 8 horas S. Excia. cele- audiencias particulares. Itajoby, Taquaritinga, Xiririea e 

broa a Santa Missa em São A's 14 horas concedeu au• Jaboticabal. Nesta ultima, tra-
-l3ento, Pascoa dos Universíta- diencias publicas na Curia. balhou durante 15 annos, coru;e-
: rios, assistindo em seguida a I , , cutivos, sempre com muito zelo, 
.;l\ssembléa Geral da Juventu- 1'

11
•1 2o, 3o _horas eSteve pre- construindo a formosa igreja, ho-

"' B ·1 . C th 1· j se. ~ á sessao _solemne de Ins- J·e Cathedral dessa episcopal ci-ue ras1 eira a o ica. t 1 - d c d D' · ' 
A:'s 15 horas visitou o LE- 1 ª açao . 0 ongresso ~ irei· dade. 

GIONARIO, onde foi saudado I t? SoCial c?mme~ora:ivo; do Desde 1938 vem exercendo nes-
1 D .. ·t . D PI' . C cmcoentenar10 da Reium No- ta Archidiocese o c.argo de Viga-pe o n ec 01 ,r. m10 or-1 • ,, 1- b d E - d 01 .- ·· t d varum , no sa ao no re a s- gario Cooperador da Parochia de 

d
r:dª e t iveirad, ~n ° respon- cola Normal da Praça. devotamento á causa de Deus e 

1 o a es a sau açao. · . . 
A's 21 horas assistiu no sa- _, Santo Agostmho com edificante 

Ião nobre da' Escola Normal DIA 16 - Sexta feira da. Santa Igreja. S. Excia. Revma. 
da . Praça, a abertura do II recommenda ás preces do Revmo. 
Congresso da Tuberculose. Pela manhã, S. Excia. assis- Clero e Fieis este piedoso e vene-

. tiu as varias commemorações rando Sacerdote. 

DIA 12 - Segunda feira 

A's 9 horas, S. Excia. cele
brou em São Bento, a Missa da 
Pascoa dos Enfermeiros. 

A's 14 horas, presi<liu no 
salão da Ctlria a reunião men
·Sal do Clero e em seguida con
cedeu audien·cias particulares 
1tos Revmos. Srs. Padres. 

DIA 13 ~ 14 Qua~ d"uinta 

S. Excia. esteve ·ausente de 
.São ;paulo. 

DIA 15 ;- Quinta feira 

A's 10 horas, S. Excia rece
;b.eu·~-.ilalaiaie..a-,~do- no-

l QUANTAS noites e dias de 
tormento? Com dores de 
dentes, ouvidos, nevm.lgias, 
que tiram por completo o 
somno e a força pa.:ra o tra
balho. "VUG" Balsamo In.. 
diano acai:>a com esses en
com.modos. Nas pharmacias 
e drogarias. 

útb: "V-UO", Ce.ixa Pos
tal 2l75 - S. Pa.lllo. 

do cincoentenario da "Rerum S. Paulo, 1-0 de Maio de 1941. 
Novarum" e ás 15 horas visi- (a) Cgo. Paulo Rolim Loureiro -
tou com o Exmo. Sr.' Ministro Chanceller do Arcebispado. 
do Trabalho o Centro Operario 
do Ypiranga. 

DIA 17 --· Sabl:ia"C:.j 

Durante o dia S. Excia. con
ced-eu varias audi-encias em 
;E'alacio e ás 15 horas visitou 
o Educandario Dom Duarte. 

CURIA METROPOLITAN~ 

Aviso n.0 181 

JUBILEU DE OURO DO 
REVMO. FREI EVARISTO 
GONZALES, DA ORDEM 

DE STO. AGOSTINHO 

De ordem do Exmo. e Revmo. 
Sr. Arcebispo Metropolitano, com
munico ao Revmo. Cler-0 e Fieis 
do Arcebispado a passagem do 
jUbileu aureo de Sacerdoqio do 
Revmo. sr. Pe. Frei Evaristo--Oon
zalez, O.E.S.A., occorrido aos 
27 de Abril do anno em curso. 
O illustr-e ftlho da Ordem Agos
tiniana, nestes dez lustros de vi
da. sacer-dotal, passou parte con-

Aviso n.0 181 

EXAMES PARA OS REVMOS. 
SACERDOTES - O R D E NADOS 
NOS ANNOS DE 1938, 1939 e 

1940. . 

O Exmo. e Revmo. Sr. Arce
bispo, de conformidade' com o 
canon 130· § 1.0 do Codigo de 
Direito Canonico e o Decreto 11 
do Concilio Plenario Brasileiro, 
manda convocar pelo presente 
aviso ;a.os Revmos. Sacerdotes do 
clero ·secular da Archidiocese or
denados nos annos de 1938, '1939 
e 1940 para os exames canonicos 
que se realizarão na Curia Me
kopolltana, no dia 28 de Agosto 
vindouro, ás 14 horas. As mate
rias sru> as seguintes: Theologia 
Dogmatica: - De Verbo Incar
nat-o, De Gratia, de Virtutibus 
Infusis. Theologia Moral: -· De 
Sacramentis. Direito Canonico: 
- 3.0 Livro do Codigo de Direi
to Canonico: - De Rebus (do 
can. 726 ao. can. 1551. inclusive). 

Estão convidados os Revmos. 
Srs.: (1938) - Pe. Luiz Geráldo 
de Mello e Pe. Luiz Gonzaga 
Biazm; (1939) - Pe. Luiz Mar
tini e Pe. Nelson N. de Souza 
Vieira; (1940) - Pe. Luiz Pária 
Cardoso, Pe. Mario Marques e 
Serra, Pe. Manoel Salvador de 
Carv.alho Neves, Pe. José da Cos
ta. Stij)p e Pe. José de Almeida 
Baptista Pereira. · · 

De ordetn de S. Excla. Revma. 
6. Paulo, 12 de' Maio de 1941. 

(a) Cgo. Paulo Rolim Loureiro -
Chanceller do Arcebispado. 

POR QUE ·1-1oss1·-,r.,~. 
ADOTOU O COITE ''KEIWAY''? 

* Para melbór servir nossa 
clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele• 
gância da épocol 

* Pa~a oferecer maior con• 
fo.J.io, consoante com o 
senso prático do século I 

* Para proporcionar a ele
gância, o conforto e a como
didade 100%, que o novo 
corte "Kenway" empresta. 

ÔMBROS iNATÔMICOS 

MOpERNO CORTE AME• . 
RICANO, SYSTEMA' 

"KENWAY" 

À VIAMENfOS.DE 1a,l'tÍÉ• . 
ENCOLHIDOS1 EfffRETE. 
LAS DE LÃ l UNHAS DA 
MEUIOR -QUALIDADE; 

FORROS DE St:DA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MfNIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINAQO 
TOOO O PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS LIYRH 
NACAYA, NAESPÁOUA 

E NA CINTURA 

TECIDOS DE PUIIA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS; DAS 
MELHORES PROCED!N
C'I AS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

·-.·~ ,, _,.. 

·.;:?,~ ~i~'.;''V·::". 
n ,&..~in:. 

;~:_;:,;: -,~1~~-

. ~- ~-~~.. ("'/ ·:~~ ·,\,f 
~ ... .- .. , .. 

CABIDO METROPOLITANO 

Communicado u.0 :a 

convocados todos os Revmos. Srs. / cisco Pereira, Thomé Fernandes, 
Capitulares, de accordo com os - Miguel R.amos, Vicente Conde. 
Estatutos. CELEBRAR UMA MISSA: Ca-

tas: .Afeixo Ada.mi, Antomo de 
Oliveira e Luiz Gonzaga l!'er~ 
des Q'tladra. 

[I 

MAIS conveni!ncia. maior economia p:rra 
melhor saúde. eis os requisitos e a fina

lidade do refrigerador ALASKA, o aparelho 
de linhas elegantes e efici~ia garantida. 5 zo
nas de frio. prateleiras de correr e dispositivos 
racionais, permitem a conservação da mesma 
quantidade de alimentos que um Rfrigerador 
comum de maior tamanho. Procure, no inte
resse do seu conf&rto e bom empr~go de seu di
nheiro, conhecer a mar:wilha da refrigeráção 
moderna 119 seu ponto culminante ALASKA. 

CASA FUNDADA EM tlS2 

ROA 24 DE MAIO' 80-91 • SÃO PAOI..O 

WWW a•-

Em obediencia aos Estatutos 
e de .accor-do com o privilegio da 
Santa Sé, o Cabido Metropoli
tano celebra no dia 16 do conen
te a festa do setf Patrono·_ São 
João Nepomuceno. Será nesse dia 
cantada so!.emne Missa pelo 
Exmo. e Revmo. M~ns. Dr. João 
Baptlsta Marblns Ladeira, DD. 
Arcediago do Colendo Caqidó, ás 
9 horas, na Cathedral Provlsoria, 
Igreja de Santa Ephígenla, a qual 
deve ser assistid,a pelos Revmos. 
Srl!. Capitwares e Conegos. Hono
rario.s, revestidos de habitos co
raes. Este convite se extende ao 
Revmo. Clero Secular e Regular 
e aos Fieis deste Arcebispado. 

S. Pau:lo, 12 de Maio de 1941. 
(a.) Cgo. Benedlcto PereiM dos 
santo - Secretario do cabido. 

CABIDO MÉTROPOLITANO 

Reunião Capitular 

Realizou-se no dia 15 do cor
rente, ás 14 horas, na Sala Ca
pitular, a reunião do Cabido -Me
tropolitano. Para a, mesma foram.. 

"BUFFETS,. E 

REUNIÃO DO CLERO 

Segunda-feira, 12, ás 14 hs., 
no Salão Nobre da Curia Metro
politana, com a presença do 
Exmo. e Revmo. Sr. A.rceb-ispo 
Metropolitano, realizou-se a cos
tumeira. reunião mensal do Clero 
Secular e Regulai· da Arohidio-
cese. 

Monsenhor Ernesto de Paula, 
Vigário Ge1·al, despachou: 

VIGARIO COOPERADOR: de 
Santa Therezinha de Hygienopo
lil!; a favor dos RR. PP. Frei 
Paulo do s. Coração de Maria 
e fr· P.altlo Maria do Carmo; de 
Itaq-uaquecetuba, a favor do 
Revmo. Pe. D. O.Scar Schwa-ger. 

KERMESSE, à favor da Pa
rochia !!e Jaçanã. 

PLENO USO DE ORDENS: 
por um anno, a favor dos RR. 
PP. Adolpho Rodrigues Pereira e 
Frei Cyrillo Alema.n. 

BINAÇ:AO a favor dos RR. 
PP.: Frei Paulo Maria do Car
mo. F-rei Cyrillo Aleman, F.ran-

BANQÜETES 1 

A DOMICILIO 
CASA ESPECIALIST,A no ramo de Doces e Salgados 

finos ---- Capital e Interior ' 
MANOl?:·L DOS SANTOS AGOSTINHO f 

:::::::::::L:a:r:go:::do:::A:ro:uc::h:e,::ª:::::F:o:n:e::4-046::::º::::::::::; · I 
Flores, Plantas e ·Ürchideas 
Corbei-Hes e qualq\ler serviço de flores sempre 

mais barato 
MERCADO MtJNJCIPAL DE FLORES E PLANTAS 

HENRIQUE MUCKERMANN 
Ladeira Falcão Fttho, 1.-;_ Tet. 3-5523 

pellão de Santa Cruz do Espigão, 
Paroclüa. de N." S.ª do O', e 
Chaeara do dr. Erasmo Assump
ção, em. Sfillto Andr-é. 

EXAME CANONICO: a favor 
das Religiosas Servas do SSmo. 
sacramento. 

PROCISSÃO: a favor das Pa
rechias do Cambucy e Mayrink. 

CONFESSOR EXTRÃORDI-
NARIO das Religiosas do Hos
pital do Brae, a favor do Revmo. 
Frei Nicolau de São José. 

TESTEMUNHAL DE ORDE
NAÇÃO: a favor dos Seminads-

A'ITESTADO DE ORDBNS, a, 
favor dos Seminaristas: . Aietxo 
Ada.mi e Antonio de ahreir&. 

VIGAR-IQ COOPERADOR: da 
Paroebla da Penha, a .f&wr dos 
RR. PP. Antonio Schneider e JasD 
Bl'll,Z Gomes. 

BINAÇÃO a favor do Revmo. 
P.e. Autonio Da.rtus. 

PROCISSA-0 a fawr da Pam
ehia da. Pe.DM, 

CONi"ESSOR ·Ol'U>INlsRIO das 
Religiosas do Asyto de MenÓres, 
a. · fa.vor do Rev.mo. Pe. Cyrillo 
p,a;ssionista. · 

t 
Antes prevenir 

que rem:ediar ! 
O ilustre professor MHian, afirma: "E' necessario 

que o medico esteja a espreita da Sffifis em todas as 
cirounstancias da vida patologica dos seus clientes, e, 
em pa.rticul1;1,r no momento ·das gestações, afim ckl asse
gurar aos casais uma prole sad:ia e não co,í.-aminada 
pela "Sífilis". · 

P.or isso principie hoje mesmo a. tomar 

"§afenoaff}, •º~--· 
valioso auxiliar no tratamento da Sífilis (porque_ toda 
sifiHtico está moralmente pi'oibido de casar) e depois 
poderá campdr o mais sagrado .doa d~veres: sociais !) •. 
casament<>. E em vez de filhos raquiticÔs, disformes, 
candidatos ao hospital e ao manieomio, tara crianças 
fortes, .sans e robustas. 

N.0 60 EO 



I 

Slo Plrato, 18 de Maio de 194!. jjJ!IGJO!fARl4'! _,_ 
25 OE MAtO 

São Gregorio VII - Papa 
Bio Gregozio foi - cb; maio

ra ~ entre tamos que abri· 
-~ o tbmno de s. Pedro. 
_., grande Pontffice !oi· ca.lum
~ e· J)8RleSUido como só 
acamecer COlll 08 ~ defen
- dos· direit.os da Igs,ej&. Os 
511m coritempara:neos peueguham 
m1Je Servo- de DeUI, que DWffell 
ao edio, recebendo @t.io o -a.pel,, 
84Q de "Mal'Do"'. 

'. o seu tempo era muito seme
lbante ao notlll). As ms da l'!ran
P, e da Polonla, eaQUemdol de 
.. ndlldo. e todo entregues a 
emblçéles desmedidu, prooura
vun Ul!8,l" do poder da Igre.ja. 
em beneficio proprio. Ambo5 se
guiram a trilha de ~l'ique. IV 
impemdor da Allemanha, mons
·tro immor.al e cruel. 

um pariDClq de gloria pare. ·a Jgre-
3A. 
. um bispo accusa.do ele scilsma. 

defendeu-se brilhantemente dean
te de Gregorio VII (fO! esse o 
QOllle e.soolbido Por H!:ldebra-ndo) 
que o ouviu com pacleoofa. De
pojs, obrigado a responder se cria 
no Pae, ne P'illlo e no ~ 
Santo, o Bispo Dão o consegutu e 
confessou.--3e culpado. 

Tão gmede foi a, repercussão 
dease fael!o, que 45 Blspoo e Pre
lados (2'7) renunci!l.l'am e,cpon
taneam.ente a dignidade fraudu
lentamente adquirida. 

as disposiç6es do Concilio, foi 
ameaçado de excommunhão se 
não se justtfiCll$El na Dieta. de 
Angsbm'g. 

Temendo um escanda.10, o Im• 
perador fOi a ltalia ti:a1laT direc
tamente e.om o Papa. El1e esta
va. em danosca, ma,s não o rece
beu. Vestido de penitent.e, , oom 
as pés deseaJços e a. cabeça des
ooberta, Hem<lque esperoU 8 dias 
e· 3 noites á. porta do oosteno, 
p01'qUe não era senão em An~
burgo que elle dlsaem se justi
ficasse. Recebido pelo Pa.pa, tu
do promettendo, mas uma vez na 
Allemanha, organizei\ um exer
cito e marchou contra o Sobe
rano Pontífice. Foi excommunga
do antes de entrar pele. força o 
seu antigo protegido, e poz sobre 

EVANGELHO 

A efficacia da Oração 
Entende-se ,e s te 

Evangelho mellwr 
do que se leu no, áo
míng& pasgado. Am~ 
bos são trechos da 
palestra. que_ após a 
ultima ceia, na im• 
ml/nencia-~ sua pai

xão. te~ J~s com 
seus di1;1tjpulos pua 
fo.rtal~cer-l'b.es o es-
pirito, não viessem 
a desfallece-r nos 
dias arnarg-0s que 
iriam· at:rave$a,r. 
Neste ,discurso pro· 

9UINTC> DOMfNGO DEPOIS DA PASCH0-1\ 

S'io João, XVI, 23-30 

Naque:tfe temf'O, disse Jesus aos seus crrsci
putos: Em verdade, em verdade, voa digo: se pe• 

dff'des a mev Pae alguma cousa em meu nome, 

eHe -vol-a dan. Vós até agora não pedistes nada 

em meu nome. Pedi, e recebereis, para que o vos

so gozo seja completo. Eu vos tenho dito estas 

cotHias em parabolas, 'chegou o momento, em 

que vos não hei de falar já em parabolas, mas 

pedire-is vós em meu nome; ;e eu vos digo que 

abertamen-te vos falarei do Pae. Naquelle dia 

hei de rogar ao Pile, por vós outros. Porque o 

mesmo Pae vos ama, porqtu, vós me amastes, e 

nosso beneficio. BmJ. 
ta, pois, apresental• 
os em nossa inter
cessão, para que o 
P a. e Celeste, d e 
prompto nos envie 
suas graças. Ora, es
ta, intercessão é, no 
dizer de São Paulo. 
ininterrnpta.. Depois, 
não é sómente a et-
ficacia da oração, 
feita em seu nome, 
que J'-esus promette: 

A Igreja parecia irremediavel
mente perdida. peila inercia e pec
ca.dos de seus filhos. 

Mas os dons de Deus são defi
bitivos,. Alguns annos antes des
ta crise attlngir o seu estado au
gusto nascia na Toscana um me
nino que na Pia Ba.ptismal re
cebeu o nome de Hildebrando. 
Seus paes eram pobres, e de ori
gem obscura. Comprehemieram, 
-etitretanto, , que deviam aprovei
tar a. intelligenci11. invulgar do 
filho, mandando-o a estudar nal
guma abbadia Benedictilla; a de 
Roma. o recébeu de graça. Moço 
ainda foi nomea.<io Prior do Con
vento 'de Oluguy, por ser já ce
lebre pela sua virtude, e scienci11.. 

São Gregorio convocou o Con
cmo dç Latrão, renovou as anti
gas 1eis da Igreja sobre o celi
bato dos Sacerdotes e contra a 
semon-ia, e fez incorrer em. cen
suras ecclesiasticas os Bispos da 
França que retardaram em ac
ceitaí: essas disposições. 

a Cathedra de Pedro um anti- ni.ette Jesus o Espi
Papa. Quando voltou para a AI- rito Paraclito que 
lenianha., encontrou seus filhos aos apóstolos ensi
em luct,a. entre si e contra elle, 

. . 
crestes··que eu sahi de Deus. E-u sahi do Pae, e 

vim ao mundo; deixo a-gora o mundo, e torno para 

o Paé. Disseram-lhe os seus discipulos: Eis que 

agora falas claramente, e não d·izes nephuma pa

rabola. Agora conhecemos que sabeis todas as 

cousas, e que não tens necessidades que ninguem 

te pergunte, nisto cremos que sàhis*e de Deus. 

Permaneceriam o s 

apostolos na condi• 
gãó de simples ser
vos, que assim se
riam miserioordio, 
sarnente contempla.
d os pelo Senhor. 
Não. Ha mais. W 
p amor do Pae Ce. 
leste que aos disci• 

O. mais descontente era o im
pera.dor por ver que o seu pu
pilo lhe sahira ás avessas. Che
gou mesmo a mandar assassinar 
o Papa, mas este Santo tão rigo
roso foi salvo e perdoou o mise
ra vel. 

soffrendo então toda a sorte de nará toda a verda· 
perseguições. de, e a Elle o glori· 

Esse Pontificado marca o inl- ficará. Nesse dia, os 
cio do explendor da Igreja, que apostolos endereça
pouco depois recebia em seu sei-O 
são Luiz, Santo Thomaz, s. Boa- rão suas supplicas 

Como Henl'ique não cumprisse 
ventura e outros grandes santos ao Pae, em nome de Christ-o. Então, ae teito, 
do seculo XIIJ;. entenderão que Jesus, Deus Homem, é o me

======::::::====:;:::===:============ diador interposto pela actual disposição da 

pulos assegura o Mestre. Como esta promessa 
deve ter dilatado os corações dos apostolos 
amargurados com a previsão dos dias tene• 
brosos, adivinhados até na gravidade das pa
lavras c-om que. o Senhor os predizia! Já ago

ra nada os amedronta. Perseguições, soffri
l'.nentos, pouco importa. Tem o amor de seu 
Mestre Adoravel que lhes assegura a affei~ 
terna d-o Pae Celeste. Poderiam, acaso all• 

Critica Cinemato~ra~~ica ~a l J. C. 
Orientação Moral ·dos Espectaculos 

' .. Leão· IXi,J -porem, ... escolheu-o 
!)ouco depois para seu secretário 
partlenlar. Os seus suecessores 
tizere,m o mesmo, até que f-osse 
escolhido para por sua vez as
cender ao orimeiro lugar do 
mundo. 

Conhecendo o esta.ao da Igre
.lia,, e a revolta que os seus me

O FILHO DE MONTE CHRIS
TO - Da O.A., com .Joan Ben
net e Louis Hayward. - O pre
·sente film conta. a historia de 
um jovem aventureiro que salva 
o throno de uma jovem nobre, 
prisioneira de um seu general. 
Todo o film se 1·esume em passa-

referencias benevolas a um pas
sado irregular e scenas impres
sionantes, tornam o filrn desacon
selhavel a adolescentes. 

A AMAZON.A DE TUCSON -
Da Cohtmbia, com Jean Arthur· 
e William Holden. - Tempos da 
colonização de Arizona, ent-ão, 
territorio dos EstadôS Unidos. A,s... 

sassinatos, architectados friamen
te, e roubos, fazem com que esta 
pelllcula não deva ser vista por 
criança.~. 

thodos provocavam, apenas no- gens arriscada.s e heroicas desse 
meado summo Pontifice, recorreu jovem espadachin1. Scenas de due-
80 imperador da Allemanha, pe- los · : assassinatos, vinganças e 
dlndo-lhe O seu apoio. 0 impe- traiçoes, dentro de um ambiente 
rador pelo contra.rio, com a es- de certa emotividade, embora 
perança de se impor a um Papa • atenuadas pelo facto de serem 
de origem tão hun:iUde confir- 1 dadas como luctas em defesa de 
_,,,· a eleirã~ apeza.r do dido I uma cor-oa, tornam este film im-

Cotação: Acceitavel menos para 
crianças. 

... vu .-- • pe · · d 1 te 
em contrario de quasi todos os I pi:opr10 a crianças e a o escen s. 

ASAS NAS TREVAS - Da. 
Metro, com Robert Taylor. -
Film sobre aviaçij9, mostrando 
as aventuras de aviadores da 
marinha norte-americana. Algu
mas scenas impressionantes e as 
suspeitas sobre a attitude do he
roe, sob o ponto de vista moral 
- desfeitas afinal -. tornam o 
fllm pouco recommendavel para 
crla.nças. 

bispos da. Allem.a.nha, que já co- Cotação: Acceitavel Pl adultos. 
nheclam a energia de Hilde- COMBOIO - Da R.K.O., com 
brado, Clive Brook. - Apresenta-nos 

O unico que escolheu foi São as difficuldades enfrentadas pe
Pedro Damião. Para este Santo los comboios de navios mercan
inlcfava.-se com um Pontificado, tes. A acceitação de um divorcio, 

Como constrwr a casa 1 
Adquiram o novo à.lbum, contendo iunumeras facha

das e plantas baixas de predios, desde a casa -operaria 
aos opulentos bungalows, -confeccionado em papel couché 
e que é vendido ao preço de rs. 88000 o exemplar. 

Cotação: Acceitavel menos 11ara 
cl'ianças, 

NAS MALHAS DA ESPIONA
GEM - Da Universal, com Ri
chard Cronwell · e Helen Vinson. 
- Drama de aventuras, desta~ 
cando as actividades criminosas 
de agentes profisslonaes de es
pionagem para obter planos e in
ventos de guerra. Pela maneira 
attrahente como é apresentado o 
criminoso nos seus method-os sem 
e.scrupulos e pelas scenas de as-

Se. pretende construir, não o faça sem primeiro ver 
o album s-upra annunciarlo e sem conhecer as vantagens 
que offerooemos, quer á vista, quer a longo prazo. 

·Para -construir a praoo, · basta-lhes ter terreno pago. 
ESCRIPTORIO TECH·NICÓ DE CONSTRUÇ-õES 

Rua'·do Thesôuro, n.0 27, sobrado S. PAULO 

NOSSO PONTO DE VISTA • 

D'efinind-0 o espiritismo, diziamos que 
os fenomenos -e:xtranaturaes se processam 
com o intuito de alicerçar o seu a11cabouço 
domrinario. Não é porem muito r;i,ro ve
rificar-se que um bom numero das convic
ções espiritas são \anteriores e indepen
dem absolutamente de quaesquer experien
cias mediunicas. O espirita em geral não 
part~ das sessões para as convicções, mas 
àniinàdo pela esperança de haver encon
trado a luz no espiritismo é que elle se 
a.balança até frequentar ou realizar as "co
municações com os desencarnados". Por
que esta esperança de luz? Donde lhe vem 
este apego pe-las convicções? E qual a 
rallão que fez plantar-se em sua intelli
gencla ralzes tão profundas? Quando se' 
adopta uma opinião, quando alguem se fi
lia a determinada conolusão religiosa ou 
pbilosophicae scientifica , ou diletant,e, é 
porque se vislumbram em tal ou qual sys
tema qualidades capazes· de oferecer ga
rantias. O valor e firmeza de principios 
e't'identes, os argument-os vigorosos, a ob
serv~ perfeita, a harmonia unisona das 
HDhaa se oferecem irresistivelmente á nos
sa vontade, reclamando '!1.dhesão. Se assim 
acontece realmente aos espíritas, se o es
piritismo é, uma philosopliia aceitavel em 
todos os seus capitulos, não poderão eles 
deseontent~-se comnosco, uma vez que nos, 
pn,pomos a fazer desfilar nestas colum
nas os' pontos nevralgicos de seu , ideario. 
E em verdade que melhor propaganda das 
d01ltrinas verdadeli:'as do que fazer conhe
cidos os postulados sob.re que se apoiam? 
Semelhantemente, que ataque mais effi
ciente ás falsas invencionices humanas ou 

diabolicas do que a sua desapaixonada ex
posição? 

Vamos· pois ao estudo theorico do es
plritism-o, -examinando as 'Vigas do seu 
edifício doutrinal. E neste passo fixamos 
o nosso ponto de vista com que processa
remos o pres-ente estudo. E' estribilho co
nhecidissimo da autoria dos responsav'eis 
do espiritismo que não se pode discutir 
com quem se apoia em argumentos <logma
ticos. Afirmação que comporta um duplo 
sentido: é, verdadeira e é falsa. E' falsa 
emquanto supõe destituidos de fundamen
to racional e como simples imposições au
toritarias sem razão de ser, os princípios 
do Dogma catholico. Mas é legitima aquel
la proposição se se entende no sentido de 
ser irrefutavel o argumento d-ogmatico, 
porquanto a Igreja se apresenta como ver
dadeiro repositorio da Revelação de Deus. 
Seja como for não sahiremos do ponto de 
vista estrictamente philosophico, e é por 
este oculo de verdade que contemplaremos 
o panorama espirita. Não que concedamos 
a minima parcellà de illegitimiàade i10 

ponto de vista theol-ogico. Já expuzemos o 
pensar official da Igreja e nos contentamos 
com a irrestricta c-ondemnação do magis
terio ordinario. Agora vamos descer ao 
campo· em que o espiritismo diz achar-se: 
o da philosophia racional. E já cremos po .. 
der indicar o itinerario desta columna, 
·examinando a faceta philosophica com que 
se nos apresenta o espiritismo: historica
mente, veremos as origens da seita; expo
remos lealmente o que a fleita tem de dou
trinario e racionalmente criticaremos estas 
theorias. 

Providencia entre o Céo e a Terra, Deus e 
os homens. De sorte que, as graças to~as 
são concedidas, unicamente, em attenção aos 
merecin,entos de Jesus Christo. 

Nem para tanto se faz mister uma oração hu

mil!le e supplica11te do FHho. Seus merecimen
tos dão-lhe o direito aos favores do Pae em mentar ainda maior ambição? 

sas$1nató, o ftlm nãio se recom
menda ás crianças e adolescentes. 1 

Çota!ta,o: Aeeeitavel PI adultos. 
PRIMEIRO CURSO DE AMOR 

Da ·R. K:. O., com Joe Penner e 
Linda Hayes. - uma comedia de 
flindo leviano e inverossimil. A 
relativa discreção das scena.s e 
a comicida<l.e do enredo aten
nuam bastante as inconveniencias 
do 'fiim; Não convem a crianças 1 

e adoles~ntes; 
Cotação: A-cceitavel pi adultos. 
CADA, LOUCO COM SUA MA· 

NIA - Da Grovas Oro Film, 
com Joaquim Pa.rdravé - E' a 
hk>-torla · c!1J um novellista, policial 
que cae no meio de um de seus 
romances como herl'le principal, 
cujo nome tinha assumido para 
pseudon!mo.' Certo de que se tra
tava de -~ça para CIH"al-o dos 
nervos, re,solve realmente um ca
so de herança. A grande comici
dade ate111:1a alguns pequenos de
feitt>s nlaS o ambiente de crime 
e terror tornam-no improprio ás 
criaúças. 
Cotação: Acceitavel menos para 
cria~ças. 

HENR1 ~STA' NA BERLIN-
, DA - Da Wjlrner, com Jackie 
Çooper. - Focalizando a vida d.e 
uma fa_milla, o ftlm apresenta 
os esforço,s de um rapaz para rea
lizar des'i,ijada viagem. Precoci
dade dos· personagens juvenis e 
uma certa falta de respeito á 
autoridade paterna. não recomen
dam o fllm a crianças. 

C<;>tação: Ácceitavel menos para 
cria,nças. 

O HERDEIRO DE PESO -
Da. Metro, com Frank Morgan. 
- Feito par'a fazer rir não apre
senta o film nada criticável ex
cepção (j.a precocidade amorosa 
de uma persoQ.agem infantil. que 
não chega, .comtudo a prejudicar 
o film. 
. Cotação:. AcceitaveL 

PR0XIMOS FILMS: 
O CRIMINOSO (suicidio como 

solução final) . Restricto, pela Le
gião da l)ecencia. 

· A QAROTA DO CIRCO -
Acceltavel pàra adultos, pela Le
gião da Decencia, 

O REI D,!\ ~LEGRIA - (Res
tricções _motivadas pelas levian
dades e frivo1idades proprias. dos , 
costumes .modernos dos Estados 
Unidos). Acceita.vel pa.ra adul
tos, pelo "El Pueblo", de Buenos 
Ayres. 

-C R I S f N A S f I TA 8 API I SI A.' 
1 •. ---------

PERSEGUIÇÕES RELIGIOSAS 
NO BRASIL 

Pe. 'AGNELO ROSSI 
Leio em jorriaes evani;tJtrcu" devido á sensatez e caridade 

elogios ao 'iivro de Pedro Tar- d-os sacerdotes. . 
sier: "Historia das Persegui- .E' incriV'el a cegueira dó 
ções Religiosas no Brasil". pastor Tarsier em acreditar so, 

A obra, em dois volumes, po: mente nos escriptos que favo, 
de servir de exemplo typico de recem seus preconceitos e em 
um escriptor protestante hostil dlividar de tudo quanto lhe é 
á Igreja Catholica. Considera-se adverso. Nem importa que os 
historiador, el'nbora desconhe- 1 documentos sejam contradicto. 
ça completamente o criterio se- i rios. Basta que sii_-vam ao seu 
reno, imparcial do prescruta- , plano preestabelecido. E isto á 
dor de fontes histori.cas fide-1 imparcialidade de historiador? 
dignas. Deante de um espirito pre-

0 fim do ·iivro não parece , coiicebido (tanto quanto vem 
ser outro senão o- expresso pe-1 de Roma e da Companhia de 
lo sr. Veríssimo A. Souza, no Jesus é mau e satanico) que 
prefacio: "despertar o justo j fazer?! "A Igreja Romana veiu 
rancor contra o ctero catholi- · diabolizar o mundo" (I, pag. 
co" (!, pag. 8). 26). "Um catholico é de facto 

O Autor, na verdade, inter- ·e sempre um ser semi-barba. 
preta maldosamente 1>raxes e ro: só pensa em crueldades e. 
actos da Igreja no Brasil. perseguições". (II, pag. 110). 

Reconheço a veracidade de O livro, alem de blasphemo. 
muitos factos de defesa popu- injuria nossos heroes da His
lar contra pregadores em ple- to ria Patria. Por exemplo: An
na praça publica (o Autor elas- chieta foi um idíota, um alu. 
slfica estas represalias como cinado (I, pag. 73) e prova sua 
"'Perseguições religiosas" ) . affirmação pelo facto de ter 
Mas porque nos vêm injuriar sido elle um poeta ( n) Provas 
(nossa Historia, nossos ante- deste quilate nós encontramos 
passados, nossa crença), em com facilidade na m!3-Ifadada 
nossa casa? Sejam mais come- i obra do escriptor baptista. Um 
didos os tais pregadores, não I m-odelo: "os conegos e monse, 
excitem a labareda e não terão , nhor~s usam meias verme,!ha.s 
que lamentar um incendio ... 1 em signal d~ communismo ~I, 
Anunciem sua doutrina (se, pag. 69). E1s a argumentaçao 
dela possuem convicções!) e j triumphante do sr. Tarsier! Na, 
não appare\iam simplesmente ' sua Historia das Perseguições 
como anti-catholicos e anti-cle- l Religiosas ,?· Vital e D. Mace
ricaes. Quantas vezes os atre- , do Costa nao merecem ser con
vidos pregadores escaparam, siderados, porquanto "são de

:sordeiros", enquanto Tarsier 
incensa o grão mestre Salda
nha Marinho, "vulto nobre e 
avassalador" (I, pag. 145). 

'I Até o Dr. Getulio Vargas sol'
freu a reprimenda do Autor. O 

i governo- federal, permittindo o 
, ensino facultativ'o da religião 
i nas escolas, commetteu um 
1 attentado, "desmentiu o espi
; rito de liberdade moderna e 
'abriu alas á Roma papal" (T, 

Atencão: Donas de Casa pag_ 16; II, pag. 97). O genio 
da liberdade para Tarsier é o 
Marquez de Pombal (II, pag. 
121). Estas amostras são suf
ficientes para o leitor forma? 
seu juízo sobre o decantado 
trabalho do I missionario Tar. 
sier. 

Conservem a delicadeza de suas mãos, usando em sua 
cozinha · 

S A 'l' E, L 
o sal já temperado, que reune todos os condimentos, 
tais como: Cebolas, Alho, Salsa e outros, para confecção 

de pratos saborosos, com extrema rapidês. '-

ENTREGAS A DOMICILIO 

Sociedade Americana de Temperos Ltda. 
RUA MARCONI N. 34 - 1.0 ·andar, sala 5 - Tel. 4-8756 

E a Cultura Moderna de São 
Paulo, ao par de seus livros 

: immoraes e ôolchevizantes, dá 
acolhida e propaganda a um 
Iivr-o como este, offensivo por 
muitos titulos á nossa dignida

l========================:.!, de de llrasileir-0s e. catholiçoa. 

/ 
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São Paulo, 1~ de J.Uaio de 194L 

F'RACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 
VINHO 

CREOSOTADO 
Milhares de curados ~~~~:~~:;::~~~~;;;;~;;;;~;~~-=· tente a execução da sentença con-

demnatoria qmi rce:1hirá _,•J!Jrc BRASIL A REVOLUÇÃO 
mAK 

NO 

de João da Siln 
Silveira 

GRANDE TONICO 

SE(~UESTRO DE BENS 
PARTICULARES 

O Presidente da Repub1ica. as
ll1gnoµ decreto-lei pelo qual fi
cam sujeitos a sequestro os bens 
de pessoa indiciada por crime de 
que i'esulte prejuízo para a Fa-· 
7.end~ Publica, ou por crime de
finido no Livro IL títulos V, VI 
e VII da Coúsolidação das Leis 
Penacs, desde que de.le resulte 

llocupletamento illicito para o in-
diciauo. 

O sequestro é decretado pela 
e.ut.,,~·,.da.d~ j:,:11,..._:i:, .. ~·::,, r:....,'7'i. ?11-

à.ic:~:.. ... a. d.a varLe, a ~\ .. :q:.:,:,:·~~.:.:.211:~1 
do Tvlinisterio Publico, fu:idado 
em 1,epresentação de autorid?de 
incumbida do processo adminis
trativo ou do. inquerito policial. 

Para decretação do sequestro 
§ bastante que haja indícios ve
b.emcntes de responsabilidade, aos 

Xarope "CRUZEIRO DO 
BR,'\.SIL" indicado no tra_ 
tamente das tracheo-bron
chitese, suas manifestações, 
t-Osses rebeldes e abundan
tes. tosses convuisivas, etc. 
Lall. "VUG", caixa postal 

1 2175 _ S. Paulo. Em phar-
1 macias e d.rngarias. • 

quaes serão communicados ao 
juiz em segTedo, por escripto ou 
por deC'larações oraes reduzidas a 
termo e com indicação dos bens 
que devam ser objecto da me
dida. 

O sequestro pode recahir sobre 
todos os bens do indiciado e com
prehender os bens em poder de 
,erceiro.s, desde que estes as te
nham adquirido, dolosamente ou 
çom culpa grave. Os bens doados 
~.pós a pratica de crime serão 
sempre comprehendidos 110 se
questro. 

E mais adiante diz: a cessação 
do sequestro ou da hypoth,1ca não 
exclue: 1) - tratando-se de 
pessoa qµe exerç.a ou tenha exer
cicido função publica, á incor
pora.ção â Fazenda Publica dos 
bem, que forem julgados de ac
quisição illegitima; 2) - o di
reito para a Fazenda Publica, de 
pleitear ·a reparação do damno, 
ie accordo com a lei civil. 

Tra.nsitada em julg/l.do, a sen
tença codémnatoria importa a 
perda em ,favor da Fazenda Pu
blica. dos bens que forem pro
dueto ou adquiridos com o pro
dueto do crime resalvando o di-

- reito de terceiro de boa. fé. 
',__ Se do crime resulta para a Fa

renda Publica preju.izo que não 
1eja coberto na forma do art. 8.0 , 

ill'Omover-se-â no juízo compe-

···~ 
/ 

Novo 

tantos bens quantos bastem para 
resarcil-o. 

Esta lei aplica-se aos process'.ls 
oriminaes já iniciados na data 
da sua publicação, 

CONSELHO NACIONAL 

detes de Porto Alegre informou 
que o estado sanitario alli é mui
to bom não havendo alumno a1-
gum doente, 

DE EDUCAÇÃO ! .e Foram designados para ser-
- 1 virem na Escola Preparatoria de 

O Conselho Nacional de Edu- qadetes de São Paulo por neces
cação, approvou o pareC"cr n.0 8( 

1 
sidade do serviço. os capitõ 0 , 

da. Conunissão do Ensino Supe-

1

,João Bereni de Oiiveira, com 
rior, relator o sr. Amoroso Lima, ftmct;ões de conunandant'c! df' 
sobre a inspecçfw permanente pa- companhia, e Sylvio de Maga
ra o Collegio Sagrado Corac,ão !hães Padilha, como instruct;;r
de Jesus,de Campinas, concluiu- chefe de Educação Physica,. 
do fa.vora.veimente. 

THOCA DE TELE
GRAMMAS 

_IJ.._ requerin1ento ct,~ w·genchl tlo 

conselheiro Ary de Abreu Lima, 
entrou em discusfão, sendo ap
provado o pa1'ecer, concluindo fa
voravelmente quanto ao funccio- O sr. Getu'lio Vargas, Presiden
namento da Escola Supe:r;ior de te àa Republica, enviou ao sr. 
Educação Physica, de Po1to Ale-1 Adolpho Hitler o, seguinte tele
gre. gramma: "Queira V. Excia. ac-

0 Conselho approvou o pare- 1 ·ceitar na dn:ta 1_1acional da Allc
cer sobre devolução ã Universi- j manha fel1e1taçoes do governo e 
dade de São Paulo, do projecto I do povo brasileiros, assim como 
de criação de um cargo de chi- os votos que formulo pela felici
micos biologistas na Faculdade d~de p'.'ssoa! de V. Ex_cia. e pel_a 
de Pharmacia de São Paulo, afim I piospeudade da naçao allema. 
de serem estudadas as sugges- (a) Getulio Vargas, Presidente 
tões dos technicos ouvidos pela I da R~pu_bl;;ª elos Estados U!udos 
Reitoria da. Universidade do Era- , do Bi asi1. 
si1, a que faz a· Commissão. j Em resposta recebeu o seguin-

te despacllo telegraphico: 
MORATORIA NO RIO ":1-gradeço_ cord_iaJmentc a v. 

GRANDE Exc1a. ~ ícllc1taçoes que me en-

O Presidente da Republica as- i 
signou um decreto determinando ' 
que as -dividas já em moratorla 
no Rio Grande do Sul, e mais 

viou por occasiao da festa na
cional do povo allemão. Eu as 
retribuo com os meus melhores 
votos pelo seu bem estar pessoal 
e a felicidade do Brasil. (a) -
Adolpho Hitler." 

Noticias 
do' Bi-asil 

1 TU.BEIWULOSE - Realizou
se, de 1J a 16 do corrente. 

. o 2.° Congre:,so Nacional de Tu
berculose, nesta Uapital. 

2 PERROVIAS - Convoca.do 
pelo presidente do Conselho 

de Tarifas e Transportes, reuniu
se dia 16 do corrente a 3,a Con
ferencia dos Dlrectores das Es-
tradas de Ferro brasileiras. 

Considera-se tracassadá a re
volução chefiada por Rachid Ali, 
aontra as tropas inglezas surtas 
em Bassoráh. Depois duma se
mana de offensiva, as tropas bri
tannicas se· encontram ás portas 
de Bagdad, que foi partia.lmente 
inundada pelo commando ira-
keano. 

O governo revolucionaria aban
donou a capital. refugiando-se no 
interior do paiz, de· onde cont.i
nuatá entreta.nto a. mover a luc-

sector da guerra, como no campo 
diplomatice. 

Ao mesmo tempo em que _éra. 
assignado o aeeorc!o com à Alle
manha. a imprensa. de Paris ini• 
ciava violenta campanha contra. 
os Estados Unidos e seu emba!Xa
dor em França, Mmirante Leahy. 

O presidente Roosevelt está dis
posto a fazer cessar os forneci
mentos de trigo á França, desde: 
que os dirigentes deste · paiz s& 

e.fastem do que foi estabelecido t\ co~tra a Gran-Breta,nh~;, . " pelo armísticio de 1940, cncetan-
nd1ce da pouca probab1l ,.,.,,d. , do um.a collal:Joracão mais estrei

de cxito dos 9.1 ü-bes é o fad-o de : ta com R Allema;ha . 
ter o sr. Rachld Ali acce:tàdo os 
prestimos da Turquia para che
gar a um accordo com o gover
no de Londres. O governo egyp
cio tambem se offereceu como 
mediador no conflicto, tendo o 
Irak agradecido e declinado da 
proposta por ter chegado antes 

1 o offcrecimento de Ankam. 

~D~urvaiP~;--~ 
Oculista f 

Rua Senador P. Egydio, 151 
Salas 513-14 - 14 ás l'l bs, 

Telephone 2-7313 

... --- -- """'** ,., .. 

3 APOSENTADORIA.- O Pre-1 r;============::::.-, 
sidente da Republica assig

nou decreto na pasta das Rela
ções ExLcricrcs apcsentando o em
baixador Luii, de Souza. Dantas. 

. 1. 
~ .. 
~ ot 1 ç 1 as 

4 TRIBUTAÇÃO - Dever-se-
á installar amanhã, sob a 

presidenc!a do ministro da Fa
:,,,enda, a Conferencia Nacional 
de Legislação Tributaria. 

OURO 
PRATA E PLATINA 

de toda especie, aô preço 
mais alto da praça, com
pra-se. Consultem nossos 
preços. Rua 15 de Novem
bro, 193, 2.0 andar, sala 

23. - São Paulo 

COOPERAÇ.Ã.0 FRAN 

MARMD~Jgs I Em,:~:~:.:.~:'° ao-

do Mundo 

1 GlllRALTAR ~ Annuncia-sit 
·que será evacuada a popuf 

JR.ção civil de Gibraltar. .,., ,:; 

2 PASSAGEM-~· Annuncla-9 
em Londres que a Frang 

vem permittindo a passàgem d 
lanchas torpedeiras · allemãs, qu 
estão sendo lançadas no Medi, 
terraneo. 

as que se venceram os dias 11 , - 1 ticiamos que o Ahnlrantc Darlan, 
e 20 de Maio de 1941, inclusive ot~"~~7jt~rvr, :,-0-:,0:0~~~~ 1~\~.~, Vice-Presidente do Conf:.elho de 

3 RECONHECIMENTO - A 
Russia reconheceu como le• 

gitima a Invasão .állemã; deixan
do de reconhe~ a soberania do1 
paizes nazlficados ultima.mente. 

terão os seus vencimentos adia- _ ~.~.-~EM-o•··M'"'"""u N D Q BO H N""";"'ºc''·"'1"A''" Ministros Francez, havia t,e d I-
dos para o dia 21 do mesmo mez U v rígido a Paris onde conferenciou 
e anno. observadas as demais· 'NOVO HAMBURGO ,AoA R.GRANDE DO SUL-BRASIL com· o embaixador allemão Otto 
disposições do primeiro decreto 1· l?.VA- lrlARQUEZ OE SOUZA • l 1•0.rm,toHOOO.Oll(iJ\i} 1 . PHONé N• 1 3 9 ,:; Abetz. 
de moratoiia, Depois dc&sa conferencia, o Al-

NOTICIAS 
Nesta occasião foram combinadas 

mirante Datl.an foi recebido em 
MILITARES 

I E X T E R I o R Berlim pelo ehanceller Hitler. 

Deverão realizar-se brevemente as bases para uma cooperação 
no norte do paiz importantes ma- franc:i-allemã. Nada de official 
nobras que serão dirigidas pelo A FUGA DE RUDOLPH terra. Nada de offlcial foi entre- transpirou, a respeito, mas em 
general Meira de Vasconcellos, HESS tanto revelado a respeito. Inter- círculos extra-oficiaes se diz que 
inspector do 1.º Grupo de Regiões pelado no Parlamento, o sr. Chur- a Allemanha quer a collaboração 
Militares, o qual embaracará este chil! prometteu uma declaração. estreita das bases e da marinha Uma noticia sensacional vem mez para Recife. official e pormenorizada num gaulezas na lucta com o Jmperio preoccupando circulos internacio-
e Por decreto assignado na 
pasta da Marinha foi promovido 
a contra-almirante o capitão de 
mar e guerra Ary Parreiras. 

e Foi assignado decreto conce
dendo ao general de brigada Mi
guel de Castro Ayres transferen
cia para a reserva, 

e Em 11adio dirigido ao Minis
terio da Guerra, o commandan
te da Escola Preparatoria de Ca-. 

naes, desde O principio desta futuro não muito remoto. Britannlco. En1 troeo o governo 
As noticüis da fuga da sra. de Vichy teria certas faci:!idades 

Hess para Ankara foram desmin-, ao respeito de . passagem entre 
tidas depois em Berlim. a zana occüpacià e, não-occupa

sema.na. 
Dia 12, inesperadamente, o sr. 

Rodolph Hess, chefe do partido 
Nacional-Socialista allemão e se
gundo substituto eventilai de 
Hitlel", abandonou a Allemanha, 
fugindo num "Messerschmidt". 

da da França. 
Espera-se que nos proximos 

dias seja esclarecido, ao menos Diz-se ainda que a Italia reti
em parte, 0 motivo ·que levou 0 rarla parte .de suas pretenções 
sr. He.ss a fugir da Allemanha, contra o imperio colanial francez, 
procurando guarida em tenitorio se o governo Pétain se decidir a 
inimigo. collaborar com o "eixo". 

A GUERRA NA AFRICA 

Depois dum período de estag
nação, foi i'einiclada a Iucta na 
Africa do Norte. 

As forças italo-allemãs ,avan
çaram em certas regiões do Egyp. 
to cerca de 80 ktlometros sem 
encontrarem grande resisten~ia 

Dia 14 o accordo entre Vichy 
e Berlim foi approvado pelo ga
binere francez. Esperasse a pu
blicação das clausulas do accordó 
para se julgar de sua importan:. 
eia. 

Na Inglaterra é prh1cipalmen
te nos Estados Unidos empresta
se excepcional importancia a esse 
accordo, que poderá trazer mocii
ficaçõe sensacionaes tanto· no 

4 Dt<:SEMBARQUE :-- Noticia, 
:;;e que grande numero de tu• 

ristas a'.llemães estão desembar• 
cando na Syria. 

5 CONTRI\. ~ O "mufti" de' 
Bagdad, autoridade religiosa 

dos islamitas, ordenou que t.odoe 
os arabes mahométanós éo?rtba• 
tam conLra a Inglaterra. 

6 OFFENS_IVA - Annuncia•se 
em Tokio, que as tropas do 

Mikado desencadearam violenta 
offens!va contra o exeré!ro chi
liez. 

7 . REGRESSO - Regressou a. 
Ankara o · ministro allemão 

na Turquia, sr. Von Papen. 

8 E~TABILIDADE - Madrid 
desminti1;1 os rul'ruires de 

mudança em sua politica exterior. 

9 REFORÇO - Foram embar. 
cadas para os Açores, novos 

contingentes cie tropas portu
guéza:S. 

10 NOMEAÇÃO ....... ÓlllfVerno 
de Vichy confirmou o · sr. 

'Ri.erre Lavai no cargo de Prefeito 
de AUbei'Vlllléres. 

O mais extranho no facto foi 
ter o sr. Hess voado mais de 
1.000 kilometros para sobrevoar 
a IngÍaterra, onde se latiçou num 
paraquedas, depois de cxgo4da a 
gazolina de seu avião. Em sua 
queda na Escocia, o lider na
zista quebrou um tornozello, sen
do soccorrido por um camponez, 
antes de ser levado pe1as autori
dades. Inicialmente o sr. Hess foi 
interµado num hospital de Glas
gow, sendo depois removido para 
toca! não determinado. por parte dos · inglezes. :;;,,,1;;;111ÍÍÍ1ÍÍÍÍ1Í1111Í11111•;•••i"11ÍÍÍ1Í1Í1111ÍÍÍ11Íi1JJ 

Entretanto, em Tobruk, os bri- l!ii 
tannicos não só se mant-em em 
suas primitivas posições, como 
ainda depois de violentas offen
slvas conseguiram rooccupar a . 
cidade_ de Sollum. Durante estas · 
operaçoes ao que se annuncia, 1 . 

n. 608 

A respeito desta extranha aven
tura. circulam os mais va.riàdos 
rumores em todo o mundo. 

Berlim apressou-se em dccm
rar que o sr. Hess, havia sido aLa
cado dum acesso de loucura, ra
zão que teria determinado o seu 
acto. Os ajudantes de ordens des
te graduado nazista foram pre
sos por não terem communicadr; 
!:nmediatamente o occorido áJ! 
autoridades, e por não terem ev!
tadO' a partida de seu chefe. 

! Em Londres foram desmint!dos 
os rumores sobre o estado mental 
de Rodolph Hess. declarando-se 
depois do. exame medico, que as 
noticias de Berlim, não revela
vam a verdade. Insinuou-se, em 
Londres, que o sr. Hess vinha se 
oppondo á. politica de Hitler, re
presentando uma forte ala do 
partido nazista que pretende che
gar a um accordo com a Ingla-

OS . .MELHORES PREÇOS 
E A·MELHOR QUALIDADE 

Presunto e 1''rios - Vinhos Finos, 
Fructas, Biscoutos e Bombons -

Generos Alimenticios 
foram_ a~risionados muitos offi- '. 1-. 
ciaes 1tah.a.nos. ! ·. 

Na Abyssinia prossegue o avan- .: 
ço inglez, agora em sua ultima : 
phase. Vencidos em Dessié, os , , El\1 P() R f Ü 
exercitas do Duque D'Aosta se 

1

1 
li.: 

MONTENEGRO 
retiram para Amba Alagi. Esta ,. RtJA AUGUSTA. 1.559 /Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 
importante cidade etyope, situada · 
no norte de Gavello. foi occupa- ' M E R e E A R I A 
da por sua ve:,:, no dia 14. pelas 1 
forças do general Cunnlng:han. :! 

AVENIDA 
AV. BRIG. J,UIZ ANTONIO, 2,098 - (Em frente á Igreja 

Unmaculada Conceição) ...: PlIONE 7-5453 

Exoerimente a 
MANTEIGA "BANDEIRANTE" 

Kilo 9$000 

Com a queda de Amba Alaghi f 

completou-se o cer~o das tropas .:
italianas, que deverão fatalmen- :Í 
te se entregar aos inglezcs. Cal- i
cula-se em 15.000 o effetivo ita- . 
liano que ainda se encontra no : 
territorio abyssin!o. ~iíii'iliSe~I m!i~!l!~Y-'Zlils: « 



.r; E G I O N A R I O sto Paulo, 18 de Maio de 1941. ~~~;;;;;~~======== 
·'f e a era tão Mariana feminina u O corDo mysilc@ do ant • ChriJio " . 

Sobre o lino de ne-n.é, Ht'!'· j mo,·h1H.>1:tos est:.:c'·,, 110~ pelo ~u- . e· ,lll\''' i'.' no "n~n :;,·n L'-~l" 0 

, 0 \l'"lo s:npra ! tor Todos tres tiv~ram e têm I cout:•:t\,lÚR atnnez dos ü:m- l{eaii:rn-;·.e. hoje, :-i. 0 a.omingo 13 ús 17 llorM, haverâ, hoje, 
do msz, (u; 10 horas, no Salão tarde de recolhimento para o 
ela CYria Metropolitana a reu- Aspirantado, devendo falar ás 
nHio mensal da J'ecle.ração Ma- futuras· Filhas de Maria o 
riana Feminina, sob a presi- Revmo, Pe. Dr. Eduardo Ro
dencia de S. Excia. Revma. D.

1 

berto. 

geron que ,raz . = ·· , : · , d d 
0 jo~al canadense "L'actton i uma só fin<i,lidad~, cada <1ual p_os, _flrl-o agi~.~~ num o,, a. 
catlloliqne", tec,e conu:uenia· 1 !l-Or sua vez: o comgll.te ú Igre- 1rn1ne1,1 a _n ffi!\IS , onrrsta,. < ~'.\·. 

rios interessantes e bem ja. Cada qual teve seu pE>rlodo tra Chru,1to e a ~ua lgPeJa. 
t I de dorniuto, a11roveitando as l!'Ot" isso todos movimentos an-

ac Suó~!tite O titulo. já. é pleno . circunstàncias do momento e tHiathollcos sãn semelhantes 
õe ensinamentos. Porque se fa. ! do lugar. Assim, primeira~en- pnrque são satanicos. E {> o 
la em um corpo mystico de te alagou-se o mundo º? l1b_e. que es<>reve o autor do prefa
Satan lembra aos cathol!cos ralismo e a franr"'·maçonana cio, salientando es&e aspecto 

1 
uma ~erdade que, se conheci· era o centro do ID'.,Vimento an- da obra de Ilergeron: '·Nenhu· 
da, é pQUÇQ we~ente, o Corpo ti-cathollco. Devors_ foi ?e:'es- ma das ola·as que tenho lido , 

José C,rnpar de Afonseca e Sil- No proprio Collegio âs 15,30 
va, D D. Arcebispo i\fotr-0po· 1 horas, hav~m circulo para 
!iü.u.o. Mestras de Aspirantes ao qual 

--- deverão comparecer wdas as 

Mystico d-e Jesus Chrtsto, do sar!a um.a renovaçao e mven- sobre o communismo, a fran- ~ 1 
quai todos nós fazemos parte, tou,se o communismo .. Q11-ando co-ro3çonaria e o nazismq não, «il: e Dil..OV 1 

O demonio, tambem, creou este esteve dando poucos re- me satisfez como a vossa. Vós ____ __ _ • ,.,,. .... -~ 
1 um corpo mystico, onde reune sultad-os, estabeleceu-se o n~- s.ols o primeiro, que eu conhe- ~!2/ra:;-_ ..,"f:E:fíH;,r~ 

No f'ollegio Ai;~umpção da;; intaressadas. 

Para sua Economia Sirva-se de nossa Casa e indiq11e ás 
pessõas de suas relações e amizades, · '• 

todo O mal do mundo, onde zismo, q11e está em plena actl- .., _____ -~ _.. 
ça, que tenha posto em tão ~ · d (B A1;1tonio Alber:li cada membro reoe!:>e fo._rças sa- v!(\ad-e. Todos existem hoJe, 8 plena luz, com a insistencia A,n ~ *'f ,i}__ 

tanicàs ·para o. ataque â Igre· para melhor enpanar: .ªP?are_- que convim\, o Vtirdadeiro au- . 61 f/111,.l · 1 DC 
ja d-o Chrtsto. l!l o livro é bani ce.m á.l\ ~zes oomo m1mi.g-o~. tor e d\rector cte todos iuovi- CASA '""º·º• , .. ,.,. 

Importador em grande et.cala de arti9os rellgi<Sos e para 
presentes - Hoje o melhor Preço. 

Preciso nesse ponto. o niu.ism.o fecha a maçonaria, t fu, t d • Rua 24 do Maio. ~o a 90 - Ca,xa P011a1, 2021 
. b menos que v.,,,, es u aes. , st-o PAULO 

Comm\Ulismo, franco-maço- o commun1,Blm) com ate o na-1 "Sa\au" 1 Rua Quintino Bocaiuva., 68 - Sobreloja - Teleph<me $•1971 
Caixa Postal 2224 SÃO PA.ULO naria e naztam.o, sfu) os tres zismo. Ma;s no muooo todos sã<> • ·"·"' 

· a. mesma cousa: o corpo mys-
tico do anti-Christo. Por isso Ou~ . CAUTE'LLAS DO MONTE DE SOCCORR,O 

(:AB O' me1:UUo, por mais que 80 osfor- . . . (i @ - JOfAS USADAS IiJ BIULHANTElS -

e:.~~~~-; fü':::'[;;;;~f~-::~;: .... Al ............ c.Dmpro p;gaotlo~'-=:Om•~·~-s c·~_[Notlclas do Interior 
genua. dQ, 208 . 8.0 andar . e 1 - 1 iJI 

4 existencia do demonio e :::;===.:::::::::===============:::======= • 
sua acção sobre o mun~, é NAZISMO E COMMUNISMO i 

F dZ desapar~c:~r e 
EVITA-OS SEM TINGIR 

muit.o pou,co meditada. Costu- .· ... i... RIO ~RETO 
ma-se i;,ensar em Satan como 
algu,rua cou!!a que eleve existir 
no fU\l~O do inferno. No entan· 
to, sua revQlta contra Deus, 

Marmoraria Vidal 
Eepeçtall~.t em tumutos de ma1'mot"e e gr~,-lto, -

Pre~qe (nQQIÇQ$, - A. VIDAL· N_ETTO. -- ALAMEDA~ 
BARÃO OE LIMl;:.lRA N.Q 108 ...... T'Otephone 4-2$12. -
SÃO PAVLO. 

Ah!uDs aspectos da B~lgica sob o 
-- tacão nazist:a -

REEDITAM AS PERSEGUIÇC\ES RELIGIOSAS DOS 
PRIMEIROS SECULOS DE NOSSA ERA 

Frei Gil Maria, apo"!lolicamen- Sr. Bispo, eru frente ao Pala· 
Or~anizarla p<llo H.evu10. , nhosa J10mena.gem no Exmo. 

Tomando parte numa campa- sahendo ~ue não podiam se, te dy1w.mico pela causa de cio Episcopal, por todos os es• 
nha promovida pelo Episcopa- aquel!es que reconheciam ou-; Christo, cerca de 550 estudan- tudantes presentes, ten40 feito 
do Norte-Americano em favor. tro Deus dii'ferente de Cesar.' tes do Gymnasio d9 Estado. uso da palavra por essa occa• 
dos cathofü::os victlmas <lá I Os catholico'.-3 de i;,ntiio fo-' do Collegio Santo André e de· sião, o alumno Jorge Klfur!. do 
guerra que iavra na Europa,' mm obrigaclos a fugir i-t pense-'. mai:s E'Jt alrnlecírnentos ck en- Gymnasio do· Estado e a Rrt~ 
Monsenbor Ii'ulton Sheen, p1·0- · gnição que eRses govemanles: ~ino dE'sta cidade, fizeram llo· Ruth Araujo de Almeida, do 
feriu pelo radio uma p,alestra lhes moveram, de'scendo ás ca- · je, festiva e solemnemente sua Collegio Santo André. Encer
de que damos abaixo um J'e- tacumbas". :

1 

Communhão Pascal. / rando falou p. Lafayette Li• 
sumo. _ 1 _" As noticias dessa perseg~i- o piedoso acto se revestiu b_anio, salientando o qt,te signi• 

"A historia se repete. Nao çao chegaram ao Apostolo Sao, de rara Jiompa, tendo sido ce- fxca para elle e para toda a 
ha muitas coisas acontecendo Paulo em füpheso, e, Posto que, lebrante :-i. gxcia. Revma. 0 Diocese, esse dia que ba df'3 

i,ios povos, mas apenas .as mes- i elle prov1yi fosse um refugia-: Si·. n. Lafayette Libanio, Bis· annos elle anciosamente espe• 
mas oois~ acontecendo a po-1 do, expedm o.rdens a todos os. po Diocesano abrilhantado pe- rava ter realizado. Congratu-
vos differentes. fieis para se levantarem em 1 ··-· . d ' 11 . S t A lou-se com os Directores do11 

· ,. H' · ·,· d · f 1. . o co10 o co eg10 an o n-
' Poucos periodos na 1stona aux1.10 e seus m e 1zes ir- dré. Alêm de grande numero varios estabelecimentos de en· 

Uma , ca~ e~Qepcioµ;i.lment~ (le Pl'im61.l'!J, nece.ssidade, o que são mais parecidos qi\e a era mãos. EntTegando uma carta sino da localidade, ~ como 
não Ge~U/-·aç\a., escrlpta ver um deOO\ ~a. ~rteza as popUlaçõe.$. em torno do anuo . 60 e a em lacrada a _Fortunato, Elltepba- d:'.es!:~~s~~r;ire~~~;ª~~m~s m~ com os professores, que de hoa 
industrial belga M i.eu pae. AI:!• As loj~. Mmazeus, es~ iutet- quti actuahrurnte noa achamos''. uo e Acl1at0, ordenou-lh-es que P. . · • • , Y . vontade :facilitaram · 08 traba
tualmente no Oa.nadá, f<?1 publi~ 3amentf) vazl~: os cam~ sem "Consideremos p.rimeiro a a. entregassem á Igreja de Co- n~sio do . Ei1tarlo, Pi of. Fran lhqs de Frei Gil, J).l'ODlotor in• 
cadà :pe!los :lomaes canadenses. · tni,tores mechanicos por raltoa cltl crise <lo anuo 60. Os impera, ryntho para despe-rtar nos seus cisco Fel!ppe 0.aput_? 0 Dr. cansavel d e s s 8 magnlf!co 

Della, exf1:ahlmos alguns topi- es~cb\. dores, seguindo o exemplo dos membros sen,timentos de fra- Carlo~ Fo~t Guunara_es, Inspe- exemplo de fé e Pieda.4,e. 
cos que dão bem a idea da ''nova ;:0r tudo, porém, trop~s alle-

1 

gregos asiaticos, se deificaram, 1 t\lrnidade e de responsabilida- c~or Federnl do ensmo nesta --- -·=-.--::--:- .. .:-.--"!! 
ordem" na Europa.· nui!icada. mas em constantes movimentos, fazendo-se objecto de culto, e de atn,1ve2 de sacrificio. 1 cidade. TO D O e A T H O L I C O 

Referindo-se âs communica- optim.&mente equipadas pr0;vi- não era raro serem adorn<los Após o Santo Sacrifício foi d e v e I e r o 
çõea, o industFial affirma estar dai. c?ntr3Atà.ndo com a caren- 1 com toda a pomi>a e até atra- , A HISTORIA. SE REPETE prestada si~nificativa e cari- " L E G I O N A R I O 11 

a Beleica conll)letament.e isolada eia. d~s ha.bttantes.. . . 1 vez de sacrifícios. 
d& noticias, não havendo radios, Os _Jornais rectu:.iidQ,s ª? mu;u-1 - 0 Imperâd<fr Claudio, no an: "Voltenfos ago.ra ao anuo de AO SERVIÇO DA DEPRA. VAr-1_ Ã. - Q 
t-elepbone ou releg111,pho. :mo $1.'IQ occupados qwasi t:ota.l--1 no 51 expulsou todos os judeus 1941. ~ ~Ã 

O u11~ confo$ ~·é ouvi.r, á- m.en_t~ ,,P~~ v''.or~~ns~: _"determt.,. de ·Roma. um celebre ju(lell, O paganismo reapparece, ·1 ANTJ-RELJGJQ"1A 
noite, a passagem dos bornbardei- na~s a l$OS e i=ulwnen I t 1 b 1 -., · ' · -.., • convertido foi atirado numa enc o por sym o o nii.o as 
ros ingle~".· tos" ba~x.adoo pela _autoridade de,. p~isão por ter pregado os' aguias romanas, mas a foice e [ . " " 

Quanto ás restrições alimenta- ~ccupa,ç~, constitmndo um ço.n- E1vangelhos. no Forum romano.\ 0 marteUo e a cruz gammada. Os se_m-deus rnsso~ tr!ba- venena o ar e consome o oxlge-
res são alarmantes e tendem a Juncto t.i:io <_:ampl!~o . que os Esses imperadores totalitarios, ,

1 

Arrasta milhões de pessoas ao! dlham t~ct1v
1
~1:1ente 1:1ª ~iopa,,a_n- nio necess.al'io á 1·espiração das 

se apurar. Não se fornece, ab- camponeses n~ raro mcidem em h d . 1 1_ penoso trab·ilho de escrav , a an 1-re 1g1osa: nao sao porem creanças. 
solutamente, carvão, hulha, café; "·ttiSpeito · á autoridade por puni assen o.rhear O · c~qio e eª ª ' 11 .

15 
·• 111111 as 'nas t. 

1
• os ! apenas medidas de caracter offi- Certa oceasião, conseguiu evl-

é lb kl 
• . ma do onwm a menoi; que , , , , , . es 1 af as na, . ta . 

288 grammas por semana e por O que dos jol'l1ais nã-0 é ócu- destrmssem ª rel!gmo que en- 1 • ' 
01 ç, i ?-as ª ugn e I trabalhos de ordem individual. d0€nte ameacando a familia com 

a carne . d·lstr u a a razao de 1gnorancla. ; . · ;_ 1 Siberia f . ai d . f '.. t eia! e geral; ha ao lado desses 

I 
r o faltlsmo de uma crrnnçl\ 

. · sina que a alma poriPnce a I a procurar abl'lgo em outros . . . . . . . · pessoa. pado pel!l. autoridade nazis.til, ' · , · ' · . ,,, ' A revista sov1et1ca "O anti- a possibilidade de um re.5fria.do 
Não se permite, leite para· os traz notiC'ias sobre a esquadr; Deus, começaram ª matar paiz_es ·. religioso" publica as· declarações fatal ao doentinho. Tarnbem-

e.dultos e quanto a outros gene- ingleza, "já posta a pique duas m t~i t ~~ ~ · di:i~a~~:~ªd:~.~ seu parallelo, de uma mulhe.r medica, Sche- conseguiu afastar creanças da 
rol!, que theoricamente ainda ha vezes", sobre as perdas jnglezas s :, u o"· ... fl su~·.;·n·· ' . veff, que cynic_amente descreve communhão convencendo seus 
o direito de pedir na pratica não e victorias alemãs. : •• • lJ lJJ ;; ' "Não podemos esperar ª re- ~ ~ u "apostolado" individual, pais da "inevitavel infecção das 
sã.o mais fornecidos. De a.1·tlgos falam constante- conS t l'Uc<;ão d€'· tuclo que foi exercido na reg-ião de Zagowsk, creanç.as pe'.la sua pratica". 

destruido, nem tão pouco ali-
o Sª1~, t:ior ex.e.mplo, do qual mente do "paraíso nazista". em- PRACA UI\ si::. 16là onde se mantem uma clinica in- Por argumentos similares con-

deve ser fornecido 100 graminas quanto que nas "plutocracias os s. PAULO mentar toclos os _famintos, :Vlas fantll. Não s.ó aJli, mas em suas seguiu que varias crea.nças tiras-
por pe=oa e por me·s, ha mui'to operarlos passam iome, etc.". · podemos clar anmio aos povos visitas ctomiciliares utilisa-se ela sem os crucifixos que traziam ao 

~~ F.scafüado pelo Governo a · d · · · ' não 'mais existe. Finalmente, outr-0 aspecto ty- . rruma os para reimciarem ª. de seu caracter profissional para peito. costume antigo dos llabi-
Nã.o ha "stocks" de gené'ros pico da vida da Belilca occ1wa- DACTYl,OGRAP'HIA mgente tarefa que coiistituiu conseg·uir "optimas perversões". tantes da região. 

da são as "enquetes", os arrom- T.ÀCHYGRAPlUA uma pedra d.e toque de catholi- Por exemplo, para fazer extin- O 7.elo da "ca=rada Sc,,evr-

,TODO CATHOLICO 
deve ler o 

11 LEGIONARIO" 

bamentos, os censos feitos "pa- cidade desde que São Paulo si'l gt\ir :i.~ lampadas que as pessoas leff" acaba de ser recompensado 
ra conhecimento e estudo esta.tis- O Melhor Ensino Pelo ()fenor tornou um m·endigo para aju. piedosas colloca.m deante de ima- por uma carta especial do comi-
t-ico" suas, que fazem prev'er l'reço -- dar os fieis que soffriam pri- gens, ell.11, ei,.piica aos membros té Central da União dos sem-
controlle e desapropriaQão. '-------------· vações em Jerusa.Jern·•. da familia que essa chamma en- Deus. 

-ADVOGADOS 1 ' n lcador Prof issio n 
Dr. Vicente Meli1Jo 

Praça da Sé, 28 - 2.0 andar J o vi a n o Te 1 1 e s CONSTRUCTORES 

Affonso Butti 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade RAIOS 

1 HOfv'.IEOPA TI-iIA 

Dr. Rezende Filho 
C.:ms.: Rua Sena.à.OI' Feijó N. 0 

205 - 'l.0 a.ncw.r - Tel 2-0839 
Das 15 ás 18 horas - Res.: Ru,, 
Castro Alves, 697 ~ Tel. 7-8167 

Bala 13 

11!'. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

Rua Qulµtmo Booayuva N.0 64 

- 1.0 - Sala aaa - Tel. 2-7276 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

~ :tõ de Novembro, 150 - 7.0 

amar - sa1a .,,. - TeI. 2-oos5 

Dr. Carlos 1\1:oraes de 
.Andrade 

Rua ~njamin Co~t,, 23 
4,.0 andar . Sala ~- - Tel, 2-1986 

Gonzaga Parahyba 
Campos 
A4yoga.do . 

{Palacete Santa Helena} 
~~Sé,. 24'1 ,,l.'1 andar 

1111,L»&.-,fÃQU.MS-ól. 

-e-

J. N. Cesar Lessa [ 
1 

Advogados 

_,argo da Mlsericordia N.0 23 
- Sala 904 --

Dr. Francisco P. Reimão 
HeHmeister 

Rua São Bento, 224 - 1:0 andar 
• Sala 3 • Te!. 2-1543 • s. PAULO 

P. Pedrosa Tambellini 
Advogado 

R. Wenceslau Braz, 14, 3.0 an<l. 
'l'e.lepbone ~-6326 .,.- São Paulo 

ENGENHEIROS 

Amad~r, Çintr~ . do Prado 
Engenheiro Arohitecto 

arob~tec~UJ.'a : rel!giosi; collegios, 
residencill,s · conectivas · Rua 
Lll*°'Q lH.cla,ró 111.0 641 

. a. i'ÃlilLC 

Perito Constl'Uctor 
EstudQS - Projectos - Orça· 

mentas - Construcções 
AlameQa Glettç, 35!1 - Tel,epho:ae 

5-67l9 

MEDICOS 
Dr. Gil Celidonio 

Partos - Mo-lestias de Senho-
ras - Operaçõe& 

Residenda: - R. Albuquerque 
Lins, 902 - Tel. 5,,U56 -
Con-sultorio: - Rua Marconi, 
34 . 6. o an<lar - Tel. 4-850-1. 

Dr. Caúuu·g-<> Andrade 
Doenças de s.enhoras - Panos 

Opcra(li)ea 
Da Beneflcencla r~rtugueza e da 
~ternid.ade de São Paulo -
Cons.: · R. Senador Feijó, 205. 
'l'el.: 2-2'Hl ..,. Das 16 ás 18 
hora:ii. - Res.: Trav. Brig. Luiz 

Antonio, 8 - Te!. 2-603jj 

· Dr. G.- Christoff~l 
PJ-aça · da Republica, . 8 

das 9 ás 11 e das 3 ·Js r, ht'I.' 

E.STOMA.GO, :{<'!GADO, IN'l'ES
'l'UlfQ,i PlJ~õlilS (Aathma.} · 

Clhüca ge • .il e molesti~ de 
X 

senhoras 

Cons. Rua Libero Badaró, 137 · Dr .. l M. Cahcll.o CampiiJf; ,· ::::::;:::_=_,-u_·=,.=-.~::: __ .• =1-,·_-=;,.=·.r,=-~= .. ,=T._="'-,,.=.,r=~.-= ..... =A=::S:_ -
4.0 andar - Telephone 2-2271l. .,, o_:, , .: ! u !... 
Res.: Rua Thomé de Souza, 55 • MEDICO RADIOLOC!ISTA , 
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Nota Intemac1ona1 

Otr tres :ra1itos' que' iml.ior serisa,çoo ca.-usanim nestà. semana foi 
mm a viagem do sr. Hess á IngJ.a.terra, o accordo de Vichy com 
Berlim, e a attitude da Russia no confllcto entre os lng:klzes e o 
J;fak. 

Delles, o pt-hneiro, como o ultimo, foi inteiramente ines~rado. 
o segundo não passa da consequencia natural do tlesenvo1Vlmento 
dos acontecimentos. 

A viagem do sr. Hess á Inglaterra. será inteiramente uma sur
preza se realmente ella signif.icar uma fuga, ou uma dissenção en
tre os chefes :nazistas. Apesar das rivalidades latentes' entre elles, 
bem conhecidas, não se esperava uma attltude <le cmra rebeldia 
contra o fuehrer. 
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Um, I. Cincoen tenario 
Neste momento, em que a 

mais horrivel dai! catâst:r<>11hes Frei M. Damingos lllaia LEITE o. I'. 
Entretanto, é bem possivel que ella seja uma manobra - e ~ 

que envergadura! - para fins que Hitler t.em em vista ainda ~o 
esc~ecidos. Aliás, o assumpto, em lugar de se elldlarecer, complica.
se cada vez ma.is. Nada se sabe a.inda de que.natureza era a. cor
:respondenda entre Hess e o Duque de Ha.mW.on, e se aquelle tinha 
outros correspondentes na Inglaterra. 

O que parece cada vez mais patente é que ha mimobras as me.is 
suspeitas nas proprias classes. dirigentes da Inglaterm, o que mo
tiva uma seria suspeita sobre a forma da conquista ~ ~!ai.ena 
PQ~ l:lltle.r: re ~ se .tar-á. de ióre., ou~. 

se abate sobre a humanidade, Ti.ria para o organismo social, 
em que a guerra. destroe os la- já então ameaçado das grandes 
ves e convulsiona a sociedade, crises -de clagses, a perfeita 
em que a palavra do homem. harmonia indispensavel ao seu 
peroeu todo o seu sentido pro- desenvolvimento vital. Ao con
fundo porque deixou de ser o · 

derna e a indispensaV'el adap• I 6.D-) .itsseguraro dese8lí0-
tação do organismo humano ás opexatio. 
110vas condicções de vida que 1 6.0) Não permi~ que o.·U8,ll 
esta mesma tecnicas lhe pro- balho exceda ~ 
porciona. E Leão XIII. cuja suas forças. 
· 

1 
7,0 ) Fazer de molde que il,' 

* * *. 

Tlmlbem a attitude da Russia é motivo de surpresa. Não por
que houvesse razões para se duvidar da. sollàez dos laços que unem 
Berlim a Moscou - laços que se romperão apenas quando, vencldos 
os demais adversarios communs - e o são todos os paizes em que 
ainda predominar uma civilização cbristã e cathollica - deverem 
decidir ci.a Sl:lpremacia entre si. A surpreSa no caso consistiu em 
que não se esperava que a Russla arrancaase já a mascara de neu
tralidade, e fosse awtiilar JJJaterlalmente a lucta. CQntra. a. JDgla.-
~ri:a... . 

A resolução de Petain, de collaborar com o Relch, não foi sa:ii'• 
preza nenhuma, apesar da sensação causada.. 

Peta.ln foi posto á testa do governo ftamrez apenas para. que, 
com seu· pre.strgio; pucl'€ssê oorid.uilr o povo francez á co""boração 
com a Allemanha. 

Nenhum outro governante, com menos nomeada e cr.edoc de 
menor veneração dos fl:ancezes conseguiria esse NSaltado. Aliás, 
para chegar até o poato attingido foi necessa.rio S/.tCl:"Wcar Laval e 
Flandin, de forma que a responsabilidade das medidas odioeas de 
Vichy não recahisse .sobre o valho mareohal. E com Darlan attinge 
elle a meta prefixaoo, arrastando consigo a França, que atonita e 
desorientada, se deixa CClllduzir aos braços do inimigo. 

Quando teremos . a FrançaÍ em guerra contra a I.nglatena? 

Philips 1941 
MAIS UMA JOIA DE VALOR 

Novissi.mo modelo para recepç-ão m:urulial em ondas 
curtas e longas, por 900$000 apenas, em prestações de 
60$000 mensaes. 

Já estão á venda, com os maiores dístribuid_QJ;.e.A. dos 
Radios PhiltiJs. · 
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signal senslvel do seu pensa• 
mento, o mundo se vê obriga
do a reconhecer que só ha na 
terra uma voz aut.orizada, dig,
na. de acatamento e de COD.· 
fiança: a voz da I,;rejs.. So
mente alia se tem feito ouvil' 
atravez dos seculos sem sub
terfagios e sem . contra.di-Oção, 
porque somente eBa é o eco 
daquella "Veritas prima" de 
que fala São Thomaz, a ver
dade por egsencia que é Deus. 

Estabelecida por Jesus Chris
to para guia da humanidade, 
não só nas questões puramen
te espirituaes como ainda nas 
temporaes connexas com as ea. 
pirJt.uaes, a Igreja tem exer. 
cido sua missão em todos os · 
tempos e em todos· os togares 
com a mesma firmeza, co!ll a 
mesma autorid;ule, com o mes
mo ardor, graças á assistencia 
que até o fim dos seculos lhe 
dispensa o Espirito de Verda· 
de. E onde quer que Sllrja um· 
movimento capaz de desviar !> 
homem do seu -fim sUl)remo, 
eira suseita Apost-olos do Bem 

:-e traça as normas de conducta 
condi~ntes com os principi<?S 
ete.rnos do Evangelho. 

Ha preettiamente 50 annos, 
um desses raros. guias que a 
lg-reja tem dado á sociedade 

1 christã, ou antes á .s~ciedade 
j simplesme~e. -.levantou sua 

v-0z para a;àvogar a . causa do 

Salas 2437J43 - Phone 2-3633 - Caixa Postal 4364 

.proletariaà:o e delhni:tar _os 
princi-pios basicos dE). . justi<;a 
dentro dos quaes se de,".ia esta· 
be!ecer a solução de 'todo_s os 
problemas pendentes e11tre pa
trões e operarias. Dá. fiel ap-

1 plicação destes principios ad-

Os principies fundarnentaes 
da · pedaçogia sovie~:ca 

Sempre foi nossa .a.ttenção pu
blicar nesta folha noticias bem 
documentadas que senissem de 
argumento favoravel aos nossos 
pontos de vista em relação ao 
bolchevismo. O mell1Il0 temos 
íeito em relação ao hitlerismo, 
a o liber,a.lismo atheista que mar
caram o verdadeir-0. cónceito de 
democracia. 

Noticias. Commenta.rios. Opi
niões sinceras e dignas de cre
dito. Tudo tem sido publicado 
no sentido de esclarecer aos nos
sos leitores. 

Mas nem sempre o resultado 
é brilhante e verdadeir,amente 
feliz. Muitos não acreditam, por 
má vontade uns, por ineonscien
cia outros. 

Julgam-nos pessimistas demais, 
dizem que vemos negro onde é 
ouro sobre azul. Porem ás vezes 
ha factos, cuja veracidade é in
negavel. 

Argumentos inneg,aveis, verda
deiramente indestructiveis. Per
t,ence a este typo de argumento, 
o documentai-lo que hoje apre
sentamos ao juizo e leal esp!rito 
de critica de nossos leitores. 

Referimo-nos ao relatorio de 
Kallnin sobre os problemas da 
Pedagogia DA U.R.S.S Negar 
ao "camarada" Kalinin autori
dade para o assumpto, é ser ou
sado! Como tambem seria ousa.
do e improduetivo negar vera
cidade a.o documenta.rio que pu
blica.mos uma vez que elle füi 
publica.d~ em primeira mão e si
multaneamente pelo "Pravda", e 
a, revista "Bolchevike". 

O conun.issario do Povo para 
os Negocios da Eáucação, na 
.Russia, começa por definir os 
Fcipios que regem a Educa
~ ·nas socled.a.des burgueza.s. 

"A moral até agora tem sido 
uma moral de determina.da. cla.s-
88. Sendo a sociedade eonstitui
da por classes, a Educaçã~ deve 
poasuh' um caract.er classista. E 
•'IQQilciaQe~a~ 

ção é impregnada de hypocri- J que a mentalidade oollect!v!.sta 
sla, de interesses vis, cheias de deve se manifestar em toda par
contradicções que reflectem o an- te e sempre. Est.ejlllmo~ pei:sua
tagonismo da sociedade capitalis- didos da.s enormes ve.me,gens do 
ta. " eoI!eetivismo. O t~ho collec-

E ele continua, definindo pon- tivista. deve ser a base da pro
tos de vista, orientação e atti- ducção, e é part.icula.rn;.ente im
tude dQ governo r\llll!O frente á portant.e conceatrar-mos nossa. at
Pedagogla: tencií6 sobre a edUCfflO oollecii-

- "Em sell8 fins e methodos, vista no campo, nas :kolkhoses ... " 
a educação communista é funda- Aqui o coDlllU8S&rio . oonfE>saa
mentalm.ente opposta. á Educa- se meio vencido nos se~ desig
çã.o bu.rguem. Como o part1do mos e esforços, em trans&>rma.i
communista se propoz .a realizar a mentalidade individuo.lista do 
a cU:ltura das massas, no senti- pe.hl, radicada pela tra~ição mi
do de collabocação a.o Este.do So- lenar nos camponeY.es principal
vietico, é claro que orientaremos mente. 
a Educa.ção SOVietica de modo outro ponto in.teresM!lte · é o 
a prestar o maior auxilio po~- conceito que elle 'tem da Cultura 
vel a essa lucta de classes." geral. 

E defende em seu relatorio uma 
nova orientação de patriotismo. 
Differente é claro do sentido 
que usamos. Uma vez que não' 
se restringe ao nosso conceito 
de j)atrl.a, que geogi,,a.phicamente 
não ultrapassa as bonteiras do 
nosso paiz. E para explicar se 
melhor, ser mais claro e não dei
xar duvidas, Kalinin f,az suas as 
palavras de Stalin: 

"Devemos fazer tudo pa.nt que 
o mundo Interno possa dizer, re
ferindo-se á U.R.S.S: - eis a 
m!nlm vanguarda, ,a minha bri
gada de eleição, eist o meu Estado 
opera.rio, eis a minha patria ! " 

E para conseguil-o, elle suggere 
para isso: ' 

"Não um amor platonico e 
theorloo, mas um a.mor activo e · 
in.domavel! Um amor que não 
conheça sent,lmento de piedade 
para com os inimigos, e trepide 
frent.e aos maiores sacrificios 
pela. Patria ". (Pa.trJii. communis
ta, naturalmente!) 

Mas não é só. Elle diz amda, 
fixando conduotas a seguir. Mos
trando uma orientação de seu 
governo: . 

"O\ltre. necessidade da. educa
ção communl.sta., é inouical- no 
BQM. rnttnaeaia ~-.»il 

Vclho lobo que é, evita attAn
glr o assumpto no seu ponto ca.
pital. Não se arrica a definir-se 
claramente. Sem dizer o que en
tende por educação gerál, limita-
se a dl2er que: · 

" . . . Actualmente a necessi
dade de elevar o Iúvel da cultu
ra geral deve ~r levada a serio 
com particular inter.esse. Uma 
vez que, a economia. do pai.z 
tem progl'edido, a lnclu6tria mo
derna como a agricultura collec
twisadas reclamam operar!os 
mais cultos, e aptos para os of
ficios da admini.stração sovietica." 

Rapidamente procuraremos ex
por os topicos princlpa.es da orien
tação pedagogica na Russia. Pelo 
que citamos os leitores facilmen
te pod~rão concl.ulr pelo sentiáo 
anti-catholico de tal Pedagogia. 
caracterizada que é pelo seu sen
tido utllitat:lsta, desprovida de 
qualquer pr-inclplo moral, e de 
todo valor eepintual. Uma vez 
que a educaçãa communiat.a. tem 
por eacopo orientar a. educação 
da juventude no sentido de obter 
o maior 1'8Jldflnellto meeha.mco 
posaivel, sem iew.r em centa 0$.. 
valDMIJ espfn1:uaes '-'o bíomem,:: 
• flnelt41* 6 lillUl4 

sala.rio não seja deixado ,mica... 
mente ao arbítrio do patdo• 

· mas reservar,· quanto posstve!,.: 
1 ts associações profissionaes ~1 
cuidado de estabelecer nisto , 

; que fõr de justiça. 

! 
. 8.") Velar, emfim, por (IUé r;f 

propriedade privada nãp sej8' 
· absorvida por onus e ~ l tos". . · · 
\ Tivessem estes principios sfJ 

! do fielmente observa<los du.: 
rante estes cincoenta annos ··• · 

1 não assistiriamos hoje.J1,0;)1or., 
ripilante espectaculo dá _ _:.~es. 
truição sistematica d~::.·. ~~a! 

i guerra em que estãQ)~m -o-ho-. 

1

. que mais os . principios socio• 
logicos do que os intei:esseâ. 

, economicos. E;-qúe"no seio dás 
j massas, como sobretudo· nas 
i consciencias goV'ernamentae!l 
1 faltou o elemento _primo.rdia1 tt 

1 

base indispensavel da justiçàl 
· social: a caridade christã. ·Jil. 
i Leão XIII, porta-voz do pensa,, 
mento fundament;l,l da Igre.:Jtll 
não podia deixar de· menciom1~: 
este elemento: "App4ique-e,.~· 

cada um - escreve elle - :i 
fonte de actividade que lhe ln~ 

1

1 

cumbe e isto sem demora, di~ 
ferindo o remedio, pode serti 
que se torne incuravel um maJ:~: · 

, já de si tão grave. E'sse . oijl 
governos façam uso de sua au .. 
toridade, protectora das leia· 
e das instituições; que; os :rf.; 
cos e os patrões se lembrem de! 

! seus deveres; que os operarlos_. 
1 cuja sorte está em jogo, defen.i. 
' dam seus interesses por meioli 

MANMORE OE LEÃO Xllt 

legititnos. E visto que -só a re. 
ligião é capaz de destruir O: 
mal em sua raiz, lembrem-sei 
todos de que a primeira ·con
dicção a realizar é a restau•: 
ra<'iío dos costumes. christãos, 
sei~ os quaes mesmo os meios 
sugeridos pela prndencia hu•. 
mana como mais Micazes, fle- · 
riío inaptos a produzir; resulta~. 
dos salutares·•. 

trario, negligenciai-os seria visão clara <las· attrihuições 
contribuir, directa -ou indlrec-1 das duas sociedades, espiritual 
tamente, ao choque inevltavel e temporal, ninguem porlerá 
proveniente do desequilibrio negar, traçou, em linhas impe
dos direitos e deveres mutuosl' recivels, as normas a sAguir 
d.e capitalistas e, trabalhado- pelo Estado na solução <kste 
res. problema. 

Leão XIII foi esse guia ln-1 Os oitd intígos em que elle 
comparavel. De entre suas nn- ! formula a funcc;ão do J<Jstado 
meJ·osas en.eyclioas (l-ue teste- ; rel~tlvaruente ú questão ope..., 
·munham a:ltamente d:e seu Z(?lo · 1·ar1a, guardam toda a sna ac

==========' 
Casa da Deviva 

Providencia 
pela manutenção da verdade in-: tnalldade: A Casa da Divina P"°v!den
tegral na sociedade, a "Rerum l "1.º) Fazer reinar a ordem eia, sita á Rua .da Moôe.;a, 113, 
~rum" occupa o primeiro I geral en'J p1•oveito de todos. i que ampara, gratuitamente, in, 
lugar no que diz respeito á i 2.") · Ser justo para com 1o-: numeras orphãs e invalidas .. 
que.~ão social. Ella cristaliza I dos. e não trabalhar em favor tendo iniciado a reforma e 
os princlplos cllristãos que se de uma classe <'Om prejuí:rn restauração do predio onde 
eneontram implícita no Evan- das outraR. funcciona, apella para os cora
gelho e cuja investiga<;ão já 3.0

) Dispensar maior soli- ções generosos pedindo-lhes 
de ha muito v'ínha s1mdo le· citucle aoR p0quenoH qnc nfto' um auxilio, por modesto 'l"e 
vada a ef!ei.l.o nos principaes podem defpncler-se por si mes-, seja. 
paizes europeus. Charles de mos. · Os donativos poderão ser 

Coux, Villencuve Bargemont, 4.º) Afastar com sabedoria entregues ,nesta Redacção 011 
de ,Vfehm. }1ontalambert, la as causa.s de conflicto,;_ 1 â Rua da Moóca, 113. · 
Tour de Pín. Albert de :.Vlun e 
tantos outros na França; Ko-1-
ping, vou Kettcler, Hitre· na 
Allemanha; Vogclsang na Aus
tria, Manning na Inglaterra, 
Mm falar ele muitos outros, fo. 
ra:m, pode-se dizer, os inic;a
dores do movimento christiio 
em prol elas classes trabalhis
tas. Este movimento encontrou 
na "Rerum Novarum" sua mais 

EVIT·E 
nonRRECIM{NTOS U! 

t~~P/~~1:ag;:i~'lo~º:: te0:~t i Confie seus predios á nossa organi-
Iente directriz para seu desen- : zacãO que au~mentareffi()S SCUS 
volvimento e melhor organiza- ' .• rendimentos. ' 
ção. 1 

Neste documento, que até i li .-ft. p ..1 •· I" 
hoje não tevp,. igual. encontra . A z e! a ~ora r e w Ia 
plena solução o problema di!fi- 1 .. 
cilllmo das classes, criado, se- 1

1 gundo affirma o Dr. Alex Car
rel em seu livro "L'Homme, 
cet inconni" pela fa-'lta de 
proporção en'tre o rapido de
senvolvimento da tecnica mo-
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sfio d9 apoio ~ pelo go- .. ~..._.,..__-.A,,_.,._ ·t~ ......... = 0 d~n.· · A«- nevamtlD't€ razfü:,. Não pre- apeHo emoeiowtn1;e que, J)el-as que º·· p~wo. d.a FMil.ç.i a.:,c:eite obra q:ue, em outras ci"l'CURS· ..,~~ .,."'......,, v~ uuv 

wmo 4o ~· Pétain ao na- go ...... de ' qu~ -lguns dos ·cisamos mostrar o que signifi- a.ssigna.trn·a.~ do RevmG. Padre qual(ÚÍer accordo . tj·Ut: _tenha ..., · d cwao6es tuncias, nos teria enchido d-e "'= ver ~ ..,. ~ 
~ · """' propt'lf as e ã ·· DueatiHon e do Sr. Jacques I por fim a chamada co.ttàbora-de ~idades 1>a-11ee:aas s o, a ===:;:======:===:==::;e:=========-==:;::=============:: . . . _ 
llSle r.espetto, inllludlvelmente Maritain, pode a&Primk com fi-

1 
ção franco-_germa~'Cil, im.pJ:i. 

~. e revelam. um.proposito de .e o o li e llll a· ç·: .... a·-.· ... ···•·· .. ··.... D a z· 1 s o' 1· e·t·1· e a delidad-e o ci«m0l' iudig.nauo e cando- IH.Hna atltl!Fhç-a mHitat-oo~boràção q-ué :°nfir-ma larga- _, angustiado da Frffllça-martyr. c~pleta · co.:n a destr-.u.l~ão d~ m«nte as impressoes que o cur- ;· . . . . . , . 
00 ·dos acontecimentos nos vinha E' a sef;U-inte, a meueagem tn,&roade. 

~~d~ d·irigida ao P-resid:ente Roose• Sabtmos q~ e~ressam~ à 

·· ·* welt: vonta~ dos nossos 1:om~tri-0-
. MÍiito importante é, por exem- "Cidadãos francezes vivendo ta~·. e a .. corwii;ção di: milm11·ai. ~/ a: <lecl"!l,i'ação do. General C!l--

tt"ou»; :·-0néfé dos France7.es Li- na America e não pertencendo de fr.a:ncezes ao assegwa-r-v~ 
vres t1o· Orlente Media, que, em a ·partidos politicos, eX-pre2s~ que. dependemos todos da v~ 

• iJllocução dirigida a seus patri- ·mos nossa completa. lealdade e tor-i-a dos britannieos, ~. cios -estabelecidos ·na Syria, infor- , , 
devoção aos ideaes descrtl}tos dos. pelos &ta.dos ~ •• .mou haverem sido retiradas 800 

toBelada.<i de ârmas e munições na sua declaraçãQ de 15 óe . llenum:mmos COJn 'melo o- vi• 
dos ·c1epos1tos franéezes de Baal- Maio. .gor a Po.Utioa de ~H~llaç:.~ 
btt-k,, afim de s"rem enviadas .n. Estamos. prornndamei.ite·per- :eom a~~ 5 
Bagdad, evidentemente para fa- turbados pelo destino ~ noSn deae,io. e i~ ~ ~ 
cllltar a acção dos nazL,:;tas con- devotada patrJa e tive..;~ sem- f~ é---. w,~-us ide;,.;,, tra os britannicos no Irak. .....,.. ~ 

Como se vê, não se trata, nes- pre a esperança de~. o go- :,e~~ de; .bonr.a", 
te facto, de uma att!tude de sim-
p1es "lalsser faire" ou "la!sser 
pas.iier", E' uinlJ. coopemção ac
ttva, .. de alllaci.o effectivo, que o 
Governo de Vichy uresta á ex

, pan.~ão totalitaria, 

* Não foi menos importante a 
'leclaração do ·.general .Dentz, alto 
xtmmÍssario france?. i1a Syria, 
lUe,' fa,lls.ndo pelo IDicMphonc da 

l"..adro Levante, m'íirinou exwes-
~nte que o Marechal Petaln 

~i . ~' "~--'-'--w_a~r~_-&.jf.w~,b,3 ' .. ,. "'.'"\·~ .,..,,"'.e~m'.o"!l~s; dos av 

' 

· · ·naZistas destinados a bombardear 
. os· brtt.annicos no Ir~.k. · Eviden
temente, essn faculdade de pou
sar in;lplica na faculdade de se 
abastece:r de gazolina, etc., sem 
o que o direito de pouso não te-
J'ia razão de ser. 

O general Dent?. <- o reJ)resP.n
t.ant.e do Marcclml Pet.alll na 
Syrill,, 

* Tão persuadidos estão os na
tistas, da efficacia desta collabo
r-ação, que de Paris lrradia.ram a 
noUcta. de que, se. os norte-ame
rtcanos nssaltarem a Martinica, 
que é colonia franceza actual
·mente ntilisada para. guardar 
grande parte do ouro do Banco 
de França, a guarnição daquella 
localidade preferiria fazer saltar 
os depositos atirando-os ao mar, 
a entregal-o.s aos americanos. 

Como se sabe, os depos!tos de 
OUl'o do Banco de França eram 
dos maiores do mund9. Que in
con:veniente soffreria a causa da 
liberdade e da independencia 
franceza, em que este ouro fosse 
entregue aos y2nkees~ 

* 
(Conclue n-a 2.3 pag.}" 

A IGREJA DE S. BASILIO E' UM 00$ 
MONUMENTOS. DA AN'l'IGA RUSSIA, DE 

RARA BELLEZA ARCHITETONICAS, NUM 

DlSPARATE DE ~TORRES DIVERSAS DIS

POS_:~S. ÇO~ HARMONIA. 

CARTAS. ·REQlilBft>AS' 

Com intenso j,ubno venh@ 
a-ccusa:r ~ oftieio de :tL àe Oü· 

FJxmo. e Revmo. Mons. Er- tubro findo ~ qae V. Exc.fa. 
nAst.o de Paula me commun:ica a in~ 

D.D. P.resklente da Junta da Junta Ex€cmti:v:a do IV CmJ. 
Executiva do IV Congr~sso Eu- gresso EuchaTistioo Naci-0J1<ã.l 
charistico Nacional. · d.a qual á V. Excia. dig,nisf:i:wo 

' São Paulo. Presidente. 

! 
Tenho a summa honra de Bispo da Igrejlli de Deus, 

agradecer a V. Revma o at- embora o mais líumi-lde ent1·e 
ô REGIMEN SOVIETICO NADA PRODU- tencióso officio communicando- todos, amigo desse grande Es

ZIU NA ARCHITETURA, COMO NAS DE- me.a nomeação da Junta Exe- tado e dessa feliz Arcbi.diocese 
cuttva do IV Congresso Eucha. a que me prende, desde longos 

MAIS ARTES E NAS 'SCIENCIAS, COMPA- ristico Nacional. annos, laços de vene~:W B 

RAVEL AOS MON·UMENTOS DO REGIMEN Sei que essa Junta está ini- eEttima á pessoa de sens dois 
ANTERIOR. ciando a honrosa como impor-. grandes kcebis-pos, sinto-me 

Campinas, i de Novembro 
de 1940. 

A 1uennaaae entre o com
munismo e nazismo, identida
de d-e doutrina, de meios e de 
ftllil, lev~os a se ami:marem 
:mutuamente. Essa cooperação 

é tanto mais estreita, quanto 
a victoria de um é. a vtctoria 
do outro, porque os aproxima 
do fim commum: o ataq.ue á 
oi'l'·ilnaçã-0 catholica. 

' tante missão que lhe foi con- venturoso em estar liga.do a. 
l!Jssa collaboração é c·ompro- fiada e porisso faço vot-0s a rodas as ~andes rea.rb,aç"i'~es 

vad-a a todo momento. Desde Deus pelo pleno e:x:ito- de ~s , que partem d-esse vaJorooo po
o pacto russo-allemão de lm, act!V'idades. j w. O IV Congresso E1'cha1-<is-
que tem sido possível melh-0r Com estima e consideração j tico Naciona;l voo ser inernta 
eSJll':eitar atraz da maseara da o servo em J. C. glorificação a Jesus Ho..."1ia 
inimizade naz.i- oovietiea, "sl:o- t Franciai;o, Bispo l1e Cam- nessas abençoadas t-e-rras de 
ogam" <la propaganda bitlens- pi.nas. Pil¼U:iBinga testemunhas tla 
ta. Assim o caso do petJ!Oloo grandeza dalma, do 7.,efo e da 
polonez. Ponta Grossa, 30 de Outu- santidade de um 'gr.án·de a-p-os-Fogueira de protesto 

Em ootembro d-e l~i9, os rus- bro .,<kl 19-49. ' tolo O Alrebieta. Essa g1Mif.!-
eom o aev.J.do "'Imprtmatur- sr. Gabriel RebOuças de Carva-1 ae 1=rn• ae São Paulo, numa sos occuparam quasi totalmen- Exmo. ~- cação 41m en ante'V$· inexce-

cta Autoridade Eccl.elliastica, acha- lho, usando como sempre da ca- cam1:1anha de JUST:EÇA e de .sa- te a zona petrolifera, siooada Ag:radetJe:nodo a delicada. com- div-ei, tem a geranth--rhe o exl-
se espa:lllacw por todo o Brasil lumn&i. e da mentlra, rastejaram neament,o moral, provaruio dedi· a sudeste d.a Po-lonia. E' ver- nwn:icação de l5 do mez eor- to a benção dessà figura, in-· 
o llvriDho ® p'tl." td.e "Mara.vi- fmwsos contra o piedese Iivrlnho cação incondicional aos seus es- dade q:Ue as tropas· poi'On-ezas, rente, venho form ula,r 

00 
mais confundiv-el de ' Prelado qu.e é 

Jhosa AdVoga,da", ~os ~mos. dos Jlevmos. Missfom1,rios do Sa- timadisslmos Pastores e Mcen- ao se retirarem., destruíram a ard1intes votos pelo mais com- o :illum:re e 2l!:lro&l: Aree-bi"'Pº 
.,.,..;....,, __ ~.,.~ do Saa•·a.do Col.'aC_ão grado Coração de Jesus. dr-ado aJUOl· á sua Mãe Santissi- · t .,_ "---"' -· to ·t ... -- t ,_.,__,h .,~ s p·-..3-... a .........,.,. . .,._,__ a"' 
_,_._~ .,.. - . acl . 326 mawr par e l.lVS poços pewvu· t,>-<0 &Xl o ...,.. r ....... os pre- 1 uc; • <LUU>, =,-, ltr,:ru.., ',-

de Jemis. No 'CUimilo do desplante, inver- Jn11,, ~onsegmrnm a.fftlC ar feros e refinarias. Porem, logo Intratorios dessa r-600-m-nollH!a- 1 entadora d-esse vulto . ext.raor-
Esae pequeno manual do qual tendo o tituio do liYro "Mata- ~;::\selo t~~=:t9:· arreca- 1 que se c~s~ a occup~, da Junta Executiva do IV Con- <tlnario, desse .sac6l;dote tle 

constB. a Ncwena. e Triduo de vilhosa Advogada", capeando-o ,.,n..,;~ do de f .os allemaes enviaram para lá gresso Eucooristieo Nacional. qualidades ~taes . que é 
UI. d Nossa Senh ~. quan o nwnero o- . . t . ,,~ . Que 

,MIÇ8o de Graças a Nossa senho- com a cor ,1W, e ora, Iàetins já era bastante significa- equ-1pes m e1r.as ...., engen~- todos esses longos e Mons. Ei>nasto a.e Paula t> a 
m. e8iâ. :lá na ~ 9'ª edição, vi- apparece 

O 
sr. ~e,s.s com O tivo, fot marcado O dia da QUEI- ros, que .restauraram as ms- m11ltiplices preparatorios te- bôa Tontade e enthus:iãsm-o à.a 

. saneio despertar e1,1t:re os fieis a seu inso1ente folhetim "Advogada MA DO PROTESTO. tallaqões. Agora, todo o petro- nliam, no~ dias 4o . Congresso_ ' li egregi;a. eommisa;ão. .auxilia;·. sublime e salutar dev-09ão á Vir- Mai'av-ilhosa"! como coroa ,..,... 
Dessa forma, no Largo da Ma- leo extrahido da região polo- • . e .,."mro, as mats Agradecelido a gPnt:ifozn. {b. 

gem 
1
~ sob 

O 
titulo de Vomitantio biJis, 0 sr. Gabriel triz de Sant'Anna, á vista e com neza está sendo eXJ)drtado em Ptedos-a-s e brilhantes homena- commumcação, é-me gTato 

Nossa. Senhora do Sagrado Co- Rebouças de. Carvalho acoima dil a. assistencia de 3.500 eatholicos. numerosos trens es-pecia.es p.a- i gens a J-esus Sacr.amentado, apresenw a V. Ex eia .. f\ a. 
1'-aiflâo. nactrões os Sacerdotes extrangei- cujas vozes entoavam o Hymno ;r-a a Allemanlla. Isso porque os ! llomenagens que condigam ta1!-. todos os dJemajs :roe:m,~ da 

A, ®voção que os brasileir-0s ros, dezraspeitaado, nominaimen- Nacional Brastleiro, os folhetins I to com os seutimen$os cafiloli- í'-OffiJ!rissã~ ~rva oa meus 
C!Ollsagmm á Saatissim.a. Vil'gem te, as pessoas sempre e muito do sr. Rebouças arderam solem- naz~~· conceden~ á Russia l eos do povo brasileiro, como tna"is sineeros votmr .,de felic!
Jilie ãe Deus, em suas dU!emu- venerandas de ,s. Em. Rlwma. nemente peLa.s chammas d€vora- sov1clma a occupaç.ao da zona, com o pregresso e gra,Ddeza dades no d€sero1)éRJio. aa a:r-
1&1 • ~ é ,nn"""'.....,,=-t. Dom, ~,,Hão ~> P.rincipe I d .._ J 

·nwoc~. • ~ .,_~ doras de fogo petrolífero. de petl'Oloo, firmaram urn ac- essa me.,opo e. d11a missão, !}edi:ntfo ao m~mo 
' meme,-e. maJor e melhor a.tma que ~ J§reja \BruUeitra, a de S. Oxalá. a. FOGUEIB.A DE PRO- col'áo.secreto segQBào o qual j Para cada um _d~ membro.s tempo J}aa'a ·oodos .ai;i esoolki-

os catho-Iieos possuem PHª o E:reia: Riev.ma. J;)om José Gaspar TESTO - assim dénominado . · . ' dessa Junta El:ecativa peço a . .' 
cleamoPoillamento da ~. de A1'onseca e Sil'va., Arcebispo aquelle acto de d€1'esa á digni- a Russia garantia a Allema- Deus copio™ graças para o das bençâ'Os. d,e Deu-s. , 
~. Protestanttsmo, etc., Metropolltaru> 4~ São Paulo e ·as dade dos Cathollcos, SIRVA DE nha, o fornecimento de todQ inteiro suceesso 4e suas a.e.ti- Com sentimento de,reiteraua 
:aa. sua. obl;a de cir.a.nia. e ·llO seu de outrOB ilhlsi;res e virt.uosos sa- SERIA AOVBR-TENCIA aos ines- petroleo ext-rahido. vidades. · · · est_ima firmo-me- de V. F.xei:!t. 
plano de clesobr-i8'iammção do cerdotes patdclos. orupuiosos e venaes calumniado- E' ainda po&siv~l duvidar da Subscrevo-m& hu:miide oorw, e!'lJI .fosus 
Biaail. Tatna!2ha calumnia e tal ousa- :res da Igreja., do Brasil e do Po- ,. ~ , De V. Exci.a. ChTi tt> 
~ infmieos da Igre,ja não ig- dia f'.-Or&~ ju.st,a. e mereciàa.meme. vo Braslleir-o, Filbo clevotadissi- cooper~ao rusSCl-alle:ma, dea.n- ·, servo em Jesus Christo s • 

noram iaso. Tanto é a.sBim que J ca.sttg~. · mo de NOAAA. SENHORA AP- te desses f.aetos, que se tor- t Antonio, Bis~.'- lle p~ I t. Adalberto, -~., ,h- Peii-
dial.,.., felia. M ~ de. ~IWII ~ e·Filliai ~~"'- 1~ fl'e®eute..Z :~. t.~a.. 



' 

Diste multo beri, o santo Padre 
Pio XI qué 1.tma das p-ràgàs dé n-esso 
seculo é um certo naeiomlllsmo mys-

_, I\ PRO?AGA.NDA NAZI-... ! A tico e feroz, que empana a l~z 

emw..i:uu-a a µropaga.llda na-. das lnteUi~enclas, a serenidade 'dGs 
, :z.J:sta lW Brai:;ii. Já tivemo"; oc- l caracteres, a imparolàlklade das cor.-
:<:a.':iiã.i:J de uesmas(mrar um cer- 1 sciencias, e lev~ os hom.e.ns, ain<la 
·tu.l:à.l;r. MPlh> i\lourào, que, abu- mesmo os mâls correctos em outros 
<S:niido ÍW'S<.!l'U.pulosamente do assumptos, a perder inteiramente o 
iisOOile A~t, Cm.-'ho:tica, á qual senso da équldadé e da justiça quan-
'llli:Il.C3. pertenceu, :inja:riav-a 08 do entram em scéhà u vaidades e 
-~eci:~ catil-õl<í.=s, qae, se- ~nteresses nacfonae.s. 
~ .t.-~ da Sta. &,, Na apreciação desse erro, deve-
·c-0~ o n.aaismo. .Ag01·a, me>$ despir-fios inteiramente de toda = ®tM indi11'iduo, que se d!i e qualquer forma de romantismo. 
,~ de nma ll:UÍ\Tersidade Evidentementé, o patrtotismo é uma 
~ema (já. não oo pede aci·e- grande virtu<le, e nli>guein se pode 
4it8S:' llOS titnlos CQ.81 qae $la gabar de lhe ter dado mais profundi-
lt;-c:Ilts f,;-fl. ~esenta em pubLi- dade, consi·stencia e amplitude, do 
:'<:OJ-,- companheiro de ~llo que a lgt-eja Catholica, Não se de-
Mom:ão, sa.hi!Nre CtP.111 um fo- duza dabi, entre-tanto, que os exces-

; llleto inájgesto, em que o na- soo de nacionalismo são como que 
'~ é nada :mais_ :nada me- ism "-péchE mignon", a lo1>vavel e se-
: uas. do q,;te ~ T.oà.Q.ll d11ctora hn>erirophia de uma coisa 
_, grãos de mcenso bara;to d:l. excetleme em si, em quàlquer caso 
,l;,-a-Julagão :~.m ~ 110 uma paixão innocerité e plto'ri~sca que 
~li;aa> dQ2 ll(WOS :'1dek>s. não faz senão révelár a gràndeta de 

·JW ~te :uota.:r qae os sentimentos claqueHes a (luem e.lia 
!~tas mooionaes oo domina. 
-~ f'-OStufil::ml fazsr calo- Se essa graciosa "hypertrophia" 
1·osai osi;~es de seus sen- se transformasse em semm'lento un.a· 
t~.ní:.os catholicos. Jdello nime dbs · povos, á qu. excessos de. 
.'l'fui1tiio_. em l:ISU fervor, cheg-ou barbarie, dê orueldade, de injustiça, 

t,,_ B::':ur_;xu· o t:im'lo de membro não assistiriamos? A que ficaria re-
~-ª Acção Ca.thol:ica que não duzida a vtda internacional que a 
Hm perteru,-e. O individuo, que Igreja· se esforça tanto por elevar á 
era llOS :inter.essa, se proclama altura dos principiós generoeos, bran. 
catholico, apostolico, romano. Jos e suaves do Evangelho? Essa 
Nús lhe d:iremos que não é ca- graciosa "hypertrophia" a que re-
tho.l:ico, apostolico, romano: é sultados chegaria, senão a recondu-
um hypocrita, cheio de niá fé, zir o mundo de hoje ã situação en:i 
fil1looe8pi,ritual daquella "raça que a viu e a descreveu o autor do 
ele viho1·a;;•·. condemnada por famoso ·"homo homlni lupus"? 
!·-fosso Senhor Jesus Christo, Assim, pois, todos os catholicos 
Jf):·qut-· xt-'IU<'ia. a discordia e a se devem esmerar por possul-r um 
,·o,1rns:w [-mtrn os filhos de Deus patriotis'!'lo s-in~ro, v.ivo, inteltlgen-

0 folhei.o deRte infeliz (qâe te e efficaz, mas em varrer pua bem 
'J :,•u:; q1wira apiPdar-se de sua longe de si a peste do nach>nallsmo 

,~i lli,i!), procura demonstrar, pagão estátol-atr~" que falseia à fun-
t; uHm 1 iuguag,·JJ1 d~ trapo, que do toda a conc.~pção i,olltica interna. 
,-Hve-rgu1tharia qifalqu,w meni-. cioAal christi que ~i-,vemos t~ 
IH) th~ gTVI?ü eae,olar, o s.e,guin4 

t,,.: o naz:ismo é pacifista e ~t*-"-
Uio é re,<,pon'la veJ pela actual Isto posto, ! bem evidente EJUe a 

= 
tsm vl1to '110-rçado a formular votos 
ou conoeitos que, embora semf)re ins
pirados nos intoresses'da Igreja, po
dem coll:i-di1- com a va-rdade naç.ionaJ 
ou os im-o-resses de certos pai.:es. 
Será po.- fsto o LEGIONA.RIO lnhni
go destes palzes? Por.q1.1e ama a Deus 
mais do que ama a estes povos, po
der-se-á deóuzif' que elle é inim-190 
destes povos? 

Para quem conhece dois dedos 
de cathecism-0-, a pergunta não deixa 
margem a duvidar. Só IY.I um amor 
do proxlmo, -rdadeiro e desinteres
sado: é o q1,1e se inspira no amor de 
Deus. Se, portanto, deixamos de 
amar ;i. Deus para amar inais o pro
ximo, nosso !/pf-oprio amor do proxi• 
mo soffre com isto uma deterioracão 
essencial q-u-e o transforma em ~m 
egol-smo mais ou menos desfarçado. 

Ass-lm, pois, não se queixem 
aqueltes cuj<>s interesses ou vaida
des nacionaes sacrificamos ao amo, 
da lweJa: emqunnto a'lnarmos a 
Deus. saberemos amar devidamento 
o proximo. 

*** Isto posto, é bem evidente que 
nossa linha de conducta se situa .fo
ra ~ acfma de qualquer sympathia 
pa1·a com este ou a(luelle belligeran-

··,<~--

Plinw CORREA DE IJLIVElla 

franca, ltalia 
e Allemanna 
- r ÍAT:tktt:zcan· ... ;-~ 

vaerra; o na~ismu (~ o paladino imprensa cathollca deVe oomtlater te. Não queremos apoiar os excessos 
<:,., sincPrltlacle no mundo mo- este perigo, e jamal$ tomar qua~- nacionalistas d:e uns cont:-a os excet• 
(i<cnw; o 1w.zis1110 não pe1·se- quer attltude capaz de o alimentar. sos nacionalistas dos outros. Quere-
gu", uws prot,-ge o ,,atholicis- Não tem sido Oi.ltrG g esfêrçi 110 moe, isto sim, nwstrar a u11s e ou-
11111- A. s;mpl,,s eumunenü;ão LEGIONARI0. tros que, a-cima de suas preoccupa-
""" thes.r>:cs sPrilt snfficiente Reatméhte, commenta-ndo !n:Va- çõe~ nachma-1-istas, devem attender 
)Htn1 refuU,l-a,;, tal a sua oppo- · 1 · f h 1• ai · aos i11teresses supremos do Reino 
si,;:lo t>.os fados im1is evidentes r1ave men e, a a guns anllos, à 

trama intrtncada dos ácônteclmentoil de Deus. 
!il>:t·,e, 1~8~1ilí!Pªvew.,: "litttrrtlcfifnl!•~ tel'rrôl'Ó felt'o ~:a~ ma-. • Por . ahl se ,99n:ipr.ehende como 

.\fas, semi:m, será instnicti- nef,a a jamais auhó~dlnár a orienta- andam errados os· que suppõem que 
"'-' rlleonlar um: pmwos aeon- ção de nosso Jornal li* conv-enl,&ncias som~ lnim!gos dos po'llos ltaliaflos, 
tH,imF\nlo,: l1istoricos, entre políticas de qttalquer pátz ~rangei- aflemão, ou francez. Evidentemente, 
mu':•.,s .oul.rus_ Logo depois de ro. cath~llcos, lflterramente eathQli- nossa amittde a esses povos não se 
subir ao podt!l', o snr. Hit!e.1· · 1 - · tti 1 · 1 pode transformar em ·uma ldg·latria 
frr a. ssg11i11:e (krlaraçiio ao cos, e-xe ut,vàm

5
ente ca O icos, ª 1111 • ceg:a e desgovern-ada. Mas, attendi

ca preoceupaç o q.ue nos tem guiado, 
' Da:il·.v 1\fall" ,fo Londr!>s, qne na _observação do scenárlo interna- dos em primeiro logar os interesses 

estreitamente ·das ~as e das 
rosponsal>Hidades <te governo ponti
fl~, q1otantas e quantas fígw-as aci
mtr-avel&, ciliadas pekl ltatle á tgre
Ja, poderemC>S ap<>Jrtar! Como amar 
um povo a quem Deus conferiu a 
suprema ho-nra de ser à pepineira 
daquelles sobre (;tlj&s hombro.,'\ r&-
cahem, com maior frequencia na 

terra, as ft1ncções do ·governo mais 
augusto e mais ard1.10 do mundo? Se
rá possível amar a Igreja e não 
amar a ltafia? Não ,o cremos. 

Deixamos de mencionar, inten
cionalmente, os muitos títulos que 
fizeram do povo italiano, na arte e 
na sciencí-à, um dos primetros do 
mundo. São titÚfos certamente glo
riosissimos. M-as por mais gloriosos 
que sejam ficam na 1~numbra, quan
do postos em comparação ·com os 
títulos ~obrenaturaes que acima enu
meramos. 

Os que me conhecem de per·to 
.abeni o enti1usiasrno extraordinar10 

que voto á Al:emanha, e a grande in• 
fl L1encia que ella teve sobre minha 
formação. 

Sempre ':'ui, e se Deus qutzer se
rei sempre, um admirador da intel• 
1 igencia vasta e logica, da vontade 
ferrea e destemerosa, da personali· 
dade singela e atrahente dos alie
mães. Admiro mesmo tanto a Alie• 
manha, que não hesito em dizer que 
pouquíssimas nações, no mundo, po• 
deriam concorrer tanto para a glo
ria de Deus, ~anto uma Allemanha 
totalmente catholica. 

Ha, no Brasil, muitos preconcel• 
tos anti-germa-nicos que decorrem, 
ou da guerra de 1914, ou das dif
ferenças habilmente exploradas que 
existem entre o temperamnto brasi· 
lelro e o temperamento g-ermanico. 
Sendo eu embora um anti-nazista re
soluto, intransig;ente, e meticulosa
mente i-ntra-nsigente, tenho sustenta
do, a-té em rodas de amigos, muita 
discussão em que me empenho por 
mostrar que é um et-ro enorme trans
formar os sentimentos anti-nazistas 
em sd,ntimentos anti,germ-anicos. A 
Allemanha não é o nazismó. E se 
ho~ esta-mos em ~mpo ide'ologico 
opposto ao do governo de Berlim, 
jamais deixa.remos de desejar a pros
peri-dade e sobretudo a santificação 
da AJl~mm,ha cathol.i-ca, apostolica, 
romana. E é ex.actamente para que 
isto se dê, que desejamos com todas 

' as veras dã alma ô ·esft-t;tjãméi'ltéf 
da ideolo-gia nazista. 

Não semos inimigos do nazismo 
apeza-r de sermos amigos do povo ai• 
lemão. Sómos amigos do povo alie
mão e por isto somos anti-nazistas. 

., .. ;:~ 
t1nhtir:on ,~m Rna edição de cional, tem sido a do Reino de Chrís- da ~reja, l'li.nguem vota a estes po-

f; •!•· AgoRfo dt' 1934: "Os p vos m~·,~- symnat'-·1a do 'que o LE- Da Fr~nca q d' '? C d to. ara nés' como para São Paulo, ~ ~ ,. ,., ª . · ue 1re1 - -a a vez 
:.,·, uaes prolllnmas <la Allema- • h · d GIONARl-0. que as circunstanc1·as me forçam a nao a JU eus nem gregos, oi.reultt)I· 
i, lrn. l1fí.o P1Hl 0 rn solndonar-se Evidentemente, em todos os po· fazer qual,.uer erlt"1ca a· al,,um facto dados nem eirc1Jncidados, mas ape- ., " 
l da guerra·•. A i:.;uns annos de- nas catholieos e não càtnolioos. De vos ha bons e mau-s, e julgar um occorrido na Fra·nça, tenho. um pouco 
i,u,'<, lüg-n após a annPxac:fío pouco ou nada nos interessa O re• povo só pelos seus maus elementos a impressão de que estou - fill lando 
,'os Sutlt0 t0 ~. al'l'irróou em dis- ., é cofsa perfeitamente inJ·usta e estu- de minha propria patria. Como ca-cuo e a alteraç .. o das fron-teiras po-
' ,irflo prtmmieiado em Rei- i·t· pida. tholico e como bras·,1~1ro, hab'1tue·1· , 

1 
1 rcas entre os povo:s. O q11e nos ln- ~ 

,· :,nn Jerg·, 11 º dia 2 de Dezem- t · t 1 ,Ora, pol-s mais que estejamos em me sempre a achar que a França 
t-ro de 1938: '·Nmite anno se eressa - e rs o v vamente, apaixo-nadamente ·com t da I desaccordo com o totalitarismo, co- era uma especie de irmã primogeni-
,1,,monstrou sei· ta.! á nossa . , -- o a a ma, com todo o coração, com toda a vontade mo poderíamos fechar os olhos bis ta do Brasil, que por isto mesmo ti-
, ommunidad0 d0 e,;pirito, que - f t · 1 . 1- ..., 1 virtudes explendidas de 11ossos ir- nha no mundo latino, e em toda a 
,,,,1 ammi dispost·os a arr'scai· 0 - e a ron eira esp ritual nvi»rve ~ 

' que separa os fllrn>s de Deus dos fi- maos catholicos da ltaiia, da França Christandade, uma preeminencia glo-
nso da espada pa.ra conseg· uir · d Alf h E 11 · d li f · b 
0 

q-ue pedimos: "l<Jm l.º de Fe- lhos elas trevas. Tomem os assump, ou a eman a? ·' contra e es r1osa, que e a azia o o jecto pre-
tos e interesses humanos O feitio que escrevemos, quando escrevemos di_lecto de nossa estima. 

vere-iro de 1934, o snr. Hitler que q-uiz~: elles sô nos 'int&ressa- contra o totalitarismo? Ou será an- Se fosse escrever sobre as mui-
~eclarou solomnemente, n o rão na medida em que a favorece- tes para nos associarmos a suas tas razões que nos levam a amar a 
Reichstag: "A. affirmaçii.o de · .,.d. preoccupaçõ-es. a suas luctas, a seu,; França, teria qlle encher um numero 
~ a ABemanha teria a iatfm- rem ou pre., .. rearem a exàltàçio da &anta l"'reja e· 0 •• --..... t d soffrlmentos, que tomamos a posição inteiro do LEGI0NARI0. E talvez 
.çã,o tle violai· as fronteiraR do . .. • . ._ .. _,,..,,.. ... .,, 0 e 
es-md-o austl'iaco é um absur- seus ad~rioa. Se iÍIÍlô não ê uma em q-ue nos encontramos? isto não bastasse ... E', pois, melhor 

concepção "christocentrJca" da po- O que diremos a 'respeito dos ca- que na commoção destas rapidas 
do, e está desprovida de qual- IT · · t -· ,· ; _, é · · · d' tholicos italianos? Se em relação aos palavras fique dito tudo. o,, França 
qner fundamento. "E d<>nois i rca ,n ernac on ... , o caso de ,zer , _,,, que a· 10 ..:-.,,., d ... ser· t u do · c1· catholico~ do mundo inteiro nossos nada se pode dizer de melhor, se-
da t'emi-llta:r-iz~.,ão da Rh@ia- .,..~ ~ o mun º• sentimentos são fraternaes, em re'a- não ... que é a Franç<?,. 
.i.ia, enviou um memorandum *** ção aos da ltalia tem 'além disto algc 

<W. potencia.'! :s-.ignatarias do Esta ·coneepgão ohrl•tocentrica de flHal. Com effeito, os cai;_holicos *·1'* 
~f'ratado d-e Loca.mo, em que se e, ·porque christ-ocentric!'J authen- não são apenas os fieis, mas tamllem Assim, pois, desilludam-se os ex• 
~~ "0 Rereh não tem ne- tica, ecctesiocentrica - da polltlca, e sobretudo a Hierarchia. Or.i, á tes- ploradores que, sob pretextos de na-
fl'.(lmma ambição te;rritorial na impõe uma exigencia auetera. Sem- ta da admiravel e virtuosissima Hie- cionalismos offendidos, procuram 
·=:muTO'I)a". Sabemos como a pre que determinado acontecimento rarchia 11:a1iana, quem encontramos, apontar a tanta gente bem intencio-
Au.'¼tria ® a Tchecoal.ovaquia deve redundar em detrimen-to da senão a figura veneranda e augusta nada o LEGI0NARI0 como um 'ini· 
foxmn covm--demente ab.l,nclona- 1-greja, é nossà-obrigação desejar que daquelle que é, como Vlgario de migo. Diga-se o que se disser na 
nas pelos guvernos ele Paris e eHe não se veriflq-uc, e isto por mais Christo, a !ei de nossa intelligencia, confusão da hora presente. o futuro 
J~. e saerlficada:s ao "es- importantes que sejam os in-teresses o gula d-e nossa vontade, o senhor nos darã razão quando disser que 
ll™:!O vital" de uma ~ão sem temporaes assim sacrificados. Os va- de toda a nossa dedicação, de todo só cumpriram bem o seu dever os 
"11m~s t81Titol'iaes na Eu, lores tem uma hlerarchia. 'Amar a o nosso enthusiasmo, de todo o nos- catholicos que_ souberam conservar 
ropa", sõ para se evitar que Deus sobre todas as coisas é preferir so amor? E se, em torno do Santo durante a tormenta o duplo senti-
ttm:a. guazTa e.nsanguenl.-asse O a todas as corsas a maio,- gloria de Padre, procurMmos discernir as fi- rnento do amor a todos os povos, 
Mundo. Deus. guras dos collaboradores m3is i11ti- e da preeminencla incontestavel do 

Qmmto ã.-<1 Jlfll'Segui~es reli· Assim, pois, o LEGtONAfU-0 ee mos, da~uelles que partilham mais Reino de Deus.' 
glosas do nazi:smo, negai-a2, se-,-~, 
rã accusa:r o V-aticruio de taisi- "-.. ~~:,:,:,:,:,:_~~;.l:.=:.:.:.:.~:.:.::.::~: .. :--.:-.. ---.-_:· .. _::_:-_: ... ..:.-----.:~-=~-----.;.."'"_-_-_-_-_~_-_:_----_-_-_-_-_-_-_-_-_-,..-_~_""-~~-==--~:=--::~,:_-==_~--: ... -:'.: .. ~-:,=-::-=.~-~---=-=...,= .. =..=_=_=..,=..,==_~==-=:_~q-
uade, pom do Vaticano é que -

tltl o.rigína ª maior parte elas l _ C A-. T H 0. L 1 e O .S llõtlclas neste. sentido. Ist.o, 
nataralmente, fica muito bem 

Comprem e 1l e I u à l v ame n te suas joias e seus presentes na conhecida J o a Ih a r; a 

CASTRO 
., 

1. Officínas proprías 

a um companheiro de Mello 
Mourão, mas repugna a uma 1 

eonscienc:ia verdadeiramente 
cmhollca.. Alias_. é preciso não 
ê!lqueoer que as Oi"d-ens e con
gregaç~s religiosas q.ue sof- J 
f:rem a per~gyição nazista, 
tambem existem aqui no Bra
l!lfl, e sabem de scleneia pr-0- . 
pr:ia, o que se passa c:om os li 

irmãos de habito. E' necessa- Rua 15 d.e Novembro N. 26 Unlcos concessíonanos dos afamados 
rlo muita desfa~ez para ne- : ,;. 
gar estas coisas. Pexém, a das- (E.fQUilla da Rua Andüeta) r e_ I o g i o ·s " E L E C T R A " 
façatez é o materiitl oo (11le são '------------------------...,.,-----------------------------' .flllt@:,~. QJ!stiua. ! . 

~ e Acmtn2Stfflqll0: 

\,tua lmmacuhtda Com,eiçàe, d. j 

Telepbone, 6-1588 

oa-~ Postal, 2849 

A11ao )6$300 
" exterlar • 25t,lOO 

Semestl-e . . • • . • • • 8$000 
" ex1lertor • • 18$000 

Numero avulso $300 
• atraz11.do • • $400 

Rogamos aos nossos as,;ignan .. 
tes communlcarem a muda."lça de 
seus endereços parca a ca.Jxil Pos• 

' tal, 2Mt. 

ANNtTIWIOS 
tabelia. sem compromisOOI 

Não publicamos c~llalloraçao 
de pessoas extranhas ao nossq 
quadro de reda.ct~ • 

o LEGIONA-RIO tem () m:t• 
:timo prazer em receber visitas 
•is insta.Ilações de sua redácção 
e otfieina, mas pede que não 
sejam as mesmas feitas naa 
2a~ 1as. e 4as. feiras, por exi; 
· ~., :· ,, s do serviço. 

•• 
NUAÇÃO 

DA 1.• 

PAGINA 

• 
o LEGIONARIO já tem de

nunciado insistentemente a for
mação, em varias paizes, de 
"quintas columnas", compostas, 
não por extrangeiros, mas por 
nacionaes capitaneados sempre 
por pessoas do estofo de um De
grelle, um Quisling ou um Seyss
lnquart. 

Revelou-se, agora, que tambem 
o Egypto tinha seu Quisling. Era 
o general AziZ, ex-chefe do Es
tado Maior do Egypto, que re
solveu, UA semana passada, fugir 
de avião de su11, patria, provavel
mente com destino aos an-e.iàes 
do eixo'.· 

Evidentemente, esta fuga só 
tem uma exp!lcação: o general 
Azh; estava organi2.ando alguma 

· trama que, descoberta pela poli
cia, tornou indispensavel sua ex
patriação. 

* Um pormenor interessante que 
se divu'.lgou a proposito da fuga 
do sr. Rudolph Hess, e que não 
queremos deixar de accentuar, é 
que esse político vivia cercado de 
a.strologos, hypnotisadores, etc., a 
tal ponto que nas rodas bem in• 
formadas de Berlim chegou-se, 
em dado momento, a attribuir a 
fuga ( ?) do sr. Hess á influen• 
ola de um desses indi:viduos. 

o f.acto é interessante de se 
notar, porque os proprios nazis
tas, que affirmam a incompat1. 
lillidade dôs dogmas catbolicOl 
com a sclencia moderna, são a.go.. 
ra obrigados a reconhecer que um 
dos seus se dob:ra.va ao jl.lgl) su
persticiOSCt, ilTaciona-1 e 9Viltante, 
de occul$istas dessa espeal.e. 

Mas o facto tem um signirt
cado mais profundo aind-a. O na, 
zi:jmo, com suas divindades pa
gãs, não é apenas uma obra d8 
charlatanice, e revela sl.ngt'l1ar 
estl>eiteza de menta:ll.dade (lUenl 

o suppõe. Na sub-estructura. 
ideologica do nw.:lsmo, existe uma, 
forte infhlencia ooouit1ste. e ca
baillstica, que vem a.gora á t.ona, 
inetdentemQlte, a prepositf> do 

·#..lleal, 



(Conclusão do n. 0 anterior} 

O VEROADEtRO REGlME 
CORPORATIVO E' O INOl

VIOUO TORNADO MAlS 
LIVRI!:' 

'.t\ celebre encyelica "Rerum 
Novarnm", dil que todos os 

11.)regoeiros dé falsas doutrinas 
em materia social pretendem 

carta Pastoral sobre o 50;º universario da 
Encyc1ica "Rerum Novarunt" de s. S. Leão XIII 

ideais mestrns que o espirlt§ 
christã() extrahe d-a ti:adicçã<\ 
humana, doutrina que ostenta
maximo equilíbrio em eontr.as-; 
te impressionante com o irrea--' 
lismo marxista e liberal. Ellas 
ensinam principias geraes; 
mais não podia fazer o Chefc, 
da Igreja; as reformas concre
tas da ordem economica são do 

fazer-se uma arma, falou, disse que existe uma ordem ehrm- E· inega,vel que a "Rerum Novarilin" teve sueeesso enor
til, cujos principios estão n-0 justo meio, equidistantes dos n:ie. O cardeal Ma:aning, da Inglaterra, o cardeal Gi-bbons, dos 
extremismos. Netta o grande Papa condemnou o.s abusos do Estados Unidos, os congressos catholicos ae Sevilha, Tan'Íl-
1ndiv'idualismo liberal, reconheeeu a neceasidad-e da reor.ga- gons e Valenta, na Hespanha, dão testemunho da repei'cus
:n!zação profissional e approvou a intcrven-ção lll-Odera.da e s{io sem par daquelle documeJ1to pontifício. 

domínio da tecnica e escapam á alçada d-a Igr-eja; as aplicações 
dos principios sociaes, a organização do direito de proprie
dàde, de associação dos operarios, não pod-e ser feita sinão 
pénêtritndo na discussão ela urdem econumica, das ~ondicçõoo 
dá vidâ mà.-teriàl, pontós estes não attingidos pelo magistraoc, 
da Igreja. As encyclica,; prefixam umn orientação, assignalam 
limites intrasponiveis; não p,rntendem resolver todos os pro
blemas. São como uma lei substaBtiv'a c-uj-as direetrizei; vão 
reger regulamentos particulares e inspirar a solução dos mul
tipk,s problemas da vida pratica. EUai;; con-vidam para um 
trabalho de ràflexão, debuxam a. ossatura. da dou.tclna, assw,
tam mha basê ê apontam para o fim q-ue deve ser attíngido. 
Não dispiiiltl'lam dó trabalho de reflexão, suppõem uma elabo
ração constante da doutrina em funcção das necessidades de 
ca,da momento e cada região_ 

EHPletiva do estado em materia de trabalho, Intervenção qil.-e, · Ainda mais. Compare-se o artigo 417 uo Tratado rlc Ver
si é ás Velles inopportuna, inhabil e até perturbadora, é, iné- sàiHes, de 29 de junho de 1919, com a encyclica de Leão XIII. 
gavelmente, em muitos casos, u-tH e até necessaria para sup- Os princ!-piós adoptados pelas potencias signatárias daquàllê 
JJJ·ir a insufficiencia dos ag.rupamentos sociaes. o immortal trata-do de paz coincide:m com os prhicipios expostos tié<la 
:Papa deu a verdadeira noção de "democracia cbristã", liber- "H.erurn Novarum·· vlnte e oito am100 an1é8. ll1m afüboo iiéfaêl
tando-a das nebulosidades dos que queriam identifi.cal--a com les dois nolaveis docume11tos a mesma doutrina, ós mesfüos 
determinada forma política ou confundil-a com o socialismo. l)rf11cip[os e tudo exposto quasi com as mesmas J)alavras, re
Esta doutrina é a absorpc,ão do individuo e da associação pelo !ativamente ao respeito á pessoa humana, aos direitos de asso
estado; o regime corporativo é o individuo tornado mais livre ciação, salario normal, dia d-e oito horas, descanço semanal, 
lnais forte, pelo poder da associação. Está claro tratar-se: trabalho das crianças, generalidade dos principios, inspecção 
aqui do verdadBiro corpo.rativismo christão e não elas falsi- do trabalho. E' uma justaposi<;ão muito suggesth'a, qu-e per
ficações do regime corporativo impostas pelos estados tota- m-itte affü-mar qual a fmJte clond€ dimanou a legislação tràba
litarios com a brutalidade que lhes é peculiar fazendo o es- lhista que pouco a pouco todas as nações, inclusivé o BrasH, 
tado · absorver o individuo e a associação. ' vão acloptando_ 

A' luz de princlptos assim elaborados, os catholicos pro
curam adaptar seu proceder ás exigenclas dos tempos e, em 
evol~o progressiva, vae-:,;e firú1audo uni.a doutiiua· do ca.
tli.ólicismo social, com no1'1nas bem claras para a solu<;ão elos 
càsos particulares é cone.retos até onde não chegam as en. 
cyclicas devido á sua natureza geral. 

A REPERCUSSÃO DA ENCYCLICA Disse o Papa Pio XI: qúando a,pós a granel-e guerra ós 

A governos das potencias trataram de restabelecer a paz sobre ' encycli~a "Rerum Novarum" vrovocou, mais do que 
se previa, applausos ge.raes, mesmo nos meios anti-ca- bases duma completa renovação social, entre as leis feitas 

tholicos. A grandeza a importancia, a opportuniclacle, 0 inte- para regulamentar o trabalho dos operarias, segundo a jus
resse do acto pontificio foi registrado por todos 08 publicis- t!ça e a equidade, decreta.ram muitos tão conformes com ós 
tas, pelos estadistas; para os auti-clericaes e para ús catho-' princ'ipios e direeliYas de Leão XIII, que parecem int~_ncion~1-
licos, a encyclica foi uni. acontecimento. 0 mündo civillzàdo mente copiaáas. Não ha nenhum éxaggéro nessa àfl'Jrmaçã6 

E' o que ensinava a doutrina tradicional obrigando o pro. 
1wletarlo a distribuir s-eu .sui:rnrfluo aos necessitados. Hodier,. 
nàfuênte éstít doutrina deva ser ma.is ampla. O proprietario ;lã. 
tjlo tem stmi,t~~ntente a obrigarão de dar sen superfluo; sBu. 
8@vl!r ê tãz@r d<i éonjühcto de seus bens um uso que, ao mes
mo tempo, lÍi.ê perni!tta tirâr as vantagens a que tem direito 
e ser util. á collectividacle. O emprego util á oollectividade não 
su1Jpõe necessariamente a alienação do pruprio hem sem van
tagéin pessoàÍ. Ha muitas maneiras de empregar :-;eu bem de 
iliódo uti\ e ao proprietario cabe a escolha, sendo aquclle bem 
dej_jêftdéiite dâ. pessoa. 

ele Pio XI visto "como o tratado de Versàilles já êllàdó no 
está diante duma nova phase sociai: a Igreja não renega mls- artigo 13.,' incluiu em seu estatuto, um direito exp'ressó de 
são de illuminadora, de guia dos povos; Leão XIII fez brilhar 
o farol que os vae illuminar neste instante dos destinos da cll·feza do proletariado uuiversal, acloplando lodos os ensitía
humaniclade. · . mentos da "Rernm Novarun\ ". rn a Organizac,:ão lntefüaélofütl 

do Trabalho, com sede em Geneb.ra é a melhor 1'esposta aos A encyclica sobre a condicção dos operarias, escreveu 
I..eroy-Beaulieu, é algo mais e superior a um programma eco- scepticos e aos maldizentes que não acreditam na obra sociàl 
nomico; é o osculo de Christo aos pobres e o amplexo da ela Igreja, A SITUAÇÃO DA SOCIEDADE AO TEMPO DA 

"RERUM NOVARUM" Tgreja ao povo. E' a attitude do pae que se põe cm meio de 
seus filhos, separados pela inveja, para relembrar os mulnos 
fieveres de amor e paciencia. O Papa viu a sociedade mode,r
Iia dividida t'\'tt dois campus inimigos, viu até os combatentes 
dispostos para batalha,r, e no meio dos dois exercitos plantou 
a arvore da cruz ... O Papa está com a razão. Sómente Deus 
poderá restituir a paz social. A arte, a sciencia dos homens 
soffrerão malogro nesta em preza. E' necessaria a in f.ervcn
ção divina, pois (JUe é muito g-.ravc o estado da sociedade. 
Houve um philosopho affirmando que Deus passara e já che
gara a epoca de o reconduzir para a sahida das cidades o 
mundo moderno já dispensara seus officios. Pura insesat~z ! 
mais do que nunca_'! S'''.'.iedacle reclama Deus e o Evangelho. 
Assim falou Leroy Be:rn11eu. 

Entre os commentarios sem conta da l~ncyelica sobreleva 
6 que é devido á pena <le J<lmilio Olivier: "O papado. diz elle, 
sempre quando da intervençàu nos negocios .humanos, teve 
momentos extraordinários. Foi heroico quando cm Canossa 
e alhures, humilhou a arrogancia da força bruta. Foi civlliv.a
àor tanto quando presidiu ao renascer da sciencia F> da arte, 
como quando defendeu a dignidade da, razão e a liberdade d.1. 
vi:mt1:1,d.e coptj:ll, .os. fatal_ismos philosopliicos e scientificos. Foi 
]lolitico quando amoldou a vida religiosa á nova sociedade. 
Leão XIII ·eleva-o a posição saliente tentando, sem intromis
são na politica, reajustar a convivencia elo capital e uo tra
balho ... Na encyclica "Rerum Novaru.m" Leão XIII ultrapas
sou a si mesmo: tornou-se verdadeiramente o Pontificfl da 
luz e <la harmonia &--erena. liJsta encyclic.a é uma maravilha 
de elevação, de equilíbrio, de linguagem eleganté e ponde
l'ada expondo interesses e ideaes oppostos. 

O Papa não se colloca numa indifferença economica: lem
bra que o estado deve ter entranhas e não se desinteressar 
dos males populares. sendo esta uma das suas funcções mais 
importantes. No entanto não se esquece que a theoria do es
tado providencia, tão sympathica aos extremistas e socialis
tas, geraria calamidades immensas, arruinaria a personali
dade humana, imporia aos poderes publicos previsões acima 
de suas luzes, responsabilidades superiores ás suas forças ... 

Certamente que apoia as reivindicações operarias pois 
que reconhece os fundamentos. Os operarios, ao envez do pro
ceder economioo, pretendem ser o salario em funcção das suas 
necessidades e não depender da lei de offerta e procu-ra. Es
ta pretensão tem acolhida no escripto pontificio. 

Mas alli não se exageram ambições irrealizaveis com 
I>hrases vagas, approvações geraes tanto do estylo socialista· 
com rigor quasi mathematico expõe-se o ju1Jto e o que aberr~ 
da equidade; ha recommendações para moderação, bom senso 
e respeito do direito alheio; aos gov~rnos se fazem aclverten
cias contra complacencias culposas, para evitar violencias 
contra a propriedade, desordens contra a segurailça publica. 

Sem ,que tenha enfases arrebatados, o texto da encycli-ca 
sustem uma emoção continua, com seu estylo terso. O Pon
tifice sentiu todas as angustias do pobre, recolheu todas as 
lagrimas dos afflictos; ouviu o mineiro resfolegar nas pro
fundezas escuras das entranhas da ter.ra, a mulher operaria 
tiritar de frio dentro elas quatro paredes ela mansardas; abra
ça todos que s-offrem com caridade enternecida, env'olve-os 
com a effusão da solicitude paternal; a todos quer dar a luz 
do dia, o calor da vida feliz. Os políticos inter.romperam suas 
competições e commoveram-sc com esta linguagem de sabio 
e de apostolo, de estadista e pontífice, onde rebrilham as cla
:-icles vindas do alto. 

A imprensa franceza escrevia "a menos que não haja pro
posito deliberado de ser cego e surdo, não se pode desconhe
cer os esforços da Igreja catholica em favor do bem estar 
social, nem deixar de ouvir respeitosamente os ensinamentos 
da Igreja externados pela bocca de seu augusto Chefe". A "Ri
vista Tnternazionale" justamente a considerava a obra por ex
cellencia de Leão XIII_ No fasciculo necrologico que lhe con
sagrou em julho ele 1903 assim escrevia: " ... aquelle gran
dioso pensamento de christianizar tudo quanto havia de bom 
ele honesto, ele justo, de util nas theorias e na pratica cl~ 
movimento social modermo, conseguiu seu aperfoiçoJi,mento 
com a celebre encyclica "Rerum Nova.rum". 

A "MAGNA CHARTA" DO "TTRABALHO 

Q ascen~ente conseguido por_ Leão XIII sobre a classe elos 
operar10s grangeou-lhe o titulo de "Pae dos Operarios", 

e a encyclica obteve a denominação de "Magna Charta", do 
trabalho. Foi uma homenagem muito justa o acto do Governo 
Brasileiro, mandando collocar, no salão nobre do Ministerio 
do Trabalho, no Rio de Janeiro, o retrato a oleo do Papa 
Leão XIII, cunhar medalhas com a ephigie daquelle Papa 
e publicar, em edição de luxo, a encyclica "Reru.m Novarum", 
reconhecendo assim o papel saliente do pontífice em toda le
gislação trabalhista moderna. 

Fói uma verdadeira cruzada emprehendida pelo Papa: a 
libertação do pov~ da escravidão do ouro e do utilitarismo. 

CRITICAS A' ENCYCLICA. 

MAS, ao làdo de tantos adntinuloros, apparecera.m :rn cri- Q muudo achava-He dividido mn duas da.,-;s~,-;: o,-; ca11ita!t<1, 
· 1.ica.s tle adversa.rios. U11:-;, Plllhora concordando que do HYS· ta_s que obsorveram todas as riquezas e os pruletarioH pr.l· 
tema social vigente resultassem graves damnos aos operarios, vados dê to·éias as vantagens sociaes. o operario Unha tod.aa 
<lesejavam que a condemnaçfto ponlificia não ferisse a coiis' as liberdades, mas na verdade todas ella,; se re,mmiam na 
tituiçào fundamental do systema existente, nem discutisse às· iiberá.acie dé morrer de fome. Desde o principio do mundo to<l-0 
relações das varias classes, esclarecendo os direitos e deveres o trabalho das gerações anteriores estava accumula-do em pou. 
de cada um em particular. cas mãos; nada havia para o pobre, a sociedade não lhe con• 

As accusações que iam appnrecmido niio JH'0Vinl.uw1 tão Cf<dia direitos. legitimamente podia rceu,;ar-llw o trabalho. 
sómente dos ultra-conservadores, mas tambem de antigos re- Érgueu-se a voz de Leão Xl!I em favor da classe operaria, 
volucionarios que, com audacia, censu.raram o Papa de alimen- como outrora fizeram seus illustres antecessores, sempre que 
tar as rivalidades entre as classes sociaes, favorecer o es- a sociedade esteve em perigo. Seu ensino, seus conselhos 
pirito ele revolta das multidões e suas tendencias demagogi- ericontrarani., a principio uma surda resistencia mas, com o· 
cas. Estes não He queriam convenCBr de ter chegado o dia dé tempo, coú~eguiram modificar a mentalidade das classefl pen• 
executar-se o dirnito tio pov-o, dirdlo ,de que dles lambem sautes, inspirar nova lcghdac,:ão que res1rnil.v 1J:-; direitos na
foram pregoeiros, quando dizüun :,;er o Papa o inimigo dai! turaes humanos e r·hrisl ,i.oH, e condonma formalmente toda i.~ .• 
multidões, e pelo qual ora 1i.ropugnava o romano Pontiftce, justiça e falta dE' nnwr. \Tais uma vez a hist01·ia pode repeth' 
dentro de normas sabias e prudentes. Era, cm summa, accu- a formula: Os l;:1,1ns fornm os benfeil_<_>rns do passado, sã.o 
slldo de provocar aspiracões rev-olucionarias. os benfeitoi·es do JJ1'l'H<'lll.c. i-;erão os salvadores do futuro. 

Os commentarius da ~ucyc!ica versaram sub.re alguns pon- I-Iouve uma Pt>tw,1. diHs<' Leão xru, na qual a philosophia 
tos tratado:,; pelo Papa 4w modo gene rico e, sobre ellés, exigia- do Evangelho govcr11ava os estatlos. "NaqueUa epoca a in. 
se juizo l)re_ciso e ?eterni.(liado. . . . . _ , • ... ,~ .. rJuenci~_ d~- sa?e<l~ri~ ~-111-i-d~ e sua _virtud!-') _divin~ :t,J<W-_et;rava 

A propnedade e e deve ser J1Hhv1dual, mas seu uso deve fias leis, nas mstitu1çoe~. 1H1s cosltu:ies dos J)ôvos, nas ca. 
concorrer, para o bem publico. Quaes, portanto, os limites do màdàs e folações dà sociedade. Então a religião instituida 
direito do proprieta.rio sob este aspecto? Um próprietario pot' Jesus Christó sofühtincnlo estabelecida no grau de digni
agrario tem ou não libei·dade de excluir vástas extensões de dade que lhe é devida, florescia por toda ]Jarle. graças ao 
terra da cultura agrícola para as reserva:,; ao nHo de püro füxó? fávôr dos principiós e á J)rotecção legitima rlo~ magistrados, 
Qnamfo é quf, o u:,;o se torna. em abu:,;o? Qual o momento da Ent.ãó ó sácerdoció e o ib1perio viviam unido:s nor uma feli:M 
intervenc,:ão do I<J~l.ado? hární.óhia ê amigavcl troca de 'bons officios. AsHim organiza.-

O capitalista, depois ele satisfeita a necessidade e a cóÍl· -da, a, socie_áade 1iJ'oduzia fructos superiores a qualquer expo
veniencia do proprio estado, deve com o supe.rfluó prover ó çtatiV'a conhecida, o que consta <;!e innumeros documentos que 
pobre. Como cómprehender este preceito? Será legitimo su.s- a teimosia dos adversarios jamais poderá destruir Si a EJu. 
tentar que a satisfacGão elas proprias necessidades àbrahjà., rópà christã domou os povos bai-baros, trazendo-os· da fereza 
além do presente, t.ambom as futuras e, tmrlanlo, iiãó haver â nlansidão, da superHlição á verdade; si victuriosamente 1-e, 

transgressão do preceito quando se accumula um capital cuja péllU Invasões uiuçulmanas; si conservou a supremacia da 
renda vae gan1ntir a salisfacção daque!las previsões futuras? civilização e si, em tudo que é a gloria e honra. da humanJ. 
Seria estm· em falta procurar elevar-se na vida social e, assini, dade, constantemente foi guia e mestre; si proporc,-ionou aoa 
augmentar voluntariamente as proprias necessidades? povos a verdadeira liberdade sob tod<Js os aspectos; si sabia. 

Tendo sido escriplo na encyclica que os ricos são adminis- mente ftihdóiI instituições para sanar as miserias não ha du
tradores dos bens que lhes foram conferidos por Deus efu vida que tudo é devido á religião sob cuja in:,;pir;ção foz tan• 
1>roveito do proximo, dahi tiraram consequencias éxagerailas tos prodigios. 
principalmente quan-to ao limite do supérfluo. São toq:os póií.~ CôNSEQUEÍIIC~AS DA REJEIÇÃO DO 'CATHOJ_ICISMô 
tos smnmamente delicados e apresentam difficuldailes qitasi · · PELO$ PODERES POBLJCOS · 
insoluveis. 

Um acervo de bens materiaes exuberante pará um, nem 
sempre o é para outro. Não se pode sustentar que qué:th téili 
dois palacios deva privar-se d.mn. Em nonie da clótitrinà dà 
encyclica de Leão XIII houve quem tivesse sustentado aquel
la obrigaç,ão. 

As a1)parencias frequentemente enganam. Não será mais 
aconselhavel que o capitalista a1ilique pa.rte de seus haveres 
na flin<lação duma nova industria, ao envez de gastàr em áctós 
d-e caridad-e, certamente sempre dignos d-e louvor, mas qúe 
trariam auxilio, menos duradom·o e a um numer.ó nienor de 
indivlduos. 

COMO COMPREHENDER E APPLICAR AS ENCYCLICAS 
ENTRE todas estas diversas questões a de mais difficil 

.:.1 solução foi sempre a em relac,:ão ao quantitativo do salario. 
Surgiram vivas polemicas: a encyclica. dizia que a retribuição 
não devia ser inferior ao sustento elo operario frugal e moti
get'ado. Perguntava-se si aquelle modo se referia ao salatio 
familiar - o necessario para o operario e sma fái:i::tilia - óti 
ao salario individual - o suficiente para a pessoa exclusiva 
do operário? E a razão da duvida provinha ela asserção da 
mesma encycliea de estar o pae obrigado a mantença da prole, 
em virtude de lei natural imutavel. Ora, para aquelle fim o 
opera.rio dispõe dum unico meio - o seu salario; conseguin
temente este eleve ser tal que corresponda ao sustnto do opc
rarlo e dos seus. Replicava a outra opinião: a ser verdadeira 
essa these, desappareceria a equivalencia entre o srviço e a 
retribuição, o trabalho dum teria a retribuição corresponden
te a muitos, a medida do salario passaria a ser o maior ou 
menor numero de filhos, um operario intelligente, activo mas 
sem prole, ileria retribuído em proporção meno,r à outro de 
capacidade inferior, caso tivesse familia maior. Onde então, 
a justiça'! Seria irnpraticavel a obrigação do pagaménlo dé 
salario sufficiente para o sustento de toda a familia, fosse 
qual fosse o numero dos filhos! Argumentos fortes de ambos 
os lados e de solução muito difficil. 

As respostas a cada uma destas questões particulares e à 
outras que podem surgir no perpassar dos tempos, dàda a di
versidade de cireunstanciàs da vida social não estão expres
sa.mente exaradas nos dócumentós pontificfos, más á!li se êli· 
contram os princípios q\le, manejados com habilidádé, pt6põr· 
cionam soluções adequadas. As encyclicas sociaes formam, 
desde a publicação da "Rerum Novaru!h", o codigo ela dou
trina social ch.ristã; r:onstituem uma magnifica synthese das 

N-0 entanto, esta in·fluencia ci'Viliza-dora da rcligfao enrisfü .• 
ha mais dum seculo os poderes publico.s, longe de acce.l· 

tarem, porfiam em combater. Como consequencia, a noção de 
autoridad-e obscurece-se, as relações entre as cl:asses tm·
nani-se tensas, · os iritei,esses dos ci<ladãos entrechocam--se e
tudo faz prever a grande revolução, um inunenso sáru;. 

Quaes serão os fructos do grande cataclismo, já !'oi pr<~ 
Iiúriciado, em pagina de "fog-o, na qual, como em visão apo
calyptica; apparecem manchas de sangue; "Quando o gov-el'• 
no estiver sem recursos; quando a nação não mais tiver pro
ducção e commercio; quand<J as cidades, com fome, nada rece, 
bendo dos campos; quando os operarias, corrompidos por prtn. 
cip!os deleterios, procurarem viver de quaJqu.ei: mane,irn,; 
quando o estado confiscar todos os valores dos particulares;, 
quando as perquirições domicialiares f-orem os unioos :meios 
dé cobrar às corttribtJiçõés; quando bandos esfaimados per,. 
correrem todo o paiz praticàndo o saque; quando o caml}Onio. 
armado, abandonar a cultura; quando for devastado O campo 
varejada a casa, profana-da a Igreja, accesa a tocha in<--endia,. 
ria, derespeitada a familia; quando corre;r o sangue; quando 
cahir a primeira cabeça; quando a desolação estiver por toda. 
part€; então, saber-se-á o que é uma revolu-ção social: uma. 
multidão que se arroja, armada, louca de furor e respirando 
vingança; enxadas, niacha,dos, facões, ma.rtellos; a cidade 
silenciosa, a polit.ica no lar da familia, as palavras espreita
das, desconfiànça das opiniões, lagrimas, suspiros, silencio 
espónagens e denuncias, requisições inexoraveis, emprestirnri,'. 
forçados e progressivos, din1Hil1'o depreciado, guerra civil e 
invasão do estrangeiro, pJ·oconsules inhumanos, commissões 
de salvação publica com coração de ferro: eis quaes oi:; fru. 
ctos da revolução chamada social". 

As palàvras duma mera theoria correspondem o:-; aetos 
da vida pi'atlca soV'letica. Da Russia em fogo ao menoi:; apren• 
damos o aviso e a ameaça. Veremos, algum dia, o que ella viu? 

O futuro é um segredo. Mas o pJ·es€nte é um dever: o de 
oppor-se a uma acção revolucionaria que ataca todos os prin
cípios sociaeSI e deseja derruir a benfazeja influencia da 
doutrina de Christo. 

A benção ele Deus Omnipotente, Padre, 1•'ilho a EHpirito 
Santo desça sobre vó1-1 e permaneça sempre. · 

Dada na Nossa Residencia Episcopal da Cidade de Sã.o 
Carl-os, aos 15 de maio de 1941, quinquagesimo a.nntversa:rio 
da -publicação da encyclica "Rerum Novarum", do santt, 

Paidre Leão XIII. 1t GASTÃO, !'$•&!><> de São Cario-, 
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A OFl"ENSJVA ESPLRffA 

1 
DJA 18 - DOMI-NGO 'l,iital que aman-hã. dia 25, fa. 

A gente pobre e doente, A's 8 horas o1 Exwo. Sr. rão sua comm,unhão -paseha.l. 
necessitada em extremo sem Arcebispo celebrou a missa na 
medico e sem dinheiro, com a Cathedral Prov'isoria, distri

na, a favor do Revmo. Pad:re{ 
Antonio Lock. 

O Es_piritismo no Brasil 
está convencido ou tem a pre· 
tenção de nos convencer de 
que d~tro em breve, em fu
turo muito proximo será a 
religião da maioria ·' do povo 
lirasileiro! 

O [spiritismo 
esmola. e umas palavras que a buindo a communhão pascal ás 
convençam na sua ignorancia empregadas do commercio e 

CURIA ME'I'ROPC5LITANA 

(16-V-1941) 

da pretensa verda<le espirita, escriptorios da capital, tendo Mons. Ernesto de Paula, Vi-
não está arriscada a se. deixar nQ fim feito uma allocução ás ga-rio Geral, despachou: 

Capellão do A-syl-o de San~ 
Therezinha do Carapicuiba, ai 

favor do Revmo. Cgo. Bena~ 
clicto Marcos de Freitas; dU! 
CoUegio das Irmãs Servas ~ 
Espfrito Santo de Indianopo. 
lis, a favor do Revemo. Padre 
Miguel Durr. , 

E nós catholicos havemos 
(1 e nos resignar á condicção 
de uma das muitas seitas, 
naturalmente a mais nunier.osa e importante 
das seitas religiosas .. ; depois, do Espiritismo! 

E os lfardecistas gritam aos quatro ven
tos, desenvolvem uma propaganda vasta e 
perseverante pelo- Radio, e_ -a imprensa, na 
tribuna e na 1ialesira intim~~ visando conven
cer a todo mundo de que- ó Brasil é espirita, 
genuinamente espirita. Ê' o· legitimo inter
prete do Evangelho, prega a authentica dou
trina de Christo, é christão verdadeiro, o 
unico refugio da caridade e da verdade!!! 

B' de se ver como os senhores Medi uns -
falam do Evangelho da· caridade e da ver
dade! Dão a entender que sõ agora, é que 
o mundo abriu os olhos com a Revelação és· 
pirita. Só agora é que se vae renovar a face 
da terra com as novas luzes do Alem Astraes, 
0tc., etc ... 

E a offensiva espirita ahi anda furiosa 
ompregando todas as armas de propaganda 
na convicção de que o catholicismo no Brasil 
mais tarde ou mais cedo ha de recuar e dar 
))assagem ao triumphante exercito doii kar
decistas! 

E quando a gente ouve os energumenos 
o.radores es,piritas ou lê as suas obras de pro
}Jaganda e os seus jornaes, sente que o Es
piritismo no Brasil está numa crise te_rrivel 
de ncgalomania. · · , 

Pura negalomania ! 
Os homens da imprensa e aa li.adio es

'f!iritas andam com a mania dos numeros, 
das estatistas, dos algarismos astronomicos. 

Exageram, mentem, e tenho para mim 
1ue o mundo invisiv-el e astral ha de· entrar 
.,;J,s estatisticas espiritas, porque, deste mun
·'o, espiritas, gente de carne e osso, não é 
;:ussivel; haja tanto's neste Brasil!, . 

Não ha negar, ~ Espiritismo prolifera es-
11antosamente entre nõs. Attrahe curiosos, 
8nfermos, e até alguns homens de cultura 
scientifica ou litteraria, mas tão ignorantes 
(l-ID religião como qualquer Medium boccal 
,;1 analphabeto da roça. Isto porem ba do 
nos assustar"? Ha de nos fazer teme.r pelá 
l!Qrie da Igreja no B?·asil? 

ARMAS OE PROPA-GANDA 

O Espiritismo no Brasil possue hoje. in
contestavelmente boas armas de propaganda: 
- uma potente Estação de Radio, varias Es
tações radiophonieas espiritificadas ou com 
as suas novas kardecianas, um bom numero 
de folhas e revistas hebdom~arias, quinze
naes e meID:la<ls, as a{Juasinhas homeopaticas 
~ mysteriosos passes que curam tudo. 

.,tcc1·escente-se a isto a 1trma da caridade 
nos albergues noctm-nos, Asylos, bospitaes e 
distribui~ oo remedios e viveres e esta ca
ridade apresentada sempre eómo pr_evilegio 
eapirita e em roapagem, evangeHcal 

* p e. A-se a n 1 o 

illndir? commungantes. 
E ricos ,e pobres, letrados A's 9 e meia horas, visitou Ao Revnio. Vigario de Poá, 

e analphabetos, mas ig'norantes O ReS taurante Feminino da Li- Padre Eustachio von Lieshout, 
todos ,do A. B. e. da doutri· gaj ,das Senhoras Catho1 icas, licença para se ausentar por 

na chr!stã e dos nossos dogmas, cathu!icos, 9nde as commerciarias fize- 30 dias da Arohidiocese. 
ram solemne reuniao comme- v· · d apenas de sentimentalismos e d-e fradicções 1gar10 Economo a Paro-

de familias, não se hão de impressio1iar com morativa de sua communllão chia de São Vito, a favor elo 
a propaganda e a caridade espirita f paschal. Revmo. l'e. Carlos Simões da 

A's 10 e meia, hora::;. Sua R h O Espiritismo b.rasileiro não se propaga oc a. 
como heresia contraria á Igreja catholica e Excia. presidiu, na Curia .l\Te- Kermesse a favor d-a Paro--
inímiga da nossa Fé das nossas tradicções tropoljtana, ~ reu~ião ?ª Fc- chia de Tucuruvy. 
sagradas. Absolutame~te. O espidta àté ainda der~~ao ~ Mar~a.na 1< em,,1~-~na. , j P·rocissão a dav'or das Pa
ha bem pouco, fazia questão de se dizer As lo hoi as, S. Excia. 1 e- 'I rochias de 'l'remembé Nossa 
tambem catholico, apostolico e romano. Agora , cebeu uma grallde comrnissão Senhora do O' e Cam~os Ely. 
como se julgam os kardecistas senhores do de fieis da parochia de Nossa I seos. , 
Brasil e com a negalomania de religião na- S~~ora da ?~nsolação. _ ~ue l . Binação a favor dos RR. PP.
cional, só agora é que fazem ques~ão de se vieram agr_adecer-!he O tei sid? Olegario Barata e Cgo_ Bene-
cimfessárelll espirita1i. d_eclarado 1!1ª111ºvivel O ben~fI- d_icto Marcos de Freitas. 

cio parochial da Consolaçao, . _ · , 
No entanto a confusão vae na_ mesma. tendo s. J<]xcia. agradecido aos Tnna~ao a fa".o~· do Revrno. 
Espiritas catholicos e catholicos espiri- oradores. Em seguida conce, Pe. Aleixo M-0nte1ro Mafra. 

tas. Espi.ritas de sessão á noite e missa de deu va.rias audiencias. Confessor Ordinario das Re-
manhã. Espiritas de leitura do Flos-sancto- 1igiosas _Ir'rancu,>t:anas do Hos-DI A 19 - Segunda-feira 
rum e do "Livro dos Espiritos" de Kardek. A'. 
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1 
pital São.·Vicente de Paulo, em 

Espíritas de procissão, vela accessa para s , 101 as, . · xcia. ce ~-, Jundiahy, a f.avor do Revmo. 
São Benedicto, e bebedores de aguasinhas- e ,brou _a Santa _Missa na, Ig_reJa i Abbade o. Pedro Roeser 
tomadores de pas'ses e defumadores de casa. de Sao Francisco da Pen1ten· • 

E uma das armas de propaganda das eia para os juízes e adv-ogados, (17--V-1941) 

Capella, por um a,nno, a fa-'. 
vor da Capella de Nossa Se• 
nhora: Apparecida, em I.iouv~i- -
ra, e Capella de São João, em 
ViHa Yara. 

Procissão a favor da Paro-
chia de Louveira. 

Testemunhaes de Ordenaçã~ 
a favor de Lourençi, CavalHn:i. 

Binação a favor do Revmo. 
Padre João Pedro Ir'usenig. 

Trinação a favor do Revmo. · 
Padre Olegario Barata; 

Erecção Canonlca da Pis, 
União das 1rilhas de Maria do 
Çollegio "S,acré Coem· de Ma-
-i-ie". 
, Celebrar -rima M:jssa a mvur 

da Capélla de Santa Cruz, -em 
Itaquerá e Jazigo eia :F'-.i.milia, 
Lebre. 

Pia - Baptismal a favor: da' 
Capella, de Santa Luifá .. ·-- --,, 

MISSA CAPITULAR 

· · d E · ·t· t , · em commemoração da festa de mais per.igosas o spin ismo en re nos, e Hoje, ás 10 horas, com 9i 
a confusão é. o vestir-se de pele de_ ovelha e Santo Ivo, padroeiro da ela~. P_arocho de São Joaquim elo 11resença do CoFendOI Cabido 

n - 0 se apr . ta. ab ·t n t . t. . 'Flm seguida presidiu uma reu- C b , o ~ . esen r ~J ~ 1en e c~n 1 a a I ·r . . •· . , . . am ucy. a favor do flcvmo. Metropolitano, haverá na Igre• 
IgreJa cathohca e ás trad1cçoes calholicas ela, t~iao elos _Jui '.~t~.:' que fo'. ma- Pe. João Pedro l1'use11ig. _ ja Matriz -de Santa Jphigenia, 
nossa gente. Centros espíritas com nomes de tam ª Assoclaçao d? ~ant? ! Vigário da Parochia llainha Cathedral Provisoria · a tradl-
. t lºf . . . hº Ivo tendo dacto·posse a 11nmm-' -. , · , l . ·. . ' san os, pro I er~ POI a 1· . ra 'directoda - 1 dos Apostotm;. Vila Monumen- clonai Missa .. Capitular. Será 

Centro esp1r1ta Jesus, _Maria Josõ, A 1 h · , to, a favor do Revmo. Padre ool-ebrante o Revmo Sr C"'o · · · - · · - 's 3 oras concedeu au . · · b ~ Centro esp1r1ta Santa Therez1nha. d' . 1. ·' C . ·, Fidelis MaJietseh -1 Benedicto Marcos de Frêitas 
e t · · s· v· · p 1 1enc1as pub 1cas na -ur1a Me- i . . ._ .• · . 

en ro esp1r1~ ao 1cente de au ª: tropolitana I V1gar19 Substituto da Paro- fazendo a Homilia O Revmo. 
E em nome dos santos e das devoçoes A' 17 1 · . . . ··d· . 1 chia de São Pedro de Guayau- Sr. Cgo. Francisco Cipullo. 

vae o Espiritismo convencendo á gentinha hu- ~ s lOras, ptesi JU ª. 1 e_u- ============================== 
milde de que se pode ser perfeitamente bom niao _mensal da Commissao :--------------------------------.;..., 
catholico, e ... bom espirita, Executiva das Obras da Nova l-

Já não dizem por ahi que Santa 'Therezi- Calhedral, 
riha 'é um. grande esp,ixito protector, e'. foi DIA 20 - Terça feira 
"Medlum"? , · O Exmo. S.r. Arcebispo esle-

Medium não foram os santos como Santo ve ausente de São Paulo, 
Antonio de Padua e São Vicente? DIA 21 - Quarta -feira 

Baralham, confundem espiritualidade com S. Excia. v'isitou o Carmello 
espiritismo. Emfim, neste terreno os karde- de Santa 'l'herezinba de Mogy i 
cistas fazeru _prodigios. E' o pobre povo igno- d-as Cruzes, a. Matriz de São 

1 

:rll,nte acaba indeciso, perplexo, sem sabeJ' o Miguel e outras eapellas dos ' 
que, pensar e o que dizer do Espi-ritismo, arrabaldes. 
quando o vê assim tão devoto tão manso I DIA 22 - Quinta feira 
como ovelhinha e até piedosamente a mandar A's 10 horas, na Cathooral 

1 ce1eb-rar missas e a praticar devoções genui- Provisoria, S. J:iJxcia. celebrou : 
namente catholicas! solemne Missa Pontifical da· 

Ora, com tantas e tão pe\•igosas armas, Ascenção do Senhor. 1 

de propaganda, com tamanha habilidade, ves- A's 16 horas benzeu so1em-
tidinho de beato, devoto. humilde. cheio <le nemenle a primeira pedra da 1 

caridades e remedios para todos os males, capella provjsoria da nova 1 

negando o Inferno e promettendo felicidades, parochia de; 8anto li1dua.rdo, no 1' 

astraes, não ha de· o Espiritismo seduzir o , Bom Retiro. 
povO" qltt3 anda po1· ·ahi coibido. sem noção de' DIA 23 _ ~exta feira · 
ca,tecis.mo. numa eraif;a, ignoraucia, rellgioc;a,"! " · , . 1 

E que meios havemos de empregar para Durante O dia 8. ]j,xc1~. º?11· 
· conter ou neutralizar esta verdadeira offen- cedeu _innumeraH audienc1as 1 
siva espirita no Brasil todo? em Palacio. 1 

V.er-emos no proximo numero. A's 20 horas, benzeu a sede 

BRANDÃO 
do Centro Social Leão XUI, á. 

.... avenida Celso Garcia. 
DIA '24 - Sabbado 

UltLrnâ 
da Técnica Moderna· 

Encerade-ira *EPEL"-
é a mais moderna e per
feita enceradeÃ"a-elétri
ca, ~ apresenta os 
dispositivos conhecidos e 
já, antigos, rigorosamen• 
te aperfeiçoados, alEm 
de possuir, exclusjva-
mente, outros melhora• 
mentos técn-icos: 

ê de fato uma eneeradef~ 

ANNUARIO ro.NTIFICIO DE 1941 O annuario pontificio ricamen
te encardtlllado apresenla em 
sua folha inicial o retrato de 
S. Santidade o Papa Pio XII, 
gloriosamente reinante. 

O Exmo. Sr. Arcebispo vts1-
tou a capellania de Cayeiras, 
da Companhia de Mcl'horamen

ra e não um eseovãc
elétrh::o de !uMr~i-; em 
virtude de um dispositi
vo· automático , só· à~ 
sentado pela EPEL, ea
paiha a cera Líquida pu 
em pasta em camadas 
finas e uniformes, · as 
(tuais ·· secam imediata
mente, permitindo, sem 
perda de tempo ·e sem 
espera, um lustro ineom; 
paravel e duradquro. 

Encontra0 se ã v'-enda na Ci-
tl.1.tde do Vaticano o Annnario 
Pontificio de 1941, trazendo 
uma. r~enha das atividades e 
m-ganização, da Santa Sé, da
:rante o ll'!lno de 194-0. 

N-eH:e se contêm informações 
uteis e p:i:ecioses, SOMe a ,hie
rm·chia, nttttlel'O de saoordoú!s, 
dioces-es oc.-cupadas e vacantes. 

Entre Otitt'as resatta. o nu
mero de missionail:ios - 'ra.88-7 
,_ dos quaes oerca de 20.000 
pad;res, 8.000 J.eigos e -tlt-.-O0Or ' 
irmãs missionarias. 

O corpo diplomatico da San
ta. Sé, sem du-vióa P.rimeir-0 pe
la. quatida;de conta com 60 r&
presentantes sendo creditados 
na Santa Sé, 38 embaixadores 
estrangeiros. 

Outra pagina util e interes-
Hnte é a, dos institutos sup,e-

Qtl'ANTAS noites e dias de 
tormento? Com dores de 
dentes, ouvidos, nevtttlgias, 
que tiram por oompleto o 
somno e a força para o tra
balho. "VUG" Balsamo ln.. 
diano acaba com esse.s en
«immodos. Nas pharmacias 

'i• (ffl)gl3.1:ias.' 
'.'!:eh, ''VUG ", Ga,ixt>.· -Foi;~ 

;W!} 317~ - s. !'&ulQ, 

1·iores, ao todo l3, tem mais 
9 a.cadem:ias pontificlas e 83 
institutos ecclesiastieos. 

Antes prevenir 
que remediar ! 

O ilustre· professo!' Miliari, a;ffrma: "E' necessar!o 
que o medico est.eja a espr-eita da Sffilis em todas as 
ci-roonsta.nci&s da vida patologica dos seus clientes, e, 
em particular no momento das gestações, afim , de asse
gurar aos casais uma prole sadia e não contaminada 
~a '"SifH-is". 

Per isso principie hoje mesmo a tomar 

'f'alioso auxiliar no tratamento oa Sífilis (i,orque todo 
sifi!itico está moralmente proibido de casar) e depois 
poderá cumprir o mais sagrado dos deveres sociais o 

,caaamento. E p,,m vez n:e- filhos raquitlcos, rlisformes. 
canditlatos ;i,o hospital ·r, ao manicomio. t,\rá cria.n,:a.~ 
rõrtes,_ ,saru;, ~ 1•obttstR~;'· --, 

N.~ 60 EC 

tos de São Paulo. 
A's 8 horas. celebrou a San

ta Missa pa!':.lf os operarios, 
tendo pregado aos mesmos, vi
sitando g.m seguida as fabri
cas. 

A's 14 horas, S. Excia. ben
zeu os crucifixos para os sa
lões das fabricas e enthroni
zou solemnemente a imagem 
de Christo no salão principal. 

A's 20 e meia horas, &la 
Excia., na Matriz de Sant' Anna 

R. 14 DE MAIO, 80/90 
Tet 4-3587 

• 

l!a6a, f'undada em 185:1: 

São Paulo 
pregou aos- esportistas da Ca- ._ __________________________ __. 

-----------------~---· ~-,,___...--.-....--~ - . - - ~ 

t 
A FAMILIA DE 

OLGA VIEIRA 

CASA DA DIVINA 
J?:ROVIDENCIA 

A Casa da Di...-ina Providetid 
eia, aita á Rua da 'Moóca, 113, 
(ttle anrpara, gra:tu-ltamente, ln~ 
numeras Of"J)hãs e invalidas, 
tendo iníeiado a reforma e res
tauração do pf'ecflo:··6nde ·func:
eiona. àppefla para 0$ co~li · 
geftel'OSOS pedindo.fhea UM _. . 

xillo, po1" modesto que seja, 
con.'vida a todos os parentes e amigos a assistirem á Os donativos poderio ser cn
Missa de 7." dia que será celebrada amanhã, dia 26, tr~ues nesta Redaeção ou â 
ás 7½ hs., na 'Igreja de São José do Yl)iranga, eitt Rua da Moóca, 113. 

suf frag-io de Olga Vieira. TO D o e A T a o t. 1 e o 

~~~ Por este ~ • reli1riáQ aq~iPM~me$. _a,m,.: J .. · -~ : ~ vl e~ ,~e~ .,ti ~ ~! 



I:E GIONA Rit-

Critica Ci.nema,tographica da A.J.C. LAFITTE O CORSARIO -
Aoooitavel pare. adultos, confor
me a :no.ssa lista n.0 ¼l, por mo
tivo de dueln, ~ ~

. nantes, etc. 'Orientaçuo Mora~ d<Js Espeitaculos · 
A. V-10.A E OS CQ&TVMES D(>.. 

tas e tiroteios catre -~nrleiros SUDÃO - Acccltaveí para. adúl- . 
e uma. queddJha. ~ bandidos. No ios, pela "A União" do Rio, em 
Unal da bi&mria, _gq®.,do.,t~- vtttut1e de. aceii.as <ie nudismo.· 
parece perdldQ, a ~ do "ne.- mortes VIDienta.s por fe?as. · . 
roe,, estabelece a or.dem e· fM- . RAPT-0 DE ESTRELLAS - : 
tmunpbar 11, ,iustiça,. ~da. lla Beatrieta, pela "Legião da De-

SEltENATA TROPICAL -· Da se films como estes . refleetem 
Fox, com Don Ameehe e Betti I fielmente o ambiente da juveJl
,Ca.hle. - A enação de ea.v,allos t;ude.· •universitaria. noroo-ainert,. 
mHstitue o motivo pr-lncipa.I do 
mm, luwéildo . int.ercalí:½ões de 

de otmls:ivo á moral. 1 cencia", por 34)l'esentar~-se 
Ct:ltsçã,o: AcceiRPel. · tr,ajes inconvenientes. 
A EMBOSCADA - Da; Uni• O E)R.DIINOSO - Restricto, 

· acenas inusmaes onde á.Pparece 
: 1.U,llª sambilsta. brasileira, inter
: pretaruro e.a~ carnacv.alescas. 
:A lib&dade de attiL-udes, a falta 
:ide modsia em oertoo tra,ies e 
: :a. 1etm. dru, musicas bi:asileira.s, 
;;;revelanãQ o que o cinema ame
:'-rt<-.ano. e os composito!'.es teem 
'. de reprovavel, tornam o fflm ac-

cana talvez haje um certo exag
gero né.ssas repre:;en~ões. De 
qualquer modo, pwem, é tot5I
mente condemnav.el a excessiVa 
liberdade de costumes entre os 
universítarios de ambos os se
xos, apresentada no film. Por 
essa razão, bem como pela. in
conveniencia. de tm,nsas e trajas, 
o fllm é fortemente pre-judtcial 
aos adolescentes. Poderá ser vls-
1.o por adultos acostumados ao 

ve.niai, com :ir-It A:lllertsoa e pela "Legião da Deceneta." por . 
Oomta.nc,e Moore. ~ aobre as mostra1· Q suicidio comu solução · : , 
a.ventura:; de um "~orter". fina;l. 

cessivel apenas aos adultos acos
)umados aos cs]J€ctaculo1 

Soenas de assassl:nato e a na.tu- so• TE POSSO DAR AMOR 
:reza me:.ma do enredo não re- - Acceitavel para adultos, pela 
commeRdam o · fllm ao publico "Legião da Decencia ", 

cinema. infantil. REGENERAÇÃO (I was ~ con-
Cotação: Acceita vel PI adultos. Cotal}áo: Acceitavel menos PI victed) - Acceitavel, pela "Le-· Cotação: Acceitavel p, adultos. 

crianças. gião da :qecencla , •• 
A GAROTA DO VfKCU - Da TENHO FÉ EM TI - Da AMOR ANDALUZ - Da His- COTAÇÕES: . ::x, ::::::O Henry Fenda e Doro- Victoria film, distribuido JJ'lla pania Film. _ Mostra a perdi- BOM _ Pode ser assistido por 
y · ur. - Cont,a este film R. K. O., com .Rosita. Moreno. ção de uma jovem e os soffri- to ~-

1 a _vida, ~os artistas de um pe- - Gir~ndo em tomo da vida de mentos decorrentes, relevados no dos, com proveieu mora• 
queno circo. Luctas corporaes, dansarmas de Ballet, suas luctas 

I 
final. E' um mm prejudicial , BOM PARA ADULTOS _ Po

Dlalogos_ e scenas inconvenien- e triumphos. o film tem apenas a qualquer publico pela maneira de trazer proveito moral tão Sl>
tes, e·· u~a infidelidade conju- ligeiros senões aue não chegam r1,, apresentação 
gaJ, restrmgem o fi1m aos adul- a prcJ·udicai-o. • mente para adultos. • · Cotação: Mau. 
tos de' ·crlterio formado, 1 Cot~ção: Acccitavc!. ACCEITAVEL - Embora sem 

cotação: Rest1·ict0, proveito moral, pode ser vl.sto 
. O FILHO DO MANDÃO :PREVISõES por todos. 

O REI DA ,ALEGRIA - Da na, U11iven1al, com Jobny Ma.e EDUARDO VII - Acceit.avcl ACCEITAVEL MENOS PARA 
?tlctro, .. com. Mickey Rooncy e I Hrow. - Ftlm de "far-west" ·p: adultos; pela_ "Centrale Cato- CRIANÇAS _ Idem. Pode ser 
Judy Garland. - Não i;abemos [ com as habituacs scenas de luc- liquc (iu C'Íhéma ", cm r.a.zão de vl.sto por adolescentes e adultos. 

se apresentar a vida dissipada ACCE'ITAVEL PARA ADUL-
do Principe de Ga1les. TOS - Idem. Pode ser vl.sto 
. E... O VE.NTO LEVOU - tão somente por adultos. 

LANS 
Restricto, conforme a nossa !is- RESTRICTO - Pode ser visto 
ta n.â 169, por . apresentar pai- só pór pe:;soas de c1·iterio for
xões· dei;honestas e mostrar com macio. 
sympatia a vi(ia. desregrada. de I MAU -' Vedado a qualquer 
varios personagens. publ!co. 

I Dara TRICO.T e CROCHET-

Comorem mais barato na 
J Pe. AGNELO ROSSI 

BasLa ter um conhccimen~c; Absurda, portanto, a p.reten-
rudimenta.r tle ethimologia. pa- J i;ão d-e certos protestantes q.ue 
ra verificar o paradoxo desta imping11im ao "catholicismo no. 

, cpi-gra1>he. Se "ca.tholico" sig-1· Brasil infinitos rámos "em nu
! nifica univ:ersal e "seita., uma mero ma-ior ainda do que os 
1 parcialidade, uma facção como evangelieos (Jornal. Baptista, 
1 será possível conciliar termos, 21.4.41). Isto não passa de uma 

'.A.CASAONDE TUDO É MAIS BARATO 
1
1 tão oppostos? Ou se a~ceita .. a'. tentativ. a infeliz para sanar os 

integridade das doutrmas de escrupulos e desfazer duvidas 
Ch1'isto e se é catholico ou re- · de prote&tantes sinceros, 
jeitando uma ou algumas d~l- preoecup·ados com a constante . RUA DÁS PALMEIRAS, 88 a 94--: Tel. 5-4070 

I Ias torna-se sectario e deixa desagregação _ das denomina-
de seP catholico. <;ões evan.gelicas. 

·· Afinal, dizem, a Igreja Ro-

EVANG.ELHO mana não possue "a 'tão decan; 
tada unidade dvatrina1ia" é 

A Herança 
de 

,,,. .. l1 . 
G"!J~ ~!i~!U'J"'~ ~ 

11 v ~ til i_;.:J w • U ~ 

Christo 

um conjuncto de &eitas "que 
àpenas mantêm, como vincul.o 
pJ·inci:1ral de união, a incondi
donal subordinação a um che.
fe estrangeiro - o Papa) (Ba
ptista Bandeirante, 20.4.41). 

"Toda. a vida de 
Jesus Christo foi 
cruz e martyrio" ... E, 
para seus discipu• 
l~, não. ha outro 
meio de cheg.ar á 
gloria.. ...\.:ss~ c9mo .. 
El1e teve que soffi:er 
muito · e ·assim en
trar em stia _gloi'Ü:1,,. 
assim tâmbein ·ei.;tc 
caminho da renun
cia e sacrificio é· o 
un:ico apresentado 
aos que.· quizerem 
parti-0ipar de i.;m1. · 
b-emaventur.anea no 
Paraíso, 

DOMINGO INFRA OITAVA DA ASCENÇÃv 

_São João, Cap. XV, Vers. 26 -- Cap. XVI, Vers. 4 

Naquelle tempo, disse Jesus aos seus discí
pulos; Quando· vier o Par2.clito, este E8f,lírito de 
Verdad~t1c procede do Pae ·e que hei de en
vi"r .da parte: de meu Pae, E!!e dará te:;temu11ho 
de mim. E vós tambem dareis testemunho, por
qui.0• desde o principio estaes commigo. - Eu 
·vos· tenho dito. estas cou·sas ·para que não vos 
esca·ndali:i:eis. Hão de expulsar-vos das synago
gas, e tempo virá em que todo aquelle que vos 
matar julgará que rende homenagem a Deus. 
E assim vos hão de tratar porque não conhe
cem nem ao Pae, nem a mim. - Ora, eu vos 
r:igo estas cousas para que, quando chegar esse 
tempo, vos recordeis de que eu vol-as disse •. 

Cre.sce, porém, o espanto 
Pois ractos, Pü· quando procuramos investigar 

re1u, h:i::;Utrão p~.:·.~·. quaes sejam estas '· seitas ca
em meio das vici:;si- tholicas". Responde o articu
tudes pDr que 11ão, lista do Haptbta Bandeirantes 
(!,e. _pa~s~r _cous.e1:- 1j8ilo a:;_01:dens reli~ios~s. (·/!) 
vai aos aposlol.os a · Ad1111ttunos a p0s81h1lidade 
neC.e{ô_~ª''.i.~ fo;·Lileza \ dQ que um adversario, satura-'! 
do. E~P111 t?. - A I do de preconceitoi.; de;;de sua 
pnmeira e a ·1n·e- infancia, })ossa acreditar em 
sen<;a amorosa do· semelhante bali ela. Mas é tris-
Espirito Santo. te e dolvroso verificar esta as-

* serção nos labios de uma pes-
Realmente, nada soa que foi educada 11a Igreja 

Ileste mundo equi- Catholica1 i-eceLeu a, ordenação , 
Y~le ~· paz de cous- i;acerdotal e agora, pastor ba.p-1 
c'.eucta de _quem mi- tista, não cessa de proelamal-a, J 

La, na amizade de Não é deslealdade? 

v .• 1 , . . . ! . , a er que nao ex1s e ver-

l 

Deus: S b • . t dl 1 
.t, o.., Aposto os o sentJram ntensamente, . d t . . !d ti · . · 1 . , geuc1a ou rmaria, que en . 

pois JU gavam-:;e fehzes quando por ella, sa- , f' · d r· \ I 
crificavam todos os bens e attractivm, ephe- ca e ~· pro 18i8ª? t e, mesmo 
meros da terra. Assim, pJ·esos açoitados H o regime ecc esias ico, nrns1~0s 1 

velo tiorne do Senhor. coug'.·egaçoes rel1g10sas e vn· 

-s 

Se V. Excia. deseJk que'~os'séus serviços 
de crochet ou tricot se apresentem com o 
mais alto grau deJtelfuza e qualidade, uti
lize-se das afama-das lãs inglezas qpe . ha~ 
vemos 1;e,eel:>-ido par!:i, tal · pm ... 

LA · '' CYCLE" - · Em côres sortidas · e modernas, 
ideal pára sweaters, meias, casacos ·e· pul-
lowers. Meada de 60. grs. • • • • <, · . . •. 10$500 
LA ''·LADY BE'fTY" - Lã frouxa e muito macia,, 
indicada para roypa_s de cr.ian~. C~:rés: 
rosa, azul e. branco; :Meada_. de 5_~ •. ~rs. J 4$~~ 
LA "KINGJ<'ISHER," - Mescla de lã e seda, espe• 
e1al pai-a roupas .de. bebés. Nas côres: 
branco, azul e rosa, Meada_.de 30. grs. 6$000 

LÃ "JAEGER" - Lã de optlma. qualidade para aga-
salhos Infantis. Côres va.riadas. :Meada 
de 30 gfs. • • • • • • • • • • •.• •• • • • • 6$500 

LÃ .. MA,MITA" - artig-0 imiJOrtado. hcmitas eõres, 
para bit.isas, casacOB e_ ~charpes. Novelo 
de 40 grs. . • • • • ~ •• _ •. • • • • • • • • 8$500 

LÃS NACIONAES -- "Sams", "Gothard". 

"As tor '' e "Mir~mda ". 
Completo sortütieflto de ·:_typos e côres. 

Agulhas de â1ó, gálalite e osso. 

-Livro de trieot "200· pontos"• 
Cestas para trabàlhos 

Casa Anglo--BrasHeira 
Sue. de MAPPIN S'tORES 

/ 

Pouco. antes cte sua. ya1xao. 111s1steulemen
te rAcorda J-esus aos sens fieis apostolos, aH 
muitas perseguições que lhes aca.ri'étaria. su:.i 
fideli<lade á doutrina do i\Iesl.re: Vaticina
lhes a sorte para que não sejam tomados de 
:;;urp:rez,h mas rorta1eL:idrn; com a orevü,ão 
dos males. 

A atrocidÍJ.<le. das. perneguu:ôes que oi.; 
aguardava está bem sigaificada 11aquella8 
!)ala.vras "tempo vira em que todo aquelle 
que vos matar iul!rnn:t 1rnc rende homena
gem a Deus". 

calunrniados a~egravam-se porque o foram os sac1·am~11tos e~t~·e as vari~s l 
Uma seguudll. e conforladorn. com;olaçao , depois como "meslre em Is

provinha da certeza que lhe dava O Mestre ,

1 

rael_". alardear u'.1rn falsa. mul- :.:=::=::=_:=_:=:3:5_:=:3:3:5:3_=::=_:=_:=:5:3:5_:=:5~:5=3:555:5:3:5:5:5:5_:=:3:33=_:=:3:3_:=:3:5_:=.:=:5_:=_:=:3.:==.=.-f/ 
de <ttle :;eu esfor<;o uào seria inulil, mas. t1µlw1dade de seitas, chegando 
muito ao contrario, sem; suores apo,~tulicos I ao ridiculo de inventar a ·· sei-
3eria.m fecundm; 11a obra de evangeliza<;ão dos I ta de Santo Auloninho Mar-

Não póde haver persegu11,;ao maiH atrui do 
que a que procede do fanatismo. l<:' oste o 
caso ·dos apostoios. Pois só por fanatismo 
pode o erro perseguir a verdH,de. /\ historia 
,incumbe d-e ratificar as palavras do Mestre. 
No 1.'elllilO dos Apostoles, com ellc,; mesmos 
e depois, com "aquelles que creram uelo tes
temunho del1es". 

povos. l rnu·· ... uiio é deslealdade? 
De nrnneira que tambern citei; Unham sa- Faça o protestante um co-

tisfac,;ãu de p,rovar sua. gratidão ao Mest.1•0 te.io sincero e imparcial entre 
empenhando . fructuosai!lc1llc seu testemunho ,

1 

as seitas protestantes º. a.s 
em favor daquello com nuem "conviH'ra1,1 congregações religiosas do ca
<lesde o começo". . . tholicismo e depoh; candida

Para sua Economia Sirva-se de nossa Casa e Indique áa 
p~sôas de suas relações e amizades. · 

Antonio Alherti 
lmpe>rtador em grande escala de artig.os religiosos e para 

presentes - Hoje o methor, P-r-eço,. 
Rua Quintino Bocaiuva,. 63 . Sobreloja - Te{ephone 3-1971 
Caixa Postal 2224 SÃO PAULO Como os Apostolos. devem os rie1s a llllP· i mente confesso o que signifi-1 

jar duas co_nsola\-ões: servil-o sobre todas n« ca "pro_t~stantismo" e o que é 
cousas e d1ffund1r H-etJ 1"€inado. "cathol1e1smo", , __________________________ _, 

=================~==-.:~~ ------.....-- ---· ·--

.. ···c·a s i·rnl r as' ·---. ·,; ,·. . . . . ' ' . 
Brins, Linhos e· Avian,entos? 

~ 

V EN 

··.·S .. ó ... na C A S A A· L B·· E. R, T. O 
L·argo saci·Bento,,40 ,- (S .. Paulo_,; 
DAS ESPECl·AES. A 

• os s 
Rua Frei Gaspar., 39, ..... (Santo$). 

E N 

•• li! 
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FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 
VINHO 

CREOSOTADO 
«.te João da Silva 

Silveira 
GRANDE TONICO moção ou de melhoria de sala

rio, o desempate será feito de 
accordo com o criterio estabele
cido· no paragrapho anterior. 

BRASIL 
. VANTAGENS A FUNC-
CIONARIOS CASADOS 

O Presidente da Republica as
~nou um decreto-lei estabéle

: .:endo que entre os candidatos a.o 
: provilnenro de cargo ou de runc

i;ão de extra-numernrio do ser
. viço publico federal, estadual ou 
· municipal, terá preferencía, em 

igualdade de condições: 

Não serão considerado os fi
lhos maiores e os que exerçam 
qualquer actividade remunei::ada. 

Também não será considerado 
para os mesmos éffeitos o esta
do dé casado, desde que ambos 
os conjuges sejam servidores do 
Estado. 

• Dr:·:Ôurval P~~ 

concedida uma pensão especial 
igual aos vencimentos do posto 
que tinham em vida ou aos do 
posto immediatamente superior, 
promovidos post-mortem. 

Aos herdeiros dos militares que 
venham a fallecer em conse
quencia de accidentes em serviço 
ou molestias nel_le adquiridas se-
rá concedida uma pensão espe
cial correspondente ao soldo do 

·, a} o candidato ca.sado ou viu
vo que tiver maior numero de 
fÚhos; b) o candidato ca.sado; e 
e) o candidato solteiro que ti
ver filhos reconhecidos. 

Na classificação por antiguida-
0de para effeito de promoção, no 

, caso de empate no tempo de 
, clas.5e, terá preferencia successi
,. va.mente: 

Oculista , 

Rua Senador P. Egydio, 15 1· 
Salas 513-14 - 14 ás l'l hs. 

Telephone 2-7313 
..,, ••• ,, * ""' 1111 

NOTICIAS MILITARES 

Foram nomeados membros da 
domlnissáo Superior de Doutri
na cie Defesa da Costa os gene
raes Newton Cavalcanti e Boa
nerges Lopes de Souza. 

pitão Jore Costa Bra&'lt, nwn1-
bros do Estado Maior do Exe1·
cito, que vão tomar parte nas 
manobras em Pernambuco. Os 
rei'éridós officlaes seguirão para 
Recife, afl:m de apr-eciar o des
envolvimento da construcção da 
estrad,a. de rodagem Rio-Bahia, 
cujo plano foi organizado visan
do facilitar a communicação en
tre a capital e o norte do paiz, 
e que interessa á defesa nacio
nal. 

EMBAR(lUE DE OFFI
CIAES DA MARL.~HA 

MERCANTE 

posto lmmediatamente superior 
ao que tinham em vida ou do 
posto immediatamente superior 
aél da promoção, caso sejam pro
movidos post-mortem, sendo o 
soldo calculado segundo a ta.bel- 1 
la pela qual percebiam os mes- r 
mos militares na data do obito. Considerando que o augmento 

1 da marinha mercante nacional 

a) o funccionariO casado oú 
viuvo que tiver InAior numero de 

* Chegáram ao nordeste os deu origem a uma crise . por fal
tenentes coroneis Henrique Futu- ta de officiaes, o presidente da 
ro e Aiberto Salaberry e O ca- Republica assignou um décreto 

· filhos; b) o casado; e) o soiteiro 
que tiver filhos reconhecidos; d) 
b que tiver maior tempo de ser
viço no Minisrio; e) o que con
tar maior tempo de serviço pu-
blico federal, civil ou militar; e 

. t) o mais idoso. 
Ell\ igualdade de condições de 

'· Jnerecim.ento para. effeito de pro-

* O Presidente da Republica 
assignou um decreto-lei conce- 1 

dendo aos herdeil-os dos milita-
rés que venham a fallecer em 
consequencia de ferimentos ou 
mo1estias adquiridos em campa
nha, ou na defesa da ordem ins
tituída, e das instituições, será 

lei permittlndo, quer para a na
vegação de longo curso, quer para 
a navegação de cabotagem, o des
pacho de navios nacionaes com 

i officiaes de nautica, de machina 
e radio-telegraphistas, portadores 
de diploma de categoria imme
diat.amente inferior á exigida 
pelo regulamento das capitanias 
dos portos, independente de li
cença especla1 ou qualquer outra 
formalidade. 

Para os effeitos deste artigo 
serão tambem considerados of
ficiaes de nautica os praticantes 
de piloto com mais de um anuo 
de embarque, mas o seu embar
que, na categoria de 2.º piloto 
só será permittido para a na
t,egação de cabotagem. 

~------. 

,E X TER I O R 
·BATALIHA EM CRETA 

No dia 20, grandes contingen-

Novo n. 608 1 
tes de tropas allemãs foram lan
çadas sobre a ilha de Creta. Es
tima-se em mais de 14.000 o nu-

HYDESVILLE, 1941 
No estudo imparcial de qualquer mo

vimento religioso, importante papel desem
peuham as origens e a personalidade de 
seus fundadores. Ainda que este movimen
to evolua atravez dos tempos, sempre con-

.. 11erva. em boa dose as marcas impressas 
· "'em seu nascimento. E' pois summamente 

util voltar as vistas de estudiosos para os 
tempos e lugares em que se originou o es
piritismo moderno. Porque o espiritismo, 
como a magia e o magnetismo, de que é , 
proximo parente, poderia reivindicar anti· 
quisslmas origens, ao menos na parte em 
que pretende communicar-se com os mor• 
tos. O povo da Babilonia divertia-se com 
os espiritos que produziam pancadas. (Ho
je se fala em "raps" do verbo inglez to 
rap: dar golpes, bater). Elntre o.s hebreus 
a pitoniza Endor invocava os moJ"tos e 
foi della que se serviu Saul para consultar 
o propheta Samuel já fa!Iecido. E' velhis
sima no homem a paixão pelo maravilhoso 
e .desde o inicio de nossa era, numerosas 
se apresentam as seitas possuindo o mono
polio de relacionar-se com os espíritos. 
Na India por exemplo vegetavam os gino
sopbistas que se entregavam á contempla
ção das bellezas da natureza, e que pal'a 
sé communicarem com as almas dos fi
nados usavam das mesas falantes. Pois 
nã.o é authentico que as obras de 'l'er
tuliano (sec. III) registram a descripçã.o 
,de via;i·íos fe'llomenos do espiritismo de 
boje? 

Tudo isto entretanto desinteressa aos 
espíritas que prefernm assignalar uma ori
gem mais recente e menos vaga. E' assim 
que numa aldeia do Estado de Nova Yo1·k, 
os espíritas officialmente reunidos em pe· 
regrina,Jío, levantaram uma lapide com· 
memorativa em que He lê entre outras coi-
888: "at1ui nasceu o movimento espirita 
moderno". Falta-no~ apenas saber como 
ae processou este aa11picioso nascimento. 

Foi em 1848. Em Hydesville se levan
tava pobremente uma habitação que, se
gundo alguns relatos não authenticados, 
já contava fama de mal ltssombrada. Um 
methodista de convicções arraigadas, João 
l~ox, ahi fixara a sua residencia em com
panhia de sua esposa e das duas filhas 
menores: Margarida e Catarina. (A mais 
velha, Leah, já nesta epoca estava casada, 
em Rochester. Casou-se outra vez, attiu
gindo as terceiras nupcias). Do quarto das 
duas moças ouviam-se ruidos extrànhos, 
perceptiveis somente emquanto não conci· 
liav'am o somno. Não se passava dia sem 
que se realizasse um maior aperfeiçoa
mento na producção destes ruídos. l<Jram 
pancadas seccas, distinotas, que penetra
vam os ouvidos da dona-de-casa e a sacu
diam de temores, emquanto as moças não 
se abalavam por isto. No dia 31 de março 
de 48 - memoravel data - a mãe das 
moças presenciou ao seguinte dialogo: Di· 
zia Catarina: "Pé-de-cabra, quero ver se 
és capaz de repetir o que eu faço" e batia 
palmas distinctas, uma, duas, tres vezes. 
Immediatamente os ruídos hallituaes se 
produziram como resposta do pé-de-cabra. 
A curiosidade da velha campune;r,a se 
aguçou então. E poz-s-0 a indagar "aos 
rnidos" a idade de suas filhas. As res
postas vieram rapidas, exactas, apezar de 
- é ella mesma q1wm nos relata - "nào 
. achar-se 110 quarto ninguem, 11inguem ". 
(O Po. Heredia nota, neste passo, que a 
mulher se esqueceu da presença de suas 
filhas. E com razão ... ) "E's porventu.ra 
a\gum ser vivo'? continuou vasando de 
curiosidade. Mas .responder a isto com 
ruidos era bem difficil... F, a resposta 
só viiio quando se convencionou tal nu
nrnro de golpes corresponder a qual 1etra 
do alphabeto. Uma especie <lc abc em 
pancadas seccas .• 0 

(Continua). 

mero de paraquedistas que sal
taram dos aviões e planadores da 
"Luftwaffo". A ilha de Creta, 
onde está insta!lado o governo 
grego se tornou em poucos mi
nutos, scenario dum violento con
flicto. 

Nota-se que pela. primeu-a vez 
na historia militar, os planadores 
foram utilizados para o desem
barque de tropas de occupação 

Causou certe. surpreza o desem
barque de allemães, mas a situa
ção ao que parece, já foi domina
da pelos effectivos anglo-hele· 
nicas. 

O objectivo dos germanicos era 
dominar a guarnição alliada que 
se encontra na capital, tomar 
conta dos principaes pontos es
trategicos e impedir a utilizacão 
da ilha como base nava!l britán
nica. 

Falando na Camara dos Com
muns, o ministro Churchil! con
firmou a noticia do ataque á ilha, 
dizendo· mais, que se travava uma 
batalha de grande envergadura, 
entre os paraquedistas e as tro
pas alliadas. Segundo os habi
tuaes methodos nazistas. os al
lemães vieram com uniforme do 
exercito nerlandez, para confun
dir os defensores de Creta. 

Todas as tentativas dos alle
mães para dominarem o aero
dromo de Malene, foram infruc
tüeras. 

A situação da ilha de Creta é 
um serio obstaculo para o avan
ço allemão no Oriente Proximo, 
motivo pelo qual os círculos ln
ternacionaes, não ficaram sur
presos com a noticia, nem se sur
prehenderão com outro at.aque de 
maior envergadura. 

A GUERRA NO IRAK 

Redobraram as actividades dos 
be!ligerantes no territorio do 
lrak. Ao que parece, os inglezes 
pretendem te1minar a campanha, 
antes que possa se effectivar o 
ajutorio allemão a.o Irak, que ago
ra virá com certeza pelo terri
torio da Syria. Pelo mesmo moti
vo os irakeanos procuram resls
tir até que chegue o pr1m1ettido 
a.uxillQ, 

São Pamo, 25 de Mato de :t9U 

iUB-9 a *"" 
No dia 20, o·· alto commando 

!nglez annunciou a occupação da 
J;ocalidade de Falujah, pelas tro
pas imperiaes, depois dum ataque 
combinado por forças dó ar e 
de terra. 

A cidade de Falujah se encón
tFa a 60 kilometros da Bagdad, 
qne desta fo1ma se vê perigosa
mente cercada pelas trópas do 
general Archlba1d Wawell. 

Na região de Bassorah e do 
aer-0dromo de Habania, a situa
ção continua inalterada . 

Xarope "CRUZEIRO DO' 
BRASIL" indicado no tra_ 
tamento das tracheo-bron
chitese, suas manifestações, 
tosses rebeldes e abundan
tes, tosses convulsivas, etc. 
Lab. "VUG", caixa postal 
2175 _ s. Paulo. Em phar
macias e drogarias. 

~ GUEiiRA NA, 
ABYSSINIA 

•rerminou praticamente a ·re
slstencia italiana em territorio 
etyope. As tropas commandadas 
pelo Duque D' Aosta se entrega
ram depois de entendimentos com 
o quartel general inglez. 

Ha algumas semanas, desalo
jados de Dessié, os italianos se 
in.stalaram em fortes posições do 
Amba Aleghi. Nessa cirlade, os 
effectivos inglezes depois de va
rias combates, completaram o 
cerco. 

O Duque D'Aosta se entregou 
com todo o estado maior e com 
7.000 homens. 

Não se espera, pelo menos no 
momento, que termine a resis
tencla de 2 divisões fascitas que 
não se encontram totalmente cer
cadas e que ainda resistem em 
Gondar. 

Antes de se entregar, o Duque 
D' Aosta trocou um telegramma 
com o sr. Musso1ini. explicando 
os motivos que o induziram á 
rendição. 

Em resposta, o primeiro mi
nistro italiano agradeceu ao prh1-
clpe de Sii,vóía, todo o esforçó 
dispendido na Africa, pelo ideal 
fasc!ta. O alto commando italia-

SypbUis 
Rheumatismo 
Feridas em geral f 

«ELIXIR DE 
NOGUEIRA. 

Mitll&ffl de curados 

tain, que a seguir ~ uma 
proclamação ao povo . 

Em virtude do accordo, a Alo, 
lem.anha nazista concorda Ji!l, vol~ 
ta. do governo francez pará P~ 
e faz certail concessões tempora.~ 
rias, no que diz respeito a certas 
pretenções territoriaes. Em com
pensação a França porá seus re0 

cursos in<iusti'laes, sua e.squadra, . 
suas bases navaes, em territorio 
da. Allemanha, empenhada na 
guerra, contra a Ingl:aterra. 

A decisão do governo de Vi
chy causou indigilil,Qão enti:e o 
movimento dos francczes livres,, 
e dos sympatizantes do marechal, 
que o consideram incapaz de jo
gar a França, numa aventura 

COMPRA-SE 

OURO 
e PRATA de quatquer es
pécie, Amés de ftMir sêo 
OURO ê de 8éU pl'ópl'lô In
teresse consultar os nossos 
preços. Avaliações gratis. 
Tambem compro prata, den
taduras e ouro baixo. Rua 
São Bento, 549, 1.0 andar -
sala 6, proximo ao largo São 
Bento. - São Paulo. 

contra sua antiga allida: a Gran 
Bretanha. 

As tropas e aviões germanicos 
já se movimentaram dentro da 
Syria, em direcção ao Irak, razão 
pela qual a "Royal Air Force" 
vem bombardeando violentamen .. 
te os campos de aviação de Bey
ruth, Ràyiak, Damasco e Palmia.1·, 

7 
N .. ot1c1as 
c1'l Mundo 

} AMEAÇA - o governo de 
Vichy fez noticiar que em 

represa1ia a uma possivel oc
cupação norte-americana, ós fran
cez.es farão voar a cidade dé 

' Port de Franéê, onde se élicÓn
tra encerrado o ouro do Banéo 
da França. 

no communicou a queda de Amba 2 
Alaghi, no dia 20, terça-feira. RECUSA - Instado na Ca• 

mara dos Communs, o sr. 
' Winston Churchllt vem se negan-

lnst·,tuto Mo~erno do systematicamente ª prestar 

PRACA DA SÊ, 163 
S. PAULO 

Fiscalizado pelo Governo 

DACTYLOGRAPHIA 
TACHYGRAPHIA 

O Melhor Ensino Pelo Menor 
- Preço -

P A.CTO FRANCO
ALLEMÃO 

Com grande estupefacção etil 
todo o mundo, o governo de Vichy 
se decidiu a coHaborar activa
mente n:i campo militar e poli
tico com as potencias do "eixo". 

As conversações de Berlim, en

esclarecimentos a respeito do ru-
moroso caso Hess. 

3 RENUNCIA - O ministrO 
das Finanças do Irak, apre

sentou seu pedido de demissão. 

4 NAUFRAGIO - Foram sal_; 
vos do naufragio os tripu

lantes do navio egypcio "Zain
, Zam" torpedeado no Atlatiticó 
SuL 

5 REORGANIZAÇÃO - Est~ 
sendo effectuada.s algumaa 

modificações Jio governo hespa
nhol. 

6 INVASÃO - Noticia'-se que 
as tropas irakeanas invadi• 

ram o temtorio da Transjordani& 

tre o Almirante Darlan e o chan- 7 ATAQUE - Num ataque 
ce!ler Hitler foram integralmen- aereo contra Suez, os aJle
te approvadas pe1o marechal Pé- 1 mães perderam 3 aviões. 

Flores, Plantas e Orchideas 
Corbeilles e qualquer serviço de flores sempre 

mais barato 
MERCADO MUNICIPAL DE FLORES E PLANTAS 

HENRIQUE MUCK\ERMANN 
... adeira Falcão Filho, 1 :..... Tel. 3-6523 

1 
OS MELHORES PREÇOS 

E A MELHOR QUALIDADE 
Presunto e Frios - Vinhos Finos, 
Fructas, Biscoutos e Bombons -

Generos Alimenticios 

EMPORIO MO NT EN EG R O 
RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phone 7-0035 

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

lmmaculada Conceição) - PHONE 7-5453 

Experimente a 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
Kilo 9$000 
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O ·CI ln:~t . =• r 
penho de tão tmiua tarefa, foi 
organizada uma directoria inter
na a.ss!m constitutda: Pi"esidente, 
sr. F'eltppe Beti, Sl.'Cretário, sr. 
José tlr-t,'ê'.1nami, · thesoureiro, sr. 

Como constmir a minha casa ? I' 
,· 

SOROCABft .... 
Festas Pas{iaes da$ i.-ens - tau a renda liquMa de 500$006 

Realizou-se dia 18, a gr.,an- -em favor do catecismo Pat,ooltiai. 
de communhão paschal dos h6-
mens, da parechia da catheàral, 
na Missa das 7;30 horas, cele
brada por S. Excla. Revma. o 
sr. ~ Diecesano e_ promm<i
da pela Liga catholica "Jesus, 
Maria José"• 

Dos esootares - Será no Lº 
domingo de Junho. A Congr-ega
ção cm Doutrma õbrlstã da. sé 
promovei,ã, estando já organi2ado 
o programma. A Missa será ce
lebra® pelo Exmo. e Revmo. 
sr. Blapo Dieeesano ás 7,30 horas. 
na eathettral. 

Congresso Euch:v.stico Di9ce
!&Ulo - Dentro de poucos l.iias 
estarão á vende. os distintivos âo 
1.0 Congresso Dioc,esimo qae será 
em beneficio das grandes solem
nidades daquella semana de 
Christo Rei, em Outubro pro
xlmo. 

Nessa ocasião haverá grandio
sa eoncentxação IDMiana da Dio
cese e 11a séde episco.pal, m8IDl.
mental reunião de OOlias as 6l'ian
Ç88 cathmicas, a exemplo do que 
se fez no anno passaào. 

Noite de espectaoulo - No dia 

Viga.rio Geral da Dkleese e de 
todas as DD. A'.utoridades Civis 
e Militares da SQrocaba. 

4." - AAtes de começar a ses
são S. Excta. Re:vma bel:w.erá as· 
salas das congregações Mm•ia
sas da Cathedral, inaugurando 
11el3:as a e:;;posi.ção da Congrega
ção da Doutri-na. Christã e do En-
sino Religioso. . 

5.0 
- Nos dia.s 27, 2.8, 29 e 30 

do eorrente mez, isto é, na pro
xime terça, quarta, qtánt&. e sex
ta-feira8, haverá na Cathedral, 
prepa.rações, ensaios de cerimo
nias e eantieos pára à criançada 
das Escolas e do Catecismo. Sel'á 
Iog0 depois da reza do Mez de 
Maio, 

l.º 

Da.v!d Augusto. . 
Foi convocada. par.a o dia 2 de· 

Junho vindouro, l.ª segunrui-feira. 
do mez, nova retm1ão da Com
missão de Filmru;as. 

Estive,am presentes os srs. José 
G1,orunann, Felippe Betti, Aveli
no Argento, Salvador MHego, Da
vid Augusto, Jorge Cunha. e o 
prof. Paul.e MBnte Serrat, secre
tario Geral clo Congl'i'sso. 

Adquiram o novo ai.bum, eontendo i.nnumeras faehai< , 
das e pmntas baixas de predi-Os, desde a casa opera.ri11. 
aos opulentos bungalows, confeceiORado em papel couch4 
e que é vendido ao preço de rs. 8$009 o exemplar •. 

SB pretende construir, não o fal}a sem primeiro ter . 
o album sup-:oo. annunciado e sem conhecer as vantagêDÍI · 
que offBrecemos, quer á vista, quer a longo prazo. 

Para construir a praoo, ba.<da-Hles ter terreno pago. 
ESCRIPTORIO TECHNICO DE CONSTRUÇõE~ ... , ·. 

Ri.ta do Thesouro, n.0 2:1, sobrado S. P:A.ULO 
~ .. ·"·~···" f'· 

Federação Mariana Feminina 
(Conelusíio da. 8.ª pag.) Acção Catholi<:a que "é ôrga_~i-r ~ã Pia União, quer no. . t. ~fu 

zaçã-0 official da Igreja. á piedade, quer em relacã,o aoa 

Dos m!Htar-es - Já está senfü> 
preparada. a. pascboa dos salda
dos cuja data daremo.~ publico 
apportunamente. 

30 do corrente, no Cine-Théati"o 
s. José será levada a seemt a 
estupenda comedia de Oduvaldo · 
Vianna "Vendedor de Ilhtsões", 

CON(HlESSO EUCHARlS
'.l'lC6 DIOOESA:NO 

Reunião da C,"6mmissã8 de 
Finança.l! 

lho em p.rol da Obra dos Ta
bernactdos. Decla-raudo que es
pera reuni-r em torno d'a Mesa 
Sagrn,da, jmr oceasião d-O Con
gresso cerea de 200.000 :se
nho1•as ~ mo.ças, clepositoú nas 
Filhas de Marias toda a sua 
confiança, para o trabalho de 
propagnnda desse extraordina
rio certnmen de fé. 

Agradecendo o ramilhete es- deveres sociaes consubatanoia
piritual d-as Filhas de Maria dos n:uma sinthese àpproiiíta 
- presente de infinito valor - pelo Exmo. e Revmo. Sra. :Ãr
e manifestando, ainda uma vez, éébispo Metropolitanó i ,pat,tt. 
a. alegria de ter estado com eada ilo Màriual Offieiàl 4a ~ 
aquella porção escolhida de chidlocese. · · t 
seu rebanho qu.e se distingue As Mestras 'de üptrâittea 
pela docilidade na obediencia I reuniram-se em torno eia líta, 
ás ordens da Igreja, S. Excia. , trà. . ~ral,. realizand~s~ .#í~._Ílll 
Revma. ence,rron a sessão, o XIII.0 circulo de fo~~ 
abençoando paternalmente a Ido aspirantado. Nes~ ~-

Obm das Voeações - Ha pou
~os dias tivemos noticias o.u..'lpi
ciosas do Revmo. Pe. Visita
-dor da Dioée.se, que nos contou 
factos eloquentes que bem de
monstram o int,eresse dos catho
licos droeesanos pela grandeza e 
desenvolvimento dtl. Obra das Vo
cações Sacerdetaes. Alem âo mo
vimento esph'itool ser relevante, 
acompànha-o o resullllado firutn
ceiro, qtte de trimestre a trimes
tre vê aumentar as suas cifras 
o que irá facilitar sobremodo o 
trabaÍho arduo das Vocações e 
cio Seminario. 

Feuei:a.çli,9 Mariana - ue ago-
1'9. em deante as úongi"egações 
Marianas teem de c0ntribuir men
salmente coin a qu!l,lltm que pu
derem par-à as Fedérações Dio
cesana e Estadual. Como resulta
do da eircwar sobre tal assumpto, 
a F.Cj:·M. de So:roeaba, recebeu 
respostas das seguintes e fervo
rosa.,; co~egações: Cerquilho, 
Anga.tuba, .Pereiras, Ita.pora.nga, 
Sa1to àe Pb;apora. e ltinga, voto
rantin e Menores da Cathedra.L 

As outras .a.Inda devel'áo coc
responder ao appellô do Revmo. 
Pe. Director Diocesán.o Frei Zeno 
Rohr, 0.F.M. e Pe. Irineu Cur
smo_~e M-om-a, s;J., de s. Paulo. 

:"" Renda de festlva1 - . ,,.o mez 
passado a Juventude Catholica 
levou a effeito um. bêllissimo es
pectacuao theat1,a.l (llle apresen-

flM calos-? Quer tirai-os ou 
conMnuàr com e'lles? Se os 
quizer tirar, só pode ser com 
a applicação do Callicida 

>CRUZEIRO. Nas pharma-
cias e Drogarias. - La-b. 
"VO'G", caixa postal 2175 -
São Paulo. 

OURO 

em fiwer das obras âe pred1o lia 
Acção catholica, da Cathedl'al. 
Esfu festival artístico de ga4a está 
sendo organizado e dirigido pela 
Jl:xma. Sra. D. Eutlmia Vascon
oonos, dlstincta dama sorocabana, 
conhecida pelos seus primorosos 
dotes art!sticolJ. 

O ingresso custará 3$0\JO e já 
está á venda.. 

Asylo Sa.nto Agostinho - Em seu 
prédio proprio recentemente inau
gurado, está funccionando eeta 
casa de caridade no Bakro do 
Cerrado, dirigida pelas Revmas. 
Inníi.'l Franciscanas do Egypto. 

Festa de Divino Espirlto Santo 
na Cathedral - Realiza-se ho~e 
p, grandiosa e tradicional Festa. 
do Divino Espirito Santo. Haverá 
ás 7 ,30 horas Missa com canti
cos, realizando.:~' nessa occasião 
a Communhão Pascal das ctian~ 
ças de Sm,ocaba; ás lO horas so
Iemne Mis.sa Pontifical, officin.n
do S. Excia. Revm~. o Sr. Bispo 
Diocesano. Fará o sermão do 
Divino o Revmo. Pe. Dr. João 
Baptista de Carvalho, do clero 
da Capital. Apó.~ :i. Missa, sorteio 
de novos festeiroo. 

A'a 17 horas imponente pro
eissão percon-erá o itinerario de 
éastume. Ao recalher da mesma 
havera benção SGlemne do sa.n
t!ssimo e entrega das msignia.s 
aos novos festeiros. 

Dia. do Oatecismo - E' o se
guinte o programma para a com
memoração desta <rata, que o d1& 
1.0 de Junho proximo: 

1. 0 
- &lhbado, 3-l de Maio, 

confissões das crianças do Cate
cismo que já fizeram a l.ª Com
nmnhão e tainbem das crianças 
dos Grupos Escolares, que serão 
acompanhadas das respectivas 
sras. pr-0fessoras. 

2.0 
- Domingu, 1.0 de .Junbo 

á.s 7,30 horas Missa com,a oom~ 
munhão pascal do Pro!CSSOl'ado 
Ca.thelico, dos Escola-res '! das 

PRATA E PLATINA Crianças do catecismo. 
de toda eepeoie, ao pl!eço 3.0 

- Domingo, ás lS.,30 heras; 
mais atto da praça, oom• no salão da Acção catholica ba-
pra-se. Consultem nossos verá empolgante sessão magna, 

Reuniu-se no dia 16 do cor-
rente mez de Maio, muna das 
salas do predio da Acqão Catho
lica, ao lado da Cathed1,aL a so
bredita c01:qmlssão, sob a presi
dencia do "Revmo. Mons. Fran
cisco Antonio Cangro, DD. Viga
rio Geral. 

Aberta a sessão, communicou 
o Revmo. Presidente que, para 
iniciar o trabalho pref)aratorio da 
Grande Festa que sei"á o Con
gresso, já estavam encomendados 
á firma Germano Luz, de São 
Paulo, 15.000 d1stinctivos que se
rão oferecidos a 3$000 ao publico, 
em beneficio do magestaso cer
tame· religioso de outubro pro
xlmo. S. Revma. convidou em se
guida, os Srs. Felippe Beti, Da
vid A~gusto e Luiz Oliveira, para, 
numa audiencia especial, solicita-
1•em o apoio effical', e honroso do 
Exmo. Sr. Cap. Augusto Cesar 
do Nascimento Filho, DD. Gover
nadcr da C1dade. Alem disse, re
solveu-se que, dentro de breves 
diaa, os membros da commissão, 
sub-divididos, irão buscar na In
dustria e no Com.mercio sorooa
banos o auxilio ind:ispensavel, 
convidando-os a se inscreverem 
no Livro de Ouro do 1.º Congresso 
:Eucharistico da :Oiocese. 

Papa, mais faci!idaàe no desem-

Com o entllusiasmo que lhe 
é peculiar, na concepção dos 
grandes planos que visam a 
gloria de Deus, o Exmo. S111·. 
Arcebispo pediu ás Filhas de 
Maria que continuassem a orar 
pelo Congresso e que dessem 
aos respectivos parochos todo 
<t apoio quer durante as mis
sões, quer durante as sema
nas eucharisticas que se reali-
zarão i;:n todas as parochias. 
Deu, talbbem, ás Filhas de Ma
ria a ante-visão de maravilho
sos espectaculos que o Con
gref!so ha de offerecer, como 
sejam a grandiosa recepção· do 
Cardeal Leme, a magnifica 
pr,x·.issão de .incerrament.o, di
zendo que a gloria de :Oens e 
o nome de São Paulo estão a 
exigir de cada um de nós o 
maximo de esforço e boa von
tade. Recommendou o ensaio 
do Hymno do Congresso quer 
em unisono quer em côro po
liphonico com a interpretação 
official divulgada pelos discos 
que se.rão gravados pelo coral 
Paulista. Comm1micou, tam
bem, ter sitlo esse o hymno 
adoptado para o Congresso ele 
Santos, a· realizar-se em Julho 
proximo onde são esperadas 
pelo Exmo. Sr. Bispo Dioce
sano !}lilhares de moças de São 
Paulo. 

numerosa assistenci::i. 1 los é feito o. commentàrló d. 09 
__ estatutos dà Pia lJ'níãô e na. 

Reuniram-se na tarde de lizados os artigos qtié fii~ 
domingo passado, no Co1legio j sam á form~ da àapiriit.e_ 
Assumpção, acompanhadas das I havendo, assim, umâ . àiiêiita
respectiv'as Mestras, cerca de ção uniforme para ·.totlô ~·ÃS-
400 aspirantes que passaram . pirantado. Pará maior _efffi,i~n
em recolhimento das 13 ás 17 ·1 eia os ci.réufos sahe inJinééijta.. 
horas, preparando-se, assim, phados e distribuidOé ü · Hitea 
para a proxima recepção que ressadas. Esse XIII.º elrcitlo 
Re realizará em todá:s as Pias versou sobre a. letra "&'". de 
Uniões da Archidiocese neste artigo 145 do manual• 
mez consagrado á No~sa Se. "E' c~nslderada cutj,â ~ 
11110.ra. tomar parte em4 banl'toâ mlxtoe 

~irigiu a palavra · ás jovens em piscinas, bem coriió tfâjtt 
retirantes o Revmo. Pe. Dr. Imodestamente nas pl!álii•,. 
Eduardo Roberto, Director da 
Federação Mariana. Feminina 
que em li11guagem a um tem
po suavA A energica mostrou 
ás futuras Filhas de Marta to
da a grandeza do titulo qne 
iriam receber, bem cômo t-o
elas as reHponsabilidades que, 
volnnta,riamente, por a.mor á. 
Maria Santlssima iriam assu
mir. 

Falou, tambem ás aspiran
tes ~ presidente da Federação 
lembrando-lhes a. necessidad~ 
da . obediencia aos estab?tós 

Empenhada na màfôf . glt.,,M 
de Detts e bem da :môêklâdé a 
Federação Mariana ~:li-. 
em sua. sede á rua W-.;iiêêél&11 
Braz, 78 attende a pedidos «e 
series . de cfreulos mmi.~ogra,. 
phados paro. form~ de u. 
pirantes. · , 

. Brevemente,. 4.ª ~lçÍó. H 
Manual _das Filhas de Màri11 
da Arehidiocese de ~. PitúJe. 
Pedidos â Federação KúiiÍD& 
Feminin~ . 

·'BUFFETS'~ E r-·; BANQUETÊS 
A DOMtOILIO . 

CASA ESPECIALISTA nó ràmó dê Dôcês e Sá!iridô• 
finos · · · · Ca);)ititt e Interior · 

MANOEL DO$ SANTOS AGOSTINHO 
l.argo do Arouche, 8 - Fone 4-0460 

Estando a Junta Archidioce
sana de Acção Catholica empe
nhada num trabalho de recru
tamento de jovens para os seus 
varios sectores pediu s. Flxcia. ou r o 
Revllla:· ás presidentes de Pias l 
Uniões que facilitassem "'ã"õr

CAUTEJLl:,AS DO MONTE DE~ 
- JOIAS USADAS E BR1Ll3'.A!ffllS -
Compro 

~an_ização d-esses nov(?s grupos, Roo Alvares Pentea• 
md1cando entre os seus ele- D e I M O n a e 0 mentos mais piedosos, mais do, 203 · 3.0 andar - · · 

aptos para os trabalhos de :.-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.::::=_:_:_:_:_:_=:_=_=_=_=_~==;;: 
a,postolado. -

Fez sentir que não ha oppo- Marmoraria 

pagando os melhores preçoa 

Vidal-· 
two, 1.98, 2.0 andar, sata o Sr. Bispo Diocesano e honrada 
pregos. Rua 15 de No-vem- presidida por S. Exeia. Revma.. , 

23, - Sãl)_. P-4ulo f cem a. presen~ cio EKino. Mons. e:::==============J P.ranciBeo Alitomo · Cs.ngro, DD. 

ci6n . &e 
CAfA fUNDADA IM 11U 

L2A do Mala, 80 a 90·Calxa Pa1tol,20U 

,,._,. E~!º lt UlO ........ __ 

sição entre a Pia União e a 
.Acção Catholica, mas que ha
vendo, accidentalmente coin
ei-dencia de reuniões ou de tra
balhos cabe a primàsia á 

Especial_lata em tumulos de maritíóre' i granito'. -
Preço_s mod1cos. - A. VIDAL NETTO. - ALAMEDA 
BARAO DE LIMEIRA N.o 108. - Telephone 4-23-12. 
SAO PAULO, . -

Cl'=··=--=-·~···., .. le!(l!l.,._]·-···------.... ===::::::=::::::==============,.._..44",:------:::!:·:,0,,.,.,,,A-,,.!!!!,!!!~=,~=========================================-~-~:--~ ... ;.;-;;; 
":"li?- . . r .. 

A.DYOGADOS 

Dr. V!eente Meliffo 
~ d& Sé, 23 - 2,-0 andar 

Sala~ 

Indicador Prof iss ional HOMEOPATHIA 

Dua Qulntlno "'rxmYtJVS rf." 54 

Joviano Telles 
-e-

J. N. Cesar Lessa, 
Ailvuados 

da .M1sericordia N.º 138 
- Sala 804 -

- a.• - saia 3D· - 'Jlel..+7276 ------------

· Dr. Francisco P. Reimão 
Bellmeister 

Rua São Bento, 224 - Lº andar. 
- Sala 3 - Tel. 24li48 - B. PAm.O 

Btiii B de N.>vembr - · 150 - 'I.Q 

amar - ewa '1
4 

-. 'lei. 2-4K)3ll ENGENHEIROS 

- B8n!Pnin eonatant, n -
tió·andar - Bida 38 - Tel. 2-1988 

-.... Gonzaga Puahyba 
Cuq,os 
~ 

~ lilanta a,ktna} -
- de ~ ffl . i}I ~ . :=------~ 

Amador Cintra do Praoo 
Engenheiro Architeoio 

Arohitectura religiosa, 
resideBcias coilectivas 
Libero B.adaró N.º 

S. PAULO 

oollegios, 
- Rua 
64-1 

L2R E PROPAGAR O 

.. LEGIONARIO " 
B' DEVER DB 'f8DOS 

9i ~·-,&~Oi-

· C ON S T R U·C T-0 R E 8 

Aff6DSO Butti 
Paito Censtruetor 

Estados - Projeetos - Orça
mentos - Constlaeções 

Alameda Glett,e, 3$9 - T.elephone 
IHJ!Il9 

MEDICOS 

Dr. Gil Celidonio 
Partos - ~leatias de Senho, 

ras - Operações 

Resideacia: ..... R. Albuquerque 
Lins, 902 - Tel. 6-41-56 -
Con:sultOFio: - Rua Marconi, 
34 - 6," andar - Tel. 4-8601. 

Dr. Camargo Andrade 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

CllDiea geral e molestlas de 
senhoras 

Cons. Rua Libero Badaró. 1S7 -
4.0 andar '-- Telephóne 2-~70. 
Res..: Rua 'Phemé de Souza, 55 -

Telephone 5-0565 

Dr. Celestino Bourroul 
Residencia: Largo São Paulo 
N.0 8 - Tel. 2--2622 - Cons.: 
Rua 7 de Ai>l'A, 235 - Das 3 

ás 5 horas 

Dr. :Barbosa de Barros 
Cirurgia - ~ de senho
ras. - Cons.: Rua Senador :f1eijó 
N.O ll05 - 2.0 

- P1'ed1o Itaque
rê - TeL 2-2741 - Res.: Tele
phone '1-1268 - Consultas das 
10 ás 11 e das 14 ás 17 - Sab-

bados, das W ás 11 horas. 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

D~ de senltera.s - Parf'9s Prof. de 
Operações Hygiene do Collegio 

Univel'Sital'1o 
Da Benef.lcencia rortugueea e ãa 
M.'atemidAde de Soo Pauk> -
OODIC R. Senadm' Jl'e1j{), 205. 
'Fel.:! 2-3!141 - Das 14 ás 18 
horas. - Res.: Trav. :Brig. Lu.tz 
~ :aa,,..., ----- a-GOili 

Dir.ector do Sanatono "Vllla. 
Maseette 

CONS. R. Marooni, 34 - 6.º 
andar - Appart. 68 - Te!. 
4-8601 - RES. Ave11!áa Agua 
&a.~ 9i..., ~ i-üll!I 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Radio - DJagnostico Exames 
Radielogicos á domlcllio 

.1mls.: RU& Marconi, 94 (Edtficio 
Pasteur) - 2.0 and. - T.el. "4-0856. 
Res.: 'Rua Tupy, 593 - Tele
,lhone. 5-4941 - SAO PAP'LO -·-· 

OUVIDOS, NA:-.~.;;.; !; 

GARGA •y--~ •, 

Adjunto da Santa Casa - Ope
ra.QÕel:I e tratamento das moles
,;ia.s de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua· 7 ele Abril, 235 -
1.8 and. - Apto. 110 (das 14 ás 
17 horas) - Te!. 4-7551 - Jires.: 

Tel. 8-2432 

Dr. Rezende Filho 
C.>ns.: Rua, Senador ft1jó K.• 
205 - '1." andar - TeL 24838. 
Das 15 ás 18 horas - Reà.~ Rua 
Caatro Alves, 597 - Tel. 'l;..n6'1 

DENTISTAS 
Arnaldo BarthoJómeà 

Clnlrgião-Dentist,a - Badiolodt, 
ta - Pela Escola de Pli.àríniicia 
e Odontio1otria ~ S'"ao Paulo -
Clinica Dentaria em Gérâl -
~.aios X - Diathermia ..;.;. Írlfra. 
,·,,rmeJho .;, Coagulação .-. Trau-
·,,, · · ação - Vitalidade Pul· 
..,,-. · e-f i. - Trabalhos por càr• 
,av, b ira ou orçamentos; _ 
.r., . .- 1~. 1rtim Prancisr~ 9'l - 'N 

5-M'l6 - S. PAtJW 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado da Fa
culdade de Pharmacia, e Odon
t.ologia de São Paulo - Cú:urgtão 
Dentista d1plomado em 1914 -
Ex-dentista do Lyceu Coração c19 
Jesus - Especialidades: Pivota, 
Corôas, Pontes, DeÍitadUTM 
anatomtcas e sem abobadá pala

T O D O C A T H o L I C O tina -· ConsUltu: Das 8 ás 11 
e das 14 ás 19 horas - Co1111,: 

d e v e I e r o R\la Direita, 6' - 2.º andar _ 
· l Sala 'l-7A - Res. · AL Barão :l8 

"L.E<alON61i&IQ" ~ '98..:_l'i.JM.UIQ 



O · ataque a Creta pelas forças ao Retch concérttrou a at
tenção geral pelo seu significado, como orientação das futu-
ras operações. · · · · · · · 

Com a guerra · ao Irak, a entrega, praticamente já deci
dida da Syria aos totalitarios, e com o ataque a Cret-a as 
oper~ções do eixo tomam decididamente a direcção de Suez, 
fazendo perigar a principal via de communieação do imperio 
britannico. 

Outro motivo dominante <10 Interesse despertado pelo 
ataque a Creta é julgarem de uns criticos militares que elle 
traduz uma experiencia das possibilidades do ataque allemão 
ás ilhas britannicas. 

Se v'icto1;iosos em Creta, teriam os nazistas a segurança 
de igual successo no desembarque na Inglaterra. 

Militarmente é inteiramente falho o raciocínio. Creta pode 
ter forças de defeza insignificantes, incapazes de .se opporem 
ao invasor, dando-se o contrario na Inglaterra. 

Politicamente, entretanto, elle é muito vetdadeli'o, 
Os successivos erros militares e diplomaticos do governo 

Jnglez, envolvendo grande parte da classe . dominâtite da ln• 
glaterra, são alarmantes, e par.a elles chamamos inntttneras 
vezes a· attenção dos nossos leitores: a indifferença ante a 

· annexação da Austria, o accordo dé Munich, e apathià franco-
·i) britannica du1·ante o primeiro anrto de guerra, o fràcasllO das 

expedições, 1·idiculàmente insignificantes etn Mtnparação com 
o inimigo, en:\'ia~as á No.reega, á · Belgica e á G-:reola, o ában• 
dorio da conquista ,da Lybia e de Tripoli, para uma. catnpanha 
desnecessarta na Africa oriental, e a falta tótal de iniciativà 
deixada sempre aos palzes do eixo, isso tornàtiU:tl cada "\'ei 
mais suspeitos os · dirigentes britannlco$, 

Se aindà. agora. Hitler conseguir dominar Creta, _._ IJara 
cuja . ciefe2a devià.m -· os inglezes estar l)reparadoo, - ape~ar 
das condicções .irifé.riores dos atacantes, sem forças xnaritimaB 
e obrigados a operações de desembarque por via aerea, então 
teremos confirmado definitivamente ttm facto que a confusão 
e o silencio p~opositadarnente feitos em torno da viagem de 
Hess já tornara mais certo: que a quinta columna domina a 
política ingleza definitivamente. 

Esses pacifistas procuram· por tor:los os meios não permittir 
que as forças· ing,ezas, ~E>. empregumn, .a.fund,o .,em qualquer 
ponto, pe.rmitti:âdó o "continuo avanço dos allemães em todo 
o· continente, para afinal decidirem a opinião publica a accei
tar a paz imposta por Hitler: filha <1a injustiça e da oppres-
são dos povos. · 

Essa mesma política foi levada a effeito na França, com 
successo: desorganizaram-se todos os serviços auxiliares e de 
abastecimento, imobilizou-se o exer_c:!;o, e após _ a derrota en
tregou-se o governo ao unico homem com prestigio, bastante 
para lançar o paiz nos braços do inimigo. " 

A me sina política de . isolacionismo da ·· Inglaterra, prati
cada desde o inicio do rearmamento allemão, até a annexação 

ANNÓ Xtv 1 .1 

Mais unl.a -vic:tima 

Na sua sanha destruich>rà . éol\tra a população eivH de 
Londres, na espera~a de a:bater a lndomita coragem com 
que o povo inglez oblliga o seu governo a sustentar a lucta 
contra a ameaça totalita-ria, os aviões nazistas proseguein o 
bombardeio systematico dos , bairros residenciaes hmd-rinos, 

sem nenhum objectivo militar-; 
E::ntre os numerosos monumentos destruídos e 'dal'nniff, 

cados encontra-se a · Cathedral de Westminster, uma jóia 
archlt~tonica construida pelos catholicos e da qual os·. pro
te&tantes havfam se apossado, 

da Austria e O esfacelamento da Tchecoslovaquia, é hoje pre- F. d , ;,;,, 
gada pelos agent.es disfarçados do nazismo nos Estados Uni- e ·era e· .. ~ A 
dos. Substituiu-se apenas o -canal da Mancha pelo Oceano Cii 'ff4//I 
Atlantico, mas os argumentos isolacionistas são os mesmos, · a 

Mariana Feminina 
mostrando claram~nte a su~ origem suspeita. . . . '.lteanzou-sé, no domingo plis• em breves pa:la,~, saudou deverão todas as moças catho- ,de -ver tundad-0 um centro .dê 

Por esses motivos, e onentando-se toda a P_01•1t1ea inglezi; sado, ás 10 ··-horas; no Salão 1 $. Excia. Revma., offerecell.-
1 

li:eas de São Paulo; que forem Obra elos · Tabernaculos em ca
pelos mots d'ordre n~zistas, somoi: c~da vez mais levados ª da Guria, sob a presidencia do . do-lhe _o ramífüete espiritual, a Santos em junho, inscrever- da Pia União, pois, _nas ·suas 
convicção de que, salvo uma reacçao mesp~ra<1a, ª Inglaterra Exmo. e Revmo. Snr. Arcebis- Pl'&pa:rado pelas F-t1ha:s de M-a- 1 se na sede <la ALA, a qual visitas pastoraes, en-0ontra. 
será levada á derrota, ou a uma yaz humilhante pelos seus po Me-t,ropoUtamo, a reunião ria, por oeeasião das festas proporcionará horas de agra- - frequentemente, em lugares 
trahidores internos - vi~to ser disso. absolut1:mente incapaz mensa.1 da Federação á qual d€ 1.º de Maio. 1 davel trabalho e sã recreação. pobres, muita alfaia rasgada. 
o ~ercito_ nazista, de cuJas altas qualidades tao pr-oclamadas compar-eceu grnnde m{mero de/ Depois de lida a acta, a pre-. Sua Excia. l'ecommendou com·, Lem~rou ainda que a approxi
mmto duvidamos. associadas, notando-se, tam-. sidente, em nome do Director, paternal carinho, muito cuida- maçao do Congresso_ Eucharis-

Philipsl:~ 1941 
l\IAI8 UMA JOIA DFJ' VALOR 

Novisf1imo modelo para recepçfw mundial em ondas 
curtas e longas, por 900~000 apenas, em prestações de 
60$000 mensaes. 

.Tá estão á venda, rom os maiores distribuidores dos 
Radios Philips. 

RADIO-SERVIÇO 
Predio M_artinelli 

bem, a presen.ça da Srta. Con- 1 fez varias co-mmunicações, do nás praias onde infe1izmen- tico está exigindo de todas as 
ceição Freire G<1mes, <ID Fede-: tendo sido recÓmmenda-da, de te, reinam c~stumes paganiza-! Filhas de Ma.ria, muito traba· 
raçã.o de Santos, q,ue ,foi convi-1 modo especial, a leitura da dos. Manifestou grande dºesejo 1 (Coneh!e na 7." · pa:-.) 

dada a occupar loga.r á mesa. Sinthese dos deveres sociaes j ============================ 
, Embora se tr~tas~e ele u,~a da Filha de Maria, capitulo I Asc1·:roA D S IN'J'1r'I lC'C " 

1 

assembléa. ordmarrn, o salao do Manual, cuja leitura é mui- 1

1 
P ~ Ü t!, __,L~.:!, 1 TJAES 

da Curia aprest>ntava asped.o fo opportuna, agora que se ap-,. • .· . 
festivo. numa j1rnta eXpl'l,ssão proximam as ferias dé• junho: Serao feitas pelo • Revmo .. Pe. Pierre cr~ --ics, ,; ..... s con• 

1 

do jubilo chu; Pilhas de Maria, tempo de c!iversões. RObreludo J ferenc1as preparator1a$ 
pela presença de seu Amado em praias de banhos. j Sob os auspicioR da J<'eclera- J)011cos mez0.s, uma so.rle do 

Salas 2437143 - Phone 2-3633 - Caixa Postal 4364 
1 

Pastor. _ 1 Usou, depois, da palavra o ção das Congrega,ões Maria-. brilhantf,s-conferencias. · 
Aberta :1' sessao com as º:ª·' Exmo. e Revmo. Sn-.r. Arcebis- ·nas e do Cenr.ro D. _Vital de Í As duas primeiras conferen

. ~ões habituaes, ª secretaria, j po que manifestou grand1; pra- São Paulo, será realizada no · das serão -realizadas na Sala. 
. I zer em estar com s1ias, ov0,- proximo rlomingo. dia L• de' ,João Men«es, da Faculdade de 

31 DE.MAIO lhaR e verificar o desejo de es- Junho, a Pascoa dos intellec- Oireito, nos dias 29 e 30 de 
treitamento de relações entre :1 tnaes paulistanos._ . ' 9 b d 'te A C ma10, ,,s oras a no1 . 
as Federações de Santos e São • orno preparaçao para essa tercei.ra conferenci-a será feita 
Paulo. Sua Excia. · referiu-se, Communhão Pascal, haverá . NOSSA SENHORA na Igreja de São Gonçalo, no com enthusiasmo ao trabalho um tríduo de conferencias a 

sabbado, clia 31, a mesma, 

Medianeira de Todas- as Graça$ 
da Assistencia ao Litoral de cargo do Revmo. Pe. Pierre hora. 
Anchieta (ALA) e mostrou-se Charles, da Companhia de .JA· 
muito satisfeito com O plano sus, professor cathed.ratico do A Uommunhão Pascal dos ln-

Não ba nem pode haver 
I 

Muitos homens gratos, po- , O Papa Ldio XIII :issim re- de approximação, proposto pe- curso theologico da Universi-; tellect.naes será feita na Igreja 
uma devo~fw verdadeira qual- 1 ,em, empregaram a vida em I sume a opinião dos Santos ~a- la Acção Cathollca para as dade <ie Louvain, na Belgica. 1 rle São Gonçalo, á Praça João 
quer, sem que seja unida a! corresponder, dentro de suas <ires . e Doutores da JgreJ_a: proximas fe.rias. De accordo e já bastante conhecido nos l í\fondes, durante a Missa da~ 
devoção a Maria. Jesus Chris- póssibilldades, a esse amor "Mana conhece e vê muito com instrucções recebidas do I meios intellectnaes de São nove horas, no Domingo de 
to não recebe com agrado ho- materno. melhor que qualquer outra Assistente Geral da Acção Ca- Paulo, pois aqui realizou, ha ! Pentecostes, 1.0 de junho. 
menagens que possam redun- Santo Alberto Magno, o pr~- mãe todas as nossas neces-. tholica e transmittidas pela ···----============= 
dar em menosprezo de sua fessor de São Thomaz de Aqm- sidades; Ella sabe de que au-1 presidente, na ordem do dia, 
Mãe. l no, diz que Maria tomou tan- xilio precisamos para a v'ida; 

se O proprio Deus a distin- ta parte nos soffrimentos da que perigos nos ameaçam pu- E fh . - d 
gniu da maneira mais extra- l Paixão, que se tornou Coope- blica e particularmente, que' n TOnlzaçaO 0 
ordina.ria, na Annunciação; se I radorn da Redempção. s. Ber- preoccupação e soffrimento nos Crucifixo n.a 
o primeiro milagre de Jesus I nardo diz que todo preço da opprimem e, sobretudo, que • 
foi antecipa.do por causa de I Redempção foi posto por Je- formas amargas assume ª lu- Typograph,a 
um seu pedido, r~i para que ª sus, ~m _su~s mãos, e a chama cta contra os inimigos_~.ª no.~- Mercantil 
humanidade seguisse o exem- de nqmssnno canal .das gra- sa alma. Nestas e oub as ti 1- ,,-.. -
pio divino. 1 ças. O Papa Bento XV diz que bulações da vida, Ella de- , -

1 Ell · Chr1·sto, o ge-1 seJ·a ardentemente nos aJºuclar , Iniciou-se a· cerimonia com ª Maria tem ainda por outros 1 ª remm com ' t · h p l sua renun- e pode, mais do que qualquer · celebração da san a _.m15sa. na 1 
títulos direito á nossa devo- nero umano, e ª _ seus fi. igreja de Santii, · Ephigen!a, ce- I 
ção. Quando todos desampa- eia a ~odos os direitos de Mae; outro, conseguir para lebrada pelo·.,Revmo. Pe. Pas- ! 
raram J-esus porque Elle se Chnsto mandou que se pe- lhos muito amados, consolo, 1 DD Vi . daq 11 .. 

N f 
.
1
. ,. coa, . gar10 ue a pa- , 

EVI'·TE 
fiHIRRfCIMENlOS![ 

Confie seus predios á nossa or~ani
zação que au~mentaremos seus 

rendimentos. tornara O Ho'mem de dor, Ella disse ao Pae em_ seu º. me, orça e aux1 10 • • E' dº , -d t 1 1 

é ff F · todos esses motivos rochia. igno . e no ª· 0 e e- , t: 
se dignou receber na pessoa I porque essa ?raçao_ e ic:z. - _OI por vado numero de pessoas que fi- 11- li A_ "e 1 !!li_ ...J8. A_,. r ~ n re d •. a I" 
de São João a nós tod-os como Efficaz é pois a mtercessao tao bem e opportunamente ex-, zeram a sua Communhl\o P,l~- . ''. N 11111. i Ui Qi ~ ~ li"' 
filhos, e o seu Coração mater- de Nossa Senhora, Christo na- P?stos. pelos Santos, q~e Ma- ' tal bem como 2 primeiras com- ;, ADMJNTSTRAÇAO PRED~!\L, COMMJSSAO 3% OU 5%, , 
na! passou a amar com inten- da Lhe negand0• nem O Pae ria foi. declarada Medianeira rnu~hões, e outros que llà muho t. COMPRA DE IMMOVEIS POR CONTA PROPRIA 
sidade a esses causadores de ª Christ0• ' de Todas as Graças. !I tempo se ach.avam afastado dos;. COBRANÇAS DE ALUGUEIS ATRAZADOS. 

seu soffrimento, -=========================== santos sacramentos, naquelle dia.• ADEANTAMENTO SOBRE .ALUGiJEIS ! se approximaram do Banquete · 

PASCHOA DOS HOMENS 
1 sagrado. Logo após a santa SECÇÃO BANCARIA! 
J missa dirigiram-se todos á Typo- . DEPúSITOS COM JUROS MENSAES. 

Promovida pela Congregação 
Mariana da lmmaculada 

Conceição 

Em preparação ao IV Con-

1 
gresso Eucharistico Nacional 
de 1942 e a exemolQ do que 

1 graphia Mercantil, onde O DECONTOS EM GERAL. 
vem fazendo ha annos, a Con-, Revmo Pe. Pascoal ofiiciou a N, B.: - Sobre l)Ossa idoneidade, quaesquer informaçlN. 
gregação Mariana da lmma-: Enthronização do Crucifixo. 

culada Conceição, dê! 'Parochia: O este acto liturgico acha-vam
de São João Baptista desta se presentes variOIS Clreulos Ope
Capital, promoveu no dia 4 do: rarios, bem como elevado numero 
mez corrente uma Pascoa de ; de associações e ·outras tY})()gl."a
Homens, 1 phlas que se f!.ienml repre.seaw. 

Renato Alvim Maldonado & Filho 
RUA JOSE' BONIFACIO, 39 - ,2.0 andar -'. 

PHONE: 2-2401 ----o--,- S. PAULO 

,n-·.-é"·"· .. 



Ano XV Di'-rétor: 
C~@.A. DE O:t.·t\1.-E IRA 

Diretor-Ge1'6'fl:te: 

FRANc•sco M-ONTEttRO _M-AC-HAOO 

Jiilen · llú _. 11a 11Açi .lla talellral de t•az Em São Paü_f O :Ô ,_SrLJ 
No últilllo mím.cro elo LEGIO·· · · AI • A "•1 16 

'~r!~io ~~:t,r:m;;vê~ttn~ tcd~a1~~s~~::~~:~:t:;c:;, ;::i,:s!~c:·:~f;o~ta!~:= :~! c:;t;i:ç::1!
11~a~: ~e~i:;J; ,wu nc, Q · .. /tJ Q~(p,-tec 

chy vem prestando ao- IIIº Reieh, dia 2 :de Janeiro do corrente :i;no, coo dê todas as igrejas· da cldáue. do ss·mo,. Sac1,a111e-nto, · com q~ , 
o demos como ·prova- deste facto 50 anos cie pr-ofíciios tra-ba.lhos-· De 2S a -2!/,haverá um Triduo serão encerradas as festas jubi- São Paulo tem o prazer de nos- Apostólico junto- a.o Governo J;r:H 
a liceru;a para pousar em terri- l1B prQ~1.gação da devoção :w· de encerra.mento .. das festa-s ju-. lares.. '· pedar''por alguns dias S. Excia. sileiro. ; .", \ 
torio srrio, dada :pelas autorida- Sagrado Coração de ,Jesus. bim.res. . As preg:ações durante as vá- Revma._ o Sr. Dom Bento Aloisi , Como ·l'1ot-iciarnós- ebi··11t.1tro f!o-
lles francesas a. aviões de guerra Con'lémoI·an-clo O ano jul>ilar, No dia. 29, às G e 7 horas, ha- rias cer-imonla-s serão feitas pelos I Masellâ, Arcebispo \'ltula-1' de Ce- cal, a v.lsi-ta dê,~- -Exclá-;. IÚ:vma. 
~emlies. A_ esse propósito. acen- cujas fe~tividades se lniéfanuti vel'i M~ssa de Comun-hão Gera-!. Revm~s. w:i:ons. João Batista A. j sárea na M.aufit~a e Ni.mcio a esta Capital Je élev~ei 1!a%1,'ac;:o 
tUQIDOS que· essà inoferisi-va "li- no ,dia 2 de Janeiro. alem diw As 9 lwras, solene M:lssa Ponti-: Lo.sch1. Du:eto1· Diocesano do [ · , episcopal de S. Exci"a. "'Ri:vma " 
oonça· pani, pousar" ·deveria en- Suntas Miss.'ls e Hotas Santas-~re-·-· fi-ea-l, .por s. ·Exoia. R-evma. Dam:: ApostgJaclo, Mons. Luiz Gonzaga Sr. D. Fi;ei Ge;mtM!p.-Véga. G):a.m~ 

.vol\rer, provavelmente, a forneci- parudora.s, ordiná-r-ias e extr-ao:r- F'r,a,n:eiseo · de Campos Baneto. ele M<>uta., Vigário Geral da -D1o- pos. da., -?t·~r:; ~s:ostl!)i~na, ~n,-
mento ~ ga?.olinn., etc., às aerc- ·dicnárias, celebrauas nwnllfrlmel'l- · =c001 a presença de repr.eseFita:çéest' eese, Moas. Jeronimo Baggio, Cô- ;lado Apostolico de Jataí. .. · 
'1}aves ~stas. te, as 7.elndoras empenhara-m~se,- do Aposto,I,ado Elas pa.:ruqUias tia · negós· Mig,uel Anciê:-y, Aniger Mel- A ·chegada de S. Excju._, ,Revma. 

Iní~ente - . J~is que pre- mmrn grande campanha pela en- Dtopese,. Após a Sánta Missa-, se:r{1, -.me, R4ifaél . Roldan, Reitor do foi comuniciiéiâ ao Rúvmo. Clc,i·o 
feri.riamo.~ ter er.rado - nossas tronização do sagrado coração- pr:est~ .uma homenagem ltQ.~ .-Séininá-riu, Dr .. Emit-io José Sa-· e Fiejs. por edital da Cu;:,i.a 1\.1,,_ 
<11sserç(les_ -receberam uma clarís- de .Jesus em todos os lares,' per-.· Sa~~ Pa'dre. <J~. La:i:z Fernandes de - Abreu, tropolitana." As 17,30' horas ue 
::;Í:JJU?, , confirmação da parte do correndo de casa em casa toda,5 A ta:rde desse dias, em lmpo~'. -·L'l{mr-0 Mt}tsche1e e João Batis- sexta-fei~a P. P., erà~ el:e~l.lo &.. 
bravo· Cet CoHet. Esse brioso a~;' ruas .da cidade. · n~ cei'imônia, às 15;30 horas, · ta Lisl:loa; Pes. Agosti!i)'llo Mendi- n(imero de personal~des de dt's-
militar, a CYjo comando estavam Durante O corrente mês de. ':pei;a,nte o Cabido, Clero, semina- euro, S.J., Flavio Vello~o da taque ali presentes par,a aguardar" 
confia-das importantes uuida<les Junho, ctmsagrado ao Sagrado i;istas, associações e it:mandaG~ Véiga, s.i., Diretor .da Cruzada á .·chegada do .-~rnba:!mt'*r do, 
de combate, transpoz as frontei- Coração de Jesus, o ano jubilar rell_igiosas, e fieis, o Ex.mo. e-. Ru.ca.ríst-ica da Arquidiocese dé· .,santo Padre.'" . ,,..,, t 
ràs &rias, i11tegi;ando~se no mo- seW, especialmente comemorado. Rf;lvmo. Sr. Bispo Diocesano ben- · São Pau-lo. Lino Rodrigues, Sil- j -S. Excia., llevma.- tem 1·ec{'.hl-
11!mento do · Ga1. de . GaÚHe,·, · por zerá a aureola que a s~guir co- vestre Rossi. José N;2,rdin, Bene- do várias honien_' agens e se1~ cer--Hoje, após a procissão do Di- . , , 
se sentir ludibriado µo·-il" . Vichy. colocará_ na imagem clo Sa-g·ra.dó dito Maria Card6So, João Garcia, ,-tamente, consfdêrável. 6 '°númt•1·0: vlnó E;spírito Santo .haverá bén- . . ,, • . Nas_ demrooc.ões, ',n:úé, a este nro- Coração de Jesus, à porta dá oa~ An'tonio Mariano de Camargo, de'-pessoas que visitarão o Exmo~ · " ,, çã-o da bandeira do Jubileu, fa- _ 
pésito, · fez à im"-rensa,· o cel. d - d b t ~dral, orgal'lizando-se . depois a Olavo Scardigno, Antonio Dege- e Re\'.mo .. Sr .. ,Uuncio Apo,st.'.tlico. 

:t" zen o a pregaçao e a. er ura o, , . .. . . ..., 
Conet asseverou qye de,:facto ._·'.'os.- PFoclssãó que percorrerá. a. e-idade, nhart, Pa.ulo Sezzi, C.P.S.- e testemunhancto Ílssim _ao Hustre. Revmo. Cura da Catedra.J. . .. . 

voltando à C!!-tedral, onde, dian- Ant-enio Berenguer, Missioná-rio Prelado, e 'irisig):'le · diJ)lom.a.tU. oi 
a.viõe.,; a.lemã.es pousaram nos ae- ,' Diariàmente hav.e1•á oração ,da 
rodromos franceses-. e· se' rea:bas- mahhã e meditação às 6,40 horas; 

_ teceram de essendas e munições. Missa às 7 horas. As 18.30 110-
N"os d-ias seguintes trens france- r.as, terço e ofício. do Sagrado 
:es conduziram a ·-relikotchek ·· ar- Coração, e às 19 horas reza so
nnmento.~ dós depósitoo france- lene e bencão do Santíssimo. 
iés, os quais foram éntreg.ues pe- ' ' · 

_!o.~ ·a1emães ao gov.êrno de Ba.g·-, Dia 8, às 7 horas, realizar-se-á 

te do SSmo. Sa.cramento enJOsto, , do Sagrado Coração de· Maria. J:espeito e. an-m-izadê" que lhe Lri-
. ·- · · , butam 05: ·ma.is variados CírcnloSi. 

''GLORIAS D()_ .CEU" 
Um grandioso filme de propaganda rJ1ig·iosa 

sociais de São Paulo. 

CA1'EDRAL M-ET:ROPO• 
LITANA. e.mel . para sustentar a lut.,a dos- no . pá;teo dlÍ. Santa Casa, mide 

comeqõu ein Campinas a dévoçã:o Por vários anos já -- ;, com · o-anda dos J)rinci1)t'os d-a no:,."ª re"betdes. irai,ea1;10s contra a do, "' "" 
ao &'l.grado coração,- a L'1 Con- uma direção competente e es- Santa Religião, a única que ex7 Hoje, dia dq 'Divino -.EilJ}íY!to 
cen,traçáo .dos- A:postolac:los. forçada - a l:'Jscola de Arte prime a ve.rdadeira vontade dô Santo, às 10 horas; na Catecn,a.1-

Dia 9, iniciar-se-á o Tríduo de ·Cinematográfica., desta Capital, nosso povo. Metropolitana·· após õ · canto ctee 
co1•pus Chrisfi, e a 12. ·em so- vem pr-eparando artistas e téc_- A Escola .de Arte CiI{·emato- Tercia, com a p.resi,nça· do. c:o--

minnção ing-lezá. •• 

• 
lene ~ssa cantada da .. Festa do nicos pàJ.'a a difícil arte d-o ci- gráfi'ca· 1)-et·i~aiiece a· i·ua·'·s· ·a·n-· lendo C,abido MetropóÍ\itano e, 

Assim, o depoimento de um__ .,, · " • c:J • • 
distinto ofü,ml francês, que coní. corpo de ri~us;. com ássistência ne_ma. s_ ua13 manifestac,?es J.}ú, ta 'Ifigênia, 25 . à disposição dos 

1 

· er1g-os do · Sem~nário Cf'ntr:i,J, 
sim a·ltisVa. atitude ·sàcri-ficou- sua pontifical, será encerrada a ex- blicas d~spertaram ?-ª 1m-1)ren·] :interes·sad-os ar inf _

1 
_ .. o Ex;mo. e Revmo. 'sr. Aref·l:ii.spo, 

· , , posic .. ão · das 40 horas. sa a melhor das impressões . · · ' P ª qi naçoes · celebrará ,; solene• Missa Pouiíiii~ 
·-ca:r.reir.a. e rudnáís precfosas van- ' n,a1s porrnenorlsadas ' De 16 ·a; i!l · haverá Retiro Es- pelo que a Escola se impoz n-os · · · . · · . cal po ,º. fício de_ Péntecostes. 

-. t:i,gen.<,_. pessoais, ass~vera;: que o- ================~=::;-;,=--=============~=========,;,,,..,..,.,"õ',,....,,,,..,,.,...._..,, 
........,______......_. __ ._.,_;,.Govt_~..._._.êe}'1;?0,·1-··n41ce··Y1)'g*'-at~~,Pnf1a?;a~·Ç_i>~i~õe-.::.s.·-· l)-i~u:Ç!~ . .:..., .. ª._-:Jº;.}tles_,},,~.,.·.n_d_,,.º ... ~~-g-r.·a.;,;d_,.ºe.'.·_nc_i~~--!º.~\ .... ,·_,~_.,-~.~:.º,,~_-::.• .. ~-,-~~-1~~~-·a ___ '._,S,ss_::,·.!_ •. 7'"_ •• ~.--~: -· ·,-- --- • 

;il:ar:~ ::,zi~:rw:;nci~ -· . . R;~7n:~ ;;." Bis;"'o, -:ez;r/":'~issa ~;m:: a ~Ê~c-ol~ ele Art~ e'~ e1a,- fiê"ãtlffc··ã-ç~ -ã 0)1:lli~' ''."U::,~i ,.a~- rrdttü é zá 
enviou. de encerramento do Retiro, fa- nematográfica d·e São Paulo ,. ; , ~;;-., , , 

trens inteit,os, cheios J:l.e arinas, zerído a. JJI'e!rac_ão. As 19 horas vai i11ic1·a1· ·a s·ua at1"vldacle 110 Os E 0 tados T.T111·dos te·1n a hon- · ' · · ebeld · - - Q "' de',catecismo. 'do Jesuita Pe,. L.éan~ beatificaçao, salientando a viela 
aos r _ es_ irakeanos que sus-1 desse díi haverá recepção de 1,10-. se,tor da. 1n.·odum_ -.-0. Come,;ou,. ;.,e. de aprese1~tar na sua ·Histo·r1·0 b ·11 · d f ·' " tentavam O t I ,, t "'" ,. ~ ev1 e, que a aJu ou a· re ug1!J-r-,. modelar que·, ela levou sobre ~ · 

· c n ra a ng.a erra vos zeladore11. po.rém, -da mel·ho1· maneil!a I}GS· _um grande ex_em.,,,IÓ .de fé cató.li- · uma luta na qua.l não percebe- . . f 
1 

b d . . , ,., se na Nova França, onde ela vi- terra. 
. . t .. ~. . " A 22 haverá a 2.ª Roma.na dos s· ve : conce eu um gran e fil. ca, justa;meBte nmna represén- veu até a_' sua morte. A ning·uem melhor '-'Ue aos r-a-

-
8 

. ·- · Aposto tll,os a'.) SB.ntuano uo oa~. me re ~g1of'O, ao qua . ai;ao co-, an ·OS peles-vermelhas: Kat.cri :mos os .m e1ess,.s m.ic a P.~nc-a l 1 .., . . . ~ 1· · 1 d -· t te d · · " 
pou 1~r. grado Coração ele Jesus. pela operaçãp figmas tlo ma,lor re: Tek-a.kwttha. · · · 

(Conclue na 2.a pa,g,) manhã, e à tarde haverá uma.! l~vo no nesso _ munclo católico ._Era _uma jovem pertencente pe-

Como acon~e muH;as veze.~ às 
pessoas ·de oração -e de renúncia 
Kateri Tekakwitha foi chamada 
por.:Deus algum tempo depois da 
sua entrada. no Canadá. 

nadE·nses e ·anierka.,w.~ J)t'}?;ei,""' 
solicitar a hom·a dos. aFtaa,es. para 
esta virgem pele-vermefüa. Úrna 
das primeiras personagf'ns da. his;
toria religiosa da· Nova-Fi;:1nç-.:1, e 
mesmo do continente afüicstno. 

1 e ind·ívitlualmentc da maior lo lado' do pai_ à tribu iroqueza 

·r c'ft 11ft li n [ s I f;'1ºJ~~~s,i1os nossos meios in- ~~:. ~~~:tk:~p::~: 1:~~a 1::~ 
. L . n 1111 u L 

1 
·, o mme · em apreço de no mi- cara,!')luça _daquela tribu. 

i nar-se-á GLORIAS DO -.CEU e A virtuosa in(lígena nasceu em, 
'.ftfVMO. PE. AMBROSIO 

Logo após à sua. morte os ca
naelenl!es já lhe dirigiam. orações 
para obter as graças espirituais 

Diz um articulista · canadense 
referindo-se a est-e tema: "N:'to 
deixemos de orar po1· sua beati
ficação; assim teremos. no Céu, 
uma protetom a mais':. 

Encontr:i-~c cnrre nó~, o n:evmo. 
'f'e. Assis~ent{! b~riÍÍ ela Comuni
(\a<lo AgosLiniana: de São _Paul~. 
Revmo. Pc. Ambrosio F'crnandez, 
quo ,reprrsent.a.rá tt_ 'Oidem Agos-' 
tinia.na na .,Sagr.a.çüo Episcopal 

· : .,' . ·, do E~o. e RevtlÍ"o. Fiei Germano 
; \'tí-K , · · :,: Vega < Câmpón, . novo :Bispo· da 

· -~:;s;,,;}:. P'rêlRZla sle. ,Tdtaí; pnrl.<'nt'Pnte 'ú 

__ :1~Jtlif 1~~r~:ip,_' ~~rpsio ,FJ:--

nanctez. ' tê41ogo consultor, au,tor 
de várias obras e conhecido rien
Üst.,a nos ni.ei'os ·espanhoi5 e nos 
principáis labo'ratói'ios e museus 
europeus; vem munido de·_pas_sa, 
])Ol'té oficial e tjoplomátiCO . afim' 
de obter fadl apoio, por parte 
dô's" goverubs· americanos, no pro~ 
s~g-nlmento .de suas, pesquizas no 
concérnen-te ao i-aiuo especJa·l dos 
lt•pldo~l'OS .de Qlli> é, desoobi,!clor 
de . .-,,1g1.ms 

0

,i.rnijgfüHOO. · . _: " ,, 

: será um notáve·J trabalho <'lo- AsserríenÓn. ·atualmente a ameri
, cumental e artfstico, sobre tre;; cana cidade Aurisville no :i:.:sfado 
1 dos santuários d-e maior signi- cíe' .Nov.a. ·York.' · · 
: ficaçii.o para a alma religiosa ·· .do B.rasil; Nossa Senhora Apa. Alg_uns anos depois do seu· nas-
. recída, Bom Jesus -de Pira-pôra cimentó uma ipiàemia de varíola 

e. temporais necessárias. 
Fi-nalmente 'Kateri Tekakwitha 

será invocada conio uma santa. 
As autorldàdes eclesiásticas do· 
Canadú e da sua patriá". Estados 
Unidos, resolveram pedir a sua 

Que· Deus responda ·a eRkl:;·t>1'it

·ções .,da.ndq mais un·m -,;antu, u-,s
ci&.t na )\mérica. 

e Nossa Senhora da Penha. forçou' os iroque:ze.s a em-ig-rarem 
mais para o norte, para uina re

Pa ra .dar up1.a, idéia do apoio . gião. àtwaílrnentie parte do territó
que -desd-e logó· me1;eceu t'10 J'ÍÓ indí.gena, ,de :R:anghnawaga. 

================-"-

f-eliz füiciativa, que se destina Ali Kate1·i · passou a sua moei.d.ade 
a fazer p'.ropagauda dos venli;- Talvez sua mãe lhe tenha mi-
·aeirol:l sentim-entos do !)OVO nistrado alguns -rudimerites de 
brasileiro. que é essencialmeu- _catolicismo. IaSJ)irad~ poi· estes ·· 
te catõl-ico,, basta -dize.r que a_ :preceitoo de Cristo a jovem pele
ela juntou sua aprovação e o vermelha entrou numa vida de 

Um 'Pseudo _.R.e n a-is,;ci -
mento E·spl,rittta"t: 

O Grupismo ou movimento cJe Oxf(frd 

seu alto estímulo· o E:xmo e' . - - · piedade e de vii"tude. O exemplo 
Revmo. Snr. Arcebispo Metro- e as palavras de' slla mãe fora.m' 
politano, ·n. José. Gaspar de ds seus est:imula.ntes. 
Afonseca e Silva. Bastaria tão certa vez um selvagem faná
alta chancEila pa,ra provar que tic.o quiz trucidl\.

0

-la e ela deu-lhe 
a idéia · de · pro<'! nçã o de G LO- esta resposta dig-ru1 de 4m Santo: 

,, 
O pastor anglicano Frahk mos ci~e e-qé.ontrarnos. -~ relf

Bucluuan iniciou a tempos I gjão,, C0-11\.!lH,V:fo màis vid~ e 
at.raz um movimento que re-1 V;al?r, a çonfis-~\o sac.-1·am"'n,tal. 
cebeu pela sua origem (ox- a medita,çj-o ,e os mov.ime,n1 os 
fçird:- o nome de --oxfordismo" no m_eio, . . . 

RIAS DO CI•JU encontrou fes- Vós me· podeis an-ancar a vida; 
"tivo eco nos meios católicos mas· não a fé'< _.,,;, 
paulistas. , Contanto que ainda não fosse 

e pelo seu método o nome ·c1e 
"grupismo·•. 

o movimento destinava-sé\ a 
se,r uma s-eita inter-confessio
nal e de fato o é em rei.ação 
às várfas seitas protestantes: 
todos os esforços_ porém de 
seus dirigentes no sentido de 
envolverem o·s ca-tólicoR foram 
inuteis. 

No momento em -qu"e os ci- batizada'. ela conseguia alca-nçar
nemas loca-is acabam il'e exibir a santida<ie cristã a tal· ponto· 
vários filmes de r>vidente pro- qt_te os ~ J)ais emocionados pe-· 
paganda espirita importados la sua vida de piedade, quizera.m 
do estrangeiro. é belo vêt·-se · consorciá-1a com um ehefe iro
que o espirito religioso local .qú~ _e d-Os mais reSJ')eitados. Po
va.i realisar· esfôrço no sentido rem e.la. recusou energicamente, 
de promover uma sa-dia propa- 1 sendo batizada e recebendo lições 

Numa tentativa de estaliele· 
cei· con{usão o .. grupismo•· co
pi-0u. certas práticàs da lgreja 

- católica. 

A·. ~agração Episcopal 1 _ Assim _têm eles o "quiet-
. . . -1 tune" per10do de recolhimento 

de D. Frei German.o Vega ~ampón . antes c1as ações importantes, a 
, ' · . , 1 confis&âo coletiva, confissão de 

Realiza-se hoje, festa ·de Pen- S. Exc1a. Revma. Sag-rado -ho- pecados. de tenta,ções e _de •· ex. 
tecQstes, na Pa.rochia de Santo je,. tendo ~~do a esta Çapital, 1 periências" . religiosas··, a en
Agostinho, '·nest~ ,Capital, a s.a.- afim de of1c1ar como consagr~u- ! trega a furi;1 divina, e O apos

·g.l'ação episcopal -do .Eimto. e te_o E:xm~-- e Revmo. Sr. ~un-i Lolado at.ra.vez tl·e reunifie» cl-e 
Revmo.,, sr. D. F1•ei: Gern,a.no cio Apostó!Ico da. Santa Se no j gnipos 
ve_ga Çampól'), da oi·dem dos PP .. Rio de Janeiro, e que terá co- . '· 

· mo assi.stente naquela- ·c_erimônia P_ ara os eu tólieos o só· libe-
Agostiniàao_ s. , 1 .. ·. os Exmos. e Revmos. Srs. Arce- -ra ismo no --movimento'' que 

,, O ilustre missionário e sacer- bispo de GoiP,s e Bispo .. de :&·a.- apregoa reunir todos os· crecÍos 
dote Agostiniano 'há longos ános gança\ · já seria motiYo ~ufic-iente para 
dedico11-se c9,m _ _rai-o zelo e ar- . Sei;âo padrinhos do Exmo. e afilstamento _ 
dor apostólico às ·missões nos ser- Revmo. sr. D. Frei Germano Ainda mais flP. conside1'ai·· 
tões _lnho.5plt.os da .. nossa p(l.t~ia. Vega Campón nú.sagração Epis-
·teooo a éla · dedica.do sempre o copa! o Exmo. Sr. Çomendaclor T O D. O 
meÚ1or de seus, esforClOS. Dr.. Luil< Tolosa. ele. Oliveira . e 

CATUOLICO 

clc\•c ler o { 
Jlí~I~ PJ"eia-u.i ~ Ja-tu.í, .se1'li Costn e Sllil exam. srq.~ "LEGlO.NARIO" 

COMUNJIÃd--PAS:C.Ü; 
DOS HOMENS NA 

PAMQUIA. DE 
S'PO. AGOSTINHO 

A Congregação Ma~ianà de ··,i-_11 

">.ª da Consolação e .-ele Sa,t!o 
Agostinho, a, exemp-lo do que v,·m 
fazendo noo anos ànteri~r,,s ,,,._ 
g·anisou paa'à, o dia 8 de J~11,! ,o 
próximo, a Comullllão Pascal , i)s 
Homens da Plwóquia. Os com,,-,._ 
gados agostinianos, n~ }ntu:it~ ue . 
trizet à Mesa Eticw,íst.ica, 1m.i- · 
_tos homens, v,âln . tra.b:l-lh,uJdo 
com entÍ.tsia.smo li couvickmdo us 
pat;oq_ui,a,nos para este" aio dt• •:«J 

elevada sig,nifieltcão. 
A Comissãojb;·ganisador:.l ck~

sa Páscoa, 9(gaitisou o segui, .te 
programa pá.ra as solenidade~. 

Di.a,.4, 5 e 6 de Junho; ,\8 ~iJ :o 
h1ras, conferências peio F«>vr,w. 
Pe. Laurentiuo GutieITes. o.,':.'\. 
Possivelmente essa,~ corrien•n, · ,._,~ 
serão acompanhadas de proJ1,,·uc,1 
luminosas. 

,·- Dia 7: Ás 20.30 horu.~. cortfb• 
sões pru:i h:om1,t1S, na lg.l't-J:i. 

Dia 8: As 7 horm:, M1e0:;.., o 
Comunhão .,Pa<>cal elos m,1~>.i., o 
l;_lomcru; '1a ~!'.1$4-1;1% 

.4 ~ - - -"'! 

i .-
;, 

! 



• ?ii Y.il::'~~ A'fl>., tr-
~~ No dia 31 p-,, .. ~ a ~. dava logar a uma impressão cada 

vu mai& triste. Cheias de manchas 
e de defeitos, as uvas acab;;ram por 

paracer ~tes à grande San
ta. Compreendeu ela, entio, o alto 

ai.gnificado da visão. Mesmo as al
mas as mais perfeitas t~m manchas, 
~ando atentamente examrnadas. E 
quais as rnattehas que podem e1.0a
par desapercebidas ao olha.r pene

trante de De.as? Por isto, tinha mtii· 
ta razão o Salmista, quando excla· 

mava: "Senhor, se atenderdes a nos
eu tmq.uidades, q.uem se sU11tenta· 
rã em Vossa pr.esença''? 

temos todo o direito de esperar que 
as preces de Nossa Senhora ctlo;.n. 

cem. 

11-'""&e t&NAA:17-aes e, Jgreja a festa de Nossa Senhora, Me-

~~ARIO ü.<\THOlilCO COM 
lla.»lWVAÇãO KCCLES~WA 

~ e Adminisml.;ão:. 

;àf;1ie, .5mmaculada Conoeic;ão, 59 
Te:iephone, 5-1536 

~ ÇaixA Postal, 2849 

aogifüiós aos nossos ãsaSgnaD• 
Í"~ oommunlcarem a m\ld8Z1Ça de 
Wü3 enderegos pai:a, n Ca.iXa. Bos
~ 284@. _ 

;&NI~í'ONCl~'I ~ 
~_;.~ !ieil'.a ê"am,>tc;UilssO 

--

dlaoei.ra Universal. çie t~ M gr41-
ças. Nfl'te momento àe aflighg e oe 
perigos, quando a bomanidaóe i,r.wi

ra geme sob o peso de doacfi.tas ClfUC 

se multipln:am a cada momento, 
cresce nossas necessidactes maia pre. 

mentes se tornam no.sas pr,eoes. E, 
com isto, mais importa.Ate se torna 
que sai~ rezar bem. E pol&$as 
v.erdades da F~ conc.,orrem ~ modo 
tão poderoso para vatoriNr nossas 
orações, quando a -.cliaglo Uninr• 
S'tl de Marb, quando a fftudamoa 
siriamonM, e - tu.moe ~ a 
fwado elll A98N vida • piadadtt., .... 

r;:=:- No qoe conal&h! eaaa vel'dàele? 

E se nio hã quem mio apr.e&en-

Pllnie GDUIA DE OLIVEl RA 

A 

E jemats devemos duvidar do 
ctue Ela se associe a nossas preces, 
quando convenientes à maio.r gl6ria 
de Deus e a no86a santiflceção. De 
fato, Nossa Senhora tem a cada um 
de nó8 um amor 9iie s6 ~ mo<lo 
imperfeito pode ser comparado ao 

DA 1,• 

PAGINA 

N~à ~br«:ámõi collã1fií-raçio 
~é pa:'ls~as extranhas ao nossq 

1 qtmtiro · de redaetorea. 

Ensina a T.ec71ogia q11e todas ac gra
ças que Roe vem ele Deu panam 
sempre pelas mioc de M•ia, de tal 
manei&"a Cllte nada obteNlfflO$ . q· 
De11s, se Maria não se anooiar · a .. 
nossa oraçio, e todas as gra;:as qile 
recebemos, as devemos sempre à i n
terce~ de Maria. -'""", a 1'11:i-, 
de Deus é o cana~ de todas H preces' 
que chegam até seu Divino Fif.ho, e 
o caminho de toóas as graça6 que 
Este outorga aos homem,. 

Medianeira 
Universal 

amor que nos tem nossas m,ies ter

renas. EHz o Sernav.entUl'ado Grign!on 
de Monfort que N~sa Senhor.a tem 

® maic ct.prezf....i e miaerável doa 
homens um amor superior ao que 
resu:ltaria da soma do amor ~ todas 
a& mies <h> mundo a um filho iínlco, 
No.ssa Mie autêntica na ord.em da 

graça, a e.ada ~m de iws, Eh!. nos 
gei'OU para a vida eterna. E a Ela 
se aplica fielmente a frase que o 

Espfrito Santo inscutpio na Escrito• 
ra: ainda qUe teu Pai e tua Mãe te 
abandonassem, eu não me esquece• 
ria de t1. ~ ma:is fácil sertm>s aban• 
donados por nossos pais segundo a 
natureu, do que por nossa Mãí se

gunúo a graça. 

Comentando o fato, lembrou d 
Cel. Collet que Pétrun decla,rára 
a 8 de Maio: "a honra nos obri~ 
ga a nada emprehender contra 

li nossos antigos alia.dOs", não obs• 
tante o que "dias depóis esque
ceu tá? facilmente est.e ponto de 
hQ.µra'"• 

ô LEGiONAR10 tem e, ma
~º pmzer em receber \'isitas 
t\ã :installaçrn)s de eua redacção 
~ officina, mas pede que não 
eejam as mesmas feitas nas 
:ma., 39;S. e 4as. feiras, po111 exi
gencias do serviço. 

COMMcNlRNDO ... = .... _____ ..,,. ____ __ 

IN.JUSTIFI• 
CADAS 

O LEGIONARIO, desde o mo
mento cm que estourou a atual 
gur,rra, não teve duvidas em se 
collocar abertamente ao lado da 
!"rança. Nesta nossa atitude não 
ent.rc1,va, apenas a profunda ad
·, ,liraciío e o urdenre afeto que 
n 11t1·imo.<; para com. a nobre na-
6\o franca. - meRmo porque um 
jurn-,i:t c:1tólico nüo deveria to
mar partido mnn conflito que 
qtw fosse exclusivamente de ca
r:wt<'l" internacional - mas era
mos movidos pela convicção cer
b e não desmentida de que a 
cs;usa cia França se confundia 
coin a causa da C1istandade, em. 
sua rukt contra os infiéis nazis
trui, da mesma fol'ma por que a 
t:a.ll&a do Imperio de Carlos Ma
r;no se confundia com a causa da 
Cr.i.~tandade, em sua luta contra 
os infiéis sarracenos e os infiéis 
pagãos, 

Assim, coehentes com esta nos
ra linha de conduta, quanto mais 
diticil e insustentavel se torna
''°' a situação militar nas F!an
dre3, mais veemente e ardorosa 
w tornava. a nossa adesão à 
í?.1:anÇR.; e, quando sobreve.iu o 
eolapso da resistência, nós tam
!Jem estavamo.<; de luto. As nos
s~l:<l coleçõeJ; aí estão, pam at.es
sar oom :llbundâl:wia o que afir
mamo!!. 

Por ll!Sô :inesmo, logo pereebe
m:oi: (e oom que aflição o perce
l)emos!), que o peior do C'alvario, 
a li'ra.n<;a ainda não o havia gai
>sado. Pelo modo com qire se deu 
:i. ~ pelos acontecimentos 
que procederam imediatamente o 
~ oo JUBho, presentimro, 
desde fflltão, o que se tramava. 
1:,:mtra, ~ paina de São Luiz, In
í'eli2meme, nossos presentimentos 
)li;'O'i:l:tamente ganharam. corpo, e 
mo ~iY.ara.m numa. realidade 
ctolorosa, .A Franca derrota.da 
já. ser.la Pil!,l"a uós mn motivo d~ 
do!', mas se:r.m. uma dor serena e 
a!1blime, uma ))lÚl'icipação a.u
~ num heroico ma:rtãrio. Mas 
a. nossa dor foi uma dor contm-
bacla. e iUqmem,, porque Vcimos 
ttue o intuito era avilim- a Fr.an
<;a. W°'® se quei.•ia apenas uma 
B'runça vencida, ma., u1na Fran
ça c&rvencida. Portanto, a DDS

!ili. atitude em relação ao govêr
rJK> ele Vichy não poderia ser 011-

ti,a, Muitos não nos compreen
din'am, , n11titos nos combater,un, 

Ag-0m, Porém, que a recente 
~ do govêrno de Vichy 
1/e:iu desiludir a tantos, e confir
,mia- smgu.ktrmentt~ as p1<evisões e 
ra.trícções do LEGIONARIO, te
mos uma última palw1·a a di
l118l'. Muitas dos que a principie 
a,poiaram a política de Pétain, 
eomeçam agora a desconfiar não 
16 do govêrno de Vic.-hy, como da 
pr{Ipl'ia França. É o caso, por 
exemplo, do sr. Maw:icio de M.e
deú'oo, que paa-ece querer esten
der~ todo o povo francês a r.es
possabllidade dos desV.arios <te -~ .~ ~ ~. 

JI 

Evidentemente, eata ve.rdad.e 

supõe que, em todas as on9ões que 
façamos, peçamos explicitamente a 
Nossa Senhora que nos apoie. Esta 
prãtica seria sumamente louvável. 

Mas a1nda que não invoquemos de· 
claradamente a Intercessão de Nos. 
sa Senlwra podemos estai' certos de 
que só Sff.emos atendidos po.rqtie ela 
reza conosco, e por nõe. 

Daí se infere uma conch1são su
mamente consoladora. Se .devesse. 
mos confiar apenas em nossos meri

tos, como poderia~s conf~ na efi• 
cácia de nossa prece?· Conta-se que 
certa ve_t Nosso Senhor apresentou-
1 he · em uma visão a Sa111-ta Tereza 
de Jesus, trazendo nas mãos algu
mas uvas maravilhosas! Pergunto.u a 
Santa ao Divino Mestre o que signi
ficavam as uvas, e Ele respondeu q-ue 
eram uma imagem ·d.i ahn,a . dela. 
Olbou, então, a Santa, detidamente 
para as frwtas, e, ã medida que as 
examinava, sua primeira impre1.são, 
que fora ma911ifiica, se desf~a, ~ 

te manchas aos olhos de Deus, quem 
pode esperar com plena segurança 

ser atendido em suas orações? 
Por outro lado, Deus q,uer que 

nossas preces sejam confiantes. Não 
desejai E.Je que nos apresentemos 

ante Seu tron~ como escravos que 
se aproximam a medo de um temivel 
Senhor, mas como filhos que se acer• 
cam de um Pai infinitamente gene
roso e bom. Essa confiança é mesmo 
uma das condições da eficácia de 
nossas preces. Mas e-0mo teremos 
confiança, se, olhando para nós, sen· 
timos que nos faltam as razões de 
confiar? E se não temos confiança, 
como esperamos. ser atend.idos? 

t das tristezas desta reflexão, 
que nos arra·nca, tdunfafmente, a 

. doutrina da l'v\ediação Universal de 

Maria. 
De fato, nossos méritos são mí· 

nimos, e nossas. cul.pas grandes .. Mas 
o que não podemos alcançar por nó-' 

e A· ·, T- H o L 1 
Comprem exc#us/Yameate suas Joias e seus presentes 

e A.S.A e A s 

Assim, por mais miseráveis que 
sejamos, podemos com confiança 
apresentar a Deus nossas petições: 
sempre que foram apoiadas por Nos• 
sa Senhora, etlcontrarão um valor 

inestimávef aos olhos de Deus, que 
certamente obterá para nós o favor 

pedido. 
Convem que med·itemos incessan. 

temente sôbre esta grande verdade. 
Católicos que somos, devemos en
frentar nesta vida as lutas comuns 
a todos os mortais e, além dfato, as 

que decorrem do serv·iço 'de Deus. 
Mas, ainda que os norizOfltes pare
çam prestes a verter sôbre nós um 
novo dilúvio, ainda que os caminhos 
se cerrem d.iante cie nós, os precipí
cios se abram, e a própria terra se 
abale debaixo d<:t nossos:. pés, não 
percamos· a confiança: Nossa Senho· 
ra superará todos· os obstáculos que 
forem superiores a· nessas forças. 
Enquanto esta confiança· não desel"• 
tar de nosso coração, a vitória será 
nossa, e oe nada valerão os ardis 
de nossos adv,ersários: camtnhare
mos sôbre as aspi~s e os basiliscos, 
e calcaremos aos pés os leões e os 

dragões. 

r o s '-,, 

na conheckta Joalharia 

T R o 
Otficinas 

Rua 15 de Novembro N. 26 

proprias 

(Esqutna da Rua Ancbleti) 

Quinta Coluna nos 

Unicos concessionarios dos afamados 
relogios "ELECTRA" 

Estados Unidos 
o ex-coronel cn.a.rles A. esse homem, que mn dia foi viam pr(éfnrido lnctar ao 1aoo 

Lindberg, que por tanto tem- universalmente aclamado co- · <la Inglaterra, haviam sido 
po viveu longe dos Estados mo "he.roe"?... '1 airniq11iladas e que um "cor
Unidos, do qual, sahira ap6s Vamos relatar os factos de. po ex1rndicionarw norle amen
os tristes acontecimentos que que ºeHe, Lindberg, é protago- : cano" cuja forma<;ão a lngla
i11timaram o seu J!Hhinl,o e. nista. ajudando o leitoi· a 110,; terra tanto desejava, ·'iria par
culminaram com a execução seus gestos e nas suas pala- ticipar · do fia8co geral". 

adHtnte: "A urã-Bretanha nos 
enganou", tendo no final, affir
mado que os Estados Unidos 
são cHr~ido8 por "uma mino
ria, qu-e detem o poder, possue 
influencia e uma pode1:osa 
voz, mas não representa Q po-

do aUemão Hauptmau, fugindo vras ,algum signal revelador O orador foi muito applau-
clandestinam.ente â bord-0 de das forças que o movem. dido ao pronunciar certas phra-

vo alllericano". 
Vemos, por esta pequena 

aru0st.ra, como o ex-coronel 
Lindberg está se candidatan
do ao lugar de Qu:isling ou 
Seis Inqua,rt norte-americano. 

O que e bem certo, é que a 
França ocupada se encontra em 
uma situação muito critica, e 
que o público francês absoluta
mente não adtipta a política do 
govêrno de Vichy. 

O que se deve pensar da vida 
que levam os p,a,risienses de ho
je? C0mo se conduz, sob a do
minação nazista, a cidade-luz? 

A este pr-0pósito, prestou um 
precioso depaimento o Tenente 
Coronel Afonso de Carvalho. Es .. 
se eíicilll, que é um escritor de 
mérito, fazendo uma cromca, 
muito viva a,eerna de su.a estada 
em Pa.Tis, assim descreveu suas 
impressões em recente edição d0 
"Estado de S. Paulo": "Paris 
está abandonada! Cidade morta~ 
abro a janela do meu aparta .. 
mento, e lá no alto da ~oluníl., 
no meio da praça, está a figu .. 
ra de NapoJ.eão, um Na.poleãa 
olimpico, de cabeça coroada, a 
cuja ma.jesta.de se torna terri .. 
vélmente soturna e trágica, na: 
praça vazia, completamente va .. 
ida e silencioi,-a ". E linhas de-< 
pois acrescenta que "a solidãil 
®. pra.~ Vendome tem algo d<I'. 
melodramatico. Fico a olhar cis-< 
madoramente e= log.ar hlstóri .. 
co de tanto movimento, de tan .. 
ta elegancia, de tanta alacrida
de. E ninguem nas ruas, nin.., 
guem! Sou, sem querer, espec ... 
tador solitario clessa grandeza si
Uenciosa que esmaga pela sua 
tristeza e solidão. O rei da Ba .. 
viera não se senth·ia mais solita .. 
rio em um teatro vazio". 

O hotel em que se alojá.1-a «. 
distinto militar, isto é o grand(!' 
hotel Ri.tz, tem suas mes,as "qua .. 
si todas t.o.madas por oficiais ale .. 
mães", à hora em que vai al
moçar. Onde estão os turistas\! 

• 
Impressões de momento? Nãc,. 

Nosso informante passeou poi, 
Pa1·is. Diz ele que "logo depois 

jantar s.aimos pela cidade, 
sempr~ a mesma impressio: tu• 
do dese11o ". Na Rue de la Pai~ 
"não se encontra uma única pes. 
isoa ", Pela manhã do dia seguin• 
te, novo pa,'lSeio a P.aris, onde sEI 
nota . "o mesmo espectaculo de 
de.solação. Apenas alguns po• 
pulares nas avenidas e praças 
imensas. E soldados ao~ g1·µpos, 
p.asseando pe'las calÇll.dá.s." 

Brutalidade qos .,, ocupantes? 
Receio de mçidentes desag.rad.a. .. 
veis? P11x~·· que nada disto ex .. 
plica ~nfa solidão e tant.o aban-

um navio cargueiro, apôs pas- Aqui .registramos hoje, mais Res, no decorrer de· sua oração, 
sa:r al:g:um tempo numa peque- uma. ceD& em que é figura como sejam: "E' evidente que 
na ilha nas costas da França, central o ex-coronel da arma-: a Inglaterra está na imili.encia 
subitamente se poz a panelas da aerea norte-americana. · de perder a guerJ·a", e mais 
pela Europa, visitando entre Num auditorium em l\íanhat-
outros paizes a Allemanha, on- tan, Nova Yo;rk, cerca de 10 
de foi condecorado po,r Hitler mil pessoas se reuniram para 
e desde então perdeu o terror ou"11' a palavra do Char}es 

doµo, jâ que o Tenente Coronel 
Colegio de Santa Catarina de Sen4 ,Afonso de C~rv.a.lho timqra em 

. mostrar a delicadeza com que se 
que O afastal'a da patria ~ a~- Lindberg, que lhes ia falar em A 3 de maio p. P. l'ealizou.-se 
1'ª lá vol.t?u, arvorado,. J?1'1me1• propaganda do "comité contra na Lapa a colocação da pri· 
ro no mais arduo pa01f1sta, e a Guerra" fundado em "Chi<"t· 
1 oi.> no mat acn~~· ·n· · '! , ' meirn pedra do Colégio de Sau-. 
i _ _,., s .,..imo 1 uni- go" ha menos de uma semana. 

go da Grã-Bretanha. . . . La Catarina de Sena. 
o que se tei·á passado com I No inteno1· do aud1torrnm 

como nas suas ~·edoudezas, 110_ O erigendo educandário é -===========:::..~·..:::=::· tavam-se (segundo O u-0ticia- propriedade das Irmãs Domini
re cpntiauar a amar a F'r.ança, 

1 
canas da Veneravel Ordem 

"quand _ même,,. Protestamos rio . t.e egraphico) numerosos , , . . . _ ;- . 
nazistas aUemães e "sympathi- 1 e1_ceua,. que ter~ n~ B1as1I 

mais uma vez. Aqueles que se zantes" tendo as localida<le'' 1na1s 3 excelente.s mst.i:tutQS de 
deixaram iludir pelo govêr.no Pé-' · · · · , ü 1 · 

t · t -'--"- - tê ......x~ que deviam se,r vendidai, a educação. Até o preirente .. as am, a,,.,,.,.,.11 ll1liO m i..,...., h 
quando qu&em compremeter to- $1,00, alcança<io até o preço l Irmãs de São Paulo não tm am 
da a Fmaça com tai · govB:rnG. d~ $25.00 (vinte e cinco dol- casa 1n·9»1·ia, mas insta,w.das 
Isto não é V6rdade, isto não po- · lares!) no bair~o da La~a. já de há 
de ser verdade, isto não ba · de Disee inicialmente o orador, muito, vêm fazendo Ulll bem in
ser ~. c.-.ia u .1i'.raDi!ltll, que "~ u 12~ que ha.- .c~..i. m.u,J.j~ J> ~ 

no religioso, primário, é l}l'ons
sional a cent.a, d.é crian~s. 

O novo co]ágie se Levantarit. 
à rua Saldanha da Gama e te
rá ca1Jacidade para 80 hi'ternas 
e 200 extiwaa.s, funcionarã-0 
taw:bem o Catecismo domini
cal, a Cruzad:a Eucarística e 
uma Pia ~nião. 

A primeira pedra foi benzida 
pelo R~vmo. P.woco Ela Lapa, 
Côn,ego Venerando Nalinj, q:ue 
proferiu elequente dti!eurso. 
Assistü·am ao ato S~eerdotes, 
Pais das al~iw ~ a~igl,}s dt> 
~ \ . 

conduzem as forças teutôn.tcàs 
para. com a gcalade metropole et 
seus l,labitantes. ' 

Então o uue? 
cidos! 

Blio de ven-, 

OURO 
PRATA E PLATINA 

de toda especie, ao pl'eço 
mais alto da praça, com
f>l'a-se. Csmsuitem nossos 
preços. Rua t5 de Noveài
bro, 193, 2,0 andM, sala 

23. -. Uo P.au1Q 



Sã-o Paulo, 1 de Junho de 1941 L:EGJONARJO 

Evolnoão Evangelica JOIAS Uftimas novtdades em JOALHAR1AS MODERNAS 
de ouro, rubis e brilhantes 

Pe. AGNELO ROSSI GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRESENTES 
O livre exame dá margem a 

two'lll\'.-Õeo incessantes no .seio do 
t,rotestantismo. Exemplifiquemos 
com ampstr.a recente, uma dentre 
as muitas que o protentantlsmo 
llO Brasil óferece. 

Igreja de Cristo" (pág, 3) .. Era 
preciso passar por novas ev.olu
ções: Igreja C1ttólica E-pisoopa,'1, 
Igreja Episeopal Livr.e não vm
garam e portanto, num congr-esso 

J)istribuidores dos Relogios Mundiais O M E G A e OMEGA-T ISSOT 

Casa Bento Loeb 
de a].guns elementos, na Capital 
paulista, de 9 a 14 de dezembro RUA 15 DE NOVEMBRO N. 0 331 Sa.iomão Flen-az, educado em 

tn<lio presbiteriano, soube, du
rante tres lustros de pastorado, 
encontrar no presbiteria,nismo a 
nielhar expressão de cristianismo 
_.("Principiose Métodos", pág. 14). 

de 1936, optou-se pela nova de
nominação "Igreja católica Li- ·1 
vre no Brasil" e pela nomeação 

A Joalharia preferida-pela alta sociedade Ha 3 GERAÇ6ES 

lsso não impediu que passasse 
mais tarde para a Igreja Episco
paliam. Brasileira, onde duran
te quasi vinte anos, embora sem
pre com suas idéias pan-cristãs 
e de "cato:licismo brasileiro" 
(por ex. na "Oração da Pedra" 
- 1924), fui ardente propugna
dor da causa episcopaliana. 

Em "Aleluia", de 4 de Julho 
de 1936, num manifesto dirigido 
à Igreja Episcopa!iana, no Brasil 
e no Extrangeiro e ao Público, 
depois de explicar, com minú
cias, como fóra sumariamente 
posto em disponibilidade e obri
gado a deixar a paróquia epis
copaliana de s. Paulo, salomão 
Ferraz termina desejando uma 
reforma na direção suprema da 
Igreja Episcopaliana do Brasil 
porque "do contrário será nec
ccssário avisar a um povo aco
lhedor, qual o nosso, que se guar
de de uma tal Igreja, a qual. 
dirigidá: como vai. sendo, parece 
mais uma esco1a de corrupção, 
tle intrigas e impiedade do que 
uma lídima expressão da Santa 

: Oculista 1 

de Salomão Ferraz par.a bispo. 
Proclamou-se, então: "A Igreja 
Católica Livre vem eltatamen-te 
ao encontro das mais lídimas as
pirações da alma católica em nos
sa Pátria" (" O Católico Livre", 
n.0 49, pág. 1). Está firmada 
na pedra sobre a qual edifieou 
Nosso Senhor a sua Igreja e 
contra a qual não prevalecerão 
as portas do infei:no (" Mensa
gem Episcopal - I-939 - pág. 
26). 

Em suas publicações e artigos 

realidade, o "~o" dá im
portfihcia dmnasi.ada a um dou
trinador de duas -capeilas. Duas 
capeias ou uma só? Parece mes
mo que os poucos ,adeptos da ci
dade abandonaram o seu "bispo" 
que se vê obrigado a fugir para 
um subúrbio onde ainda conta 
uns sequazes. Será que Salomão 
Ferraz. no fim de sua vida, irá 
ficar sozinho, por causa de suas 
evoluções evangélicas?! 

não se cansa de afirmar a legi- QUANTAS noites e dias de 
timidade da sua Igreja e do seu tormento? Com dores de 
"episcopado". Evolue na dou- dentes, ouvidos, nevmlgias, 
trina, na liturgia, evolue sem- que tiram por completo o 

~~~~ co~i;~d;:::o ~os~1~a;s:~ ~~1:º ?, ;~:''!ª B:;:m~ t;:= 

do do nome de "católico" tem dia.no acaba com esses eu-
com sua colaboração na sessão commodos. Nas pharmacias 
religiosa de "O Estado de Soo e drogarias. 
Paulo", semeado confusão em Lab. "VUG", Caixa Po.s-
~ui~as inteligênci~s. Afinal. ra- / tal 2175 - s. Paulo. 
c1ocma quem estiver ao par da _____________ _ 

Apezar de beni ali
men:tadoS> vos §entis 

adoenta.d.o 

1 
:D~~;--i 

Salas 513-14 - 14 ás 17 hs , 
: Rua Seuader P. Egydio, 15 '!, 

Telephone 2-7313 · 

com um mau estar, sem saber qual o vosso mal. Continuai 
alimentando-vos beiu porém, às refeições tomai uma colher de 

~ .. ,..,,..,,..,,.. ............. ,., .......... 

Governo 

Dia 25, Domin~. 
Às 8 horas o Exmo. e !tevmo. 

SJ.·. Arcebispo ce1ebrou a Santa 
Missa. na Basílica de S. Bento 
lendo distribuidol a com\!nhão 
pascal aos funcionários públicos 
federais. esta.duais e municipais, 
presii1indo após a reunião festi-
v& que os mesmos promoveram 
e tendo respondido à , saudação 
que lhe foi feita. 

} tarde. S. Excia, Revma, con
cedeu imímeras audiências ·em, 
Pajácio. 

Archidiocesano 
1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 • 

CURIA METROPOLITANA 

DECRETO 

0.nffrmando por escrito a união 
pleno Jure da Paróquia Sé. Ca

tedral ao Colendo Cabido 
Metropolitano 

"Dom José Gaspar de Afonseca 
e Silva, 

por me1·cê de Deus e da Sant.a 
Sé Apostólica 

Arcebispo Metropolitano de 
s. Paulo. 

sairá às 14 horas, da. Caicdral, 
Praça da Sé. e percorrerá o se
guinte itinerário: 

Praça da Sé, 15 de Novembro, 
João Brícola, Boa Vista, Largo de 
São Bento. Libero Badaró, Direita 
e Praça da Sé. Haverá urna só 
benção no pórtico da nova Ca.
tedr.al. De conformidade com o 
o canon 1.251. ~- 1° do e. D. e., 
mandamos a todos que quav:-;
quer clérigos de Ordens Menores 
ou Sacras existentes nesta Capi
tal e não legitimamente i.mpecti.
dos, que compan·<;a.m às 13,30 hs. 

Dia 2~, Seguncla-fett-a. Aos que êste Nosso Decreto vi- dçi dia_ 15 na Catcctrui Nova, re-. 
.As 10 horas s. Excia.. Revma. rem, .saudação, paz e benção no vestidos de sobrepcliz, para acom-

celebrou na Matrtz da Consola- Senhor. paJJ.harem a procissão, na se-
:;:ão a Missa Nupcial do casames.- Sendo antiga tradição da nos- guinte ordem: 

1 ~o do SI'. Haroldo Lefe:vre com a sa Sé Catedral considerar como Exmos. Prelados da Ca,a. rle 
Srta. Nair Leopoldo e Silva. pároco d.l. mesma O Colendo ca- S. Santidade que estiverem em 

Às 13 hora.; r.oncedeu audien- bido Metropolitano e não exis- hábitos prelat.icios que ,w colovc{
cias públicas na Cúria Metropo- tindo des1Je f.&to documento al- rão a.traz do Pálio. Adiante do 
litana.. gum eSCt"ito dos Nossos venerá- Pálio: Colendo Cabido, Dccarn>, Solene Missa 

campal e benção!· 
de espadas do 

Dia 27, Terça-féira. veis ant.ecessor-es, co:no testcmu- Párocos, Vigários. Vigários Ecó-
. ' nho. de Nossll, benevol;}nc·s e grr\- nomos e Vigários Cooperadores G 

S. Exda. Revma. º esteve au- tidão para com O Nosso querido Reitores de Ig:rejas. Capelães. Clc-

Colégio Sãof Luiz 1 

O Batalhão colegial do colé- 1 e sentireis logo os benéficos resultados deste excelente dc-
iio Hão Luiz far{t realizar. no I pur,ador, cuja fórmula tri-iodada c isenta de alco:>l, con-
dia l.º de junho, às s,:lO hu- 1 densa em si os mais valiosos elementos vegetais depuradores . 
ras, solene .Missa campal, no / e tôhicos. Consulte seu médico ou fa.rmaceutico sobre a -~ 

J?átAeo indtemo do Colégio, sito li fbou·rlmasulea cdaoixa's'GeALceErNtaOGn1eAntLe",vosqu:cosneselahcah1·ªa·o ima P!Jrreenfsear.,;.,.,nca1·as ,:·-,::~' 
a veni a Paulista, 2324. ~ ~.. " 

de seu uso de efeitos rápidos e certos. Poderá cust::u-
Dura_nt? a c~rimônia proce- mais, porem, é O melhor. 

der-se-a a bençao da-s espadas I Usai-o sem demora e com toda confiança. 
e da bandeira do bata !hão. 1 t 

Se.rá madrinha a Exma. Rn,. f,~ 
D. Leonol' Mendes de Barros. f~g 

N ° 59 EC 

Os Espíritos de Hydesville 
De pergunta em pergunta, a mãe das 

l<'ox chegou ao seguinte resultado: a alma 
penada que se lhe cornunicav'a era a de 
um pobre homem de 31 anos de idade, 
chamado Charles Rayn. Que fora assassi
nado naquela mesma casa. E a tecnica de 
H~desville se ia aperfeiçoando. A fama 

. coITia mundo levada pela imprensa. Foi· 
quando motivos de força maior imperaram 
sobre aquela familia, obrigando-a a um
dar-se para Rocheile. Excusado dizet· que, 
na mudan!la levaram tambem o espírito 
de Hydesvi!le ... E houve agregandos. Disci
pnlós das Fox, na arte de falar aos mortos. 
Outras clas:;es de rnanifcsta,;õe:; acresceú-
1.aTam-se aos prirniUvo1, raps. Mas a res
peito de grande numero de concurrentes, 
ainda eram as trcs irmãs de medinns maiH 
afol'tunadas. 

Sobre a narração destes fatos não é 
a única ver1;ão. Há minucias interessantes 
qu-e variam confoi·me a orientação técnica · 
dos autores. Nós procuramos narrar. Sem 
cor pessoal, sem parcialismo. E no desejo 
de só transmitir o que de fato pode ser 
tido com estritamente histórico, 1>referi
mos estribar-no~ no que escreveu Daven
port, bem à ,raiz dos acontecimentos, rele
gando particularidades não provadas. 

Entretanto, não podemos ficar à flor 
do sucedido eni Hydesville. I<J'-nos necessá
rio indagar a causa, e, para chegar a uma 
certeza, lançar a l1ipótes0 da dúv'ida. Per-

. dôem-nos os espiritas fanátkos a quem o 
ambiente carregado das sesHões já com
baliu a lógica naturn.l. Pcrdôem-nos pois 
que, dentro de rigoroHo método histórico, 
vamos ouvfr o que 110s dizem pessoas ido
neas da época isenta de preconceitos que 
deformariam todas as interpretações. E em 
primeiro lugar o que registramos é o se
guinte: foram verda{!eiras multidões do 
pessoas de todas as classes que creram 
na autenticidade das conversas com os 
mortos. Pessoas crédulas, sim. A.rmadas 

C/ll todos os sentidos de ardentes anci.as 
por ver o maravilhoi:;o a,mmciado. E tanto 
assim que quando n·ma comissão de mé
dicos; professores ein Bufa-lo, oficialurnntc 
procedeu ao exan1e d:os fenômenos deti
damente, inspec-iona111do circuustan~ias e 
falando às· ir-mãs ]'ox surgiu a primeira ex
plicação natural das maravmias de Hydes
ville. Agostinho Flint, Lee e Ceve-ntry di
taram resolutamente a não autêntia d.a<tu.e
las manifestações espi:ritas. Aliás o ,re:ml
tado a que ch!¼~ram os dentistas ·de Bu
fa.lo ficou plenamente confirmado pelas 
palavras da Snra. Culver, qnc dcdarou es
pontaneamente que, te11do-se ofert>ci<lo co· 
mo empregada da familia Fox, Catarina. 
lhe ensinara a sei· meclimn, dwgando ola 
(Culvcr) a adquil'fr destreza no produzir 
rap,<, com simpfo:,; milalar <los o:,;,-;u,-; do 
J>é... 1,;sta decla,ra!:ão, eml,oni. ·divulgada 
1ielo New York Herald, não foí coniP:,;ta
da. Mas não é tudo o que sabcmoH 11elos 
documentos da época a respeito dos es
píritos de HydesV'illc. Um viajor inglês 
escreve em 1850 de Rochester (capital· eu
tfto elo espiritismo nascente) uma carla a 
Epes Sergent de que destacamos o seguin
te trecho: "Minha opinião sobre os raps 
é que são humanos, impecavelmente hu
manos. feitos para ganhar dinheiro com 
eles. Se realmente intervem no assunto 
algum espirlto, neste caso, com absoluta 
certeza, se.rj.a um esp-irito muito voluvel, 
algo mentiroso, muito frivolo e totalmente 
clestituido de bom gosto. Seria para mim 
excessivamente doloroso, se che-gassc a 
JJonsar que algum homem da tcna, ao 
morrer. i:;e houvesse convertido cm um es
pírito tão vil e desprezível. 1\1 inha experi()!l· 
eia contudo vai-me Her 111.il contra a :-;u
perstição que é nina enfermidade da men
te humana. Algo tenho ap.rendMo portanto. 
Mas para mim os ruidos não chegam a ser 
tão maravilhosos como o eco q-ue produ· 
ze.m na cidade de Nova · Iorque. 

Eram assim os espiritos de Hydesville. 

sente da Capita.}. Senaào da Arquidiocese e narn ro Secu1ar, Clero Regula,r, da or-
Dia 28, Quarta-feira. lhe aumentar o esplendor e 1;r~:;- dem de precedência canónica: Cô

S. Exoia., Revma. ~eu v-á
rias a.udiericias e presidiu às 15 
horas a reunião da dtrewria dà 
Liga. das Senhoras Católicas e 
às 1 7 ho1•as administr-ou o santo· 
sae,ramento do Crisma às inter
nadas da casa da. Criança. 

Dia 29, Quinta-feira. 

Às 9,30 horas s. Exc1a. Revm,a,. 
celebrou, na Basilica de s. Bento, 
a Miss1i Nupcial do éasame?lto 
do dr. André Montouro com a 
Sra. Luey Pest·.:rn. 

Às 14 horas concedeu audien
cia.s púbHcas na Cúria Metro'
politan.a e às 16,30 h• ben
zeu o n~.., J prédio das Indústrias 
Matarazro, situado no Anhanga
baú. 

Dia 39, Sex~foira. 

Às 7;30 horas s. Exci;a. Re\Cma.. 
cclebnw. a S&nta ~ da co;, 
munhão pru;cal dos alunos do 
Grupo EsGoia-r Ma.rechal Deodoro 
e às 9 hor,as entronimu solene
mente o aFUClfbco neste estabe
lecimento de ensino. 

Às L'1 lloras compareceu à Es-
1:Mão do Nort,e pa'l11, l'eCeiler O· 
Ex!no, e R<wmo. Sr. Nuneio AJ)os-
tqlico. 

.As 21 horas comp9:1·eceu, com 
a. Junta ExecuUv-a do 4.0 Con
gresso Eucarlstl.co Naeional. ao 
Palti,cio dos Campos Etl.seos para 

1 solicitar a pa,rtlei!)a9QO dO Oover- · 
no do Estado nas festl:vidades dá-
qoole certame eucarístico. 

Dia 31, Sábado. 

Durante o dia, S. ~-eia. Revina. 
cm companhi.a do Exmo. e 
Revmo. Sr. Núncio visitou vá
rios e.stabeleciinentos religiosos e 
às ,15 horas administrou o santo 
sacramento do Crisma às alunas 
do Colégio Santa Inez. 

tígio diante dos ficis, pcio prc- 1 negos Regulares, Monges, Cléri
sente Decreto, ratificando a trn- gos Regulares, Congregados, Re
diqão eXl/ltente, Unimos plcro ju- ligiosos Leigos. 
re a Paróq,uia de Nossa Sé ca- Deverá-o tambem comparecer 
tedre.l ao Nosso Colendo Cab-ido todas as Orde11.5 Terceiras, Con- · 
conforme o c. 471, § 1.º, caben- frarias, Irmandade~ e . Associ:i,
do-lhe apresentar-Nos três sa- ções Religiosas de Fieis de um e 
ce,rdotes do seu grêmio. para exer- outro sexo. 
cer as funções paroquiais e dos Recomendamos a todos os fif'is 
quais Nós escol.Mremos um e O o lllaior respeito para. com o i\u
nom:earemos, conforme O e. 459, gustíssimo Sa.cram<'nio <:m que 
se o julgarmos digl'lo desta inves- está realmente JJrnsentc o próprio 
tidura. Este será registrado no Fillio de Deus, Jews Cristo No,5~0 
livl'O .de Tombo do Cabido e no Senhor e Rei dos povo0, pelo qHe 
de Tombo da Sé catedral. frnemos lavrar o presenk Ecti.Lcil. 

Dado e passado em Nossa curia Dado e passado em Nossa Curia 
Metropolitana de São Paulo, sob Metropolitana df' Si'i.o Paulo. sol:J 
Nosso Sinal e Selo de Nossas Ar- o Nosso selo e sin.a.l do No:;w 
mas, aos 16 de Maio, festa de Vigário Geral, aos 11 de Maio de 
São João Nepomuceno, do ano 1941. E eu. Cgo. Paulo Holiin 
de l.B41. Lom·eu:o, Chall(.-e]er do Arcebis

E eu, Roque Viggiáno, Notário 
da Cút:ia o escrevi. 

E eu, Cônego Paulo Rolim Lou
r&itt,, Chanceler do Arcebispado 
o snbscrevf. 

JOSli:, Areeb. Metropolitano. 

PR0CISS1iO DE CORPlJS 
CHRISTI 

Dom José Gaspar de Aforu;cca e 
Siha, por mercê de Deus e da 
Santa. Sé Aposté-llca, Arnebispo 
Metropolitano de S. Paulo, aos 
que o presente Edital virem, sau
daçãe, paz e ben.!)ã,o no Senhor. 

,F'Memos saber que no dia 12 de 
Junho, ce:l.ebra a Santa Igreja a 
sole-nl.dade de Corpus Christ1. ºE 
sende nosso desejo que todos os 
Fieis t.õmem parte na grandiosa 
procissão do SSmo. Sacramento, 
mi.vemos por bem transferi-la 
para o dia 15 de Junho, dentro 
da oitava da festa. A procissão 

pa<lo o subscrevi. - De ordem 
de S. Exeia. Revma. (a) Muns: 
Ernesto de Paula, Vi,gúrío Geral. 

MANDAMEN_TQ 

S. Excia. Rcvma. o Sr. /\:i·,·.e-
1 bis1>0 Metro11olitauo, 11m·a a !Jo~ 

ordem e disciplirut da 1n·ocisra1t 
de Co11pus Chris--ti, clewrmjna !!) 

. seg1:tinte-. 

ÀS 13::;o horas d;; dfa 1'3 d.'! 
Junho, todas as Associa~'Ôci.-; Re
ligiosas elevem encontrai·-sc ums 
lugares (}tte abaixo !hei, são :l!1di.
cados, eom os rrepectnrm; cstlcm
dartes. 

Cada grupo ele associ8.{,:ões i3e!'A 
guiado por dois saoordotes e il'eli 
clérigos auxilie,res. 

Tooos as assocta.ções deverão 
formar em cohmas de 6., .seud.9 
3 de cad11. lado, reservando, no 
centro, o espaço necessário para 

, oo estahda1·tes e para a 10{.-omocão 
dos encarregados da direção. -

(Conclue ila 4.ª pa.g,) -
JA FOJ INAUGURADA A NOV ~ :F'ILIAL DA 

CASA MUNDIAL 
depósito de boas casimiras e ótimos col>erto.res. 

Secção de alfaiataria bem montarla nos altos da loja sob dir,er;ão lécniea 
de habilíssimo contra-mestre. 

Casas Mundial 
a.s duas esquinas da Rua Brigadeiro Tob.ia.s 

com Rua Mauá, n.° 608 e 630 · 
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POR QUE a··DU ítflllDm 
ADOTOU' O CORB uitll\llP'? 

* Poro melhor servir nossa 
clientela., pondo em dia a 
moda mascúlina com a ele
gância da época J 

*. Para oferecer moior con
forto, consoon-#e com o 
senso prático do século ! 

* Para proporcio11or a ele
gância, o dOnforlo e a como
didade 700%, que o novo 
<:orle 11Kenway 11 empresta. 

~ ÓMBROS - ANATÔMICOS 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SY-5TEMA 

''KENWAYH 

AVIAMENTOS OE la, PRl:
ENCOlHIOOS; ENTRE)'E
LAS DE LÃ; LINHAS DA 
MELHOR QUALIDADE 1 

FO!fROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MiNIMO EN
C.IIMENTO. (ELIMINADO 
TOl'.'O O PESO INÚTIL) 

' MOVIMENT-0S LIYRES j 
NA CAVA, NAESPADUA 

E NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIÕOS; DAS 
MELHORES PROCEDÊN
CIAS; DE PADR:ÕES 

MODERNOS 

As razões do Congressb 
Eucaristi·co 

Un:w. noticia de Trois-Rivieres I uma procissão do "Corpo de olhos. A guerra não es~â de ac-
1nforma,-nos que S. Eiooia. Revma. Deus"· mais solemne do que as cordo com B, nossa mentalidade. 
Mons. Tonttois definiu os fins do outras. · Nós seguimos os acontecim1mtos 
l.'' Congi·eSliO Eucharistico, a rea- S. Excia. Revma. forneceu aos de certo modo, como espectac:~:·es 
l.i½ar-se sol> a sua direcção, para seus diocesanos os seguintes ob- que não consideram {!ue estão 
o clero ~ O.i fieis da .sua. diocese. jectiv-0s: muito longe... Continuamos a 

o preiaido pr-eoceupa,-.se em pre- i:0 __ A occasião e os meios de: nossa vida com a mesmi negli
c!sar os f.i;Js destes traballios de manif-estação, numa grande de- gencia como se tudo corres.se bem. 
pre,pa.1'allá<> marerial e ~1 monstração publ-i<:a a-. f-é e a pie- A Escriptura nos refere que as 
e tambe mem destmm' a. eoneep,- dll.<1e para oom a Santissima Eu- coisas vão no mundo 13orque o 
ção de muitas pessoas em tonar cbaristia. publico não reflecte. Será tetn
uin c~ngi;ooso Eucmri.stie9 como iz-,o _ A opportunidooe para os po de penetrarmos, com a ca-

CA~SPA 

Quéd~a 
dos 

Gbellos. 

· estudos, que ser.ão feitos num beça entre as mão, nos p1·ob'le
sentido de tomar mais intensa e. m.a.s da hem, presente. 

reflecti& a devoção em Nosso 
Senhor Jesus Cbr.isto Sacramen
tado. 

3. 0 - A occasl.ão de of.ferecer 
a Christo Rei uma homenagem 
de reparação, em v.ista . da p,a.z 
que so:licita,m.Qs de sua bondade 
e da sua misericordia. 

Mons. Tomtois tributa finali
dade especial ao 3;<> motivo, isto 
é a. homen~em col.lecti-va dizen
do que elle, esteriorizaxá o pen-
samento do Congresso com as 
wgamtes palavras: 

Este fim, embora secundai'io, 
nwn Congresso Euchar.isti.co, se 

'impóe, cir.cwnstancias actuaes. 
Porqua.nto a guerra que a-çam
barca a Europa, a Africa e uma 
part-e da Asia ameaça extender-
56 e tornar-se univers.a,l." 

Será prudente reflect-ir nestas 
considerações. A gravidade dos 
acontecimento actuaes e a 1:>ets
pectiva, .muito inquietante _ dai; 

.lnezes e ânnos vfnctoúros não pa~ 
'rccem ter tocado ·profondament.e 
oomo devi.Jml oocar, 06 espi.r)J:-Oo, 

Justamente o Congresso Eucha
ristk:-0 de lMl vem offerecer 
uma occasião para nos reooiher
mos e achar uma explicação aos 
problemas destas horas tragicas. 

Não percamos esta preciosa 
ocoasião. Deí,is passará sobre a 
terra com uma solemni<iade nun
ca vist.a. Elle nos offerece a1, 

suas graças preferidas. . . deve
mos aproveita1-as. 

TODO CATHOLICO 

deve ler o 

" L EGIONAR 

Instituto 
PRACA DA Sí-:, 163 

S, Pt\l1LO 

Fiscalizado 11clo Govet·no 

o"! 

U:\('TYl,OnRAP'~'lA 
T ACH Y GRAl'.H!A _,. 

m lrcllidiucesano 
RO.MA:RIA a :fmm· da ~~ 

datw_ ~e_.!'{;": .$.~_o<lo ~1-1\> ·sig~ _ . 
Homem- Pt'Cto,5. 
,~ l'.JOJ.' um ano. a f!WOf' 

da Capela -OS Santa, Cr,u~ da Pa~ 
rada, em Perús. 

i<'rónolusão, ~ 3·.' pag·,) do Código de Direito canoniqq, ~-AÇ·ÃO; a Y..WOl'. _<'),os R,.~,. _, 
pfÇ Ger.mano Juette-n e J.oãti ci;. · 

.ru;;-;zl. 
Deve:rá haver; qwi.nto possível,.' 0 cteereto "QUE-MADMODUM ", 

tH;Ul.\:mnidade nos cantico,s dos sobre a manifestação da cans
-·.\fá-l!los grupos de ~çoos. . ciêaeia e, na oitava de_ eonius 

Nfio havendo benção, no tra- ChrJst-i, o decreto "SAGRA T-RI
.ié$o da _pr.oci2;são, deJJerá ,esta.- àe8- · DENTINA SYNODU6" sobre. a 
fiiiw lenta, aant!inua e or,denada- _ comunhão frequente. 

T&IN AÇÃO a fu\!-Ol' elo Revra.o.; 
Pe. ,Jeslrino Sa.ntilli. 

mente, 1W¾tf¼ndo-se inte~ões- Estes documentos encontràm~ 
na ma.i:cha, se no volume do Concfüo Plená-

E.RECÇÃO CANONWA--da,-ctiti,.,-
greg"i_i~ão Ma.riami, da Earôquia <lF>
São ·Gabriel Arcanjo do Jardim. 

· P:a-ulfata. 

Os fieis e :famílias que não pu
clerem acompanhar a p1·oeissão, 
®Verão postar-se nas ruas do iti
nerã:rio para assistirem -à passa
gem da me.snm. 

Ig·\lltlmente os Colég·ios Católi
cos deverão formar ao longo das 
ruas. 

São permitidas as crianças ves
tidas de anjos, estando,. porem, 
expressamente · proi)lidos menm.os 
e meninas que tragam instrumen
tos da Pa,ixão, representações de 
mistérios e cara-cterizações de 
Santos, como Santa Terezinha, 
.Santo Anton1o, etc. 

Na Praça da Sé, os canticos 
_deverão lser rigorosamente un-i

. formes, obedecendo ás ordens 
transmitidas pelos alto-falantes. 

Ao chegarem ..a essa Praça, 
ocuparão as associações os luga
res que lhes forem designados na 
ocasião. 

Antes de se dar a benção com 
o Santíssimo Sacramento, res
ponderão os fieis às invocações 
que então se fizerem. 

Deverá ser a seguinte a dispo
sição das diversas associações: 

Rcvmc. Clero secular e reg·u
lar - na Catedral npva. 

Ordens Terceiras (São Fran
cisco e Carmo) - a.companh.adas 
dos respectivos comissários - na 
Praça da Sé, junto à escadaria. 

Irmandade do SSmo. Sacra
mento, dirigida pelo Cônego Agui
naldo J. Gonçalves - na Praca 
da Sé. . 

Irmandades: - Elos 'Passos, Boa 
Morte, N.ª S.ª das Dores, Rosá-
1•io -dos Homens Pretos, Remédios, 
Divino E.5pirito Santo, seb a. di
reção dos Pes. Luiz de Fa-rla Car-

i doso e M"rie Mii.-rques e &!rra 
: - na Praça da Sé. 

Fraternidade Eucarística. Ar
quiconfraria da Sagrada Paixão, 
do Coração de Maria, Apostola
do da. Oração, · sob a. diteção dos 
Pes. José Germano e 'Luiz-· G. de 
Moura - na PraC'..a da Sé. · 
· <iúa.rda de Ho~ra, Confra1°ia.s 

do Rosário, Dama.s de Caridade, 
Mães Cristffll, Corte de São Jo~é. 
Arquiconfraria d.as Almas, sob a 
direção dos Pes. Luiz Gonzaga 
Biazzi e José de Almeida B. Pe
reira - na Praça da Sé. 

Obras das Vocações, Cruzada 
Eucarística e outras Associações 

_ ()ujoli nomes não figurem nesta 
lista, sob a direção dos Pes. Fla
vio da Veiga, S. J., e Luiz Ge
raldo de Melo - na Praça da 
Sé &té à rua Anchieta. 

Congrega~ões Marianas e J.U.C., 
sob a. direção dos Pes. Irmeu 
Oursino, S. J. e Ag·osti:nho Men
di.cute, S.J. - da rua Anchieta 
ll.té Quitanda. 

Ligas Católicas J-. M. J., diri
gidas pelo Pe. João Batista, ss. 
R. :.... na rua d11, -Quitanda até o 
lli!.nco Francês e Ita:liaho. 

Filhas de Maria., J .F. c. e- J. o. 
C.F., ~b a direção dos Pes. 
Edua:rdo Roberto, Salesiano e Ge
raldo P. Sigaud, V. D. - do 
Eanco Francês e Italiano até An
tonjo Prado. 

Cír-ciilos Operários e J.O.C .. sob 
a dll'eçáo dos Pes. Jerônimo Ver- f 
mm e Pedro Balint - na rua} 
joão B:i:í-ooia. 

Colégio Arquid-iocesano e Li
ceu Coração de Jesus - na rlia 
Boo Vit!ta e La.rgo de S. Bento. 

As ~colas <ie Cantores dos Se
minários formarão adiante do 
Pálio; at1·az deste a Guarda de 
Honra. da Aàoraçâ.o Noturna Bra
silemi, CÜJ'!gida pelio Pe. Dict.irt,i 
tie la Parto. 

Cil1•io, MetropolitQ.:na,, 11 de 
Maio de 1,94-1. 

(a.) Cgo. Paulo R6lim Lou
r(liro - Chanooler do Arcebispado. 

Aviso n.'' 18'! 

As CODlW1idal;les Relig-losas 
femininas do Arcebispado [ 

rio B11asileiro, cm apêndice, · àa
pã-gina. 45 a 56. entre uaréntesis. 

S. Paulo, 30 cte Maio ae Hí41. 
(a) Cgo, Paulo Rolim Letll'eito 

Chanceler do Arcebispado. 

Aviso n,0 188 

Chegada elo Exmo e Rcvmo. Sr. 
Núncio Apost.ólico 

CONFESSOR ORDIN:ARIO cio· 
Colégio de Cristo ~i, a favor 
do Revmo. Pe. Clemente Dettmar. 

CONFESSOR E:X~-RAORDI-
N A.RIO elo Colégio de C1,i&tci Rei, 
Instituto Paulista e .Santa Ca,;,i. 
de Mise1,icordia de &anto Amal'-Q, 

1
, a favor elo Rcvmo. Frei Domingo~ 

Mala Leite. 

VIGARIO COOPERADOR: di,. 
Paróqtüa de N.ª S." cló Carmo 
da Liberdade a favor dos RR-. 

De ordem do Exmo. e ~cvmo. PP. Cirilo Alcman. _ l"rei Tar.ei~ 
Si·. Arcebispo Metropolita.no co- õio Meinen e FJ'ei Romualdo
m1mico ao Revmo. Clero e Fieis Dua.rte da C-ostr: cta Poróquia dl!' 
que no proximo dia 30, pela llto- N? S." Aparecida. a favor d•> 

rina da, ~-e1:tral do Brasil: deve: \ Revmo. p:'· Juli.-rno Hart.m:mn. 
r" chegai as 5,30 da tarde, na BINACi\O a fa rnr do Hcvn1n. 
Estação do Norte, em viagem de . I'<". CiriÍo ele Santo Anlonio . 
Caracter p~1ticulal', o ,Exmo. __ e I CONFESSOR ORDINARIO dt) 
Revmo. S1. Dom Bcnco AloIBi Externato ele Santa Cec1lm, 11. 

Ma.sena, po. Arcebispo de Ce..~á- favor do ncvmo. Pc. Crcscê.ncio 
rea ·'B, Mauritania e Núncio Irnrrizag·a. 
Apostélico de Sua Santidade jun-· CAPELÃO da Colonia Francc~ 
to ao Governo da República do sa, a favor elo Rel"mo. Pe. M,tr
Brasil. Para receber o Exmo. e cello Gaydon. 
Revmo. Sr. Embaixador da Santa PLENO USO DE ORDENS, por 
Sé são convidados o Rcvmo. Cle
ro Secular e Regular. Associaçõeõ 
Religiosas, Colégios e Fiei:; do 
Arcr;bbpaelo. 

fL Paulo. 27 ele 'Maio ele 194 J. 

(a) Cgo. Pau1n Rolim Lourr',·n 
r:i,:õ~clcr do Arccbbpado. 

CRIMIA E:\l ,JUXHO 

Dia 8 - Paróquir:s do Carmo 
da Liberdade e S. Rafael. 

Dia 22 - Paróquias de N.ª S.ª 
Auxiliadora e Vila Maria. 

Dia 29 - Paróquias ele Sã~ 
°José do Bclcni e Pcrd izcs. 

Músfoa do ltíno dQ · IV Con;;:resso 
Eucarístico _Nacional de 

Sã.o Paulo 

um _ano, a. favor elo R.evmo. Pc. 
Roberto Hansmriir; por oito dias. 
a favor do~ RR PP. l\1oll8. Ar-
mando Luccrcln e Mons. R,l.lllQJl 

Orliz: por Lr(•,; clia~. a favor cfr>
Revmo. Cgo. Lui,: Ji'<'l'IH1t1clc:; ([i, 

Abreu. 
PROCISS1\O: a favor das Pa-~ 

I róquias ele Hú, o~asco. Parnaib:.t 
e ·st,,. Agostinho. 

BENZE:.C UMA IMAG'EM: a. 
favor do Revmo. Vigfi rio Econo
mo de Sta. Tcrczinha (Santo 
André). 

VIGARIO ela Paróquia ele N." 
S.ª da Pa.z, a fa '-'llr cio gcn110. 
Pe. Mário Rin1ondi. 

VIGARIO COOPERADOR el;;. 
Paróquia de Santa -Cecilin.- ,; fa
\'01' do Rc~·nio. Pc. Antoüio Tl'i
v!no. 

Já se acha _:\ disposwao,, aos 
interessados a música .d~ '.kinb: 

:c'ABRIQUEIRO de N.a S." da 
Pá\1, a favor do Re,,mo. ée:· M~
rio Rimondi. Oficial do IV Congresso Euca

rístico Nacional ae São Paulo. Os 
pedidos devem ser dirip;idos à 
Cúria Metrop~litan~ 

EXPEDIENT8 

Monsenhor Ernesto de Paula. 
Vigário Geral. despachou: 

AUSENTAR-SE por um mez, 

KERlvlESSE á favor da Paró
quia de Indianópolis. 

PROCISSÃO: a favor das Pa
róquias de Una, Bela Vista, Sãc 
Roque, GLtar~ribos, Moóca e Santa 
Rita. 

REITOR da Igreja ele Santo 
Antonio (Pra,:a do Patriarca), a 
favor do Renno. Pe. Franeiscc 

da Arquidiocese, a favor do Navarrc;. 
Revmó. Pe. Luiz Sariano. PLENO USO DE ORDENS, 

MISSA CAMPAL a favor do pot· um ánc. a fa\'Or do Revmo. 
Círculo Operário Ituano. Frei :vLarLinho Bennet; por ~ dia.') 

RITUS PARVULORUM a fa- a favor do Rcvmo. Pe. Jo,;é Ro. 
vor da Paróquia de São José _do mão ela Rosa Goes. 
Belem. SACRISTÃO. da Igreja de Sto 
FAB-RIQUEIRO da Paróquia de Antonio (Praça Patriarca), a fa• 
São Francisco Xavier, a favor vor do Sr. Felisberto Lavieri. 
do Revmo. Frei Dâmaso Venker. BINAÇÃO: a favor dos RR. 

PROCISSÃO: a. favor das Pa- PP. J:urnario Sangirardi, Fl'ei 
róquias de Sfto Miguel e Calva- Martinho Bennet, Mat·io .I~imon." 
rio. di e F'rancisco Navarro. _ 

KERMESSE: a favor das Pa- CAPELÃO da Confraria de· N." 
róquías ele N.ª S.ª do ó e Guaiau-1 S.ª dos Remédios, a favor de 
na. Rcvn10. Pe. Januario Sangira.rdi. 

P•ra 11t•aiito1, 
jovens e· àdolto, 
dumbosos NXOS 
- JAGUAR• fa• 
bricaçioevropéi._ 

- d e 
.. ~

-n· ~a-··_---·---~------·~ · - &· - , . . . - . . . 

. . .. . , . :· :•i. .. 

·-::;-~ 

O 1\-!elhru- Ell5U!o · Pelo l'1e11e1· 
Pr~ 

_ Exa.l!'.inae-vos um momento,,, l 
ei.a.nuna.a tambem; um pouro O!! 

~' A 09:!'~'- "G- -~-'MIII -~~~=~=--.-=---

. De ordem do Exmo. e Revmo. • 
-sr. Arcebispo :r.retropoo.itano avi
so às comunidades religiosas fe
mininas do Arcebispado, enclau
~madas -OU híio, que, d0 confm·-, 
mJ.d2.cts· eofü' o deô!'etb' 12I -do,Gó1f.: 
cll!o · P.ie!iarlo B'rasilêiro, $ tó--
das as_ ~. all~ente, -doi'e..1'!11· 
5E.!' lido.!!, de preferência na Ca-

-~ 00-:~ ~-~-6 ê2:',¾ A 
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EVANGELI-IO 
oi,; -~~JOS NO CASTELO .MIS-

•.· . ·. . · .-. . a J: ~mdo.s cm a-ma.tos nunia 1 
· · •· . • •· . ·:. - · ~a c:re cami')õ, L'Oopcralldo para , 

\ 

'.rE-RIOSO - Da Art, . oom Bob:, 

A V'f!ln. d-a dos·· Epill·.-· .. _,.-~o···_.· s·· :·ftn:·. "o· /' _:~i~Leo_''\U~~\t~.~\~~\. 
-. . a. ~ão 'dos c.i;in:l!ls, As conas j 

~ .b.~ ~~~ og. ~-- l$hi;•g:1-a-g.;i; ·u l:w- "ffl> nwGfle-·e 01> hábioos·e· ditos d0n 1· 

~~~d.~i® ·-·ruem adqlâ:M, !WW, r.apa~, R~o neco1ll!lndam o filmo 
·-ra:, F~ Sam.~ ·S.w ~ão,, XVI(~ 23;,$1 _ :u,m;J. rela'!;-ã,o ®P&- a .a,do~aBrentes. · 

:·~ 00 A!n,esmio,1 ái'! e{).ln ioda a SS. ~.; AiJBita>rel P! adu!Lo!i •. 

~ ~ C91.la· N~e te~, di\s&c ~.,--aâi· ~~i• ff.ri:nd-arle. Não obs·- . 
i~ ~ oom-!lPhtti,-1, p~:. Qaem mo aMa pacda?á ai:-:~--,f:19ka• fa:11,te, ~, d.e mo~. 
cm ~ :M-ada. v11a,; meu P.-ae o ama.-ttã,-.e ~ ~ $;ie:!4:, .e (ló ~- "tempk>- R!!genero!}lio - Ac~veJ, pela,. 

:- :F.lsl:a U.n!Ji!,~ão fai'e-tt105 nette a ™tssa m<1rad-a. A-q._~ ~~o dt> Esllrr.iw Saato·n, ,·'•:i.,e;Wl,o dr/., Decre:nci,!;; Só t,·. }IQStW 

~ do Es.ll!'Fl:to me ama não 9:ual'Qa as nmihas -~-.;$. :Qt!a,. ;;x 110.!!{tUe ê ~ca <tu~ -~- ~·.; ttit8, moNi.uo e_ sim~ · · J -flB,til!e:, Doua do l'fflU dest:i1lo e 
: Sa.ntifie::a:dor sob as palavra -que tcmde,i; oUMido.--'não é-·.m:iM~,,mas· rlc se refaciooa <:<>m ,t:4 Não, nã:e, Nwmt0 - AceiJavcl 
<is,l'le~ret:. de lmguas mat1 Pae q~ me envio~. E~ vos dim;e,~h6 i»t1- sâo'l..tiftoa~. Jç eo..~. pare. ~. Pcia "Lcgif\o dt, 

sas emquanto estava ainda comvosco. M-aG o Pa- n10 a ,;an-f.iffoação s~ Dllâl1riloo 

l'CH]i;rn, llli1lCCÍHlUW!l· 

fn ,P<?lo amur sub-re-

11af11ntl cii• lJffiJS P 

hotHB.•.11-, 

CO'l.'AÇ-01':~f 

BOM - Pude ,;er awi;Udn nor 
lé>cloo, c;oru provei:t-0 mora).. 

nhras silo anlt'S p,1, 
. á . r .. l d!l tnuxr pror.e it.o moral ti\,, SP· 

_ t•a Ili' lll .C:-S ar a r·;:-·j lll<ctJ{.(, para. a.dulto.1. 
ra\-10ri:-;l ica da T8r· ' · . · 

1 ,\(;i,J'fAVm, - Emboi·~: SC!ll 
r:r,i ra. 1'0sso·t Dí vi 1 

· • '. • · ··. 1 11roveil.o moral. pode ~cr vi~t!) 
11;1 q11,, "" d1,s( tnp;n i por t.tJdoõ. 

1]:\s dtw.s Prinidrn~ i ,\()J!!fT.\\:li:I.. ;l,JJ:,;NO~ P.'\RA 

r. P tn o fr11!'.ln. 1i_"• \ CRf/\N'Ç'AS -· Tdc111.' Pode :-;rr, 
n111or snhrPu:11t1r:il 1·isf-0 por ·,,.rl'.,k&crJtl+'s e ;idult,os. 

: :mss.t,-e:I da graça <1i
vt11a CJ.U.l'! inundou ;is 

1ü1.,1.as doi; bemavc:i

turatloti hos·pedo:, dn 

Conaculo. - Por is
i-;o, o J<Jvan·gellrn lr-nn

lw:1. o myste.rio dn. 

incorpora<;ão <lo fiel 

a Cl:tristo o A SS. 

'I' r i o d a d e ~cal i

:m da. D e I a grn,:a. 
Pois este dom con

cedido ,ws apost.olds 

l'epetc-se em toda a. 

:tlma q\ie delle se 
tol'na digna, 

raclito, o Espirfto Santo, que o Pae h~ de &n

viar em meu nome, vos ha de ei,si~r todas as 

cousas, e vos farâ lembrar tudo o que vos ten-h_o 

dito. A paz vos deixo, a minha paz vos dou; mas. 

não vol-a dou como dá o mundo. Não se pertur

be nem se assuste vosso coração. Ouvistes qlic 

vos disse: Vou e tornarei a vós. Si me 'tivessefs 

amor, golfareis certamente de eu ir para meu 

Pae, porque o Pae é m;iior do que cu. Eu vos 

digo isto agora, antes que aconteç;i, para que 

qu;indo acontecer acrediteis. Jã níio vos falar1:i 

por muito ,tempo, porque vcn, o príncipe eles.!~. 

mundo, bem· que não tenha nenhum clircito sob,,e 

mim. Mas para que saiba o mundo que cu amo 

o Pae e que faço assim como o Pae me ordenou. 

,\(.'.i<;l'I'AVEI, l'ARA ADlJI,· l 
T()~ - Idem. Pode ser visto , 

A contliçii.o, ou melhor a causa rle~la incor- ]l,lZ. P,17, 8olirln ]lül'([\IC 

* 
Fnwto ,10~ta uni-

fto c:0111 

vem ·,la 

lh>us (· 

alma 

tão somente por adultos. 
RESTRITO . .,.... Pode ser vi.~t,o 

~6 por JJ<·sso:is de rTilerio for-
macio. 

. 

CASA dos PRESENTES Uda. 
L a r o S ã ·o F r a n e i se o, 6 & 

o .. N /LZ l/r{Jf(ô E'. (}(J),N 'f R A. 
NX) S S/:1 SE NJ!. f)"Jl il' 

Na Pok~nia.. mártir foram proibida$ as cerímoni<1.s 
do me,· de .Maio 

A pcrscg111c;ao religiosa con- ção ,,oi; · cath~licof\· 1mpcl'1l··0tn 
t.inua in1 cmm na l'olon i,1. nrnr- ·j qu.isi t.o(!"· a. 11;m_:0J):J.. · 
tyr rios néo-pa~ão:.; .eh~ 10uro- O 11aztsuw 1it1lna,-:-:o de 111• 

nora<;ão- é a caridade opc1·osa: "::Si algucn1 apoia no lc'sicmtmho ela eons,·i<'n,·i;i: inalrnl,t· 

vcl porque ll'lll cm Deus s<•us f1111J;imn11h-,. 

1) .,1. 1~ncitl'1.nlo a a.Llen•_··ão do 1_ dos os meios, 1113rs.Bguci r{,_:s-M/\ {f - Vcd:ulo u (]UR.ifjl.lPI' ' ~ 
inundo t', alrn_orvirla pe1?i-:_ ulti-

1
fHn;adc1 e abert1J.'.n.~ll~(;)-)Al;{}f':~, 

llle ama. guarda.rú a 'minha palavra". E' pcl.i 

.]}ntlic;i. elos mand,uncnlos <IH<' mo::;lraino:; no,_;. 

f'' ,u.110,· a .) c::;u::; C:llrist(), 

A paz <lo 1nunrlo (•. 11111ifo 011tra. Obtida n 

<·u:--ta d<~ c~ro.ri:o~ i11g-Pnt1·::- par;~ ,1baf;1_r Of; r,·-
11101·,;o,-; inl<'riorcs r 11mn l}az s11p(·rf'i,·ial. <i'l" 

11ilu sof[rc 11tna rcflcxiio ,,;r•ri;1, 11m;1 anal_,,.,c 

sinc-cra cio e:-;tado da con,;c-.i<'ll<'ia. l'az eHi,;an,1-

•Jora está sempre inqui0.ta,, 

111oi-: .;1cú11tec1ment.os n1Jlilar0~, 1108; el10g,1111 uot1crn.s do Va:ti
c diplom,it icos. CH[ltrccc-w, db>i 1 ('.B i10 dE, q,u'6 a~ .. autoi·id:;,rk::·, ;;.!" 

T Q O O C A T H O L I C O JJaizcs ú.in•xa<los Jwlo · ltciell. heinãs prilll'ibji',;;tn_· ·;w n;l'ÍllW·• 
Estr·: 1mreín/ não QS dcixà úQ ! Hias do Ul<:í', de_ ni~í9, cm -Jodn. 
csq.ÍJc>.clmentó, .. i rabalhan<l{?:os'' forritorio . oç,(},t(41~tfo, . Assim,.· 

" L E G , 1 O . ry A R I O " conlinuamcnle. J~ a pcr::;i)gui-
1 

fe)'cm 015 lia_zistâr-. · 1n·ofun~l.a" · 

,:, ,:, ,. 
cf e v e 1 e r o 

O effcilo dost.a caridade é a pi·es011~a e:;Jll'· 

eia! de Deu::; na alma do justo: "e uó:; ((•U 0 

meu PaB) viremo:; a clle e faremos nc·!le nos:;:t 

morada,.. gsta presença especial faz-se JJ'>r 

meio de um dom, a graça santificante - que 

<ilcni. a alma, ·dá-lhe um,t semelhança com: 

·l)eUt,, toro a-a a.grada ,·e! aos seus olhos e (·.a

par. de aetoi; diguos da· vida e terna. 1,;• ncstr, 

1,cnti!.10 que se diz que o justo é tc.nrp!o 1!a 

ss. '.l'rinda1lc, (JUC Deus habita _l~lll sua a\ma. 

. • ·· · 1 mente. o. sept1mento catholJco 
· · · · · .. ; · j dos t>0lonezes. Justa.mente as 

Auxilio financeiro dos canadenses para,, cerimonias _tº(:autes _cm hon-,:,,:•* 

Commemora.ndo -a vinda 1]0 F:'spiritn Santo, 

1c1:amoi; i11Hlantcme11t.c ao 8<'-nhor da8 lur.<>H q•JP: 

mbite cm 11O:;,;a al tll°a. pant ili'u niinn r-iio,; S,,m-

. · i ··.. · 1 ra ,á. Santlssnna Virgem, a. 
a victoria da lnõlaterra __ .. _ .. ' J)riqdpal ·dmroçi'io ·para os ca-

t, ·. ;; : Jtl1_?1i'.:0;1,_. t qu~- os n~zist.as 

·:-,. -. . 
,1r0 de rnandrn a concedri';uos sinccri(_ludc :·ot))· 

ll08CO, e a paz dos que JH'o(:u.ra111 devont:; t:onll''·; 
c:cr a béu!s parn mafl.; ·. nrn,tl-0 ,, liréfho1'"8el'i•il-D. 

O r:01'{'rno -federal do Canailó 
)nJ1<;011 pa.ro. fazer face ás dr·,;pc
;·,as de gl,crra · um emprcstimo 
popuiar. 

Critica Cinematografica 
I'0r occasião do 1ançamento elo 

cmpreslimo S. Em. Revma. o .Sr. 
Cat'deal Villencuve baixou uma 
rccommcndação exhortand.o os 
fieis a subscreverem o emprcs~i-

Orientaçao Il1oral dos Espectacu! ~ ~ 
mo. 

Ap.reseniou S. Em. razões de or-

1<:I>UARDO VII - De Max 
Glas::;, com Vict-Or Franccn e Ga
,hy Morlay - Relata-nos trechos 
da vida desse rei da Inglaterr,a, 
e seus esforços em favor de uma 
aliada com a França. Algttmas 
cenas, desnecessárias, de ca.fé
concerto, tornam o filme desa
~onselhavel aos adolescentes. 

Cotação: Aceit.a,·cl P'. adultos. 

O CRIMINOSO - Da Universal, 
~- Ra;Jph Riehardon e Diana. 
. Wynyard. - Descreve-nos este 
'.filme a carreira criminosa de um 
h!lmem. Um furto e um assass!
·na,u, friamente praticados, e o 
fim. trágico do }H'otagonista r~s
tringem. o filme às · pessoas adul
ta.s de cr.itério formado. 

Cotação: lte.strito. 

CAVALO A CAVALO - Da 
Columbia, com Henrique Ilerrera 

Ch.ato Ort.in. - Un:~ comédia 
inverossímil. apresentando as ati
vidades de dois ladrões. A:lgumas 
ccnai, diálogos e ::;ltuaçóes bas
tante inconvenientes exigem for
tes reparos. 

Cotação: Restnto. 

FLORISEELA QUER DIVOR
CIO - Da Columbia, com Ar
thur Lake "' Penliy ·Singlcton. -
Mais uma comédia sobre os per
sonagens e figuras creadas · por 
um caricaturista norte-america
no. O assunto do filme se de.5cn
volve e1ú torno das suspeitas: num 
casal, sobre a fidelidade do ma
rido dando lugar a situações e 
cenas pouco álscrctas. Não· se re
comenda a crianças e adolescen
tes. 

Cótação: Acéitavcl p 1 ad11ltos, 

RAPTO DE ESTRELAS - Da 

clcm cconomica, pois a economia 
Par;,m<>::nt, ccr.-:. l'Hu :vrurray e (, uma virtutudc particular :-
Lilihtn ConrncU. - :: um filme mt.ito nccessaria par a pre
bastante leviano. As cenas incon- ir.unir-se contra os contra-golpes 
venicnies, as atitudes indiscretas financeiros de após guerra: razões 
e os diálogos incorretos que apre- de ordem moral pois a ,aparente 

l 
senta são de todo condená veis e prosperidade. que O des,envolvl
o tornam prcjudicinl ª oua'laucr mcr.t'.) a~tual dfl.S indust-rias d3 
público. guerrn: proclm:. :favorece o luxo e o 

Cotação: Mau. gasto excessivo em prazeres dop-
C:\SEI-;vrn e - ·r A .\ VEXTU· de a necessiclàde <lz dar ás so

RA _ ua Columl>ia, com Osa bras actuaés 'ui11,a collocàção maís 
John.son. _ Ê um filme mostran- adequada: finalmente razões de 
do o espírito aventureiro de um 1 ºrdcm patriotica. 
casal de exploradores que por Nesse uliimo particular são pa
vários anos percorre desconhe- lavras textuaes de S. Em.: -
cidas regiões. da África. Belas "lia, finalnwnic uma outra 
paizagcns, •aspetos . interessantes razã() que nos leva a encorajar 
do viver na floresta constituem e cooperar cm esse cmprchcndi
as cenas api·esentadas. -0 prcscn- mento... Razão de patriotismo 
te filme não · encerra ·inconvc- e de bem. commum. O Canadá 
nicnt,cs. está em guerra. Quem não terá 

Cotação: A~ciü\'eJ, intrrcsse a que essu g-ucrrn se 

··r ·. . . e··,,.,, p1ol11bLr,n.n .JiJ nao só as cerl-
t,r~.1M orme· para nos r•m v;cyna.. ·1 .·' ._. .• '..- · ,~ :-:.:. ,, • 

1:·c tantos dos noos0s c()füión- j lllO!lrns;, y01:~:}>. seu se_rv1ço ao 
tem em expór sua.s vidas: é:na- i demou1c0}c1ta}em: fo\ :xperll
t-ural ·qt.c . tüng-uem deve -:h~si1#-r: da, . l\~[l :.9t}l,e,i.n · J?t'ol.JJ imdo a 
cm Lrazer O. apoio de SCUS·. bçns. pr~r~NLÇ,:°a,: :'.d?:5 adolesceu~es 

As,im cremos dever exhortar, }laia. <1-.. ,I;1 ll11C:1Ja Communhao, 
insistentemente, todos os nossos que, ·na Polónia., é costume ser 
fieis, por. patriotismo .. para .. com . r~~1,i?1áda . llO.: n1:ez de Nossa 
nosso .p(liz, 'phi· · vírfode; :sabedli~ -~E1t1ho.ta. Esfo• ánno os catho
rla e harmonia na administração! l_icos_ polonczes ~ão. poderão se 
e uso do seus .haveres. a não ne- reuna· nas IgreJas (e quantas 
gligenciarem na participação dos! aind.a estarfw abertas?) e ora
" Certificador;" c "Sellos" de ! to rios, em o.rações e canticos 
guerra e começar a fazei-o nes- 1 c1ú louvor da Santíssima Vir
te mcz de fevereiro. 1 gom. Nem mcsnio o Rosario, 

Quebcc, 14 de Fevereiro de 1941. 
1 

essa _devoção ~~o ri_ca de indul
t J. M. Rodrigue cardeal de· gencias, pode1a sei rezado em 

Villcneuve, o.m.i. cornmum. Por outro lado, 
Arcebispo de Quebec. qu~ntll;_s creanças polonezas 

de1xarao de receber a Sagrada 

f BH E l'UOPAGAR O 

· LEGIONARIO ... 
Eucharistia. e talvez nunca 

ma.is a recebam? 
Os catholicos do mundo todo 

não po<lem deixar de auxiliar 
!!l' DEVEH JJE '.l'ODO~ com suas orações a esses mar • 
r)s r. A I' ,.r O LI e o 1? tyres do paganismo moderno. 

kua Alvares t'entea· 

do, 203 . 3.0 andar 

CA UTJi;LT,AS DO MONTE DE SOCCORRO 
- JOIAS USADAS E BRILHANTES -

Compro pagando os melhores preços 

ADVOGADOS Indicador Profissional l-fOMEOPATilIA 

Dr. Rezende Filho 
c.ms.: Rua Senador Feijó N.t 
205' - 7.0 andar -' Tei. 2-0839. 
Das 15 ás 18 horas - Res.: Rua 
Castro Alves, 597 - Te!. 7-8167 

Dr. Vicente Mc1illo 
~a d;i. Sé, 23 - 2. 0 andar 

8&181ª. 

T,r, PJínio Corrêa de 
OHveira 

111a ~o Bocayuva N. 0 64 

- &.'-, " Sala 323 - Te!. 2-7276 

----- ------

Joviano 1'cllcs 
-e-

J. N. Ccsar Lessa 
Advogado~ . 

LRrgo da Misericordia N.0 23 

Sala 004 -

Dr. Francisco P. Reimão 
Hellmeistcr Dr. Milt01t de ~ouza 

MeireTte. Rua São Bento, 224 - 1.0 andar 
- sala 3 - Tel. 2-1543 - s. PAULO 

Rifa 16 de Novembro, 160 - 7.0 

..- - aa1a 74 
- 'I'ei. 2-0035 ENGÉNI-IEIROS 

Dr. Carlos M oraes de 
Andrade 

- lJeb;;,imin Constant, 23 -
'fi.º iu..:11u Sala 38 - Tel. 2-1986 

µ:th · Gonzaga Parahyba 
Campo~ 

. ~tlvogad9-
~ts Sam.e, R-e!sua.J 
~ -& §é, 2:!!'l . 1.0 andlu 

§à~,".:"..:.~-~ 

Amador Cintra do Prado 
Engenhefro Architecto 

Architectura religiosa, 
residencias conectivas 
Llooro Badaró N.0 

S. PAULO .. 

collegios, 
Rua 

641 

Lt...~ E . PROPAGAR · O 

.. LEG!ÓN~R.I(t'-~-
-· . . . .. . 

g• OEVEB DE TOOOB 

~ º·~lµ.\::r.-..!Cl;O,S 

CONS1'R U C TORES 

Affonso · Butti 
Pci:ito Cons.tructor 

Estudos -· P1·0.icctos - Orça
mentos - Con.~Lrucçõcs 

Alameda. Glcttc, 359 • Tl'lcphone 
lí-6'719 

MEDICOS 

Dr. Gil Celidonio 
Partos ~ ·Molestias .dé Senho-

ras - Operações 

HOliidr!lH:iu: -· ll . .'\lbuqu0rque 
Lins, !JO:.l - Tcl. 5-41,56 -
Consultoria: ···· Rua :'llarconi, 
34 . 6.0 andar ,-_ .Te! ... 4·8501. 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

Clinica geral e molcstias de 
senhoras 

Com;, Rua Libcrn Badaró, 137 -
4.0 andar - Tclephone 2-2270. 
H.cH.: Rua Thomé d<l Souza, 55 -

Telcphonc 5-0565 

Dr. Celestino Bourroul 
Rcsidencia: Largo São 
N.0 8 - Te!. 2-2622 
Rua 7 de Abril, 235 

ás 5 horas 

Paulo 
Cons.: 
Das 3 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - Molestias de senho
ras. - Cons.: Rua Senador Feijó 
N.0 205 - 2.0 - Predio rtaque
râ - 'fel. 2-2741 - Res.: Tele
phone 7-1268., - Consultas das 
io ás 11 e das 14 ás 17 - sab-

bados, das 10 ás 11 horas. 

Dr. Camargo Andrade, Dr. ' Vicente de Paul:' 
Melillo 

Doenças de senhoras :_ Pà.rtos Prof. de Hygiene do Collegio 
· ·operaç_õ~fl · , Univcrsitario . 

Da. &mef/cene;ía 1'01·tuguciô8. e.-dP. Directo1· do San.at.orio "Vilia 
Maternidaoo, oo ·. Sã,~ PÍ,nllo: · - M:as~otte 

RAJO S X 

Dr. J. M. Cabcllo Campos 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Ra(t,jo . Diagnostico Exames 
Radiologico~ á domicilio 

.Cons.: Ru.;. Marconi, 94 <Ediflclo 
Pasteur) • 2.0 and. - Te!. 4-0655. 
Rcs.: Rua Tupy, 593 - Tele
,.ihone 5-4941 - SÃO PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

DENTI~TAS 
Arnaldo Bartholomeu 

Cirurgiã.o-Dentista - Radiologm
ta - Pela Escola de Phai'macla 
o Odontologia de São Paulo -
Clinica Dentaria. em Geral -
Ralos X - Diathermia - Infra
vermelho - Coagulação - Trans
Uluminação - Vitalidade pul~ 
par, etc, - Trabalhos por car
tão, hora ou orçamentos. 

- r:ua Martim l•'rancisc<!, D'i - 'J..',;,1,. 
Dr. José E. de Paula f\,;;sis 5-5476 -- s. PAULO 

Adjunto ela Santa Casa - Ope
raçoc., e tratamento das moles
das de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua 7 de Abril, 235 -
t.0 and. - AJ.)t~. 110 (das 14 ás 
17 horas) - Te!. 4-7551 - Res.: 

Tel. 8-2'!32 

Dr. Car1ino de Castro 
Pelo curso de doutorado da, l''a.~ 
culdade de Pharmacia e Odon
tologia de São Paulo - Cirurgião 
Dentista diplomado em 1914 -
Ex~dentista do Lyceu Coração de 
.Jesus - Especialidades: Pivot;,, 
Corôas, · P o n-t e:!; Deutadur~,11 
a.uatomlcas e wm abolydd'l, pa.l~.

T O D O e A ;T H· O L ! C O :ti.na··- ·Consultas: Das 8 ãs 13 
e da.-s 14 ás 19 horas - Co!!l:>.:: 

ti e .V G 1 e_r t) 
.. ··1t,.1a, !ilieita,,,.6f ~-· 'i.0 anda.r -=· 

Coi:is.: .:Fi. Senado.r_ Fe!.ió, .205. CONS. R.. Marconi, 3.4 ,- lj_o 
Tel.~- 2.:im : _; jjai; 1{· ~..s" 18 ·andar - Appart. 63 - 'l'el. 
r.oi·áa .. ~- Res.: ~hav. B1ig, Luiz 4-8501 - RE;°S. AvenídÚ Agua 

~.::2a,.....,~~2~ ~-~~'.l'.~~~~-!'. 
· SaIB, '/-7A - .Re.;.:· àl. Barão dft 

. L E . G I." t> -~ · ~ ·.~ .1 · ~ ,.; -~~~-. /199, _.':::. s,, 1,:4.rJJ.,Q 
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Syphilis 
Rheumatismo 
Feridas em geral V 

«ELIXIR DE 
NOGUEIRA. 

Milhares de curados 

A INS'l'ALAÇÃO DA 
GRANDE SIDERURGIA 

Acàba de oor a.ssinado em Was-
1 ingtôh õ eõfitrat.õ definitivo en• 
:.re o l9àneo de Exportação e Im
portação e a Companhia Side
r•1rgic.a. Nacional para o emprés
' \mo de 26 milhões de dólares 
, "stinado ao pagamento dos ma
e :linismos da. Usina. de Volta Re
·· nnda, cuja fabricação está oon-

'l processada. naquele pa.iz. 
A respeito o presÍdente ela eia. 

: · 'dérúrgica informou aos jor
;· :,is que já foram colocadas em 

!!presas e outras instituições e 
,tre particulares mais de 50.000 
,ntos de ações ordinárias da 

;::esma. 

ESCRITóRIO DR. JUR, 
K. SCHEYÉ 

Corretagens de imóveis e 
negócios 

AV, S. João, 324 - s. Paulo 
sobr. - salas 12-13 

1
, c. Postal: 3817 

Negócios de ocasião: 
1 Pequena ill,dústria patenteada: 
! R.s. 11 :ooo$00o. Pensão, 10 anos 
! de existência, lucro mensal: 
; Rs.: 1:500$000, Rs. 16:000$000. 
i Bar conhecido, com boa fre.. 
: :;·uezia, lucro Rs. 3-4:000$000 
i l~ 40:000$000 e mais outras 
i ótimas oportunidades. 

f' R O F E S S O R E S 
:·, S .'1' R A N G E I R O S 

o :Presidente da República as
·' nou deccreto-lei autorisando o 
':inistério da Educação e Saude 
·,:·ibllca a. contratar diretamente 
' J professores ei,trangeiros, inde
; · 'ndentemente do processo nor
; ,al il. que estão sujeitos tais atos. 

Com o contrato dos 42 profes
rrires-: . gastará o Ministério da 
1 :ducação cerca de 1.200 contos 
óc réis mensais. Todos esses pro
; ~ssores int.egrárão o corpo do
cente do Liceu Industrial desta 
capital, que, como os de Manaus, 
,:,ão -Lui2, Pelota.<;, Goiania e Vi
tória, começará a funcionar a 
partir de 1942. 

AUTONOMIA 'DA ES
TRADA 'DE FERRO 

CENTRAL DO BRASIL 

T, E G T O N A R T O São Pauro. l ne Junno de 19'(1 

.J.... ' ' 1 

~·~~I 
mar que o governo federa:! prcs- 1 
tará todo o apoio e colaboração 
ao restabelecimento da vida eeo
nômic,a do Rio Grande do Sul, 
dentro do menor prazo possível. 

BRASIL 
O amparo ao Rio Grande 

abrangerá a ag1icultura, a. in
dústria e o comércio, visto que 
cada. uma dessas forças apresen
ta aspirações e problemas dife
rentes. Para as duas primeiras, a 
base será o financiamento. A 
agricultura terá meios para re

rente ano, o 14.0. Regimento. de 13 CHINA - A bordo do "Bra-
Infant.aria, co msede em Recife. si!" chegou ao Rio o sr. Shao 

. Hua Tam, novo minii,tro da Chi-* FinalmenLe, novo decreto dis- , na. 110 Brasil. que veiu acompa
poz que a partir de Jl1lho d<> cor- 1 nhado de sua esposa. 
rente ano, o comando da 9.ª Re-
gião Militar, será exercido por 4 CONV~l-08 - O Presiden
general de divisão. te da Repub4ica assignou doí;; 

tomar o seu ritmo e a indústria * Foi nomeado o general de 
poderá reerguer-se e voltar a divisão Emillo Lucio Esteves para 
funcionar, facilitando-se-lhe a diretor do Curso de Alto Co
aquisição de matéria. prima para I mando, 
maior produção manufatureira, 
de maneira a reparar o problema * O general doutor João Se
do desempi-ego. veria.no da Fonseca foi receure

. Outra parte focalisada é a re- mente eleito patrono do Serviço 
ferente às inden!sações, assunto de Saude do Exercito, eleição esa 
que não poderá ser resolvido ime- homologada por um decreto do 
diatamente, por vários motivos, governo, que tornou oficirul o seu 
entre os quais figuram dificulda- resultado, 
des e demora para se apurarem 
os danos de cada um dos pre
judicados pela enchente. 

CARTEffiA DE EXPOR
TAiÇÃO E IMPORTAÇÃO 
DO BANCO DO BRASIL 

O Presidente da República M-

I sinou um decreto instituindo, no 
;Banco do Brasil, a cargo de um 

[ 

diretoi+, de nomeação do Presi
dente da República, uma Carteira 
de Exportação e Importação des-

1 

tinada especia'lmente a estimular 
e amparar a exportação de pro
d~~s nacionais _e a~segurar eon
d1çoes favoráveis a importação 
produtos estrangeiros. 

* O Presidente da República 
assinou decreto na pasta da 
Guerra promovendo na arma de 
Artilharia, por merecimento, a 
tenente-coronel o major Fran
cisco Afonso de Carvalho, oficial 
de gabinete do mini;;tro da Guer
ra, que se tem destacado pelas 
suas colaborações jornalísticas. 
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1 ROOSEVELT -; O Institut< 

decretos-leis approvando o con
venio sobre credltos reciprocos 
para compra dos excedentes da 
producção e o convenio sobre sup
pressão de succedaneos dos ge
neros alimenticios, facillcl.a.dtls re
ciprocas para •· ·,ortaçáo e ven
da de produc. li industriaes e 
regimes de camoio firmados en
tre o Brasil e a Argentina em 
9 de Abril de 1941, 

5 CITRICULTURA Em vir-
tude da crise que atravessa 

ii, citricultura, o Conselho Fede
ra\ de Commercio Exterior con
v<1cou uma reunião, no proximo 
dia 28, para o qual foram convi
dados representantes da Com
m1SSao de Defesa da Economia 
Nacional, dos Ministerios da Agri
cultura e Vi.ação, dos governos 
dos EstadPs de São raulo e do 
Rio de Janeiro, da Prefeitura do 
Distrlc'to Federal e do Instituto 
Nacional do PinhQ, 

! 6 DESASTRE - Verificou-se 
dia 24 um desastre entre 

Teixeira Leite e Juporanan, na 
E. de F. Central do Brasil, kn
do havido 5 mortos e numei'Osos 
feridos. 

j as ameaças alemãs e, portanto, 
não tinham motivos para aban
dona.r sua pol!tica de liberdade 
dos mares e liberdade da nave
g-a,ção. 

A última parte do discurso 
presidencial versou sobre a aj-a
da a Inglaterra, que será iP-ten
sificado a todo custo. 

Prevenir a América uatina, 
contra o perigo que representa
ria a tomada de Dakar, Cabo 
Verde ou Açores e contra as ma
nobras da propaganda do "eixo". 
Disse que em nosso ::ontinente, 
os partidários da "paz a qual
quer preço" eram algumas pes
soas cegas pelo temor e pela pers
petiva de dias sombrios. A maio-
1ria entretanto dos pacifistas são 
autênticos "quinta-colunas", can
didatos a "Quislings" america
nos. Esses devem ser combatidos, 
pois sabemos o papel que a "quin
ta-coluna" desempenhou nos pai
ses já dominados. 

Falou finaclmente na coopera
ção que deve existir entre o ca
pital e o trabalho. 

Em suas últimas palavras re
velou o presidente Roosevelt que 
havia sido declarado em todo o 
paiz, o estado de emergência. ili
mitado. 

Logo após o discurso presiden
cial. foi lida a proclamação que 
instalou na república do Norte, 
o estado de cmergénc1a. 

Xarope "CRUZEIRO bo 
BRASIL" indicado no tra_ 
tamento das tracheo-bron-

""chitese, suas manifestações, 
tosses rebeldes e abundan
tes, tosses convul'sjvas, etc. 
Lab. "VUG", caixa postal 
2175 _ S, Paulo. Em phar-7 NAUFRAGIO - Atmgido 1 

por violento temporal. nau- 1 macias e drogarias. 

FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 
VINHO 

CREOSOTADO 
cie João da Siln 

Silveira 
GRANDE TONICO 

"Prince of Walles" punha a pi
que o gigantesco Bismarck". A 
destruição do coUnl.98do a1emlo 
deu-se dia 27, ·-m ~ &(,ela 
do afundamento cw "Hoocl n. 

Poucos foram os sobremellffl 
destes naufrágios. 

Os navios ingleses continuam 
a perseguir o coura~ "Prln
cipe Eugenio", estando entretan
to praticamente terminada a. ba• 
talha do Atlantico Norte. 

A GUERRA NA ILHA 
DE CRETA 

Omtinuam os desembarques de 
paraquedistas alemães na ilha de 
Creta. · 

A situação dos defensores in• 
gleses e gregos tornou-se extre
mamente crítica. Os alemães con
seguiram a posse do aerodromo 
de Maleni, o que permitiu gran
des desembarques de tropas e 
munições nazistas. Os alemães 
tomaram depois de algumas ten
tativas as cidades de Ma8.eni, Ri· 
thimos e Cândia, séde do gover
no grego. O rei Jorge II e seu 
ministério retirou-se para o Egi
pto, pretendendo ao que parece 
refugiar-se na Inglaterra. 

A luta ainda continua acessa, 
mas dado o evoluir da situação é 
de se crer que a resistência aoa 
invasores não se prolongue por 
muito tempg. 

PROCLAMADA A IND:1$• 
PENDENCIA DA 

ISLAN-DIA 
A Carteira poderá emitir bo

nus, fazer operações de crédito 
no p,aiz e no interior, e redescon
tas, para preencher suas finali
dades, com adian:liamentoj aos 
produtore.s de mercadorias expor
tá veis, crédito a meio e longo 
prazo, etc. 

da Ordem dos Advogados 
:Brasileiros approvou por accla
mação uma proposta indicando 
o nome do sr, Franklin Dellano 
Roosevelt, presidente dos Esta
dos Unidos da America do Norte, 
para seu membro honorario. frag·ou no Atlantico Sul, em sua O Parlamento islandez, ne- dta 

Foi nomeado diretor da nova 
carteira o sr. Leonardo Truda. 

viagem do sul da Africa para 16 de Maio proclamou a indepen-
2 METEOROLOGISTA - Pro-· Buenos Aires, o· vapor do L1oyd BATALHA NAVAL dencia do p,aiz, por 38 votos con-

cedente de Buenos Ayres "Atalaia"· _ . tra 3. O facto só veiu a ser co• 
chegou domingo ao Rio o dr, 1 Era seu comandante o sr. car- Grande sensaçao produzm em nhecido varias dias após. 
Richard H. Weyghtman, chefe ·1os dos Santos Braga e imediato · tod?f. 0 dmuudo, Aotl cl;?que Nr.aval A Islandia adoptou a forma 
d S · d · M te · 1 .,, 1 · ven 1ca o no an,,ico orte republ1'eana =colhendo para se·u o erv1ço e e orolog1a dos o sr. manoe LaranJa, que desa- 1 t d · . · ' = 

MOTICIAS Estados Unidos que está visitan- pareceram CO!l! toda a tripulação,, p~ o encon ro' _ui~a esqu~dra m~ primeiro presidente, o sr. Sveinn 
MILITARES do os pa.!zes da America Latina. de 66 homens. g esa,_ C?m ou.1 a ormaçao na va:I Pjoernsson. 

g·ermamca, A declaração da independencia 
Reorganisando regiões milita- O combate deu-se ao largo das da ~Iandia causou grande sen-

res_ e criando n~vos comandos e'fABRl[AoEDRGA-DS l1 E MAAMDNIOS costas da Groelândia,_no sába~o, sação na Dinamarca, paiz que 
unidades, o Presidente da Repú- ílr ., .

1 
1 dm 24. Entre os nav10s alemaes vem soffrendo· ultimamente gran. 

blica assinou na pasta da guerra ll~ ;1 º -~ 1 figuravam o "Bismarck" e o des mutilações em seu dominios. 
, 1l:1ll decreto dispondo que a p.ar- i · , _ , 11lLL ,,

1 
7!'\ ~ :,~ 1 "Principc Eugenio" de 35.000 to- Ha pousos meses, os Estados Uni-

, trr de ~ulho, ~o corrente ano, a 1 . BOHN 1 . . neladas, alem de outras unidades dos dA America do Norte, oecupa-

ger o Estado de Espírito Santo,; - ;M•~E.,,_D,~M"''-u N DO 80 H ,.:i"·00:;:."'ºc''"1"A"" ' o grande couraçado ing'lês e agora o Parlamento islandez, 
que deixará de pertencer à L" U • ·, · · · · 1 ·~ v - 1 "Hood", de 42.000 tonela.das I denunciando o aecordo com a 

1

4.ª Reg1ao M1lltar passa a; abran- " a~.,:'o'.'!~~.:<:."~~r, ~ ~~ ~º~~i:t.!~:?,;.t,~;-~-n, . 1 mel}ores. ram })ara proteger, a Groelandia 

Região Militar, e a 7.ª Reg'ião t-lOVO HAMBURGO ,,,,wia',rrn1,AoA R.GRANDE DO SUL-BRASIi ·1 pa,rticipou do combate'. Dinamarca acaba de declarar a 

0 
Presidente da Republica as- Militar compreenderá, alem do 11.IJh MAROUEZ oc scuzA • 1 EHD.TEtEGHuo1<o ORGA-o 1 · TELEP>-<~NE ,,,. 1;) si J Depois ele alguns disparos. o l Republica Independente da Is• 

rlinoil hoje um decreto-lei insti- seu território atual, mais o Es-j -:::=:;;..._....;._,;~;;::=:=======;:::::=======...;..--- , "Hood_", recebeu um tor!Jedo, que landi~ 
t;uindo em persona!lidade próprl.a tado d_e Piaui e o de Maranhão, explodm no pa101 de polvora da 
de natureza autárquica a Estra.• que. nao ~ais pertencerão à 8,ª E X T E R I o R grande bel~nave._ Por este moti-
da de FeITO Central do Bra&l. Região Militar, vo explodm v1olentamente, o 

A Central ficará sob jurisdi- ----------------------------• "Hood", perecendo com a sua 
ção ·do Ministério da Viação com * Outros decretos assinados dest·ruição, a maioria dos tripu-
0 eu patrimônio atual e gosando crearam o comando da infanta- O DISCURSO DO PRESI- trabalhadores de todas as. Amé- lantes., . . 
na forma da legislação em vigor, ria divisionária da 9.ª Região Mi- DENTE ROOSEVELT ricas. DepoIS deste golpe de sorte, os 
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das mesmas isenções para a im- litar, ficando-lhe subÓrdinados os Alem disso e sobrelev.ando a Vi!-505 alemães se retiraram, per-
norta .. ão de materiais e combus- 16.0 , 17.0 e 18.0 Batalhões de tudo mais, a religião, a moral, seguidos por outras unidades bri- 1 
• .,,,, Entre os fatos de real hnpor- · f d ttvel. A F..5trada será ditiO'ida por Caçadores, o 2.0 Batalhão de o regime, a orma e governo, tanicas, as quais se juntaram de-

TERREMOTOS - 'V"êm sen• 
do registrados abalos sismicoa 

em várias regiões da Turquia. .,. F te' tância da semana n°=ada, so- e t d · t·t , . mn diretor livremente escolhido ron iras, a 2.11 Companhia In- •-- u · o o mais que cons 1 UI pa- pois os couraçados "Prince of 
e nottlJ!ado' pelo Presidente da dependente de Fl'Onteiras e as bressai o discurso do presidente trimônio das nações latino-ame- Wa'lles", "Jellicoe", "Betsy, e 

dos Estados Unidos, pronunciado r1'c 1·am xt i d 1 "Ge V" Re"""bllca regendo-se por um Companhias do 33.º Batalhão de anas ser e erm na as pe a orge , etc. 
1"' , na noite do dia 27. - zi ta " _,,.imento que será aprovado pelo Caçadores, sendo o seu comando concepçao na s · O Bismarck" refugiou-se num 

·-., O discurso presidencial foi lon- Ex· te 15· 'd te rto • Governo. exercido por general de brigada; JS por so uma ev1 en po noruegues, mas foi inter-

2 VIAGEM - o sr. John D, 
Winnant, embaixador norte• 

americano em Londres, vai a wa. 
shington a prestar esclarecimen
tos ao seu governo. 

:RESTABELECIMENTO 
. DA ECONOMIA 

GAUCHA 

.a brigada mixta com séde em go e irradiado para todo o mun- necesidade de todas as• 21 repú- ceptado, quando fazia ao largo 
Aquidauana, e subordinada à 9.ª do, da Casa Branca. Estavam prn- b'licas americanas se precaverem por unidades britaniea.s que o al
Região Militar compreendendo os sentes ?5 embaixado_res de todas porque todas elas estão ameaça- vejaram incessantemente. Um 
10.º e 11.º Regimentos de Cava- as naçoes ~ul-amencanas, alem das. Se _Dakar, Ca~o Verde _ou I torpedo destruiu o leme da belo- · 3 REAÇÃO - A pi'OClamação 
lar!a. Independente 1 o V R" de 300 convidados do sr. Roose- Açores vierem a can· em maos nave germánica, e loi;ro após 0 · do Roosevelt causou -~~ 

' e O • • v- 1 velt. 1 ., .---.,.-, gimento de Artilha.ria de Divisão I de Hitler, como parece que acon- -------------- desdesfavorável na imprensa, ia-
de Cavalaria, sendo o seu coman-j Em resumo, foram os seguin- tecerá, a Alemanha terá bases 1 ~ ponesa, 

Ao c]iegar a Porto Alegre, o 
Ministro da Fazenda declarou 
ter ido ao Rio Grande afim de 
prestar aos seus coestadanos os 
serviços que estivessem ao seu 
s.lcanoe. Salientou que, em nome 
do dr. Getl;illo Vargas, podia afir-

do exercido por coronel de cava- \es as.~untos tratados pelo pre- donde poderá :m poucss horas , 
laria. s1den~. . chegar ao Brasil, por seus av1ê<'~ 

O ditador da Alemanha, Hitler, de bombardeios. ou por seu.~ 

* Fo
. . d . jamais considerou terminada sua transportes de tropas. 

, l orgamzado por ec1etq tarefa com o dominio da Europa, O 'd ,.. t 
da mesma pasta, para instalação 1 

0 
. . prcs1 enw nor e-amencann 

0 
avanço germamco demonstra 1 . 

a partir de 1. de Julho do cor- claramente até onde . 1 e og1ou a seguir os defensorc.' 
q~cti e lC· 1 das democracias ingleza e chinc

' gar a, domin.ação ~aZIS a: na as, dizendo que se deve aos seus ! 
' África, 1;8: Asia e pnncipalmente esforços. 0 não t.er Hit.l;;>r até l 

)

1

: OS MELHORES PR E Ç Ü S nas Amerieas. agora. conseguido sua dominação 

E A MELHOR QUALIDADE verno vem seguindo deve ser con

4 PR-OMESSA - O governo de 
' Vichy entregou uma·nota ao11 

Estados Unidoi;, comprometendo
:,e a náo alienar a marinha ou ati 
colonias francesa&. 

1 !:; OFENSIVA - º exército 
'· chinês, de 4.000.000 de homens 
lança-se agora numa grande 
ofensiva sob o comando do gene• 
ralíssimo Chang-Kai-Chek. 

1 
Por!sso a po1ítiea que seu go- sobre O universo. 

siderada politicà de defesa Essa Criticou acerba.mente o modo 
política, foi iniciada com O pri- de conduta dos dirigentes ale-

i 
Presunto e Frios _ Vinhos Finos, melro mês de guerra, quando foi mães para com o povo das na- ' , 6 INFILTRAÇÃO - Prossegue s 
Fructas, Biscoutos e Bombons pedida ao senado, a revogação ções ocupadas e mesmo da Its. Pru eJ ~ ~· n. ! infiltração na~a na Sh1a 

d · d· t lia e da Alemanha. _ Generos Alimenticios os 1mpe 1men os legais para a 
venda de armamento ao belige- Declarou depois que estava con- 1,iíiijíj~i,~,:iiir:~r.1n1t1~ii..1'~ 7 INAUGURAÇÃO - Foi inatt• 

1
~ rante que defendesse sua inde- . vencido de que o nazismo só ven-. ~j"{'1',?;'P4f,Y:f ilif>'Jt_~ gurado em Madrid, o Insti-
1~ EMPORIO M Q NT EN EG R Q pendência e seu regime democni.-1 ceria a guerra, se con~guisse o ~&inarid&fe tuto Cultural Alemão. 
f tico. · 1 dominio dos mares. Isto explica D 

'- RUA AUGUSTA, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Phonc 7-0035 T d j d f · l . ãe t· 8 DERROTA A aviação de r O a a a U a que os Estados l una eom que os a em S se ·a 1- CASA fUNOAOA [M .. ,, -

f
ii' ME R e E A R IA A V E N I D A Unidos vem prestando ã Gran- ram contra navios britanicos. k Rua 24 de Maio, 80 0 90. Caixa Postal, 2021 Iray foi praticamente des• 

Bretanha contribue pa.i-a afas- perdas inglesas têm sido eleva- sAo PAULO truida, estando o exército ing.Ie, 

f' A.V. BRIG. LtJlZ ANTONIO, %. 098 _ (Em frente á Igreja tal' do nosso hemisferio a arma das e porisso, afirmou o sr. Roo- , .... ,. na portas de B,a.gdad. 
r' de guerra nazista. O fornecimen- sevelt é impreêindivel que os Es-

Immaculada Conceição) - PHONE 7-5453 to dos materiais bélicos não ces- tados Unidos da América do Nor-l.: 
l' ,; Experimente a ,, 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
KiJo 9$000 

sará, pelo contrário aum•mtará te auxilie eficazmente a marinha 
cada vez mais. ing1esa, transportando em navios 

Sobre as consequências econô- "yankees", parte do material 1 micas da vitória alemã o sr. Roo- destinado à Inglaterra. 
l sevelt falou longamente, afir- Disse ainda, que es Estados 

~a.ndo .:ierem muitG dauosas ª'311 :Uni~ ~ -~ ~ ~ 

l\-1àrmoraria Vidal 
Especialista cm tumulcs de marmol'é e granito. -

Preços módicos. - A. VIDAL NETTO, - ALAMEDA 
BARÃO OE LIMEIRA N.0 108, - Tetephone 4-2812. 
SÃO PAULO. 
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Federação larla1a Fe11l1l1a 
o apo~tolado d.a Filha fie l\'1,aurla 

O títn'.o ,•·1:1:c, 1:m proin-ama 1 2. 0 
- q·.1p mu.i,os jn'!"."m conquista das alm:ae. DGsertar 

c;ue enche tõua um::: exiatên• Q~ar a Deus, ums na pi·ática o ca.1i.po, oa permanece,: inati- f 
0,ia e é um grito ae alarme, não dão provas dês-se amQr, vos é tratr o dever e negar o 
um toque d-e clar;m cont.:-a :. oheganclo. mesmo. a ponto d-e pr6prto ca.rater B7 se o dever 1 
mais covarde e a mais lWimi- i o elesmentil·. é tanto mais ui,gente. quaato 
nosa de todas as ati1uc10s in~- 1 Existem, mn r.'. . itor.. falsas ; maiores são os perigos, que 
piradas pelo egoísmo: a atitu• !

1 
ilusões em matéria ele aposto- ameaçam a fé e a vida 01·1.stã., 

de da indiferenoa,, ela inagão, lado. J}ão eel quem, hoje, em nossa 
da pass.1v1dade 1mperturba;vel, 1 Não s-endo f:'hamados ao sa• t~rra haverá que não sinta 
ante os brados do ueYer que ce.rd6oio, ou à Y!:de. religiosa, ab1·aRa1"•ae no zêl.o do aposto. 

Prctoando 
rtel a' 

que só jwgam \!ellcer lufand& 
iro@ aponta parA. o campo da julgn-m que não 111011 nsiste la®, M. I. M. 
reHgjão, 1nf~tado pelo joio üo nenluun dever rlti cooperar pes-
airo ~ elos vícios. j soahnen-te na difusão do lilve.n-

0 apostolado da Pilha c1e , gelho e no triunfo da Igreja. 
Maria. deve constituir o com- ! O apoRtolad-0 p,St(t a-0 ak<Ln· 
plemento necessá.rio da sua · ce ele t-0das as almas, d-e todas 
formação cristã. 1 as lntE>ligências e de todas a~ 

TEM oe,1os? Quer ti'ral-os ou 
cont!nuar oom elles? Se os. 
q_u!irer tirar. só pode ser oom 
a. a,pplteação do Callicida 
ORUZJiJIRO. Nas pharmn
c!M e Drogarias. - Lab. 
"VtJG", co.ixa postal 2175 -
sã1.1 Pawo. 

Vimos como o l!:Spiriti.smo 
traball:la e rama o terreno entre 
nós de mawt1ra realmente as
sustadora. Dlase, e repito - o 
Espiritismo no Brasil está, é ver
Clade, itte.cado de uma ridícula 
megalomitllül. e, presunçoso, in
solente, só fala l"m triunfos e 
concentrações de vitó1·ias, En
tretanto, se-jamos francos, é um 
peligo e dos maiores como he
resia disiarçada vestida em pele de 
rnteir,a, e manhosa. 

Armas de 
Combate 
ao Espiri-

sem omção, %l2. ~ febril 
das paiPml~ e no ~ à 
pQlic1a. 

Não basta d:izer e pJ:<>Var que 
o Espiritismo é fabr~ d.e lou
cos e leva aos Hospicioo; boa pei-~ 
centagem dos seus adeptos~ Não 
bastam as polêmicas àe :lmpre11• 

Não se pode compree11d€1' ' bôas vontades, porque é um tismo 
amor ~le Deus· ·e do próximo dever que a-ting-P- a quantos 
sem os impulsos generosos de se prezam rle amar a Deus. 
um zelo vigilante c ativo que Os sacer,lotei< que por .le· 
forma os apóstolos. ' sus Cristo exercem uma embal-

o zelo que forma os apÓ/lto- xada junto d0f1 homens são os· 
tos não é propriamsnte uma apóstolos oficiai-s, 08 agentes 
virtude a parte, é a próp.ria · obrigados do re-in-0 rle Deus na 
earidadP Pm a<;i"w. ,~ da pr&- torra. No entanto. ao ludo ele 
pria essêneia do amor. sua Hli:ssão ofic-.ial e llf'lrnixl> 

Quem ousaria qualificai· tle de sua:s onl.ens, há lugar µara 
amor um sentimento que se uma a1;ão auxilia.r, nrn a1Josto
g11arda inativo, no peito. como lado complementar que uão é 

Noocias ~u Interior 
RIO PRETO 

perfume em vidro fechado, sem menos necessário para o triun- Na Catedra-1 - Com impo-
caricias, sem desveloH e sacri- fo ,la ca1rna a defender. n€ute procissã.o serão encer-

ovelha! e, sor-

Diante do Espiritismo, não sejamos, nem oti
mistas cor de rosa, nem pessimistas negros. 

Indiferentes é q-ue nós catóHcos não pode
mos e nem devemos ficar cliantc da e1lidemia, ver
dadeira epidemia esta prolifl"racáo pspirita em 
LOOO p<tÍS. 

E (lue armas empregar no combate ao Espi
ritismo? Como vencer uma heresia tão subtil, tão 
disfa.rçada e seductora, 

A ORAÇÃO ficios, sem as impaciências, Os Pmbaixaelm·es oficiais. de I radas hoje as solenidades do 
santas do devotamento e os . Dmrn 1wcessitam dêsses auxi-1 

t · t d ' 1· · · mês de me.io. Nesta p,rocis-en us1asmos de u o ernpreen- i rnres para cumprir com Ruces- Em primeiro Iogar o recurso a Deus. E sem 
der e ousar pelo bem que se 1 80 a sua mfasão. A obra para: são, que percorrerá as prin- o Senhor, como vencermos os inimigos da nossa 
dtlSeja e se ama? ,

1 

a qual êles são enviados é uma i cipais ruas da cidade, toma- fé? 
Aferido por êsse critério o ohra de conquiflta. , rão pa,i·te toda.<; as irmanda- Diante das devastações da heresia é que se 

amor ele Deus, é forçoso cons- Ora, um exército não pode ! sente a necessidade do recurso ao Onipotente. 
t t des, congregações marianas a ar: marchar para o combate sem Salvar almas é obra mais divina que humana, ou 

1.0 - que o apostolado é um· chefes: mas não são somente e demais associações religio- melhor, é obra toda divina e só por misericórdia 
dever de estado ele todo cris- ! os ehefes que conquistam. Sfí.o sa:!. dela partidpamos. 
t!l.o e mais, particularmente, : os humildes soldados que, com- A história da Ig-reja é ferti:l em exemplos quo 
das almas que militam sob o · batendo sob aR ordens elos clle- No Santuario de Nossa Se- ilustram esta doutrina admil:avelmente. 
estandarte de Maria, mediante , fes; dec.klem a.s sortes da ba- nhora Aparecida - Boa Vis- Sino 11/'e nihi:t potestis facere - sem mim na, .. 
o compPomisso de um amor: talha, O mesmo se dá nes1W ta ~ De 11 a 24 de junho da podeis fazfü·, disse Nosso Senhor. 
perfeito.; out.ro gênero de conquistas, a serão re,alizadas as festivi- Estamos num mundo saturado de naturalis-

~IIIIUIINllfflllW.IHlllllllHHIIIIIIUlllfflftttll!llllllltHRlUIHltHlllflrlllllltllltllClHIIIIHHll!lllllll!IIHtDlttll11UlllV.:: 
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dades em louv·or de Santo mo e esquecuto das realidades sobrenaturais e da 
Antônio, no Santuário de N. doutrina da graça. Nós católicos, d.amos impor-

1 MANTEIGA FRESCA ! 
1 Quilo 85500 i 

S. .Aparecida. Em vista ,la tâncie. demasiada. às nossa., atividades e nossas 
reut-tião preparatória dos fes- obras, deixarid-0 nos levai· ix,Ja convicção de que 
teiros pt·omete esta festa em só as lutas exteriores decidem a sorte das obras 
honra de Santo ARt~nio reves- da Igreja.. Pure engano. Sem a oração isto é 
Ur-se de grandê brtl.ho e cous- sem a contemplação pouco ou nada se faz.' e na.à; 
tituir uma magnifica demons- EOHws. Foi nesta. convteção que verdadeiros após
traçfw de fé e piedade. Nesta tolc3, coin-0 Sãe Domingos, s~nto Ináeie, SáG, Pe
rmrn!ão preparatória foi e13co- dro Canisto, Sante Atanruõio e São Jerônimo, e 
lhido para tesourei·ro ela festa tantos outros vultos a-dmi,'ávei~ de homens de 
0 snr. Amaro Dua.r-te da S~lva Deus, reagiram contr-a a heresi-a, e sairam triun
e pa1,a secl'etarios os &nrs. Ma- fantes. Ma'is fez contra a Reforma a oração de 
rio Barbosa e Luiz Dua.rte da Sta. Teresa e de São João da Cruz que todos os 

1 só na CASA LIBERO ;~ i Rua L. Badaró, 486 - (frente ao Martinelli) 1 
~IIHaHlllflllllttlllllltlllllt0ltffllttlfffCllHHtltfftlCIHtffHlllllHlllllt!llltttlfftllllltlllUIIIIIHHIIIUlt~ 

Nas r~res da F-edet,aç!ÍO Ma
~iami. o :Revmo. Pe. Cun;ino cie 
Mow:a, seu digníssimo diretor. 
vem insl&tmdo e apelando pa~ 
todos-es IIUl;rianos que se esforcem 
11e sentido de promover o maior 
número de páscoas nas inúme
ras pa.i'ÕqUias da Capital. 

Es.se apelo, gl'a.ças a Deus, en
co:Rtrou o a,poio de todos e ulti
mamente realizam-se, em toda a. 
pa;rte, essas solenidades cujo fim 
principal é chamar es homens de 
todas as &a.sses saciais para n 
seio da Igr-&ja afim de receber 
a Jesus s.a.cramentado. 

il a.ssim já ru:isiathnos a Páscea 
cios Espo1-tiatas e dos Eneanado
l'IIS, na P.al'.-óquia de Sant' Ana, 
coroada Ele pleno êxito. 

a Comunhão das mãos do nosso 
querido Arcel;)i,spo Metropolitano 
que ceieor-ou Missa no páteo in
lierno desse Grupo Escolar. 

Sil,1 r, 

-----
'CATANDUVA 

Após a Missa àeu-se a benção M&z de Maio - miciaram-
do Crucifixo ·que foi colocado na se, com muita piedade e fer
ent"'Ada principal do es;.lbeleei- Yo,r religioso, as festividades 
mento. propl'ias do 'mez de maio, na 

Matriz local, pela Pia União, 
Hoje realiza-se a páscoa cios e demais associações Religio

Intelectuais, na 16 .~,.., de São sas. 
Bento. Vem Re desenvolvendo com 

Concenfrações Mariana.s - Rea
l'i2a.r-se-ão proximamente as se
g-uintes Concentrações: - dia 22 
de Junho, em Caieiras e dia 2'7 
de Julho, em Santos. 

Reunião da Federação - Hoje 
às 10,30 horas, no salão da Curia 
Metropolitana, realiza-se a reu
nião geral ordinária da Federa
ção. 

muito fe!'vor e piedade, o pro
gra.mma religfoso do mez de 
maio, dedicado a Immaculada 
Col:lceiçãG. 

3 de Maio - Nesse dia, 
consagrado á Santa Cruz, 
houve na Matriz, duas missai;i, 
com elevado numero de Com
munhões, e á Reza, grande af
fluencia de fieis. 

No dia 4 de maio, 1.0 Do
mingo do mez, reuniu-se a 

Reunião dos presidentes e che· Associação do Santo Rosario 
fcs de seto1·es - Esta reunião para tratar de importantes as'. 
~,ealiza-se na 3.ª segunda-feira de sum-ptos. 
cada mês, na Igreja de S. Gon-
çalo, às 21 horat;. 

wól!Jgos e polemistas do século XVI. 
E na. hi!ltó11a da Igreja ainda não se viu 

triunfo SGàro a her.esia sem a alma de um santo 
em OTaç-lo. 

Contra. os Arianos. sto. Atana.sio. O Pl'O-
test-antismo viu diante de si Sto. Inácio, sta. Te
rei;a., Sã0 João da Gru11;, São Pecb:o Canisio e tan
tos outros. Não ha necessidade de o provar - o 
fato é por demais evidente. A oração foi, é, er 
será, a pr-imeira e a maior das armas contra a 
heresia. Esta.mos em face de uma verdadeira de
vastação herética no Brasil: - o Espiritismo. 
Nossa primeira arma de combate seja a or:.ção. 

UMA CltuZAD.t\ 

Sim, urna cruzada de orações é o primeiro re
curso no combate à praga espírita no Brasil. Re
correr a Maria, esmagadora dru; heresias. Pro
puz no "Mensageiro do Rosario" a cruzada do 
Terço. Que se :rezem nas igrejas em público e 
em comum pel€,, conversão dos e5píritas e contra 
a propaganda espírita no B1:-asil. Só o fat,o de 
se anunciar est.a oração, dizer alto a intenção, já 
é uma advertência aoo fiéis. Santas Missas ce
lebradas nesta intenção, tesouros espirituais, ho
ras de ador.ação, enfim, uma. c11.1~da de orações 
e sobretudo de missas e rosar1os. Ha quem se 
ria dist.o, ha muitos, até moo.mo entt·e os nosSOB, 

* p e • Ascanio 

sa, necessárias às v~. é bl"m 
ce1to; mas elas não convertem sem o auxilio d~ 
graça. Este só vem pela oração. Nem· a elo@ 
quencia. de todos e dos melhores conferencistas e 
pregadores do mundo conseguiria conyert.,er u111 
só espírita, sem o recurso sobrenatm,a;I da Graça. 
Convençamo-nos bem de que certas polê.micaa 
a:>,edas e ferinas, só podem agravar a. nossa si
tuação. ~ preciso ser franco e decidido na iuta,, 
sej.a pelo púlpito ou a imprensa, mas, sempre o 
em tudo, reine a caridade de Cristo. conve.nçam• 
se os Espíritas de que lutamos no. rerreno dos 
princípios, em defesa da nossa fé e uo .zelo de 
salval--os, arrancal-os das trevas. 

É preciso rezar e muito pela conversão dos 
espíritas. E falemos claramente, a ilitên~, mes• 
mo em voz alta, quando rezarmos em comüm, naa 
assembléias rellgiosas, nas reuniões de · associações, 
nos templos. Só isto além do recurso poderoso 
que nos virá do céu, já psicõlógicament,e é uma 
propaganda contra o Espb:itismo, uma. advertên° 
eia aos católicos tailvez iludidos muitos pelás mtt• · 
nhas hipóoritas do Espiritismo enlbuçado' em de .. 
v oções da fé católica. 

E A CARIDADE? 

E a arma da Caridade empregada. pelo &;pi• 
ritismo para propaganda dollklaaria? Será pos• 
sivel haja c,a,tólicos receiosos de serem vencidoa 
no campo da caridade, pela. caridade espíriia.'l 

N-ão ha no Brasil illsti.tuição qualquer huma
nitaria., filant.ropica, ou espírita. que se po.\11!& como 
parar à obra da caridade verdadeira da Igreja ca• 
tólica. Os meus leitores sabem o que é, e o qw 
faz ~da paróquia bra.sileh:a, por emimplo, a so• 
ciedade de São Vicent.e de ~ui&? 

Conhecem os J:lospitais, os míauatos, aa c~
ches, os asilos, fundados, srisHntados pela. carl·· 
dade católica? Ssrá :nuste.r fazer estatística -P 
.Qual é cidade do interior cleat.e Brasa imenso - d<? 
norte a sal que não tenha ama obra da ca.rida.cél 
católica? E precisamos, eBtão 1mMD101) todos tx> 
quiabertos diante dos alber.gnes notwmas. cios as,. 
los, dos orf:am,t,os ca:eados peles filhos -ou dlaeipu· 
los de A&n Kardee.? 

Não compreendo p<ll'q,l.le tantos tClál6licos ,:e 
embasbaeam, se únpressiozl.am, c0B1 a earid,1. e 
espírita,! Não ha entãq cariilade na, Igreja, e, .• 
tólica? 

': Esqueceram-se das alOSS8S obras monume"
taill, e sustentadas com tanto sac.t:ificio e hc· 
roismo? 

Não conhecem nossas admiraveis herolnaa, '-~ 
I11mãs de Caridade? 

Para que o Espiritismo não sethlza o pOb: (: 
vamos ao encontro dos infeli2.es. Provemos a V("' 

dade de nossa fé, pela caridade de DOSS88 obn.s, 
diZia Ozanam, o fundador ~ COJaferél:lcias de 
São Vicente de Paulo. 

Não cedamos ren·eno ao Espiritismo. €>11(':: 
empregarem os espíritas a a.rma. da. earidade, , ... 
jaruos ta,mbem mais do que elle.s, oa,;idosos e· g;..-· 
nerosos. 

O Espiritismo não pode competir conosco 1:0 

terreno da caridade. Entretanto, faz ele ta1~ ,:; 
alarde, tanta grita.tia pela. Cll,r:idade que impress' ,. 
na a. muitos católicos e abala muita gente. A:.
tes do mais no combate ao Espiritismo ~n' ,; 
estas d:uis armas poderosas, .e que s6 :aós, filh,:.; 
da Igreja, possuimos verdadeiros~ a oração e " 
ca1·ldade. O resto ••• vird depOis d-isto cp.ie é (' .·· 
sencia.l. 

BRANDÃO 

Precedida de um triduo pre
gado pelo Revmo. Pe. EdUArdo 
Róberto, Salesiano, sob a pr~i
~ de S. Eireia. Revma Dom 
Joaé Gaspar de Afonseoa e Silva, 
J;li&1ússwo Arcebispo Metropoli
iaao, os ·marianos de Sant'Ana 
conseguiram reun-ir os represen-
1;,i\tlte& dtt maioria dos clubes de 
Sie l'a.ukl, no dia 25 do corrente, 
para cumprir o gi·an<:!e dever da 
CmnWUláo · Pruscoal. COMPRA-SE 

O Luctador - r:·stave nesta gações locaes, realiza,ram a 
zona renovando e angariando Communllão obrigatorio, de to
novas assign-aturas o Revmo do 3_,. domingo de cada me-,;. 

dedicado ao Sagrad-0 Coração 
~ .Jesu;;;, Profes- alemão diplom.>- Í 

do, ensi-na Alemão, lnrifô's, , 
M-at~.ca e Mu&iea. Aoei- i 
ta mais alguns alunos dia-; 
riamente depois das 5 h-0- : 

ffSCOA DAS CRIANÇAS DO 
&RUPO ESCOLAR "MARE

eHAL DEOBORO" 

Tatnbem esta solenidade, rea
lizada no dia 30, no 1,ec,into des-
1.11 eatabeleoimento de ensino, foi 
~a. per um maria.no que 
é o diretor desse edueandáí"io, 
prot. Theodomiro Monteiro do 
Amarai. 

Clerca de mil alunos receberam 

OURO 
e PRATA de qualquer es
pecie. Antes de vender seu 
OU-RO é de seu pr.oprio in
teresse consultar os nossos 
preços. Avaliações gratís. 
Tambem compro prata, den
taduras e ouro baixo, Rua 
São Bento, 549, 1.0 andar -
sala 6, proximo ao largo São 
Bento. - São Paulo. 

frei Geraldo, .representante do 
semanario. <'atholico de Mahu
mil•im, tendo o mesmo obtido 
not~vel resultado. 

1 

2." Domingo - Dia 11 destr> 

Dia 22 p. p. - Dia da Ascen
são do Senhor, celebraram-se 
nesta cida-0e 5 missas; ás 5, 
6, 7, 8, e 10 horas. 

mcz, dia mundial do Congre- Dia 25 - Ultimo domingo 
gado '.':Io.riaHü, a. Con;;i-.,gação do m.ez, o Apostolado da Ora
Mariana local. com todos seus ção, realizará sua Reunião 
membros tomaram pru:te no I Mensal para tratar de assump-
Banquete Sagrado. . . . 

tos de 11nportancia relacwna-
3.0 Domingo - As Congre- Jos com o mez de junho p. f., 

Pregador - de 28 1 1 oo 
jW1ho, teremos em nossa Ma
triz, p,regações, conferencias 

religiosas, etc., p0r um nota.v.e:l 
orador, da ordem dos Franei:2-
canos. 

Romaria á Apparec.ida 
Chefiada pelo Exmo. e Revmo. 
Sur. Bispo Diocesano, e acom
panhada por muitos Padres; 
principalmente o Mons. Albi
no, ·vigario desta paPoehia, e 
um numero de mm de 50 PBS· 

ras. e... ~ mocüooa; 
Telef-. 2-69,K 

soas, partiu di:a. 5 P. P-, daq1:., 
em direcção ao Santuario lk 

Nossa SeIJ,hora Appa.reci{la, "' 
Roma.ria DlQGesana de Ri , 
Preto. -



no 
os mpef:ltlos mrrii:imoo 1tim'ffifu\'i'it desta 0011r.:ma: v'.rel'am · 

oonfin:nm· vario~ pontos de vista sobre as possit>il1d:l.cl.es dos ANO XV SÃO PAULO, 1 DE AlttHO DE 1941 
;bcli:gera.nre,:, na atual 1'al'le do com':lito. 

O afunda!Il(>nto do Rood e de va;rios outros mwios (10 'º 

1 ----- . J 
guBITa britranicos - o prime-iro pero Bimnal'ck e os. tl!,mah~ r • e f/1 d Ce ' ~~~ra~e: (~r~~~ti: ª~:i;el'l;l~~~~l s;~t\;~:;:m:;!~ resteJOS omem-oratJlfOS .. O · n,,ena-
ª ousadia da marinha do guerra alemã, cujos navios aver.a.r • 
4e sua _inferiosidade, continua. a singrar os ma-res mais ·ou PJQ do Sacerdocio de S. Jollo Bosco menos hvremBnte, como corsarros. -:1 , · 

Por outr-0 lado ficou patente o va-lor da marinha de gu.el'.l'a 
no atual conflito, e a superio.t'icludB da marinha ingleza, que O LEGIONAR.m já se rere, p~ s_ruesi-anos,' ~- Helvée'l'O tle r M1ssà. $oleDe e Com'ÜI&m> Qe. 7- de Junwô· ...... Oi:, das ~-": _ 
por uma determinadação previa, e não po:r um sucesso que riu ao C-entmmrio <lo Sacerdo- OJ:i:vmm, de M:auana, e D. Pe- l!al. ~ of.icl&nte o Rev.mo. noos _R-eHgk)sM:, 
se poderia atribuir ao fator sorte, por. a pique o Bismarck, ci-0 dB &lo .Jofro Bofl-CO, o g:ran- d·ro M:a:s.<;ll., titular ele He-.bro:n Pe. Dl:. Odsndo Oàa,.VJes, D. D.· . 
. e impediu os desembarques em Creta, por vm maritima. de lmui-nar da Igreja Cit:tóHca. o Prelaoo das lvlIB8ões Sa.lefila- lns:petnr ~. ·G,00 hol'mi - No Sanfimr.!Õ': 

Por outro lado dado a eficiencia dos bombardeios aereos, Publicamos n,gom o pr:og:rn- nas do· .kma7,onas. l9 .JIDt88 - Aloo~ .gõb;re· ..... M:Is9a :llestli'a celeb.mda. p_oi~ 
a marinha nBcessÚa da proteção da avia-ção, p0;risso · que o ma dos festejo8 que se :reaií- , a ~ data_ pelo Elm3o, S. ~ia. Re..-ma. D. l'ooro lb-, 
:preço desproporcionado de uma e outra arma, não permite za;rão - nesta semalla no Lreeu 5 d:e junho - C-ente!'l~rio da e ~DM). Sr:. D. Pettto Mê:sim. sa. As Coálpalihias ~ 
o sacrifício de vasos de guerra, me;;mo com a queda d-e Co-1·ação d:e .T-esus, se<le da lm- Oi-dM-acão Sacerdotal ~ Bençilo -·enearlstroa por sna do Jl.iieel1 (hi,~, ~'eJiaà. 
-vatios bombardeios. petori-a Sales:iana d-o Sul d~ São J;oão Bosco. Elooià, R-ewna. :i), ~clo de- t;o.

1 
Ap.:i':E!mll$es-) ~38 ~ 

· A luta pela pos..~?. <1e Creta, mai:s que qun-lquer outra., Brasil. A OO!n€mor.aç:.~o cente- (»~Ira. (}(IIJl Sllá,<I ili~ e t)an,d,a'., 
veiu ressaltar a. posiçü{) rla arma maritima. Apesar tle ne- n:'.Ma sn.tit 1n·ooiclítla j)e1os Ji:,3-0 h-0ms - Na Capela h1- 20 hol'a.<i -:- NIO 93l'âo, de :atos .:r.ffll. · 
nhum a.uxilio aéreo e d:e sofrer f-e:ro7.·es bombardeios, a :tr- F,,x,mos. e R-evmos. Snrs. Bis.• terna de Sito .Joã;o Bosco ...._ tlo J;ooeu ~. ,.._ ~ Ui:tl'n.ute o ô4à -~ 
mada impediu os desemba:rqnes maritimos na ilha. ::::::::::::::::::::;::===================== rMetvatlà aos Ahmos M~os.. em pr~ ~ ~· 

~~ _su;:to~0

e !:;:~::nw~~:~~~ i:!cg:1!1~!=!~ A ON'r!l1y1·no -~ curupa e' A o•· .a . o doo G 'd'e junho ..... Dia Ce'n-~kl liaca:t~istklo. 
IlO :irric:io, sem a.rmas pesadas, tanques e canhões - pt•ovam .·. b\l1J -ll . uo. ·uo L . u . . Uve- d~ Prirtt~i'l'a Missa de .S'io s ~ jum, . .... ~1'~~ 
apena..9 a ihcompet€ncia dos dirigentes · ing-looes, que nenbu· João Soseo. cr-os fe.s;t~ ~~or,:a_ti-

ma trrndida ei'iciente tomaram pa.ra a defesa, retiraram a azist diz o C8nleal ff'llSle 
RAF alegando a ftllta d-e a.erodromos, quando os alemães os n . ilS . . 1 ff 
encontraram, ou improvim1:ram, par-a a i:n.'Vasão, e a:pesar da . , ·' · J 

v~. 
'7;3-0 htn•ns - No Santíim!:io· 

i:lo Sag~a{lo Cloração de .J-eWa. 8 Jw.ras - Oi;ll;l?ú:rôsrt ~lssl), 
- Missa fe8tiva eelclmlda pot Càm-pal 119 pátoo oo :biceu, oo•' 
S. Fl~da Rev.ma .. D. Hei-~ leb:11ada _poc Sua Excia. Re.vsna.: 
de O!iv.eil'a, · .par;a os Caoper.a- D. Hel:véeio ffe Oaveira, à qual 
dores Salesi-am>s Ex-Alunos & ·ass-b;-tir..ão t-odos os alnftOs de 
Associações· Religiosas d'o San• Liceu com· suas fam:Hias, os 
tuario. CooJ)ei:a.doo-es Sa.lesianos, ªl:'I 

facilidade dos transpotte.<i maritimos nüo levou aos ·i:lefenso
:res os reforços necessários. 

,Tá. na semana· passada ô previmos -- e ·agora se con
firma - o dominio de Creta, não pela superioridade de ar
mas dos alemães, nem pela fraqueza ou covardia das forças 
inglesas - que no mar e em terra se 1,)ateram heroicamente 
contra o ·invasor, - mas pela incompetência _ou traição das 
~sses dirigentes dos aliados. 

1 
1 . 

, 

' 

COMMUNICAMOS AOS NOSSOS LEITORES 
DE SANTOS QUE O "LEGlONARIO" ACHA• 

SE A' YENDA EM TODAS ·AS BANCAS 
DE J-ORNAES. 

EVIT.E 

-ABDllllEtlMEIIIS U! 
Confie . seus p.redios ã nossa organi

zação que augmentaremos seus 
r_endimentos, 

1 reA Ze!adorm Pr·edial" 
AUi.\-1INISTRAÇAO PEEDlAL, CO\\-IMISSÃO 3% OU 5%. 

COMPRA DE JM.Y.lOVEIS POR CONTA PKOP&IA. 
COBRANÇAS BE A:LUG'CJEIS ATR.AZA:oOS. 

AJ:lEANTA-MENTO SOBRE ALUGUEIS 

SECÇÃO BANCARIA: 
DEPOS.YTOS COM .JUROS MEN8AES,. 

DECONTOS El\1 GERAI,. 

N. B.: - Sobre nossa idone,dade, quaeS(!uer infofmaç&es. 

Renato Alvim Maldonado & Filho 
RUA JOSE' BONIFAClO. :19 • 2.º andar -

PHONE: 2-2401 -o- S. PAULO 

As Santas Missões 
Nn. tarde de 7 de Maio p.p. a 

Ln.pa, hoje divi~da em 4 paró
quias. foi "invadida" pelos Mis
sinários Redentoristas, que a ela 
vieram tr:12-er a palavra de Deus. 
i, JYJ-?:. um pouco de Paraíso .. 

Niission:u:am as paróquias da 
Lapa. al1osteiro. Ipojuca. e Domin
gos de l\'ton-w.•, os Redentoristas 
Padres Antonio Penteado ele Oli
veira, Miguel PossC', Juvenal Mar
tins, Tiago Klinge1·, Fernando Al
bertini. Antonio Macedo. Otto 
Maria e A%ostinho Boer. 

As MissõeR inici:ldas n 7 íle 
JvTaJ.O termi:n.::n:am na ro::mhà de 
19. üs J1·ut-0s :faram copiosos. 

e os fez prometer seguir sempre 
os ensinamentos da Santa Igre
ja, renovando .assim com eles as 
promessas do Batismo. 

Durante o dia o Missionário deu 
uma benção especial às crean
<;.'lS de cólo. 

A noite de 15, houve uma im
ponente procissão de Jesus Cru
cificado. Dia 17 e 18, Comunhão 
geral dos moços e homens res
poctivament'e. Comungaram do
mingo, 18, mais de 700. senhores. 

No mesmo clomingo, pl,a,ntou• 
se uin grande Crw,cil'o de 10 me
tros, que foi acompanhado po• 
tuna multidão de pe..-;soa-s das 4 
paróquias até o alto de Vila. Ipo-

Estando embora doent.e. ::l., (~ Res~ravidão ele chicote" e S. 
Eminrnria o Card011.\ H!niJ- l~m.ini,ncia nsse,·,,;·a cuc :wm 

\ev pronunciou 11111 de seus 1·Pcn 11h~,c,--:·::?·,l a Diii"'. '·t,, Nova 
m~is po:,i(.ivos discm'80R ao ini- ! Orrli•:n :,~, .. -, n,·1~. ,,pi'.·a. paf:tO 
et·npllon<\ p~.ra. ser ouvido por rl0 e.~,-,');: ,110 e do uaixües ln
iodo o lmperio BrilanniC'o. Di:>: con:Jé\ns''· 
cla.ramenf.o que a .Nov·a OnlC'm O Cardea1 aescrevc o nazis
que os dirigenlcs nazifltas es- 111') c01-r.o "nm paganismo dis
tâo tenlanclo impor á Europa farcado, uma opposiçâo feroz 

na Lapa 
juca; a.pós pal.avras cheias de 
unção do Padre Antonio Pen
tea.do de Oliveira, Superior da 
Missão, foi benzido e erguido o 
Cruzeiro; agorn lá e.stá como 
lembrança perene dM Santas 

ú Civilir.ação Ca-:holica .,_ 

20 horas .,.... No ·1'ea;t:ro 00. A-ssooi-ações <lo Santuario -e -as 
Liceu Coração de Jesu-s - Ses- ÉK-Alunos Saresnmoo, que :nes
são solene para todos os Coo- te dia i!atião a soo. Comall:hüo, 
perad-ore~ de D. Bosco, Fk-A:m- ··P.as{$1. 
nos SalesiaBos e F-a-m-füa-s elos Dur.aal.-e a Missa, o.~ Awaes. 
Alunos. do Liceu exécatai'.ão coraii 

Esta ses~ão co~tará: de uma ctm1 hi'nos eaca-ristioos e eun.toR-
parte oficiai, em que falará o.: .sa~P.os. . 
distinto ex-aluno sa-Iesimlo e- No fim oo Missa, dimi'.ibut· 
decurião~ <los Coo-pera:d'Ores lle çj<}' de.lembr~as aos. pr.~ea
Cn.mp·inas, Revmo. Sr. Cônego: f.-es. 
Dr. Emil:io Salim, e uma parlle- 15 hollas - Pr<missão E~
recreaUva. em que s&á exiki- x.~k:a inte-1•ná, na. 'llwl 'tomiil
do no pa,lco o emooionaate ãr.a. rã& parte 500 êBtr:e ~ 
:ma missionario ":As tna.1',g.elis S!álesianos e Qoroinbas-<t'làs (;¼-.~ 
do Rio Azul". .sas Sa.lesi.an-a:s e des.h~ 

tle São Fmtlo, em: setts ~ 
i O D ~ C A ~- H o-,L. 1 C o,. Iitutgieos-, 

. ~~ hora.'-l - Sess:t«,,1~&11-~ 
d e v e 1. e r o tiva r.aserv.ada oos ~ · ~-

" L E 'G I O N A R I O " Liaeu Salesiano. 

Assistência Religiosa aos milita,.. 
O trabalho desenvolvi® pela União Católica .d(Jis 

Milifares 
Do Snl'. ('O!'onel R. S.ilveira I ela. 110,;"- quaTtPis. ü~m ><u~.., .rw

\1~ Melo,. receb·emo1-1 iH.te1·es- nH\e,-; em Igrejas Oll salóel, pa
santes informações a. pr-oPQs,ito roqu·iaJs proxímoo o!l-lIB os sol· 
do trabalho desen~olvid'o pefa da.dos 8C rP-nnem domin'ical
União Catótica dos l'flfüta.-res. ment0 

Organizada ha ~erca •de 20 Quanto aos hospitais, foi 
anos, a União Católica dos ;.\'li- possiv'el fazer entrar os sacer
Jitares vem se batendo para dotes p,1.1·a f\Ocorrer. eJ<pirit~is 
qun o soldado perse,·ere no i urgentes. 
quartel, dentro do ef\pirito do' Os comandos tUti:l u~idaü~ 
formaçiio l'C'ligiusa recPhido nD : têm rneonllC'ciuo· j:'.i por varia.<,, 
iufaucia. ver.es o bPnefi('·io q~ a at.1.1<1-

0t"ganizou u1linrnmcnte a U. <;iín c~s e:.trie!i'teS traz para a 
C M. inume.ros Núcleos run- elcva0no do, UH'el-moral da trti
cionando junto a unidades e })~, pa.ra mm~ ~lbor com.preen-

s-ao do patriotismo e- elo de"l'er 
sob a direção d,e Ca.pe.lães mi-1 militar 
l·t 1 · . 1 -1 ares, e es1gnados especial- , F'inalment~ 0 snr. coronel 
mente P_elos E:xmos. e R:vm~s-1 Silveira de Melo- cita em wes
Snrs. B1s1ios para essa runçuo. ! taque O esforço ·dos capelães 

Esses nucl€os têm por fim \ e núcleos de Be-lem, Fortale-7.a, 
proporcionar .iassistencia reli- , Recife, Florianopolis, Rio Gra1l
g~osa aos s~lc~ados e preserva- 'j de, Pelotas, Porto Alegre, Cruz 
çao dos v1c10s que possam 

I 
Alta, e em particular o de São 

ameaçai-os. 1 Salvador. onrle tem urgido bri-
:B:mbora não funcionando ain- ll!antns iniciativa8. 

Missões. 
Aqui vão os 

Santas Missões: 

Respondentlo aos seus criti
cos fav0rav0is ao nazismo Sua 
Flminon.,;:ia o Cardeal Hinsl~y 
a.fflrma: "falo sobre as mi
nbaR opiniõe,1 como um chla
dii,o livn) de um paiz iiv.rc '', e 
tulop.ta. &B l)Hla \'ras de São 
1'1101.naz ?lfoour~. cllaucelle'.· 
e.a.noni,:,e..do fia Tnglat~na, 1Ji
~1.0rH1o: "Sou 'u-m lEIBl ~(:'--:· 1til10~· 

1 
resultados elas ele 1:m p~iz. r.ntei; ),OJ'üll! sr,n i Associação dos Amigos de s. José 

scr,:14or ú-e Deu..;.,_ 1 

Confissões ......... ~ ... 
Comunhões .......... . 
Pregações ............ . 
Conferência..s ....... , . 
J\-flssóe8 à,~ creanc::is .. . 
Doentes visita.dos ..... . 
Cas,amentos legitilrmctos 
:Sutismo de Adultos .... 

6. 2.83 
13.816 

149 
24 

"To,1os .aceeitani. que :.i Jli•t.
ro;:,a d~ amanht;. ser:i 11!.vers,i 

Posse da nova diretoria 
da <.10 1Jont0111, '·disse o Car- Domingo ultimo a nova di· \ 1.0 'l'esonreil'o 
dt>a:. AlgJ !lOVO, melho:·. mais i-etoria desta vetP.rana agre- ArnHlr~. 
acl:,rnt:ido. organkanwnt,· inais rniaçâo eatóli<'a. tomou posse! 2." T•~souroi1·0 

G5 ;tvre ,, rnais forte devC' tomar em ussemh·léiia. gern.l. A sole-· Rosas (reeleito). 
Aµtôni,, 

53 <• iuga.:· (hs ,·,111s:is do pn.ssa- Jli<lacle 1·0vestiu-s(, tfo nrniiü ' Billliote.c:l.rio .fosé '.Vl<1rr:l. 
124 ti.;;·. i,;implieiélade e foi assii.;Uda: l)ir0101· Eq.10rt?.vo -- 'fl,wttt 

"!-~ojf, ;·,ilt•l'PHso-mC' 1,:w ;.i0 ,. por ótimo núnrnro de só(·io,;. J<'ousi. 
1•;,lu"ffS r,.;!itico;.;, mas prw va- Usaram da pnhtvrn vários 01·:,- Cons0ll1dros --- .l'i:i·lw Lamtl-Dia 11, üouve a Comunhão gc

l'al das moças; clia 1 :t das se· I 
,.l.lwr::i:1, que ~\ tarde, em bela 

1 
':.ii.lW.âG. se consagraram a N.n S.'' j 
hp:J,recida, R·,inhn. do Bra&il ,, 
..;i,.s F·amfiia,; brru,ilelr:Js, 

Di,,. 14, · foi u. Comunhfto gc-r:11 
úíkl ereanças: comungaram cer
fa1 d<' 900 creaneu,,: P par-a mais 

Juventude Feminina 
Católica 

1.i;-,,~ f'~tJiritua<•s ~ u1on1e~ ·,. I tlores · !Ht,·o. -·- AJl<I!su !le CamaJ'gE>. 

O 
. f 

1 
...., A nova diretoria l'lllposs,1da - Cataluo :wi.coH;; - A.ll{ifn:io 

'· s J1nmens a am l'lll .,ov:, , , t e 1 
Üi'<lt'u>, 'lorqne a velh:i :iãn l' a segn111 e: ,01rça ves. 
llü'.l.',e r,,J~<'ÍU.UU(• e 1)!17 T.~:-1, P1·(•flhlen{,• · -, Vn,ntuildl' .José_! ..,o·N---F--~E-,---~------.-

- Brnndii<1 (1·el:'lrllo). 1 l. ·, ~Rj;NClA ·t 00 r-a~-~ü.c:· ~-t)_;_ dt·)St1 j~r on_h.11n; ,J1 1 

Aflm d<' t1·i1baU1,'\J' eflcuzmenlr 

n,• l:'O ::~: preparnm pa.:rn "1- Pri- pela crisUaniza.ção de nos13as es-
·we,1:,1. comunili:io em ,Junho. O t.:.l.~&:1; balne::iJ·eas, a ,Juventude 
úi.2 1't foi um (füt de te,stu na Feminina Católica, em entencti
<{UinZ•m:i. dP. penitencia. A tarct,:, ment.o com a Fedem~.iio Mariana 
·,,:;,,'11bou-:,t J. pr-oc:ís3ão: mi.via se- Femúürm de Santos- e ele Súo 
ff,u·u.ruent{' ~.500 ere<1nç:1s que, Pa.ulo, estabeleceu na visinha 
w.;ompanbadhi: de sua.,;:. Catequis- cidade um Posfo de Pér\as, qtÍP. 
w.;:; e rli:rigldas pelo lVllilsionário, ::i.s _moços católtcas que il·üo des
;,:evm·mn pelas ruaH da Lapa· :is cai1sa1· Já no ·meio do ::mo, pres
t'S"'t2tuD:1 do 1\fíe:n:ino ,Jesus_ e de uu':i o m,ais eficiente concurso 
~-ª S.11 .A:parec-lda. A porta da l !)(kra. sua :for.mação e ap()l,-to!ado. 
~:t:ci.Z, o .lV"lissiÕriár.io, do. alto- Neste posto, podem irucr-ev,n
:fi!,lant<', dir.ig'J.U i.Ullall pala.nas se não só os elementos filiados à 
~~uqs_pw~®~ J.M~ F~ C;ú®cll; Cí,-

. _ . i1fm, f -.:?ma ou1,rn pahiv:ru para \'icC'-Presitleute --- Amfrlco I HR. PLlNIO CORREA 
mo u.lnda à l"l·dera,·aü l'vianuna . . . , · 
l<'emlnina. Como . emrelÚ1l.o 11 _!h~!.!í.'cl alrneJacla pP.l:t 11:ir1_1n•- C'Ollli '.',' •• 1 n_ E OlilVEJ:_ItA 

· ' :w huma.ua. Por<JU<• ,., da JtlS,'· 1 o "'-<'l'ett.1··1r 'i" 11 C t convem que o· trubaJl o rei 1 · ·"''" ~- 1 
,, =1 1

. ·····1· ··-No dla :. dP .1.unll-0,. ~~ "' , , . s '· 1 s P · m- rka t.Nnperadu peü1 :'aricl:t.d,, .• ~ ,,.. 
rt1tor10;; esteiam rnnrltüdos -cou, 1 , · r 

1 8 _ n 
I 

tl mar-gc,_ , llorns. n,, ~al:.t ,Juão l'd0nd1:;; 
antecedfrncill · conveni.-nl,e ,. para 1 ' 1,.. q~e . ª·"' ,. :w ,..:n~ 0 qu-an · 0 :!." Sr,erPt,,.rio Nicolau 1: .J1au-io1· da lt:wuJct_'a:tfe w,, ~---·· e,.__ , 

• • • • · 
1
1 !ll)~; :nr.1t.n a "guaruar ~. uni- Ot ,1 · n J 

t,i.l nnpona sRI.J,•i· p1·e1·1HamP11le o 
1 1 1 

... - , 
1 

· .. tu l, '1 to, fEl'á. Juga.r :1. 6·.~ Cm:tri:§t~, , . . l ~H f\ ! í) t•sp1r1IO lJI) ,:,11·1) (. il ___________ . # •• 

numero de !Jf'SSOIIS 111.st·rit, ,,. µe-1 nar ,_ - i ci-a comeinoratf.y.a do 4,ô ·,c-ãn,-. 
de-no.~ a JuventHde Feminina 

I 
t:.t t1 f!·u('.t-u d,) t,s:cravidüo de, 1eu(,l'io <ln. l•'un-tla.c_<ão· d-a ~ 

Católw:i. que comuniquemos us · .\ i,ova Oi·tlf'ül iuipu,;lt1 pe {·kkote", i 1,an-hia (h·· .fosus, pa-troc-i~il11: 
interes.sac!M que M; iüse!'ipcõe,; 1-:<', J,w: me1ralhau 0 ra8 u,i,ú~ttt~. ])<'-'· "A N-ova Ordem de HiUei· e: p-Pla A:::-;;oci:aoilo ·«~ --~~ 
encel'l':l-l'ÜO improrogavelmente no r .k, lru-1&<;.:l.tn'P~ <!tis PWHlaQi'~ o ld.eal, tfa Üiv.l;I:izaç.uo Cat:tioli:-: -Alunos .. d:os ~it4r-es Jesumv~. 
dia 3 de Jtmho. Tais insericões I Ji .. las :..-,xecusoe1-1 e-m ma"'sa na ca os-tão em pontos op.postoe. j Ji"oi con:vfü-a® Jm:l!a O:JJB.<iffl' u:a.;· 
poderão ser fe!~as, ou= ~e da .. 1 Pol°:',1ª~ ~l~s campos üe con.- A paz.. Naz.ii;t~ significa .. ~ su. ·1.Sel:IB.i'ro o Dr .. P.'lm. io Üffl'. rJ_ª· á:t,. 
,Juventude F'ernm.ina C..tóhca. ou cen.ti,u;a<l nao._~e klrrua.r .~- Je:l-ção da vantad-e no resto da Oliv.el:f<a,, d:;[reOOI' ,oo, ~A, 
na da F'e~~ illiôl"~ Fwt..í- nlrnm J~o de paz". · h:w;n~d-e; r:.uj:eição e =ta RIO, Q;u.-a'~-~.l;B: "~-
ii.li.fl., H À 'liail~a.de i;j;w $5pir.lUJ ~• ,Jl~ .)li> • ~ ~~Jilf', . , -d,a,_ ,('~~:;:,~.;_~~-:,: 

/ 



1- • --· ·- .,-

'PIE!MNteerm-e11e;mcar1»wer-r•snr,.-s ",.-., · ,·,M&c ,, qelilllf'e, · ·feterut1M:t1 tt'.'&ae·, iltiPdmtttffli\l7lirrr-a@IJC\fJF mm,_,,,.,. ,w-~~1 

1 
Diretor-Gerente: Ano XV Diretor: 

PLINIO CORR-tA DE OLIVEIRA SÃO PAULO, 8 DE JUNH.O DE 1940 FRANCISCO MONTEIRO MACHADO. Num. 456 

Infelizmente, a realidade vem 
confirmando as opiniões exter

-iiadas por esta folha acerca. da. 
resistência britanica. Tais opi-

Dom Germano Vega Campón 
niões se resumem em que muito 
se tem feito. muito se tem con- l 
seguido, muito heroicamente se 
tem lutado nos arraiais ingléses, 1 · Prelado 
mas apezar de tud~ persiste~ em Real!sou

0
_.c;e aomtngo passado, 

alguns círc~los_ rrl!lltares ~ _d1plo- dit, 1 de Junho, ài; 8 horas, na 
máti?os bntamcos: resqmc1os do I Igreja Sto. Agostinho a sagração 
espírito cpai_nberlam;~_co, con:i ~eu episcopal do Exmo. e Revmo. 
triste corteJo de unpreviclen- sr Dom Germano Vega Campón. 
cias", "ingenuidades" e "lamen- · · 
táveis coincidências'', o e ANTES DA' SAGRAÇÃO 

O Creta é' 
FI I ; 

que se passou em 
disto, uma prova muito eloquen- 0 F.xmo. Sr. -Nuncio- Apostólico 
te. Os próµrios jornais ingleses, Dom BPnto Aloisi l\InscÍla foi o 
refletindo o clamor da opinião 
pública, fizera.m a est.e rPspeito 
considern.cõe.s quf' nfio temo,; se
não quP f-l'::n1scrcvPr, nfim de 
con·firmar inteiramcnt,, o que. o 
l,EGIONARIO t.em dito, 

,, 
De todos os comentários que 

conhecemos, nenhum foi mais ca
racterístico que o do "Daily Tc
legraph ". Escrevcn essa folha: 

Arcebispo sagmnte. E -foram con
m1grantes os Eiânos. e Revmos. 
Dom EmanuPl Gonw~ de Oli
veira, Arcebispo de Coici7. e Dom 
.Tosé Mailricio da Roch:1. Bispo 
de Bragança. 

O Revmo. Cgo. João Pavesio !'oi 
o mestre de cerimonias. Serviram 
no altar os representantes do Ca
bido Metropolitano e os Clérigos 
Salesianos do Instituto Pio XI. 
Sendo que a parte coral esteve a. 
cargo dos RR. PP. Missionários 
do Coruçáo de Maria. 

TRAÇOS RIOGRAFICOS DE 
D. GERMANO VEGA CAMPóN 

"Essa encarniçada batalha terá 
lugar de destaque nos anais de 
nossa história militar. A impor
tancia de Creta deveria ser ob
via aos nosws chefes militares 
que operavam naquela i·egião. 
Nossa forças ocupavam Creta 
desde novembro último. Durante O novo Bispo· é de naciona1i
meses, sabiama., que os alemães dade espanhola. tendo nascido 
iam atacar os Balcans. Entretah- na cidadezinha de Amusco. (prn
to, quandff a "Luftwaffe" se ati- víncia. de Valencla) no dia 11 
rou éontra Creta, a "R. A. F." de outubro de 1878. Ainda me
estava sem nenhuma ba,,e segu- nino seguindo os santos pendo
ra. e teve que se retirar. Essa. res de sua vocação sacerdotal, en
lição nos faz ver clarament_e a trou para o Semináirio de Va
necessidade de uma produção lencia, onde fez os cúrsos de La.
crescente de armas necessá,·ias." tim, Humanidades, Filosofia e 

Na reaUdade, o jornal ínglês Teologia. 
não exprimiu tudo que apresen- Moço piedoso, estudante exem
tou de surpreendente a defeção piar, de aplicação lnvejavel. foi 
de Creta. Como explicar que a um modelo para os seus colegas, 
"R. A. F." tivesRe sido forçada · 
a. ·se retirar -Íió câinóo das - 01;e-· e, o .orgulho _de seus. mestres. D_eus 

• f lt d • b recompensou-lhe 011 esforços, fe-lo l 
raçoes por ª. ª e ases. cm- digno de predileção especial e in-
quanto os nazIStas ~oubera_m fa- dubitavel. fazendo-o seu minis
zer bases de pouso_ improvisadas, 1 tro no dia 10 de dezembro de 
e desemb,a,rcar assim, em abun-

1902 ':la~:· é soldados e· material? F;i ordenado pelo l!;Xmo. e 

picaz, pa~;ec!~c::r m;~~ ~:~; ~~~m;;:r, :!~~qi: s~~m~;~:se~ 
uma vez, o "espírito de Munich", Santos, primaz e Cardea:l da lgre-

, (Conclue na 2.ª pag.) ja de Tolosa. 

Mas o aluno não ressara du 
existir no . ;pe, Germano Vega. A 
mesma piedade edificante. A _apli-. 
cação antiga. Aquele intenso amor 
ao saber que aillda peri;istiam, 

levaram-no: a Universidade Pon
tificia de Burgos, onde ·continuou 
os seus estudos, conseguindo. ba
chareLa,r-se · em Sagrada Teologia. 

Mas o Altíssimo queria este 
seu Eleito no campo da luta. Ti-

Sa~ra~ão ~o Exmo. e Revmo. -Dom frei Hemiijue l rinda~e 
Bispo eleito de Bomfim 

Cerimonia no Rio de Janeiro 
Será sagrado Bispo de Bom

fim, o Exmo. e Revmo. D. Frei 
Henrique Trindade, recentemen
te eleito pela Santa Sé para aque
la diocese. 

A cerimonia de sagração será 
celebrada na Catedral Metropo
litana, às 9 horas de hoje, 8 de 
Junho. 

Comemorando a ,sagra.ção os 
irmãos cte ordem, e os fieis pro
moverão 'várias solenidades. Entre 
elas figura a entrega pelos fieis 
de um bá_culo, saudando S. Excia. 
Revma. o doutor Alceu de Amo
roso Lima. 

No dia 9 de Junho a paróquia 
donde fora pároco, mandará ce-

I.o Centenario da Ordenação 
Sacerdotal de S. João Bosco 
Programa de comemerações 

no Liceu Coração de Jesus 
Comemorou-se no dia 5 p. p., 

1 

Liceu, sessão comemorativa pre-
o Centenário da Ordenação Sa- sidida pelos dois prelados sale
ce1 .total de São João Bosco: por sianos, falando o Revmo. Cônego 
esse motivo foram !-ealisadas co- Emilio Salim, ex-aluno salesiano, 
memorà.c;ões em todas. as casas com uma representação dos ex-
3alesianas. alunos, "As Margens do Rio 

No Liceu Coração de Jesus, Azul", 
obra dos RR. PP. Salesiano:; foi No dia 7 de Junho, celebrou-se 
o seguinte o programa determi- às 6 horas a Missa; sendo ce
na.do: lebrante s. EKcia. Revma. Dom 

Dia 5 - Centenário da Orde- Pedro Massa; durante o dia rea
:nação-- Missa solene às 6,30, na l!saram-se confissões para os alu
Capela do Ginásio, sendo ceie- nos do Liceu. 

Hoje, às 8 horas celebrou-se 
Missa campal no páteo do colé

lebrar solene Missa em ação de 
graças com Comunhão Geral dos 
paroquianos, 

ÀS 20 horas haverá solene "Te 
Deum". 

No mesmo dia, na Escola Na
cional de Música, sob a referên
cia do Revmo. Frei Pedro Zinzig 
a "Schola Cantorum" dos fran
ciscanos fará um concerto vocal. 

Serão interpretadas _ peças de 
"canto chão" canto raro a vá
rias vozes e composição de "fol
clore;' brasileiro, adaptadas tao 
canto pelo Revmo. Frei Pedro 
Zinzig. 

Pascoa dos 
Intelectuais 

Este ano a Páscoa dos Intelec
tuais foi brilhantem~nte reali
sada no dia 1.0 de Junho na 
Igreja de São Gonçalo. 

Nos 
houve 
sendo 
Pierre 

dias 29, 30 e 31 de Maio 
um triduo preparatório, 
pregador o Revmo. Pe. 

Charles, S.J. 

Todos esses atos foram bastan-
te concorridos, estando represen
tadas todas as classes intelec-
tuais de São Paulo. · 

brante o Revmo. Pe. Orlando 
Chaves, rnspetor SalesianÓ. As 19 
'hor.as· alocução pelo Exmo. e 
"1,Pvmo. Sr. Dom Pedro Massa e 

· !' ",,-ª dádá peío Exmo. e Revmo. 
s. 1 · 'm Helvecio Gomes de Oli
veir,. 

gio, sendo celebrante S. Excia. Ao café foram os comungan
Revma. Dom Helvecio Gomes de tes saudados pelo Revmo. Sr. 

Oliveira, comungando os alunos Pe. Irineu Cursino de Moura, 
e suas famílias. S. J. e na mesma ocasião o 

Dia 6 - Centenário da Pri
m, ira Miss: !e São João Bosco, 
Missa Solelll 5 7,30, no Santuá
rio do Sagrad,, ~oração de Jesus, 
sendo celebrante S. Excia. Revma. 
Dom H~lvecio Gomes de Olivei
ra. Às 20 ho.as zig Teatro ilo 

Às 15 horas, importante pro- Revmo. Pe. Pierre Charles, S. :r. 
cissão eucarística na qua-1 toma- recebeu carinhosa manifestação, 
rão parte alunos. sendo intérprete dos presentes o 

Às 19 horas, sessão final das sr. dr. Altino Arante.,,, 
comemorações, sendo homenagee.-1 Terminou assim 'este tributo 
dos os dois prelados _ salesianos prestado pe'los no~sos inrelec
que p1·esi<.ii.r$m as comemoraçõeB, tua-is ~ Jeaus Sacr~ezita'1o, 

de Jataí - Goiaz 
rou-o porisso do convívio Lsolatlo 
e amavet dos livro.., µarn elevó.-lo 
a,_ Vigário Economo de · div~rsiµ; 
Paróquias da Diocese de Valen
cia. Mais tarde, d1opois de u,fu 

brilhante concurso e,cles!ãstico ob
teve o cargo de pároco de Bal
tanás. 

ENTRA PARA A ORDEM DE 
STO. AGOSTINHO 

· Deus tendo provado nas 1ldes 
do sacerdocio secular, quiz con
tluzí-Io a um caminho mais se
guro da perfeição. Fez dele Agos
tiniano. 

O então Pe: Vega vestiu o há
bito dos Eremitas de Sto. Agos
tinho, no dia 2 de Abril de 1916, 
na. Igreja de Sta. Maria de Ia 
Vid. Um ano após professa os 
.votos simples perpetuas. E en
fim na residência agostiniana de 
Bilbao fez profissão solene em 
Abril de 1920, 

MISSIONARIO NO 
ALTO PER\) 

O seu zelo apostólico fez lhe 

OUTRA VEZ NA EUROP,\ E v.g·orn,, após dez rinos ~ e•'." 
· J pinhosos serviços. foi elé cn .... m;;M-• 

· Embora_ c_om pezar deixando- à dignidade episçopal, 
este rebanho. ao qÚal se afei-1 
çoára. naqueles três .anos de apos- SEU TITULO 
tolado. eis o Pe. Vega de volta 
à Europa. A voz dos Superiores 
chamava-o para lál 

Obedecendo aos seus Superio
res esteve em Girous cinco anos 
como pároco, c:lond_e saiu para 
ser Diretor Espiritual da Escola 
Apostólica do,; Agostianos, em 
Uclés (lj!spanha). 

Eleito logo após Superior da 
residência de Gijon, pelo Capi
tulo Provincial, não se demorou 
aí muito tempo, porque seguindo 
os,conselhos do Geral da Ordem, 
seguiu para Pavi.a (Itália) onde 
se dedicou ao magistério religioso 
no ·Colégio ·Internacional da Or
dem Agostiniana., 

E OUTRA VEZ NO BRASIL 

Em Pavia foi buscá-lo a Santa 
Sé, para confiar-lhe a direção· da 
Prelazia de Jataí, Goiaz, da qual 
foi administrador apostólico des
de 28 de Abril de 1931, 

Atualmente, na Igreja, · exist,; 
o cost-ume de se conferir aos Aci--
ministradores de tenitóri9s, a4n" 
da. n.flo constituídos em <liocêÍ;c,:. 
um título canôn.ico que relrri"1bi e 
'algumas das sédes dé . blspat!os 
dos primeiros tempos do Cristia
nismo. É assim que Dom Ger
mano Vega Campón rec<.>beu o 
titulo de Bispo de Dra11, peqnPn0. 
cidade gregu, próxi'lna de Aten:,.;;., 

A PRELAZIA DE D. GERMANO 

Cabe a Dom Germano a d.i~; 
reçã'O da Prelazia de Jatai, · no 
Sudoeste Goiano, extensíssimo é' 
o campo a trabalhar, tens limi
tes confinantes com Mato Grosso_ 
e Minas. Conta umas 60.000 al•· 
mas, aglomeradas em dez paró•· 
quias (na maioria confiada aios 
RR. PP. Agostinianos). Sendo 
qua entre elas enumeramos Rio 
Verde, Rio Bonito, Qui.rinopolis 
e Mineiros .• , 

':i 

Festa de Corpus"." Christi 
Igreja de Santc lfigênia 

nti, 

Na Igreja de Santa Ifigênia 

I 
a Igreja de Santa Jfigênia., 

haverá tríduo solene nos dias desde as 12 horas do dia 11. 
~, 10 ~ )1, do .ÇRrre#t~, e~ J.)i:,_e- qttarta-feira, até a noite do 
'paraçltcf pi'Fã'l'.'1-é'stlf"W'COx\~ d1"t'n; q,ifotã:-fefrâ- ~fuanc!O · se -- - ·- . -
pus-Christl,. estando a ·prega- comemora a festa' de Co.rpus-
ção a cargo do Revmo. Sr. Cô- Christi e rezarem seis Padre-
nego Dr, Manoel Cor.rêa Ma- Nossos, seis Ave-Marias e sei':! 
cedo. Glória-Patri pela inten<;ão do 

N-0 dia 12 terá lugar o Santo Santo Padre e da Igreja, 1u
Sacrifício da Missa às 8 horas, crarão a Indulgência Plenária 
celebrado pelo E:x;mo. Revmo. "Toties Quoties ". 
Mons. Ernesto de Paula, Vi-
gário Geral da Arquidiocese, 
Às 17 horas deste mesmo dia 
o Exmo. e Revmo. Sr. Arce
bispo Metropolitano presidirá 
a recepção dos nov'os associa
dos da Fraternidade Eucarís
tica e da Guarda de Honra. 

Nucleo Operari@ 
de Sant-Ana 

Em sessão solene, realisada dia 
7 do corrente, às 20 horas, o Nú• 
cleo Operário Santanense, apre
sentou o relatório de seus tra.
balhos. Logo após, houve uma 
entusiasta sessão de atos varia-

As comemorações serão en• 
cerradas às 20 horas com re
novação da Consagração do 
Santíssimo Sacramento, por 
_todos as associados e benção dos, à qual compareceram vários 

Círculos Operários, assin1 como 
visitarem as associações de Sa.nt'Ana. 

solene. 
Todos os fiéis que 

A humanidade e a caridade não df=
minuem o oatriotlsmo e a bravura 

pedil· aos seus Superiores a gloria Falando a mais de l.UOO um- oate pela defeza e pela honra 
de seu pais em guerra justa··. de ser Missionário. versitários e professores de 

As suas qualidades pessoais, Institutos superiores S. San
toda sua atividade desenvolvida tidade Pio XII abo.rdou aspec
até então deram lhe oportunidade tos da guerra moderna. 
de ver o seu desejo realizado. Pedindo aos beligerantes que 
Pouco depois vamos encontrá-lo poupem as populações civis e 
na Prefeitura de Iquitos (Alto tratem seus inimigos vencidos 
Perú). Durante três anos com dentro da caridade. 
santa aiegria, com muito fervor, S. Santidade afirmou: 
multiplicou-se em atos de he- "A humlMade e a caridade 
roismo, no desempenho de seus não diminuem o patriotismo e 
encargos de missionário. 1 a bravura dum povo que· oom-

Comunhão Pascal dos ex,.alunos 
salesianos 

A Associação dos Ex-Alunos 
Salesianos promoverá domingo 
próximo, dia 8 de Junho, uma 
comunhão pascal. Decidiu es
ta sociedade ficar sob a pro
teção de São João Bosco, cuja 
festa celebrará semp,re no se
gundo domingo· do mês de Ju
nho. 

Em preparação para essa 
Pascoa serão realizadas pre
gações sobre a confissão e co
munhão, nos dias 5 e 7. 

Nó dia 6 haverá uma confe
rência pelo Revmo. Sr. Cônego 
Emilio Salim, sobre o tem<t: 
"D, Bosc<> Sacer_doie"1 no tea· 

,_) 

tro do Liceu Coração de Jesus, 
em sessão presidida pelo 
Exmo. e Revmo. Sr. Dom Hel
vecio Gomes de Oliveira, Arce
bispo de Mariana. 

No dia 8 haverá uma missa 
campal, celebrada pelo mesmo 
-prelado, que tambem pertence 
à Ordem Salesiana, onde será 
distribuída a comunhão aos 
ex-alunos. 

Estas manifestações coinci
dem com o centenario do sa
cerdocio de São João ·Bosco, o 
qual foi ordenado a 5 de Junho 
de 184~ 

"A caridade não permite aos 
combatentes atacar i-nocent0:-1 
ou punir o inimigo ale.m. do 0

: 

limites da justiQa". 
Enaltecendo o valor da. hn

mUdade e da cai.idade S. San
tidade frisou que "para alguns 
povos, infelizmente, a humil
dade e a caridade sã-0 eoisas 
absurdas e despidas de senso". 

Referindo-se apôs ao papel 
da Ciência e dos cientistas no 
momento atual S. Sa.nt'ic!ade 
disse que ao lado das luzes da. 
ciência ela ti'az sombras: cl 
quanto t-em por missão afas·trtl':' 
os homens de aua finalid'ade. 

"A Igreja que jamais foi ini~ 
miga da .Arte e da Ciência~· 
deseja ter também seus pró• 
prios centros de cultura onde. 
quer que seu trabalho possit, 
ser livre. · 

E mesmo naqueles centros 
culturais que se colocam fora. 
do seu alcance, ela àes-eja vs,r 
a Verdade religiosa illl.J)lantada. 
e defendida. 

O Santo Padre deu a seguir 
a benção apostolica aos jov·eus 
e aos seus mestres .. 

TODO CATHOLICO 
deve ler o 

"LEGIONA:RIO,.. 



LEGIONARiti São Paufo, 8 de Junho de lt141 

De vez em quanto é o LEGIONA 
RIO solicitado para responder a al
gumas dúvidas relativas a certos 
pontos ora de Doutrina Católica, ora 
de Sagrada Escritura ·ou de outro as
sunto religioso, Jornal católico, é 
sempre com prazer que, na medi~a 
de suas forças, atend• o LEGIONA
RIO a essas solicitaçiíes. 

r~, caso tenha not;-ido o rnesn1a pro. 
fat1açáo. Pois, nem o zelo do Mes
tre dim,nuiu, entre a primeira e a 
última pascoa, nem seu poder se ex
tenuou. Isso do Evangelho na1-rar 
apenas duas expulsões do Templo, 
nada mostra em contrario; pois, nem 
tudo q.,e Jesús prnticoú, nos Evan
gelhos se narram. 

n;,m cJa mesma maneira lilmentavel
mente, aqueles que de Jesús só co· 
nhecem a figuril det11rpada do "sua
ve rabino da Galiléa'', 

)r !LE~~JUtt•O 
i ~~frde:G,..27)V0JiWiW33'i ~:%'ffl/4''/'G.U 

CONTI

NUAÇÃO 

DA 1.a 

qiw. não foi ao toao. sufocili.do na 
In2:le.t;;;·i·a., continua a of~ecer 

.ao sr. Hitler ~ ~ .PJ.WWJillS 
. v~-nt~gws. 

'.t'ttdll :isto levou o circunspecto 
(.; 1:,0nümcioso "Times" a a.firmar 

,rm: iw. cfütivamente "alguns pon

i:0s oilscmos na direção dessa 

e:,m1kíü1a em miniatura", o que 

"LJuival<, a afirma.r que alguns 

,hJs l.uH;es da lula a respeito de 
Cre,.,,. ,c;e corn;ervam, até o pre

c:1;l!te m0me11to, inexplicados. 

.1 impreüsa soviética tambem 

s,• 1wrmiliu o malioso prazer de 

: LJYCl'' os fatos. O jornal "Trud ", 

u•·,,üu sindical soviético, publicou 
Ivanof, mem

i,,..., ,h, Academia de Ciências da 

l!!11~1 i_:,,; H,ussia., en1 que o articulis-

:,n:uLuav:\. que "o comando 

rniliLm· ))rilanico do Oriente Pró- 1· 

.. ,,, "' k\'c Ç.;reth. à sua. disposi-
,.,,,., dt1rnnle G meses, a contai 

L:,:. ,:11L1·ada da Grecia na guerra, 

i:L,(S 1H.:gligenciou, pol' assiln dizer, 
~1,:. .f0rtii"ieat;8.o dessa i.1nportal1te 
~)~>>>H;üu t:.:stral-égica." E mais 
:__\_U~u1te ac:rescenta: 
.-.~-;t,JL:.'~Z;cida na ilha 

"Nã-0 foi 
de Creta 

qH'.\lquet' d0frsa do litoral, nem 
:,.,1c.i--:;,fav.c, de qualquer espécie ou 
;,_~tv.:·_ l.L.tvia ~penas 3 aerodron10s, 
os qwüs eram, enlretanto, aber
l<.,~ t: n,,o dii;punham de proteção 
}~m Yinucle ela retirada dos pou
.a,.,,: aYiéws de Clc(;.i, britanicos, exis
,,.mes 11a ilha, as tropas aliadas 
., "' 0:u,l' naval d:i baía de Suda 

d,:ixada;; quai;i ~em prote
;;i_!o. 

Nüu se tem a impressão de 
é1u.e ú o sr. Chamberlain quem 
ainda dirige as operações mfü· 

Assim, temos sobre a mesa uma 
consulta que versa sobr~ exegese es
criturística. Pergunta o consulente 
st é real que Nosso Senhor Jesús 
Cristo se tenha zangado apenas duas 
vezes na vida, quando expulsou os 
vendilhões do ·Templo; e si, ainda 
nessas mesmas ocasiões, o tenha fei
to com excessiva benigniq~de, a S@· 

ber, o açoito, que fabricou só para 
amedrontar; mais ou menos como 
certas mães que, de ante,;.jã'a' decidi
das a não bater nos fithgs, fingem 
desejá-lo só para lhes incutir temor, 

* * . -
Entrevê-se façilmente no exposto, 

que nosso consulente se mostra 
apreensrvo com uma c(»1ce~ão do 
Divino Mestre, n,.uito ao sabor do 
Liberati'SmO do sécuio•p~; pois, 
é um modo q,e cot:isiderar a Jesús 
Cristo que faz jós à(fl,lele outr.o a 
respeito da maneira de trat;tr, os cri
mtnosos.: como stmples pansfonist,1s 
do Estado • 

&-ande inffuêncla tiv~ sôbre a 
concepção de Jesús Cristo como o 
"suave Rabino da Gal.ft'éa" Re~an e 
outros mais apostados em negar a 
divfndade do Meswe. Para tanto 
exaltavam a h.umanida~e de Jes~, 
especialmente. sua bondade,:·e as'sirtr · · 
facilmente entumesciam a sensibiH
dade dos ouvintes e, dessa maneir;i, 
obscureciam um juizo mais sereno 
da razão. 

Não assim 'devemos considerar a 
Jesús Cristo. Mas, da maneira co
mo a Santa Igreja o apresenta, ou 
melhor como a doutrina da Igreja, na 
qual Ele se incorpora, o apresenta. 
Ora, qualquer pessôa mediat\amente 
instruída na História d;i Igreja, sabe 
muito bem ás torrentes de indigna
ção que os Papas e Santos Padres 
escancararam sôbre os reconhecida
mente máus e perversos. E ainda 
hoje o Direito Canônico prescreve 
penas especiais contra certos peca
dos. Não obstante nada disso con
traría a caridade que manda ame
mos a todos, isto é, desejemos o 
bem. <;1 salvação a•todos, e aos máus 
a conyersão. Si es.ta conversão fôr· 
possivet} cc;>.,m (Um tratamento benl
g no, louvado seja Deus; si o não fôr, 
si el'es constituírem um perigo pa
ra os bons, mantenhamo-los à distan
cia, denunciemos sua perversidade, 
sigamos o conselho de São João, o 
apóstolo da caridade: "nem os cum
primentemos - flec Ave ei dixeritis 
(2 Joa, 10)·." Notemos que na Pas
toral Coletiva dos Exmos. e Revmos. 
Srs, Bispos da Província Eclesiásti
ca de São Paulo, 'que seguiu a re
união havida em São Carlos, no ano 
passado, Ss. Excias. recomendam 
atitude semelhante para com as pes
sôas que menosprezam públicamente 
a santidade d-0 Matrimônio. 

• * "'· 
Passemos à questão exegética. lt 

fato que os Santos Evangelhos só 
narram duas expulsões dos vendi
lhões do Templo: uma, na primeira 
pascoa, outra na última. Como Je
sús Cristo, numa e noutra vez, se 
tenha mostrado veemente contra os 
profanadores da Casa de Deus, é 
provavel que nas duas outras pas
coas, em que esteve em Jerusalem, 
se tenha portado da mesma manei-

Quanto ao uso do azorrague fabri
cado por Jesús Cristo, querem cer
tos exegetas modernos que o texto 
grego na sua significação literal se 
refira apenas aos animais, Neste 
caso o Divino Mestre empregou o 
açoite só para espantar os bois. e as 
ovelhas, não porém para castigar os 
profanadores do Templo, Os San
tos Padres, porém, que escreveram 
em grego, ao menos os principais, 
acham que a finalidade do açoite foi 
precisamente para afastar os pró
prios vendilhiíes do Templo; e São 

e+ 

J. B. Pacheco SALLES 
se:snw::ntcm:z . 

Ven~il~ões ... 
mm WM· r 

Jerônimo julga milagre de primeira 
ordem ter Jesús· com os aceitos de 
um só flagelo expulsado tã~ grande 
multidão. · 

Como ·,;·.:er que seja a questão dos 
flagelos aplicados por Nosso Senhor 
Jesús Cristo, o que é absolutamente 
inadmissível é que se diga que Je
sús Cristo se tenha irado apenas 
duas vezes, Onde ficam as passa
gen_s em que Ele teve as mais vee· 

mentes objugatorias contra os Es
cribas e Fariseus hipócritas (Mt. 23, 
14 ss.)? onde a indignação quando, 
seu poder de expulsar aos demónios 
era atribuida a Beelzebub (Mt, 12, 
22-46)? ou quando murmuravam do!. 
seus _discípulos, porque· comiam sem 
lavar as mãos (Mt, 15, 7}? ou quan
do lhe pediam sinal do céu (Mt, 16, 
4)? onde a "ira" com que fuzilou aos 

escribas e fariseus que o acusa~am 
de perdoar os pecados (Me. 3, 5)? 
E em muitos outros lugares não te
meu o Senhor afastar de si por suas 
pàlavras .os maus e p~rversos, Aliás, 
os apóstolos bem conheciam a có
lera do Divino Mestre, de maneira 
que frequentemente temiam falar 
com Ele, (É erro pensar-se que Je
sús, como um igual, se mi~turava 
com seus apóstolos - Cfr, Me. 9, õ; 
6, 51; 4, 40; 10, 24-26; 9, 31; 10, 32). 
E quando Jesús se propunha em suas 
parábolas, muitíssimas. vezes; o fez 
sob forma de um chefe, um senhor 
todo possuido de colera contra os 
máus. 

Por outro ládo, Jesús é o mesmo 
Salvador que comeu com Fariseus, 
recebeu a pecadora, repreendeu a in
dignação dos Boanerges, etc. 

* * * 
Que quer isto dizer? Que não se 

deve exagerar um aspecto da figu
ra do Divino Mestre em detrimento 
de outros, . Jesús é o Homem per
feito o Mestre incomparavel, o 

exemplo acabado que seguir e imi
tar. Erram, pois, aqueles que nele 
pretendem ver apenas um senhor 
irado, cujas delicias cónsistem em 
punir os adversários; como se enga-

Tais deturpações só servem para 
extenuar a obra mesma de Nosso 
Senhor, a s;:iper, 9 salvação das al
mas. Ministr·a uma doutrina er,·a: 
ção, quem apresenta o Catolicismo 
como cousa facil, suave, inteiramen
te dentro dos limites da natureza 
humana. Pois que a vida e a dou
trina de Nosso Senhor são em tudo 
contrarias a essa concepção. O Cris-

tianismo é a doutrina do esforço, da 
renúncia, impossível ao homem de 
ser praticado sem a graça de Deus. 
Si, portanto, o estaçlo de espírito de 
uma pessoa é tal que só uma detur
pação da Doutrina Católica poderia 
aproximá-la da Igreja, adie-se qual
quer tentativa de apostolado, mas 
não se sacrifique a integridade da 
Fé, sem a qual é impossivel agradar 
a Deus. E, quando, por palavras ou 
obras, 'a pessoa só pode causar es
candalo no meio fiel, a única atitu
de da Igreja ·tem sido a denúncia 
clara e veemente, E. realmente, se· 
ria a mais absurda falta de carida
de para com nossos Irmãos em Je
sús Cristo, expô-los a qualquer en
tibiamento na Fé, ou enfraqueci
mento da virtude. 

O equi·tihrío nestes casos é dado 
por São J·erônimo, como o nota e 
louva Sua Santidade Bento XV, na 
encíclica "Spiri-tus Paractitus".: Um 
zelo tão ardente para conservar a 
integridade da'Fé o lançava em po
lémicas veementes pessoais: "Res
ponderei numa palavra, nunca pou
pei os herejes, e empreguei todo o 
zelo para fazer tambem meus, os 
inimigos da Igreja (DiaL c. Pelag. 
Prol. 2)"; e numa carta a Rufino 
escrevia: "Numa cousa não po~so 
concordar contigo, poupar os here
jes, não me mostrar católico (Con
tra Ruf. 111, 43)". Por outro lado 
deplorava a defecção destes elemen
tos, e os rogava quizessem voltar 
para sua Mãe dolorosa, a única fon• 
te de salvação (ln Mich. 1, 10, sq.). 

* 

Como vemos a veemência contra 
os inimigos da lgr~ja absolutamente 
não impede a caridade para com 
eles, como não impediu ao Divino 
Mestre, e aos Padres da Igreja. í\em 
se diga que, est.a veemência mah; os 
afasta da Religião. Absolutame,ü::. 
Entre os Fariseus, a quem o Salva
dor mimoseou com o apelido nada 
suave de hipócritas, colheu a Igreja 
nascente seus melhores frutos. O 
essencial é, com grande perspicacia, 
discernir as circunstâncias em que 
se deve usar um ou outro meio, Com 
as pessoas sinceramente arrependi
das usou Jesús Cristo de benignida
de; com os perversos, especialmen
te aqueles que se im iscu iam nos 
meios apostólicos para neles disse
minar um espírito contrário ao seu 
espírito, não poupou o Salvador as 
mais pezadas verrinas, Est,e é o 
exemplo dado pelo Mestre. Sirva
no~ a lição especialmente nos tem
pos em que "cresceu sobremaneira 
o número dos inimigos da cruz de 
Cristo, os q.ua•s, com artifícios de 
todo ardrlosos, se esforçam por bal· 

dar a virtude vivificante da Igreja 
e solapar pelos alicerces, si dado 
lhes fosse, o mesmo reino de Jesús 
Cristo", sendo que estes "f~·utores 
do erro já não devem ser p·rocura
dos entre os 1n1migos declarados; 
mas o que é muito para sentir e re· 
ceiar, se ocultam no próprio seio ··da 
Igreja, tornando destarte, tanto 
mais nocivos quanto menos percebi
dos (Pio X, enc. "Pascendi")." 

.
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quadro de redactQr.es. 

O LEGtONAR10 tem o ma• 
:timo prazer em receber visita~ 
ás installações de sua redacção 
-e officina, mas pede que nã~ 
s&jam as mesmas feitas na~ 
2as., 3as. e 4as, feiras, por exi• 
gencias do serv'iço. 

VOCAÇÃO ERRADA 

O Almirante Darlan é, eviden .. 
temente. um caso de vocação fal• 
seada. É menos chocante o sr. 
Horthy ser almirante num país 
pais sem marinha, do que Darlan 
envergar uniforme de chefe na~ 
vaL Não v.ai 11isso nenhum des• 
douro. Se não conhecemos rw~ 
nhum grande feito militar d6 
Darlan, entretanto, são bem apre, 
ciadas de todos as admiráveil 
aptidões dramáticas do almlrant~ 
Quando D.'.trlan, na ribalta d:t 
µu'lítica !nternaeional, tlesempe~ 
nha os seus gTandes lances ue 
efeito, parece-nos ver Romeu, des
cabelado e rorriantico, a decJa .. 
mar para o balcão de Julieta. 

Porém, onde os dotes artíti~ 
cos do grande ator alcancem o 
apogeu, é na representação do 
grande drama em· n atos, que se 
intitula "A honra de Vichy", 
parafrase invertida do "Rei 
Lear'', de Shakespeare." Todos 
ainda se lembram daquele mo
mento épico, que manteve todos 
os espetadores em suspenso, em 
que Darlan, trágico e sublime, re
clamava trigo para a França, 
ameaçando obtê-lo pela força, 
contra tudo e contra todos (con
tra todos, sim, excepto contra a 
Alemanha). Mais tarde se soube 
que a escassês de gêneros 11ia, 
França não ocupada tinha por 
única responsável a Alemanha, 
que para lá estava despejando 
todos os indesejáveis ao nazismo. 
Isto não obsta, no entanto, que 
Darlan tenha representado um 
lance de magnífica dr.amaticklaq 
d~ t 

i,e acentuamos tudo isto, é evi
ctente que não o fazemos com 
, prnpúsito de enfraquecer a 
,,011fiança, geral na resistência 
:nglc2a. f: preciso que se com
.oreend:,, de uma vez por todas -
" estR lição é precisa para o mun
)o inteiro - que os sucessos obti
,/:;:, palas armas totaaitárias 1-e-
8cútam ao menos tanto da impre
v J.d.ênck, da cegueira, da inge
:,1nidado on melhor da pseudo
:\i,J.];Jreviclência, da pseudo-ceguei
-,_•;;,, da pseudo-ingenuidade de ele
:,;10ní:or, que favorecem o jogo dos 
t.;ri;alit,í.rios do outro lado das 
,;;.'l:ncb.13iJ:as em que estes se en
contn:nu, quanto da técnica que 
ü~ 0xércitos nazistas tem sabido 
rle1no11stra.r. 

~ --·-------·- ·--··· -.--- --·-· ----·-· ___ =:§ 

Agora, noo vem a notícia de 
mkLis uma cêna, O embaixador 
de Vichy nos Estados Unidos, sr. 
Hayes, protestou briosamente 
contra a insinuação feita por al
guns jornais norte-americanos, de 
que os 210 alemães que viajavam 
a bordo do navio fmUGês "Wi11-
nipeg ", interceptado por uma be
lonave ing:lesa, nas proximidades 
da Martinica, eram "turistas"» 
que se dirigfam pa.ra aquela ilha. 
Segundo a versão do á. Hayes, 
estes alemães estoo:iam apenas dl( 
passagem pela Martinica, pois, 
na realidade, seriam imigrantes 
que se cfirig:iam para vários países 
sul-americanos, com .passa.portes 
devidamente Visados, 

Evidentemente, n.ão fazemos 
eom isto qualquer acusação pes
soat Houve um grande erro, um 
01·m t1o grande, que não se pode 
e:zplica,: pol' um simples defeito 
'ct!cn:ico. De quem a culpa? Esta
mOl'; por demais longe do teati'o 
,:12,s operações, para poder julgar 
l~ possivel que ela não caiba às 
;Jessoas que à primeira vista se
dam apontada.5 como responsá
veis, mas a personagens de segun
uo plano, cujo vulto só mais tar
,fo a 11 hí úrüi discernil'á, Entre
'i,~nto, a. verdade é a verdade: 
:s.Jrs:ta ioi "inexp!ica,velmente" 
~.7i:~·áid:.-1J ,:,, dt!spt~ ito do heroismo 
,;,.;.,:o.s,cteb:<1mente épicos de seus 
li.Sf,;:JJSOl'.tS, 

~c;:at,nuam cordia'.líss!mas as 
;:~~Õil~ teuto-russas. ~~ .. ~• 

' 
-·-· 

1 

. 

A7T o L 1 e e H o s 
Comprem ellclusivamente suas Joias e seus presentes na conhecida Joalharia 

CAS A CASTRO 
Otticinas 

Rua 15 de Novembro N. 2fr 
(Esquina da Rua Anchieta) · 

proprias 

Unicos concessionarias dos afamados 
relogios "ELECTRA" 

~~~---~---~:;;.;;·---~=·-"";--;-:::-;~-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;~~====================== 
deixou a Russia de reconhecer os 
o·overnos da Grecia, Yugoslávia, 
Noruega e Bélgica, que foram for
çados a abandonar Moscou, pois 
que, não reco!'.hecendo mais os 
comunistas os governos desses 
países, reconhecendo a conquista 
alemã, as missões cilplomáticas 
daqueles representantes tilll.1am 
automaticamente ~o; 

Confere. 
't'~· .... 

Não faltam pessmii; que pre
tenderam que o LEGIONARIO, 
manifestando seu radical ceti
cismo quanto ao governo de Vi
chy estava tomando uma atitude 
.incompatível com o brio e o pa
triotismo dos verdadeiros fr1J.n
ceses. 

Todos os dias, enLretanto, che
gam-nos novas notícias de brio
sos e 'l'aleru;es militares fl'ITT.1ceses 
que, envergando a gloriosa farda 

. Ili! ~ Qi,. »1~ ae m-

(J 

surgem contr/l. a nazificação da
quele país, e se integram no mo
vimento do General De Ga.ulle. 
Em nossa última edição, referi-' 
mo-nos ao Coronel Collet. H:oje, 
Lemos a dar notícia de que vá
rios aviadores franceses do exér
cito da Siria, que ha.viam recebido 
ordem p,ara atacar os a;viões bri
tanicos, alçaram VÔO e foram 1)0U• 

sa.r em campos ingleses, onde i,a 

integrnram lUl, ltµ;jJ, CQ?ID_'.a, f> ~a· :~ ....... ,,. 

Tais militares não haviam to
nm;do antes essa atitude, pois que 
até aquela data os franceses es
tavam proibidos, pelas autor.ida
des ita1iltnas, de levantar vôo 

em aviões mllim.res. 

TODO CATHOLICO 

deve ler o 

"J.;.if.iLO~(t.BJ.9" 

Ora, se para o governo de v1 .. ' , .. 
cby tudo isto não passa de uma 
representação bem ensaiada, par~ 
nós, sul-a-mericanos, aquela infor~ 
mação do sr, Hayes se reveste 
de uma grande importancia. sa
be-se, com certesa, que, entre as 
le-va.s de alemães, expulsas de sua, 
patria pelo nazislrio, costumam 
infiltrar-se disfarçadamente mem
bros da "quinta-coluna", agen~ 
tes perigosíssimos â seguranç,a. 
dos pafaes em que se instalarem, 
lll 1amentável que a "honra" de 
Vichy, tão abundante contra 0$ 

Eatados Unidos, a Inglaterra e 
a própria Fr,ança seja tão escassa. 
q~ se trata de fa.voi·ecei: l!! 
~~ ~ 

ÍJ 



São Paulo, 8 de Junho de l941 'EGIONARIO 

E 
i .. 

VOiUCao j • doutrinária J. I ' 

Ultimas novidades em JOALHARJAS MODERNi\S 
de ouro, rubis e brilhantes 

Pe. AGNELO ROSSl 

Em a.rtig-0 anterior r,roc1mi.mos episcopado, sem renovação dlliS 
mostrar como facllm6nte se pode ordens precedentes pa.ra não "es
evoluir de uma seit.a para outra cmvizar o Espírito Santo à r.igi

GRANDE ESCOLHA EI,,'.i: OBJETOS PARA PRESENTES 
Distribuidores dos Relogios Mundiais O M E G A e O M E G A - T I S S O 

no protestantismo. Não só nes- dez das fórmulas". 
~as ocasiões mas dentro da mes- Na verda-de. dois fatos vêm con
ma. denominação, maxime em se firmar nosso modo de vêr: -

Casa Bento 
~.ratando do fundador de uma l.° - o congresso Católico Li- RUA 15 DE NOVEMBRO N. 0 33f 
igreja, o conjunto d€ ensinamen- vre, reunido poucos dias depois, 
tos po-de sofrer alterações per- proclamou Salomão Ferraz bispo A .J,ialharia preferida pela alta socieili1<le Ha 3 GERA(.'õE:-, 
sistentes. Fiea.ndo no mesmo eleito ds Igreja, Cat6!1ca Livre; 
exemplo de salomão Ferraz. pro- z,o - o bb;po jansenista holan
curemos corroborar nossa asser- det., que veiu especia-lmente ' ao 
ção com alguns daoos. Brasil para sagrar Sa-lomão Fer-

ll: interessante observar o pro- ra:t, não O fez porquanto o "eon
gresso com que se- sucederan1, sagrando" recusou-se a receber 
em poucos anos, certas idéias na as ordens anteliores ao episco
mente do fundador da Igreja Ca- pado. 
tólira Livre. Em "Aleluia", de Dia.ntc deste último fato. desa-
30 de novembro de 19-36 chega gi·adabilíssimo para os adeptos 
a.final a reconhecer que sua in- de Salomão Ferraz, tornou-se ne
vestidura ministerial não seguiu cessária uma nova explicação. 
os trámites normais de :legitimi- Esta apareceu fina'hnente na 

cura 1ealmente incorporar-se à 
tradição visível e católica da 
Igreja". Afinal. mesmo sem sa
gração, já não se apresenta mais 
como "bispo eleito" e sim sim
plesmente como "bispo·•. Pudera! 
Quem pode fundar uma· Igrci'.1-
Católica Livre não pode tam-dade, mas nem porisso concorda . . 

" d _ ,, Mensagem Pastoral do cmcoen- bem dispensar a sagracão? Por- I com uma reor enaça-o por um 

I 
t· . • . Re . . _ . · 

1 · t T 'I' 1 to " . . -ORaJ 10 da publlc.a.. Da neces- que entao ficar enclausurado cm · 
nspo ca o 1co. a a fa~ ta- .dacte d . t'<l f l 
hua. raza do ministério ankrior s1 e uma mves 1 ura or- algumas f,órmulas antigas e ar-
d h d . . mal agora na,5$a sagazmente pa- C'iicasº Pm·que a Igreja é lin,'º um ornem. espre-,t1g1a as suas '. - __ · ,. · · · 

d .. t _ 1 ra outra pos1çao. Nao despreza a, Porque ele Salomão Ferraz não 
pa,5Sa as mnus raçoes. desmerece· I -' · 1 · ' ' '· 

l <'ó . .~.agraçao formal (pag. 12) mas . ha de mcrec"r uma excepcã,i'' o va or supremo da ,~. entnstece _ .· . _ , . ·C ' .. • · • • • 

o Espírito Santo e cava maiorc nao podia. recebe-la por causa Porque so 7 sacramentos quando 
dissídios entre ~s crentes". ~ · das condlçõe.s que lhe foram im- a Igreja Católica Livre pod(:' con
artigo a que nos referimos P!l- posta~ _e dev_ido à sua. posição, ~e seguir 10 <acr?scentando :_ .ª Ie_i
rece escrito com duas intenções: prnst1g·10 soc1a_l e rel!g1oso no p_a1z tura da B!blla. a sant1f1car;ao 
1.ª - a necessidade de um bispo e_ no estrangeiro. Tem eon:;c1en- do domingo e a partição ~acra
na. nova. igreja: 2." _ a possibi- cm do chamamento de Deus, cs- , mental que si:,:nifi<\9. "esm0la '' 
!idade de receber validamente O tabelece mesmo um "modesto" - "O C:1tólico-Livre - Ma:·r;o dC' 

TEM cakls? Quer t.lral-os ou 
continuar com enes? Se os 
qu!zer tirar, só pode ser com 
a applicaçoo do Calllclda 
CRUZEIRO. Nas pharma
cia.s e Drogarias. Lab. 
"VUG", caixa postal 2175 -
São Paulo. 

paralC'lO entre snf pessoa C' -ksús 1940. pág. 7)? 
Cristo (pág:. 13J, pa.ra mostrar. E assim, clia a. dia. con:,mne 
que possui o espírito cristão e ' as "inspirações do afüi" irão 
não o pagão, onde se Juta por surgindo as noviclac::'S. 
causa de espaço vital. de primado 
etc ... e se esclui ª traternictade. Fes __ f i'v:fic~nn,:"9 :; 
Se os homens pois têm má von-
tade. ele recorre ao Espírito San- Colégio Silo 
to, mais generoso e mais largo. ' 
e assim pode se apresentar ao Realisou-se no Colégio São. 

:,----- Luiz a solenidade da benção da 
bandeira nacional <' d1s esnadins 
de oficiais do Batalhão Es~olar. 

1 

1 

l 
LJ\NS 

Comorem mais barato na 

l 

l A CASA ONDE TUDO É MA.3 RARA TO 

RUA DAS PALMEIRAS, 88 a 04 - Tel. 5-4070 

Foram de um brilllanti,smo in
vulgar est.as solcnielael;-s tendo a 
elas c0111paTecido a Exma. Sra. 
D. Leonor Mendes de Barros qu(' 
foi ma.drinha da Bandeira, .vá
rias autoridades civis e mili(.arc,, 
e famílhs de alunos. 

Fi:.mram-se representa.r os Co
légios Arquidiocesano. São Pai1lo. 
Coração de Jesus e Pacs LPmc. 
cujos alunos se apresentanun uni
formisados. 

As cerimonias se iniciaram com 
a celebração de um.a Missa Cam
pa!. oficiada pelo Revmo. Mons. 

· Francisco Bast--·,. lendo o Ba
talhão Escolar na 110:·.i ,!e. ::.m
sagra.çãc:, prest.0 clo conLinencin, ao 
som do Hino Nacional 

Professor alemão dip:oma
do, ensina Alemiio, lnçilês, 
Matematica e Musica. Acei
ta mais algurrs alunos dia-
riamente depois das 5 ho-

ras. "-- Preços modicos. 
Telef. 2-6944 

& ,.a,;;mr. W!IIWS 

Governo 

l)é:t l.º d,• Junho. domfp1:-o. 

,'Is 10 horas o Exmo .. e Revmb. 
sr. Arce!>ispo celebf.94 sp\en~ 
Mis.sa pontifical de Pentecostes 
com assis~éncia d::> Colendo ca
bid:i Metr:ipolitano e clérigos do 
Seminário Central, na Catedral 
Provisória. 

As 15 horas S. Excia. Revma. 
acompP.nhou o Exmo. Sr. Nunclo 
Apostó-Uco em visita a várias obrns 
:,ublicas e instituições religiosas. 

,\s 20 horas encerrou, na Ma
triz da Con;.;ol4çJ.o, o mês de 
:\faria tendo pregado ao povo. 

Düt 2, scg-unda-fcira.. 

-~s 12 horas S. Excia. Revma. 
ofereceu· um almoço iµtimo ao 
E:xmo. Sr. Núncio e ao Exmo. Sr. 
Prelado de Jataí. 

À tarde acompanhou o Exmo. 
Sr. N(mcio na Yisita que este fez 
iu: obras eh Ligti, em Sto. ,\maro 
o no Cuba'.:'io. 

Di:t ~' tnea-fcira.. 

Yia.iou o --:xmo. e Revmo. Sr. 
1\rcchisrn cm companhia do 
Exmo. 2,r . .c;i'mcio para Pirapóra 1 
l'IU visita ao Seminário Metropo- 1 
ntano. 

Di.t 4, qua,··,::.-frira. 

Acompanhou o Exmo. e Revmo. 
fü. l'i(a1c:·, n:, ..-uta às Paróquias 
(!(' Ca!Jrc:,·,:i. It>",. São Roque e 
cidade de Sororn ila.. 

Dia 5, quinta-frira. 

.\s .. 8 h'.Jras assistiu a pa.rtida 
do Exmo. e RcY:no. Sr. Núncio 
parn o Rio e i:s 12 horas esteve 
presente na tomada de posse do 
novo Interventor Federal no Es
tado ele Süo Paulo. 

J.s 14 h0ras presidiu a reunião 
mensal cl.as religiosas e concedeu 
audiências públicas na cci~ia 
Metropolitana. 

.. •.._•_. 1 1 1 1 • a 1 1 1 1 1 '·., e , e ,e 1 

Archidi 
•••••••••••••••-•--•~••-~•~•~~~Y-----= 

CURlA iHETROPOLITANA 

Aviso n.0 185 

SOBRE O, DECRETO DA Si\
GlHfH. CONGR!,:G1\.ÇAO DO 
ÇO~CIUQ "SACRA TRmm, -

TIXA SYNOQUS!" 

:Oe ordem do Exmo. e Revmo. 
S1'. Arcebispo Metropolitano avi- , 
so aos Ren11os. Decanos. Páro
co~. Vigários, Vigários Ecónomos. 
Capelãec, Reitores de Igrejas e 
Çplégios cat\'.>,Ücos. masculinos e 
fe~ininos que. de conformidade 
com o decreto 218 § 1 e 2 elo Con
cílio Plenário Brasileiro devem, 
na Oitava. de Corpus Christi, ler 
e explicar aos se_us fieis o decreto 
da $agrada Congregação elo Con
cilio: "Sacra Tridentina Syno
dµs" de 20 de dezembro 1c!e 1905 
e que se encontra à página rio 
do Concilio Plenário Brasileiro. 

S. Paulo, 30 Maio de 1"941. · 

(a) Cgo. Paulo Rolim Loure.iro 
Chanceler do Arcebispado. 

Aviso n. 0 189 

comIHNDO ABUSOS. 

BINAÇ.i\O a fayor do J?,,· .. rno. 
Pc. Jerônimo J\n,,0J.i. 

PROCISSÃO: a f;.vor rl:1" Pci.-, 

róquias de Barra Punda-. t:a..<.tl 
Verde. Itú, Mogi das Crnzcs, :st~. 
Terezinha /St.o. J\nrlrr;). 

EREÇÃO CANONICA da Pi;,. 

União elas F'ílha.o de M.arh1. ,, .,J, 

Congregação 1\1:n.riana, rl[t. P:rrn
qui.a. de São Lui:,, ele ,,nn:c:, 0;?. 

AGREGAÇÃO à Prima Prim~
ria da Pia União ela$ Filha.~ rlo 
Maria do Colêgio "Sa.cré Cocur 
de Marie''. 

CAPELA, por um ano. a fü
vor das Cap~las de São ,Jofw ,~, 
Ressaca e Santa Cru7, do 1~:~
ranga, pertencent,es à Par6q11J<l, 
de Mogí das Cruzes. 

EXAME CANONICO: a [;,vc,r 

ela Congregação das Irnw.,n:,ónh,,s 
da Imaculada Conrccic,:o e :\-Th
~íonárias SerYas do Espírito :-~<1.D-
tc. .' 

DISPENSA DF. rvr1:>1~;nrt'\U<1\:
TO: David Pinto e :Vfa.ri;, ,i<)c.quí
na .:v1ont.ciro Pinl.o. 

T:c;STEMUNH/1.IS: J\rln!ro E:'
l)H)~ e ) .. I;.1 ria Ap~ recir/;i C'í" 

,João An~clo Ro1nilclo T1~1nrn1r·
chl e l\1ari.a. Aparccici.a ).L-1r(:Jn1~,i;. 

ORATOHIO P.>\R.TICGI.,\J, 
Afon~:o ctc Niq)oli e C{dJ:;~, .. n:~- ), 

Aviso ao Revmo. Clero secular . Milazzottc. 
~ regular. su.periores de colé~ios, [ A . 190 
casas religiosas: _Exmas. Familias I viso n.º 

e cll,sas comerc1a~s que a.tualmen- i ;urssüES XA /\.R(l.-;:;1'.:c·:. ,. 
te percorre a cidade um rapaz. ' 

(3. 0 1wrindo)l 

De ordem do Exmo. 
Mons. Ernesto rk P.;1c,:· 

cutiva do I'V C:1?1':!:·.-,;-:~ ·i 

,tico Nacional. co:mc:1'c') 
Rev;nos. P(trocos q1:c <<-; 
:Wlissões. e111 preJ_)[l:<~c-i,,:i 

.. ) 

') 

/ Dia 6, s~xta-fcira.. 

E 11 /Dt II I S. Exc1a. Revma. embarcou às 

trajando vistoso unifor~e da nos- 1 
s~ marinha de guerra, ora só, 
ora acq111panhado de mais dois 
se:µhores, dizendo-se aparentado 
com Sua Eminência o Senhor 
Cardeal ou com os Exmos. S<'
nhores Bispos ela Província ou 
levando missão especial elo Exmo. 
Senhor Arcebispo Metrnpolitano 
e solicitando recursos para uma 
pseuda con<:!entração de escotei
ros. Tratando-se de uma vil ex
plor11,ção, esta Curia Metropolita
na faz este aviso para que se 
precavenh.am os fieis e as pes-
soas importunadas por este se
nhor tomem. junto às Exma,,. 
autoridades policiais, as medidas 
que o caso requer. 

IV c. E. N.. r,ntr. . . 
período, obcdcnccnc:o ,:, :;··· 
ordem~ 

Passaram-se. quarenta anos. Os. sucessos 
C>spíritas se re!)etiam e J~ropagavam-se numa 
oxpansão perigosa, quando em outubro de 1888, 
Marga.rida Fox aportou a Nova Iorque, de
pois de -várias excursões lucrativas pelos países 
europeus, A um reporter do "New York 
Herald, Margarida deu a seg·uinte entrevista: 
"Quero desmascarar o espiritismo. Ha muito 
que alimento esta idéia, até agora, porém, não 
tinha. conseguido detei·minar-me. Detesto for
malmente o que fui. A quem me solicitava. 
para dar uma sessão, costumava responder: 
estais arrastando-me ao inferno. E no dia 
seguinte afogava no vinho os meus remorsos. 
Eu era demasiado honrada para continuar 
prestando-me ao papel de meclium (sic!). Por 
isto, abandonei as minhas exibições espíritas." 

Poucos dias após era a· outra irmã Fox, 
Catarina, que recem-chegada da Europa, con
cedia entrevistas aos periódicos novaiorquen
ses, coincidindo perfeitamente com o que dis
sera sua irmã. . Alvoroçaram-se os espíritas. 
Seu edifício, construido à custa de enormes 
sacrifícios e lutas quadragenárias, ameaçava 
ruir exatamente sob a ação daquelas que 
lançaram a sua pedra angular. E clamaram, 
escreveram, gesticularam, num extremo esfor
ço de fazer ponto final ãs declarações das Fox. 
Estes clamores não repercutiram muito bem 
nos animas elas duas irmãs, que, não con
tente~ com as referidas entrevistas, determi
naram retratar seus êrros com a máxima sole
nidade, convocando os interessados para uma 
grande reunião na Academia de Música de 
Nova Iorque. Na platéia heterogênea, hom
breavam curiosos e espíritas fanáticos, cató
li:éos e inimigos da Igreja, todos ansiosos para 
assistir a exibição anunciada pelas célebres 
irmãs. Depois de vários números em que se 

Sp f1j .f111 W ' 'PJ <J!" f"="'!!J (!'7!. · 10 horas para Bot~tú onde vai 
iíJ /d li fl V lü bl i,J U encerrar o pnmeiro congresso 

eucarístico diocesano de Botu-

De- 9 de 

1) 

A.gosro a .!:; r?r \. 

Mission:h·io, 

tmita.ram, por ilusionismo. fenômenos cspírit'.1s, 
levaJWJU·Se catarina que leu as seguintes de
clara'ções: "Bem sabeis que eu fui uma das 
principais causas ins(irumentais na perpetração 
das fraudes espi1'itas que se impuzcram ao 
público demasiado crédulo. lt a maior chaga 
da minha vida, e embora tarde, estou a.gora 
disposta a dizer a verdade, com a ajuda de 
Deus. A atitude que até hoje guardei foi 
imposta em minha meninice quando, carater 
ainda não formado, não sabia distinguir muito 
claro entre o bem e o ma/1. '-Arrependi-me, 
atingida a maior idade. Sem embargo. silen
ciei porque fui ameaçada, e, em meio a uma 
vida de amarga adversidade, escondi o melhor 
que pude a eonciéncia de minha falta. l\>Ias 
agora, 'graças a Deus, me encontro capaz de 
revelar a fatal verdade, a ignominiosa fraud<' 
que maculou tantos corações e pôs fim a 
tantas vidas cheias de esperança. Estou aqui 
esta noite como uma das fundadoras do espi
ritismo, para denunciá-lo como absoluta frau
de, como a mais vergonhosa superstição, a 
blasfemia pior que o mundo eonheceu. '' 

Sabemos perfeitamente - e inelhor ainda 
o compreendemos - que os espíritas por todos 
os ,,modos pretendem fazer calar aos que se 
propõem relatar a sua triste história. ·1 Não 
calaremos nós. Nós que possuimos a gran
diosa e divina história como farol iluminando 
rotas, nós que poderemos provaF só pelo con
teudo desta História, a divindade da Santa 
Igreja. Não calaremos e nem nos desviaremos 
daquele traçado que os documentos autênti
cos nos ditam, sempre no desejo ardente de 
concorrer, humi:ldemente, nesta contra-ofen
siva espírita, que não é de hoje, mas que em 
nossos dias mal ,ass_ombrados se faz urgente e 
mais tenaz q.µe nunca. 

catú. Pranciscano0: Paróqnins (1:1. (:'rn1-

solacão. Nos.'·m Si'nhora. (:;1 
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DACTYT,OGRAPHIA 
TACHYGRAPHIA 

O Melhor Ensino Pelo Menor 
-- Preço --

São Paulo, 30 de Maio de 194 J. 

- ((l,) Cgo. Paulo ·Rolim Lou
reiro - Chanc~ler elo Arcebis
paqo. 

Monsenhor Ernesto de Paula. 

e São Jos{: do lkxir:a. 
Missionúrios RR. PP. ,,, 

rianos: P.aróquias do r · 
Vito e sto. Agostinho. 

Missionários RJ~ .. PP. n. 
ristas da Prm·ínf'in, rlc 11 . 

Paroquias ele Snnt2, C'.:·· · · 
Vigário Geral, clesp,:i.cl10u: 

VIGA.RIO tje São Benmrdo, a, 1V·:i_r:8t-.o elcII::\:,ª:1éc, !;:_i~i:,: · 
f 

. . ; IS a, . · I,,J .. 1101L'1S. 
av01 do Revmo. Pe. Jerommo Concei·ca·o "- ,. ,10 ,,. 

Angeli. berd~de). · - · 
0 

, -

Miss10nú rt0~ r1~ri.r1 ,...,~~ ~ ,, • ·1 ~· 

., 

QUERMESSE a favor da Paró
quia de Mogí das Cruzes. Provínc:iri, (:q ;~:,,: ~): 1 '·, ·ic·! 

:,
1~;~::•~;'~I:0~~~S~f If !if g:::·~i ,·:~::: J:::ill " 7 

'" sce:m~::: 
- :>: 2) -. Semana, ]:Gs..,.;;icná.rh. f"Y,'" 

.,,,_. louvor de No:ssri, SC':nl:~,y~~- .?:11:· ~· 
:~ Pt·eé,unto e Frios -- Vinhos Finos, 1

<>' rc~ida. em são Bento, Sêo I-'r:ir. 

1 

;~ Frutas, Biscoutos e Bombons :-,' cisco, São Goncalo e Boa ~1ortA, 
:
9
: Generos Alimentícios t: pregando os RR. PP Re<lc11r0ri,-i!! } i ta~. Franciscanos e CorrU1n:1rii0 . 

1 

!,;;_·.· ElvíPO·RIO MONTE_JNECRO :_:_;;:· ! no~. ,, ~ . ., S. Paulo. 31 de :\IaJ,,, d0 1'!?4:J. 
l>, 'ó' (a) Cgo. Paulo RoUrn T.{1ny0i.T'"' 

~ ""' ~~~;i~i;,t~~;NJ;:t003S I Ch>ne:::ºn_:·:;•••,co 
:9: Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 2.098 - (Em ·frente à .,,,. 
·+· • · • JUBILEU EPIS('On ' '+' lgreJa Imaculada Conceição) - Fone 7-5453 ;0; • , ""' ··- ' ,~ ,<>, J<,XMO. E R.E, .i.0. o,, -;-,; .-, 

i t~::vm;i:;[a A "B ANDE l R~/:1:::; 1 l' st\;;i;:::~:!;:~ '.i; · ':": • 
~: "' . ,:, mumco ao Revmo. Ch·') , " 

:f+:,7..:•::~+:~::+~::+::+:.~'\:~:..~,A .. :..~~~ai:«~~~-€"~.»~+:~~- _ · ·.(Cenclne ~ :k' IH;,} 
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Pr«tgando 
martctllando 

POESIA o dinheiro, o prazer, a carne. 

Nunca fui inimigo da poe-
1,ia. Ela em si é pura e ideal. 
Segundo conceituado autor, a 
"poesia aspira encarnar em 
uma forma concebida pela 
imaginação, a celestial beleza 
~ue nos seres se reflete, e ele
va o coração a Deus que é o 
manancial de todo belo." 

Poesia 
e 

poetas 

Os poetas modernos, dizia 
já no seu tempo Teófilo Gau. 
tier, não são ateus. Têm tres 
deuses: o dinheiro, o prazer e 
a carne. 

E a nossa poesia vai e vem 
e s-empre a eterna charopada' 
da adoração à mulher, ao cor
po, à carne, ao sensualismo. 

Santa Teresa e São João da Cruz e não 
poucas santas almas elev'adas na senda·da per
feição, serviram-se da poesia para traduzirem 
a· obra do Amor Divino em seus corações. Não 
encontraram outra forma mais adequada que 
lhes traduzisse o ideal celeste. São clássicas 
na formosa língua de Cervantes, as poesias da 
Matriarca do Carmelo e do Seráfico São João 
da Cruz. Quem não conhece aí as poesias de
licadas e sublimes de Santa Terezinha? 

Houve santos poetas e poetas santas. O 
maior de todos, Sto. Tomás de Aquino, até 
hoje na poesia eucarística ninguem o superou, 
1:; o poeta do Tantum Ergo e do Pange Língua. 

No antigo testamento, poetas foram DE<• 
vld e Job e o Autor do Cantico dos Canticos 

Quanta poesia nos livros santos! E 
quanta poesia nos livros dos santos! Logo, 
quem pode ser inimigo d·os poetas? 

Os antigos eram rigorosos para com os 
nobres filhos <las musas. Os Lacedemonios 
não admitiam poetas em suas terras. Platão 
na sua República traçou leis severas aos poe
tas. Cícero, o genio de Cícero dizia: - Que
rem saber quanto mal e estragos fazem os 
poetas? - Enchem de molesa os espíritos e 
afrouxam o nervo da virtude. 

Enfim, os poetas e as mulheres sempre 
foram neste mundo as creaturas ma,is aIUa
das e as mais odiadas e perseguidas. Entre
tanto, o mundo nunca passou sem eles e elas. 

Portanto, não falerei mai dos poetas. 
Quero só pregar e martelar aqui hoje umas 
verdadezinhas aos poetas. 

A t:tSERDADE PO!tTICA 

J'â escrevera o velho Horacio . • • pTcto. 
rlbus atque poetis quidlibet, adendi semper 
fuit aequa potestas. - O que quer dizer em 
tradução libérrima: os pintores e os poetas 
podem fazer e escrev'er o que quizerem, livre
mente.. • E aproveitando a liberdade que lhes 
dá o cone eito horaciano, os poetas usam e 
abusam dã-Übérdatle. A liberdade da arte e 
a libe~dade da libertinagem. Si o pobre ci
dadão fala uma só asneira, está condenado ao 
ridículo. Diz porém mil asneiras em verso, é 
um poeta consagrad~! 

E hoje infelizmente se explora a poesia 
num verdad-eiro esgoto moral. Os poetas an
dam perdendo aquela delicada sensibilidade 
que os enobrece e eleva para de joelhos quei
marem incenso à carne e aos idolos da época: 

* 
p e • Ascanio 

Já não se abre agora jornal 
ou revista sem deparar os eternos amores 
carnais, as beijocas e hinos' ao corpo da mu
lher. E despejam cada asneira! 

Poesia saturada de sexualismo, grosseira, 
sensual, esquecida do céu e das coisas belas 
e nobres da vida. E, infelizmente, bem apre
ciada, bem procurada. Porque como diz Lope 
de la Vega~ . " ' 

A veces lo que es contra lo justo 
Por la misma razón del~ita el gusto. 
]{J que se ha de fazer? Os poetas têm to

da liberdade ••• 

A MORAL E A POESIA 

O senhor Victor Hugo, afirma e com eles 
muitos. não estar a poesia sujeita às regras da 
moral. 

"Não ,ha em poesia, escreveu o poeta 
francês, nem bom, nem mau assunto, mas só 
bons ou maus poetas. No jardim da poes_ia 
não ha fruto proibido. O espaço e o tempo 
são do poeta. Vá onde quizer. Creia em ,Deus 
ou nos deuses, em Plutão ou em Satan11z. 
Tudo é o mesmo. O poeta ·é livre.'' 

Com estes princípios, hoje em voga e em 
execução, até onde não vai a liberdade poé
tica! 

Os poetas modernos,. enxarcados de Freud, 
maniacos de pan-sexualismo, andam insupor
táv'eis, atrevidos, grosseiros. 

Os jornais cada dia e as revistas munda
. nas cada semana, apresentam-nos cada página 
de poesia sensual que é de se ficar pasmado! 

E a poesia das canções e do samba? 
·E que desprestigio para· os nossos lares 

<'!e gente civilizada! 
A poesia de nossas canções ·só tem uma 

classificação. Grosseira é verdade. mas não lhe 
acho outra: - é simplesmente besta! 

Poesia miseravel, suja, anemica sem gosto. 
sem arte e sem expressão! 

Os poetas, mem:; senhores, são livres na 
arte. Façam versos com rima. ou sem rima, 
de pé quebrado ou de pé torto e até mesmo 
sem pé nem cabeça, mas pelo amor da honra 
e dignidade dos seus leitores, tenham com
postura. Não julguem a liberdade que Horacio 
lhes dá um direito de ·dizer tolices em versos. 
As regras da moral cristã atingem a poesia 
tambem. Não ha moral. para os poetas e ou
tra para os outros mo.rtais. Gosto, sim, 
da poesia, mas detesto os poetas amo
rudos. 

BRANDÃO 

Junta Executiva do IV Congresso 
Eucaristico Nacional _de São Paulo, 
Petrolfna, 16 de Janeiro de 1941. 

Revmo. Mons. Ernesto de Paula 

Laudetur Jesus Christus 

Comunico-lhe estar de posse 
do seu estimado oficio· pelo qual 
me cientüica da nome.ação da 
Junta Executiva do IV Congre~o 

Eucarístico Nacional, cabendo-lhe 
com muito mérito o cargo de 
Presidente. 

Agradecendo-lhe esta participa
ção não me resta sinão . pedir a 
Deus que abençoe os trab,a,lhos 
e esforços dessa Junta., afim de 
que oonha o IV Cong-resso o mais 
esp'lendido êxito, para a gloria 

Apezar de\ibem ali
mentado, vos sentis 

adoentado 
com um mau estar, sem saber qual o vosso mal. Continuai 
slimentando-vos bem porém, às refeições tomai uma colher etc 

do Santíssimo Sacramento e da 
nossa boa terra paulista. 

Com protestos de muito apre
ço, sou de V. Revma. 

Servo em Nosso Senhor Jesus 
Cristo. 

t IDILIO, Bispo de Petrolina 

Exmo. e Revmo. 

Mons. Ernesto de Paula, 

Recebi a circular que V. Revma. 
me enviou comunicando a insta
lação da Junta Executiva do IV 
Congresso Eucarístico Nacional. 
Agradecendo faço votos para que 
o Congresso marque um novo 
triunfo do nosso Rei e que o bri
llho do Congresso seja digno da 
adiantadfssima Paulicéia 

E no centro - ó Amor dos Amo
[res 

Brilhe a Hóstia de paz e de união. 

II 

Um ho.sana de amor e de glória 
De nossa alma se eleve um hino, 
Pois, na luta só canta vitória 
Quem viver desse Pão Pequenino. 

III 

Pão dos Anjos - Beleza infinita 
Num perene milagre de amor, 
Do sacrãrio fez doce guarita 
Donde emana virtude e valor. 

IV 

Do Ostensório dourado em que 
[brilhas 

Volve a nós teus o:lhares, Jesus. 
Cante o amor as gentis marevl

[lhas 
Que operaste na terra dit Cruz. 

FIM 

Esta letra foi musicada pelo 
Revmo. Sr. Pe. João Batista 
Lehmann, S.V.D. 

Xarope "CRUZEIRO DO 
BRASIL" indicado no tra.. 
tamento das tracheo-bron
chitese, suas manifestações, 
tosses rebeldes e abundan
tes, tosses convul'slvas, etc. 
Lab. "VUG", caixa postal 
2175 _ s. Paulo. Em phar
macias e drogarias. 

3 Mil co·ntos 
da Federal, é quanto vão distribuir no São João os 

11 Cama,eões d_a Sorte" 
1.º PREMIO 2 MIL CONTOS 
2.º PREMIO MIL CONTOS 

lNTEIRO 350$000 - MEIO 175$000 

.OTERIA PAULISTA - 27 corrente 

Mil Cont.QS de 
Inteiro, 280$ ·':'""" Meio, 140$ 

Pedidos aos Agentés Gerais 

Réis 

ANJUNES O[ ftOR[U & CIA. 
RUA 11 N. 35 - CAIXA 77 - SÃO PAULO 

14 DE JUNHO 

São Basilio o Grande 
Este insigne Doutor da lgre- silio por isso deixotl Cesarea e Mm consequênda d~sse fra.• 

ja nasceu em 330, na cidade de I voltou para a solidão. Mas as casso Valente resolveu conhe• 
cesarea, na Capadocia. Era reclamac;ões foram t.mtas, que cer São Basilio, e ficou irri• 
0 mais velho de quatro innfws, êle se viu obrigado a voltar pressionado com a sua santi• 
três dos quais fo.ram elevadoH I para o seu pm;to. dade. Os palacianoi; não es• 
u. dignidade episcopal. A ,ma De seu de,mfotu, g 11 sebio tavam por isso, e arrancaram
irmã mais velha, Macrina, tornou-se g.rande amigo de São lhe um decreto de banimento. 
tambem consagrou sua ~da a Basilio. Basilio subiu por Nessa ocasião caiu doente o 
Deus. mort-e do antigo Bispo, ao so- único filho do imperador. Cha-

São Sasilio, quando ainda lio de Cesarea. Brilhante e mado a palacio e recebido com 
criança, foi curado miraeulo- virtuoso, Basilio foi O baluar- grande honra, Basilio curou O 
sarnente por intervenção de te do Catolicismo contra O príncipe e em recompensa re
seu próprio pai, homem piedo- onanismo. A alma desta he- cebeu a promessa de que o 
síssimo. Gosando grande for- resia era nesse tempo O pró- príncipe seria educado na re
tuna e geral conceito na sua prio imperador Valente, que ligião católica. Falhou o ini
cidade, esse chefe católico de nã.o via · com bons olhos as perador em sua promessa e o 
uma família católica dedicava medidas eficaz.es tomadas pe- príncipe morreu. Mas .nu'nca 
toda a sua vida ao serviço de lo santo Bispo.' Mandou, para mais Valente perseguiu o 
Deus. por um paradeiro a isso· que Santo. 

A avó de Basílio tomou-o reputava um mal, a um cora- .À tempestitde seguiu a bo· 
sob os seus cuidados, e provi- josissimo capitão, Modesto. nança, e São Basilio recebeu 
denciou para que êle fosse Este voltou vencido pela vir· a recompensa no céu no ano 
educado sob seus olhares

0 
em tude do Bispo. de 379. 

Cesarea. Mas depois mandou-
o para Constantinopla, afim 
de que terminasse seus estu
dos. Nesta última cidade, co
nheceu São Grego1-io Nazian
zeno, e ambos, admirando-se 
mutuamente, lograram-se por 
uma amilade intima e sincera. 
De volta & Cesarea, e já tendo 
morrido seu pai, o exemplo de 
sua irmã Macrina o confirmou 
no dese:fo de abandonar o 
mundo. Nest-e intento, visitou 
São Basilio diversos eremitas 
do Egito, Siria., Palestina e 
lV!csopotamia, voltando edifi
cadíssimo, e maii; resolvido 
que nunca a realisar os seus 
planos. Seu Bispo Diano, con
feriu-lhe o leitorado. 

Embora fiel à Religião Ca
tólica. a ortodoxia de Diano 
foi posta em dúvida, por causa 
de umas declarações feitas 
nos concílios de Antioquia e 
Sardica. 

r .............................................. " ............................................................. . 
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, Casa San!o Antonio 
HENRIQUE HEINS 

LIVRARIA CA THOLICA 
1 -- Gmndc sortimento de artigos religiosos em gera,I -
; Fabrica tlc imagens - Officina de paramentos e estandartes 

1 ! Rua Quint.ino Bocayuva, 76-A - C. Postal 2906 . 
! SÃO PAULO ! 
l • ............................................................. 11., .................... ., .................................... " ....... . 
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1 
Ultima Palavra 

da Técnica Moderna 

Enceradeira "EPEL~' 

Profundamente triste e per
turbado, Basilio retirou-se pa- ~ 
ra o Porto, onde sua mãe Eu
melia levav'a vida santa num 

e a mais moderna e per, 
feita enceradeira-elétri
ca, pois apresenta os 
dispositivos conhecidos e 
jâ antigos, rigorosamen
te aperfeiçoados, além 
de possuir, exclusiva
mente, outros melhora-

convento por ela fundado e 
governado. 

Basílio, seguindo ess·e excm-1 
plo, fundou um convento para 
homens, cuja direção passou 
ao seu irmão, São Pedro de • 
Sebaste, porque foi chamado 
pare, :perto do Bispo Diano, 
que adoecera gravemente. 

Enquanto esteve à frente de 
seus monges, foi o exemplo vi
vo da vida monástica, e o mais 
perfeito observante de sua 

mentos técnicos: 

O Administrador Apostólico 
Prelazia · de Diamantino 

Est. de Mato Grosso 
24-XI-1940 

da própria Regra, Es.ta regra , 
ainda perdura, e é observada 
-pelos monges do Oriente. 

é de fato uma enceradei• 
ra e não um escovão
elétrico de lustrar; em 
virtude de um d1spositi
vo automático só apre
sentado pela EPEL, es• 
palha a cera líquida ou 
em pasta em camadas 
finas e uniformes; as 

· quais secam imediata
mente, permitindo, sem 
perda de tempo e sem 
espera, um lustro incom
paravel e duradouro, · 

e sentireis logo os benéficos resultados deste excelente ae
purador, cuja fórmula tri-iodada e isenta de alcool, con
densa em si os mais valiosos elementos vegetais depuradores 
e tônicos. Consulte seu médico · ou farmaceutico sobre a 
fórmula do "GALENOGAL", que se acha imprensa nas 
bulas e caixas e certamente vos aconselharão a preferência 
de seu uso de efeitos rápidos e certos. Poderá custar 
mais, porem, é o melhor. 

Usai-o sem demora e com toda. oonfiança. 
N.0 59 EC 

HINO PARA O IV CONGRESSO 
EUCARISTICO NACIONAL 

I 

Sob a luz do glorioso Cruzeiro, 
Ajoelhado o Brasil hoje vem 
Adorar o seu Deus verdadeiro 
Que, passando entre nós, deixa o 

[bem., 
CôRO 

Une as almas, Serihoi· dos Sen],lo~ 
· {Tes 

Fa.ze ·dl!las .UJn S!Í' ®nJ,gáQ-
=~······ .. ! • ·~l·' 

Das mãos de Eusebio, suces
sor de Diano, recebeu o pres
biterato, com permissão de 
pregar. A fama de sua . san
tidade e sabedoria começou a 
irritar o Bispo Eusebio, e Ba-

OURO 
PRATA E PLATINA 

de toda especie, ao preço 
mais alto da praça, com
pra-se. Consultem nossos 
pregos,, Rua 15 de Novem
bro, 193, 2.0 andar, sala 

23. - São Paulo 

R. 24 DE MAIO, SQ/90 
Tel. 4-3587 . ·-· .. 

• 

Casa Fundada em 1852 

São Paulo 
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Oferecemo!3 

Novidades de ~ 

inverno 1 

j por preços 

ao alcance de todos 

--~ .... 

adultos, tambem pela Legião 
da Decência. 

COTAÇOEl'i: 
BOM - Pode ser assistido por 

todos, com proveito moral. 
BOM PARA ADULTOS - Po

de trazer proveito moral tão SA

mente para adultos. 
ACEITAVEL - Embora 

proveito moral, pode ser 
por todos. 

sem, 
vüito ! 

PARA 1 ACEITAVEL MENOS 
CRIANÇAS - Idem. Pode ser ' 
visto por adolcocentes e adultos. 

ACEITAVEL PARA ADUL-: 
TOS - Idem. Pode ser visto 
tão somente por adultos. . 

RESTRITO - Pode ser visto : 
só por pessoas de criterio for
mado. 

MAU - Vedado a qualquer 
publ1co. 

NOTA: - A Associação dos Jor-

n!rlistas Católicos atende com o CASA d PRESENTES L d 
l máximo prazer a qualquer infor- ' o.s ' t a .. 

Sch_::::.,i,.edl-1ch,, Obert a, Cia mação sobre as apreciações ci- 1

1 
& ~ • nematográficas da O.M.E. - , 

l Rua Direita. 162-190 =Co:::::::rre=spo=nd=ên=cia=s =pa=ra=a=C=aix=a =I =~:::~~=S=a"'=:=~~~~,,_,,..c-,-1·_.s~~= .... === Postal, 2851. - Na Capital, as I ·, 
informações podem ser solicitij,-

1 das pelo telefone: 4-1718. 1 

:=======::...._;...;= =====.::!/ E VAN GEL H O ------------
Critica Cinematográfica da A. J. C. O MA61STERIO VI o . 

Orientação Moral dos Espetaculas 
DONA DO SEU DESTINO -- tenção de roubá-lo, regenerando-, piente. as falhas apontadas tor

na u. A., com Martha Scott e j se, tocado pela confiança · que nam o ftlme prejudicial a adoles
William · Gargan. - Mostra-nos I nele deposita. As cenas de lutas centes, devendo mesmo Her re;;
a viciá de uma professora, com e tiroteios entre "gangster" não t1:i.to às pcssoaa de critério i'or-
suas alegrias e desenganos. A chegem a prejudicar o f\lmc. J mado. 
admissão do divórcio pelos prin- Cotação: Aceítavei. 

1 

·Cot.~,ção: Rc~trn0, 
cipais protagonistas, cenas vio-
lentas e a atuação indigna de Só '.fE POSSO DAR AMOR PRÓXIMOS J<'JLME~ 
alguns dos personagens, tornam - Da Ur1ivcrsal, com Brodcrick 
0 filme desaconselhavel aos ado- Crnwfcrd. -- "Gang~ter" com 
tescentes. mania musical constitue o tema 

A llll.!11,cr in\'isivel ·- Nude2 su
gerida de forma imoral. -
Restrito. Cotação: Aceitavel p/ adultos. desta comédia. A maneira ridí-

NÃO, NÃO, NANET'l'E - Da 
lt.K.0., com Anna Neagle e Ri
chard Carl~-on. - Comédia apre
sentando as dificuldades de uma 
jovem para livrar o tio de situa
ções complicadas. Atitudes levia
nas, dansas, trajes e piadas cen
suráveis, restringem o filme aos 
adultos de critério formado. 

Cotação: Restrito. 

ALTO, MORENO E SIMPATI· 
{)O - Da Fox, com Cesar Ro· 
mero - O proprietário de um 
clube noturno faz-se passar por 
"gangster" para dar uma lição 
num que de fato merecia esse 
nome. A comicidade reinante, 
atenua de certo modo a incon
veniência própria do gênero, de
vendo-se, entretanto, destacar o 
mau exemplo que representa, pa
ra as crianças e adolescentes, a 
apresentação de um menino com 
ares de valentão e atitudes de 
\dulto. 

Cotação: Accitavcl 1>/ adultos. 
PUNHOS CONTRA REVOL

VERES - Da R.K.O., com Tim 
Holt. - Um pesquisador de mi
nerai:;,, se mescrúpulos, tenta apos
sar.-se de uma mhm de ouro. -
Lutas, tiroteios e tentativas de 
crime, deoaconselham o filme às 
orianças. 

Cotação: Accita,•el menos par-.t 
.,danças. 

HOTEL SACHER - Da Ufa, 
1:0m Sybille Schmit e Willy Bir
seL - Cenas da vida européia 
as altas esferas dip1omáticas de 
6Iltes da Grande Guerra, entre 
vários países. O filme termina 
com suicídio, depois de um de
senvolvimento incorreto de vários 
outros personagens, pelo que deve 
ser desaconselhado a menores e 
-dolescentes, 

Cotação: Aceitavel 11/ adultos. 

GAROTA RUIDOSA - Da 
Fox, com Jeanne Withero. -
Uma. adolescente de baixa classe, 
leva.da, para: a alta sociedade por 
llm escritor snob, acaba cpnquis
tando as simpatias gerais. O ca
rater cômico do filme não deixa 
que o ridículo da sociedade apre
ll!entada. chegue a prejudicu -
11onstituindo porém mau exemplo 
112,ra crianças. 

cuia como é tratado o casamento 
torna-se pouco conveniente para 
menores. 

Cotação: Aceitavel p/ adultos. 

ISTO :É AMOR - Da Colum• 
bia, com RosaJind Russell e Mel-, 
vyn Douglas. - Trata-se de co
média que tem como tema cen
tral o chamado "casamento de 
experiência". A parte moral é 
prejudicada pela conduta dos 
principais personagens, além de 
cenas, piadas e situações incon
venientes. O assunto e especial--

Sergio Pag1111ini - Embriagues 
assassinatos, cenas moral~ 
mente inconvenientes. 
Restrito. 

A fuga de Tarzan - (apreciado 
na lista n.0 2 da OME). Ce
nas sentimentais, prejudi
ciais às imaginações precoces. 
Aceitavel para adultos. 

Cara de gato - Aceitavel. para 
adultos, pela Legião da De
cência. 

Teimosia de Amor - Aceitavel 
para adultos, ~la mesma. 

Natal em Junho - Aceitavel p11;ra 

Mundial-l'lirim 
Ê o nome da nova 'filial da conhecid~ 

Casa Mundial 
depositária de artigos de alta qualidade, que of e-
1·ece durante este- mês a preços bem reduzidos. 

:i~ * * 
FINíSSIMOS PUL-OVERS E COBERTORES 

"CAXIAS". 
CAPAS E JAQUETAS DE GABARDINE 

SOBRETUDOS E BLUSAS DE LÃ. 
LUVAS E CACHECOLS. 

* * * 
CASIMIRAS DAS MELHORES F ÃBRICAS 

NA SUA BEM MONTADA 

SEÇÃO DE ALFAIATARIA 

* *· * 
Casas Mun~'ial e Mun~ial-Mirim 
As duas esquinas de Brigadeiro Tobias com· Mauá 

* * * 
5%' sobre as vendás dos pul-overs "Caxias" 

destinamos aos flagelados de Porto Alegre 

Veiu Jesus ao 
mundo ensinar a 
verdade de salva• 
ção; de maneira 
que é crendo-a e 
seguindo-a na vi
ela prática que 
conseguirá o ho
mehl seu destino 
etemo. Para se
gurança d e s t e 
fim essencial á 
creatura racional 

DOj\HNGO DA SSMA. TRINDADF] todog o~ dfos .. 
,;. ~r; ,;.-

Sàu Mateus; X~VIII, 18·20 Esta graça :ím~ 
põe natural.meu~ 
te de sua pa:rt~ 
aos homens uma 
obrig:.:u;.ão. E é a 
de acatá-la, cmr.t 
reverência e 
amor. E si ne::,ts 
acatamento .• reli
gioso tem ele o 
meio facil de co

Naquele tempo, dbse .lesüs aos seus 
diRcípuiGS: "Foi-me dado o poder m• céu 
e na· terra. · Ide, pois, ensinac a todas as 
gentes: batizando-as em nome cio Padre, 
e do Filho e do Espirito $auto; em;inando
as a observar todas as cum;as que V()s te
nho mandado; e eis que estarei comvosco 
até a consumação dos séculos." 

instituiu Jesús a sua Igreja, mestra in
falível da verdade, que, graças à assis
tência de seu Divino Fundador, jamais 
erra ao ensinar a doutrina revelada, ou . 
ao propôr normas de vida cristã. - Ao 
despedir-se de seus discípulos, antes de 
subir. aos Céus, é .ainda a .grande .. mis
são confiada à Sua lgréja que Jesús re
corda aos seus apósto1os: "Ide e ensi
nae a todas as gentes a obs-ervar quan
to vos mandei" ; bem como sua assis
tência diurna até o fim do mundo, de 
maneira que os apostolos, nesta assis
tência, foriam a certeza de sua infali
bilidade ao ensinar a doutrina revelada: 
"estarei convosco até a consumação dos 
séculos." 

Este Magistério Infalivel vivo que 
para o fiel dirime com segurança as 
questões de fé, e dita normas de acção, 
é uma das maiores graças que a mise
ricórdia divina concedeu aos homens. 
Por ela deveriamos dar graças a Deus 

A Iareja e a 
.ldade 

. nhecer a. verdade e acerta na pr-ati-
ca dos bons costumes, encontra no seu. 
menosprezo o naufragio mais ·compl-eto 
ria fé e na moral. Exemplo vivo é . o 
protestantismo. No mesmo século 4 rt 
que os Reformadores arvoraram a r J 1-

deira da . revolta,. já ,não concorda1S.m· 
siquer sobre o dogmâ principal do Cris
tianismo: a SSma. Trindade. B hoj,e é 
com esforço que certas confissões pro
testantes conservam nos seus adeptos 
a crença na Divindade de J esús e na 
Inspiração das Sagradas Escrituras. A 
tendência geral ao menos nas camadas 
intelectuais e para um liberalismo que 
pouco disto do ateismo racionalista. 

Fóra da Igreja não ha salvação. En
trando no novo ciclo litúrgico do ano 
eclesiástico, destinado mais à instrução 
dos fiéis, comecemos por uma resolu
ção firme de acatar sempre e em tudo, 
absolutamente em· tudo, os ensinamen
tos do Santo Padre. 

instruç~o 
Média 

na. 

o professor L. Thorndike, dá · Bispo de Orle:ms, sob Carlos 
Universidade de Columbia, reali-1 Magno, dizia que "em todas as 
sou ha meses umas palestras so- cidades e vilas dá sua diocese os 
bre a Igreja e a instrução, prin- padres deveriam prover escolas 
cipalmente secundária e primá- nas quais os fieis poderiam man
da, durante a Idade Média. dar os filhos, gratuitamente, 

fessores e magistrados e adjunff 
tos de impostos. 

Quanto ao ensino superior bas
ta afirmar que na Igreja Uveram. 
origem as universidades ~ue até 
hoje subsistem. 

A tese do prof. Thorndike, to- aprender as primeiras letras. E 
mado em copiosos documentos não se trata de- um documento Emporio, Padaria e 
era este: "Durante a Idade Mé- violado. Confeitaria Paraná 
dia, o ensino secundário e pri- O Coneilio Lateranense, deter-
mário eram largamente difundi- minava que toda Catedral deve Genéros alimentfoioo, pãe.. e · 
dos. manter um professor gratis para biscoutos de todas as qual!-1 

Era aliás essa a opinião dos os alunos pobr-es; dades - Aprompta-se encom-
estudiosos e historia.dores, exclui- Os prof-essores eram muitas ve- mendas par.t ca,samentos, bap-
dos os superficiais e anti-cleri- zes leigos que se entregavam em tisados, "soirées ", etc. i 
cais desejosos de afimar contra todas as cidàdes. AVENIDA BRIGADEIRO ) 
a propria evidência que a Igreja Isach, outro ccinheceder da LUIZ .. ANTON10 N." 1191 il 

PHONE: 'l-CIB53 foi inltniga da instrução. época, afirma que haveria em r 
Citando Charles Jordain, o cada cidàde número i~ual de pro- ,,-----,------=.......! 

conferencista atirma. que a or
ganisação atual do ensino frsn
cês é inferior à medieval sob 
Carlos Magno. 

Antes da invasão nonnanda 

Marmoraria Vidal 
Especialista em tumulos de marmore e granito. -

Preços modicos. - A. VIDAL NETTO. - ALAMEDA 
. BARÃO DE LIMEIRA N,0 108. - Telephone 4-2312. -
SÃO PAULO. 

REGENERAÇÃO - Da Repu
blic, com Barton Mae Lane. -
Um presidiário capta a confian
ça, de um milionário, ::om a in- 1 

por exemplo já se ensinava o in
glês em várias escolas francesas. 

---------------------------· A "Ordenança" de TeodoJ.to, 

1 

. -__ ..,..-.. ----~---.-.. -.. ---------. ------------------- :-::. ======:=-~:::-.. _:.,-_::-.. :,:;_:, 

e as i n, ir.as·, 

·S·ó na 
Brins, Linhos e Aviamentos'? ••• 

CASA 
Largo sao Bento, 40 :- (S. Paulo) • 

AOS VE.N'QA1S ·ESPEClA ES 

A L: BE: a·r º' 
Rua Frei G'aspar;áe .;.··csantôiS' 

SENHORES ALFAIATEsj 
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FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 

• Syphiiis 
Rheumatismo 
feridas em geral i 

VINHO 
CREOSOTADO 

ele João da Silva 
Silveira 

~ANDE TONICO 

AGRADECIMENTO 
~- S. O PAPA 

DE 

Segundo inrormaÇões recebi.das 
pelo Itamarati, o cardeal sccre
t~rip de E.%itdo do Vaticano rei
terou ao si·. Hildebrando Acioli, 
embaixador do Brasil junto à S;m
t.a Sé. os agradecimentos do Su
mo Pontífice ao governQ brasi-· 
lelro pelo simpático apoio dado 
às comemorações do 50.0 aniver
sário da Encíclica de Leão XT:CI, 

. "lwrum Nova.nun". 

te 

c16~(!~ .MIi~ e 
1. 2-, d• Molo, 80 a 90-Caixa Postal, 2020. 

SÃO PAULO 
,IIIIIJtf 

lNTERVENTORIA 
FEDERAL 

A Secretaria da Presirlénchi, da 
Reptíblica distribuiu dia 3 uma 
nota na qual declara. que, ha
vendo o sr. Adernar de Barros 
solicitado exoneração do cargo de 
interventor federal no Estado, foi 
nomeado para substituí-lo o sr. 
dr. Fernando Costa, Ministro da 
Agricultura. 

O novo interventor tomou posse 
dia 4, . no Ministério da Justiça, 
e embarcou n~ dia, à noite, 
para esta Cap:ita'l, onde dia 5 
assumiu o exercício do cargo. 

TRANSPORTE OBRIGA
TORIO E GRATUITO DE 

MALAS POSTAIS 
O Presidente da República as

sinou de<,reto-lei dispondo sobre 
o transporte de malas postais. 
Pelo referido 4ecreto-lei, o trans
porte de mala.<; postais e objetos 
de con·espondência sem limite de 
valor, peso ou volume, é obriga~ 
tório e gratuito em todas as em
presas ou companhias de nave
gação fluvial, lacustre e maríti
ma e de estradas de ferro fede
rais, estaduais ou municipais, as
sim cpino nas einpresas ou firmas 
individuais qne explorem o trá-

fegfl r<><iovµi,rio. 

PARA 

a til ww 
Estabelece ainda o mesmo de

creto-iei que nos ónibus, cami
nhões ou outros veículos a motor, 
poderão ser colocadas quando 
convenientes ao serviço postal, 
caixas destinadas a coleta-r em 
viagem eartas e ca.rtões postais. 
Deter,.Jina tambem que em caso 
de acider>'<e com veículo a servi
ço do'; correios todo e qualquer 
veí,:-alo que passe pelo local é 
rÀ:Jrigado a transportar para a 
agência mais próxima as m;V,las 
e o representante postal. 

DECRETOS-LEIS 

O sr. Presiden1,c cja República 
assinou um decreto dispondo que 
o registro de nascimento de me
nor abandonado, sob jurisdição 
do Juiz de Menores, poderá fa
zer-se por iniciativa deste titular, 
à. vist;J. dos elementos de que dis
ptlzer e com observancia no que 
for aplicavel do que dispõe so
bre o registo de menor exposto. 
o decreto n.0 4.657, de 9 de No~ 
vembro de 1939. 

CONSELHO NACIONAL 
j DE :IDDUCAÇÃO 

O Conselho Nacional de Edu-
\ cação realizou uma reunião, na 

qual foram unanimemente apro
vados os pareceres: n.0 113, da 
Comissão de Ensino Secundário. 
referente ao pedido de inspeçã~ 
permanente para a Escola Nor
mal Livre "Patrocínio de São 
José", Estado de S. Pa.ulo, con
ctu~ favoravelmente; n.0 114, 
da Comissão de Regimentos, refe
rente ao regimento interno da 
Escola de_ Belas Artes de S. Paulo, 
para efeitos . de reconhecimento; 
concluindo por que pode ser o 
mesmo aprovado. 

ESCRITõRIO 
DR. JUR. K. SCHEYê: 
Corretagens de imóveis e 

negócios 
Av. S. ,João. 324 - S. Paulo 

s_obr. - salas 12-13 
c. Postal: 3817 

Negócios de ocasião: 
Bar conhecido. com boa fre
guezia, lucro R-s. 3-4 :000$000 
Rs. 40:000$000 e mais outras 
ótimas oportunidades. 

ACôRDO COM O PARA
GUAI 

Foram trocadas cm /\ssunciio 
as ratificações de um acõrdo ~n
tre o Brasil e o Paraguai, esta
belecendo as bases de um inter
cambio ferroviário, cultural e eco
nômico concluído em 24 de Junho 
de 1939, no Rio de Janeiro. 

NAVI08 NACIONAIS 
EM PERIGO 

O "Potengy" foi alcanç,a,do por 
forte temporal na costa de Sta. 
Catarina, ficando em perigo. Aos 

DORES DE GARGANTA GRIPPES 
,..._ '.1' OS S E S CONS'I'IP AÇõEH 

BRONCHITES 

SÃO AS MELHORES PORQUE CONT~M 

GAYACOL 
PRODUCTO DO 

t.ABORATORIO WOASAN 
'AIXA POSTAL N.0 -4721 ~ 

LTDA., 
8Ã0 PAULO 

4. 

«ELIXIR DE 
NOGUEIRA,. 

Milhares de curados 

l 
INTERVENTORES EM 

,VIAGEM 
pelo menos 27 pessoas foram 

BR A SIL 
sinais de S. O. S. acorreu o "Ita- MINISTRO DO EXTE- Reasmunin o exerc1c10 do seu mortas e 60 fica.r,am ferJrlas. 
bqrà ". que conseguiu a.\ç;,

11
çú- 1,-argo o Comte. Amaral Peixoto. Da.nos consideráveis foram ca.n~ 

lo, pondo-o a salvo. RIO}{ DA ARGENTINA interventor redera! no Estado do sados às propriedades. As inves-
'T'ambem o "Fanapo", do Lloyd Rio, que regressou de sua via- tigações, procedidas pelas amo,. 

Brasileiro foi envolvido por fort,e A bordo do "Uruguai", pl'OCC- gmn aos Est-ados Unidos. cidades competentes ~a.m 
tormenta,, na barra do oort.o, dent.e elos Estados Unidos, che- que as bomba.s foram lança.nas 

· , • · 4 R. d • Chegou ao Rio de Janeiro 
quando viajava para Rio Grande. 1 gou Ula ao 10 -0 Janeiro o por aviões aremães. 

1 ], · R · · d:m 4. por via aérea, o sr Paulo 
e após longa lula conseguiu abri-

1 
.~r. ,<'ririque Ut>: Gumazu, novo · O Encarregado de Negocios do · i · l Ramos. interventor fe<lcral no · 

ga.r-se n.a.qucle porto. 1 n:1 ms ro do Exterior da Argen- Maranhão. · Etre em Berlim recebeu .instrn-
Ainda o navio frigorífico do : tma. . çóes para pr-0test.ar, nos termos 

Lloyd. "Henrique Dias", lutando i Apos permanecer dois dia.s na- • Embarcou pelo avião de car- l mais enérgicos. jt1nto ao governo 
contra. terrivel tempestade. cm ; qu~!a Capita.!, o ilustre visitante reio da Condor pam o Acre, afim àa. Alemanha, contra a vio1ação 
viagem para 

O 
Uruguai. consçgum , via_1ou para esta Capital, de onde de rea.ss11mir o exercício de seu I do território irlandez e para exi

salvar-se, comunicando porem es- ' seguiu para Santos. retomando cargo, o sr. Epaminondas Mar- gir indenisações e reparações pc
tarem feridos varios tripulantes. 0 vapor que o conduz para. a ! tins, interventor federal naquele los danos causados às proprie-

0 "Taubaté", conforme co- Argent:na. Território. dades. 
municado recebido pelo Lloyd, Recebeu ainda. instruções para 
conseguiu arribar a East London. CA lJTF7LLAS DO MONTE DE SOCCORRO exigir garantia.s de que os aviões 
na Africa do Sul, com a\·arias ! . · li;} fl wP ~t\ - JOIAS USADAS E BRILHANTES ...,... l alem.ães não mais sobrevoem o 
causadas pelo violento temooral 1· · U li ~ · · território do Eirc nem as sua1,1 
que a.ssoJa a região. Na sua tri- Compro pag;indo os melhores preços águas 1,crrltoriais.' 

ir~\!::,\:i!:~: feridos, e um ' :~l{l ~;are:_oP::~; D e i U ~li o n a e o I 

CHUVEIRO ELtTRICO 
H I DR o. 
TÉRMICO 

l 10 e 220 volts. 
2 2 O $ O O O 
Garanti
do por cinco 
nnos. inclmi
vé a re:si.,;,;-

EXTE.RIOR 
1 

1 NOVA CONFERÊNCIA 
i NO PASSO DE BRENÉR 

confirma.ç~ oficiais, que for
mações motorisadas alemãs já se 
movimentam dentro do territó-

\ 
téncia. 

I e~~ "?cmon!tração 
~ .. detalhes 

com 

rio i;írio., Espera-se para breve 
Mu;;.solini e Hit'ler confcrcn- o csc:larecimento da situação, pre

claram mais uma vez no Passo vendo-se que a Síria será trans
de Brenner. A reunião dos dita- formada em cenário de guerra 

. dores foi realisada no dia 2 de entre .as forças do "eixo" e as 
1 Junho, tendo a duração aproxi- da Inglaterra.. 

GNrRA (W!.Cos BRANCOS1 
E QUEDA DOS CABELL05 

AMARAL & FRANÇA 
Rua da Glória, 24 - Loja 
Telefone: 2-8181 - S. PAULO 

mada de 5 horas. Estiveram pre- 1 

1 

sentes a~ encontr~ _os ministros VENClDOS OS REBEL
do Exter10r da Itaha e da Ale-

i manha, conde Ciano e von Rio- DES DO IRAQUE 
bentrop respectivamente. 

NOTICIAS MILITARES Uma reserva absoluta cerca o 
-,0-----~-,,.... encontro dos dois chefes de Es-

0 Presidente da Rapública as- ta.do. Como tem acontecido elas 
sinou decreto na pasta da Guerra vezes anteriores. cspcr·a-sc que 
promovendo ao posto de general importante consf'qnências adve
de brigada os coroneis José Agos- nham da conferência do Passo 
tinha dos Santos e Mário Xavier. de Brenner. 1 

• O Presidente da República 
assinou decreto~ na · pasta da. 
Gocrra, nomeando o coronel Jua
rez Távora p~ra adido militar do 1 
Brasil no Chi:le. e o major Eleu
tério Brun Ferliche para idênti
cas funções junto às nossas re
presentações diplomáticas nas Re
púb!ka,s do Perú e do Equador. 

• Embarcou dia 6, em Nova 
York, de regresso ao Brasil, a 
bordo do "Argentina", da Frota 
de Boa .Vizinhança", o Almiran
te José Machado de Castro e Sil
va, chefe do Estado Maior da 
Armada, acompanhado de sua es
posa e de seu ajudante de or
dens. O Almirante Castro e Sil
va fora aos Estados Unidos a 
convite do Almirante Harold 
,Starck, tomar parte na reunião 
de chefes navais das repúblicas 
americanas e tambem assistir às 
manobras realizadas pela esqua
dra norte-americana. 

COMPRA-SE 

o.uno 
e PRATA de qualquer es
pecie. Antes de vender seu 
OURO é de seu propl'io in
teresse consultar os nossos 
preçoi,. Avaliações gratis. 
Tambem compro prata, den
taduras e ouro baixo. Rua 
São Bento, 549, 1.0 andar • 
sala 6, prox!mo ao largo São 
Bento. - São Paulo. 

TERMINOU A GUERRA 
EM CRETA 

Conforme noticiamos na se-
mana passada, o evoluir das ope
rações na ilha de Creta desfavo
receu os inglezcs que se virnm 
forçados a abandonar esta im
portante base grega. 

O rei Jorge II da Grccia, que 
se encontrava em Candia, exilou
se no Egito, pretendendo ao que 
p,a.recc pa.ssar para a Inglaterra. 

O alto comando inglês noticia 
que a esquadra brita.nica con
seguiu retirar 15.000 neo-zclande-

NOT AS ECONô.MJCAS E: ses da tlha. O comando das for-
FINANCEIRAS' ças alemãs comunica que foram 

aprisionados 9.000 combatentes 

O Ministério da Agricullura aliados. 
esclareceu, a respeito das por- A guerra de Creta terminou 
centagens no pão mixto, que as praticamente com a retirada da 
quantidades estabelecidas com a I "Royal Air Force.,, por falLa de 
retiradas das misturas de arroz aerodromos. . . 
e milho clesgerminado foram de 1 

85% de farinha de raspa (!e , GRAVE A SITUAÇÃO 
mandi?ca, po~·centagem esta que I NA SIRI A i 
entrara em vigor a partir de 1,0 . 1 
de Junho. )l; das mais graves a situacão 

-~d.uzida a porcentagem das ,, militar na Síria. A autorização J 

m1st~1as. de conformidade com do governo de Vichy para que 
o ac_ordo en~re o. Brasil e a Ar- , as tropas e a aviação germanicas 
gc1:tma, o pao mixto tornar-se-á I pudessem transitar pe:Ja Síria, 
me'lhor e mais saboroso. 1 creou para a Inglaterra uma si
• As rendas federais em São I tuação muito delicada, dados os 
Paulo, em Maio foi de 48.563 :080$. i interesses britanicos nesta parte 
superior em 12.060 :750$000 cm I do Orienle Próximo. As forca,s 
relação à arrecadação do mesmo ; rebeldes irakcanas, ora vencid~,. 
mês do ano passado. A renada da I receberam por intermédio da Si
recebedoria de 1.0 de janeiro a 1

1 
ria, auxílio do "eixo" para a Juta 

31 de Maio próximo findo, ele- contra a Inglaterra. 
vou-se a 204._207 :791$800, acusan- , A política anglófoba desenvol
cto um aume_nto de 26.319:755$900 1 viela pelo governo do general 
sobre a renda de igual período Dent2, Residente Geral irrita a 
no ai10 de 1940, tudo levando a opinião pública inglesa, que se 
crer que no corrente ano haja mostra decidida a tomar medi
um aumento de mais de 100 mil das radicais. 
con,.tos de réis sobre a renda. do A imprensa é unanime em ex!
a.no anterior. enquanto no ano gir a. ocupação da Síria pelas 
de 1940 houve o acréscimo de forças do general Wawell. Gran-
48 mil contos de réis em com- des formações brita.nicas estão 
pa:ração com a. renda do ano pre- postadas na fronteira da Síria 
<;~te, com o Irak:. Diz--set ajndJL se~ 

Depois de uma campanha que 
durou algumas semanas, terminou 
o conflito entre os ingleses e os 
rebeldes iraqueanos. O sr. Ra
chid Ali, 1.0 ministro que chefia
va o movimento sedicioso, refu
gioucse no Iran. 

As tropas iraqueanas solicita
ram o armistício que foi aceito 
pelo coma.nclo inglei. A Ingla
terrn reconhece a independência 
do Iraque. 

Foi organisado um novo gover-

8 !:Lo t i e i a s 
do Mundo 

1 ESTUDO - o President( 
Roosevelt estuda presente

ment,c o projeto de lei que per
mite ao executivo requisitar as 
propriedades que sejam indispen
sáveis à defesa. Nacional dos Es
tados Unidos da América do 
Norte. 

no iraqueano sob a chefia do sr. 
Janil Madfai. que vinha cxer- 2 OCUPA()AO As tropas 
cendo essa mesma fum,ão até ha britanicas oeuparam Mossul. 

poucas semanas. quando foi der- , 
rubado J){)lo sr. F,achid Ali. 3 E~C~ARI~Cl,'IIEN'l'O - O mi-

Com o esmagamento das últi- mstio Malsnoka prestará es-
mas resistências revolucionárias clarccinrnntos sobre sua recente 
/lo Inglaterra conseguiu a.firmar ~ visita à Euro:ia, 
seu predomínio nesta região, alem 
de se estabelecer cm bases csLra
légicas para fazer face à uma 
possível invasiio alemã do lado 
dr. Síria, 

DUBLIN BOMBAR
DEADA 

Nr. madrugacta cto dia. 1.0 a 
capital da Irlanda foi violenta
mente oombardeada. 

Os aviões atacantes, ae nacio
nal idade alemã ,;ó arremessaram 
4 bomba., no centro e nos su
búrbios ele Dublin, mas os pe
tardos arremessados eram super
explosivos que causaram 27 mor
tes e 80 feridos. Os danos maw
riais são vultuosíssimos. O go
verno do Eirc publicou a respeito 
a seguint,e nota: 

4 I\S~EMBLU,\ - Na Assem-
bléia. do f',i rLido Traba.JhisLa 

int,lê.s foi reg, itado por 2.400.000 
contra 19.000 votos, uma :suges
táo para. um c,tcndimento com 
Mussolini e Hitler, · · · 

5 COllIPRA - A Thaillandia 
pretende comprar petróleo da 

Inglaterra, 

6 TENSÃO - :s muito tensa a 
situg,ção entre os governos 

ele Vichy e o rlf' Londres. · Espe
ra-se pn ra brc rc o rompimento 
completo. 

7 TJtANSPf'''.TE - O governo 
r:olombiano lama providên

t·i.ts nara snpr',· a falta ele I rans
p;irl ,,s marítimos de seus riro~ 
dutos. ' 

"O governo la,mcnta ter que 8 FALECIME'.'lTO - raw,-r\.l 
anunciar que, em consequéncia dia 4. cm Doorn, na Ho\ancla, 
elas bombas lançadas nas primei- o cx-caiscr ela Alemanha. Gui
ras horas de sábado sobre Dublin, 1 ano!!. 

Secção especin.lizada em artig-os }lara Noivas 
Linha~ - Cambraia Baptista ---· Cretones 
Cobertores - l.,ençoes - Fronhas - Sedas 

Filós - Grinaldas - Colchas - etc. 

Na sua grande secção de 
REND.AS 

para roquete, alva e para toalhas de altar 
tem as mais lindas, feitas a mão e a máquina 

RUA DA LIBERDADE N.º 100 
Phone 2-259~ São Paulo 
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São Paulo, 8 de Junho de l!:Ml LEGIONARI(E - '1 
. -·-----------

o lnteri 
RIO CLARO dios, saindo vencedor o segundo 

por 6 X l. 
Congregação !Uariana - No As 16 horas. outra importante 

dia 18 dê Maio, a Congregação part-ida !)ntre Casado x SoHei-
1\íariana de Nossa s~nhora das ros, que resull-ou um empate. 
Gragas, com séde na Igreja de Assim foi dignamente fe6te-ja.do 
SH.nta Cruz, reali:<ou o seu ter- 1 o dia tão glorioso para os Moços 
ceiro dia de rewlllimenio do pre- perLeur:enk.s a css-& falange ma
sente MIO. Compareceram 10'7 1·iaiui, que teve a conti-lbui<;i>o de 
postulan~ entr,_, Congregados, todos os m,arianos. terminando 
Aspirantes e Candidatos que com com vivas a Cristo Rei. 
toda a devoção e sacrlfieio dis
pensaFam os d€veres particula
res, p,ara servir a Deli$ e Ma1ia 

,, Santíssima, mosLr:.mdo-se sem
pre fleis no preceito de sua san
ta religião que é a sempre triun
fante Igreja Cató!ic.a Apostólica 
Romana. 

Foi o seguinte o programa do 
s.anto retir.ç, que teve illic\o às 
~,30 ho1~ com Oração da Ma
nhã; às· 6,46 recepção de fitas 
aos novos congregados. 7 horas 
M1SSa com comunhão geral. 7,45 
Café, 8,30 meditu.ção, pregada. 
9 hor-as, Tempo livre. 9,30, Medi
tação pregada. 10 horas, Tem
do liv1>e. 1-0,30; Ofício da Ima-
-cu!Ada Conceição. 11 horas, AI-

Festa ele Santo Antonio 
Desde dia l.º do corrente, vem 
se realisando a trezena em lou
vor ao mtlagroso taum,i.turg-o, 
Santo Antonio de Pádua. O en-
cF:Tamento dar-se-á no dia 13 
com Missa e Comunhão geral dos 
associados. As 10 lloras Mis.sa 
canLada e sermão. As 17 horas 
imponente procissão perc01:rendo 
as principais ruas da cidade, e 
à entrada, benção com o SSmo. 
Sacremento, e lágrimas da Con
ceição. Após esses atos haverá o 
últ-imo leilão de prenda.o; cujo 
produto dessas re.,tlvidades re
verterá em beneficio das novas 
obras da Igrnja de Santa Cruz. 

CACHOEIRA 

Mês de Maria - Conforme os 
anos a,lltefiores, teve grande bri
lhantiSll].o as festas em honrn à 
virge~ -Santíssima. 
Dura.nte todo o mês !.louve reza 
solene. 

Aos domingos ,,aía.m bellssimas 
procissões da Santa Casa para 
a Matriz, com grande afluência 
não só de marianos e Filhas de 
Maria mas tambem de povo. 

Dia 11, consagrado universal
mente ,ao Mariano, após a belis
síma procissão condizindo a ima
g·cm de Nos.sa Senhora Aparecida, 
foi imposta a fita de noviço aos 
Srs.: José Rodrigues Teodoro, 
Antonio José da Costa, ,Jarbas 
Leitce dos Santos e ao menino 
Mário Ferreira.. 

Dia 31 a,pós a p1eaosa. prôciSsão 
de encerramento foi imposi,a a 
fita de aspirante de Filha de 
Maria ,a 8 jovens. A seguir o 
Revmo. Vigário dtrlg·iu uma pe
quena cxhortação ús novas ai,
pirantes. 

Federação Feminina 
A situação religiosa em nossa pátria e o 

apostolado da Filha de Maria 
AnaTTz<•moi; rnuilo supPrJ'i. trabalho tenaz f! nefasto dos J'Paçrw, de trabalho ~tlçtente ~ 

cialmente, a situai;üo religiosa j inimigos ela verdad(>, na f;tina i d~ sacrifício. ~xigem ~4do 
em nossa Pútria. A impres- de semear a heresia e o eles-

1 
dos outros, es~ec1allllente qos 

Festa elo Divino - Após nove- são é triste, por mais qnA 1:fl crédito ela rflligifw, Gragas ao sacerdotes; exigem não ~ o 
moço.! 

12
,
3º horns, Ensaio de C na preparatória encerroú-se dia "ll~il'a reao-.ir contra a 1.flnta- 7.Plo, digno de melhor causa, heroismo, mas ~ imI>q~sivel, cantos. 13 horas, Via Sacra. - Mês ele Maio - A nossa 011- ,, " ,.., 

- t· · · d 1.° do conente com grande jú- ". ão <lo Jles-sim_ismo. que os caracteriza, alaRt.ram- at? o milagre; mas não que-:rn,45, tempo livre. 14 horas Vi- g1,egaqao p,ar 1c1pou mcorpora a " d 
sita ao SSmo. Sacramento e Nos- n-0 encerramento do mez Maria- bi:l.o a festa em homenagem ao E1m primeirn lugar, é a. ef\- He, nas cidades 0 nas vilas, as rem que se lhes peqa na a. 
sa Senhora. 16 horas, Hora San- no, p1,om<Wida pela Pia União das Divino Espírito Santo. cassez de sacerdotes, a. lasli- su1iers1.ições do espiritismo, as que os importune. 
ta. 16 horas reunião extraordi- Filhas de Maria, da Igreja Ma- Dia l.º, à6 7 horas foi ceie- mav'el ·d·esproporg~o entre as heresias protestantes servidas Ora, que coração haverá que 

nária, que foi procedida pelo 
Revmo. Pe. Diretor. Augusto Ca
sagr~,t\t, ~~~ndo pr~sente tam
!Jém o '\iíce-dlretor,' Clérigo An
tonio dos Santos Baldive .. 

tri:1:, na comunhão geral e na brada a Santa Missa, tendo ha- necessidades espirituais das pela palavra dos emissários amando deveras a J-e13ús O.ris• 
Pl·oci·ssa-0 • vido Comunhão geral. dessas seitas e pelos folhetos, to, não sinta a· mesma dôr 8 populações disseminadaH em 1 · 

As 9 horas. o Revmo. Vig.ário livros e imp,ressm; que espa- a tristeza que fizeram chorar 
vastos territórios e o número F' h D à i t ,. J Igreja ;de Sant.a Cruz _ ara- cantou a Santa !11issa. As 17 lham, a granel, iludindo a bôa o .. 11 o de eus V s a· ... e• e-
d e ope.J·ários eva11gélir.Ofl. · 1 1 · t d · lh "ª-s aos cs_ foroos das associações horas saÍU a magestosa procissão 1 fé elas almas simples e 1gno- 1 rusa em rngra a,, qU!l,~ o ~ , e 

""' . QuantoR milhares de a mas d · ºfº q,1 religiosas desta Igreja, tendo à do Divino, tendo percorrido vá- rantes. 1 eparam assim sacri 1c"""9s os 
Abert-a a presente sessã.o, o frente O ineançavel vener.ando Pe. rias ruas à entrada houve ser- vivem à mingua d·e toda ins- Vem, finalmente a fatal , interesses da glória de Deus e 

Revmo. Pe. Diretor enalteceu o Luiz Benedetti, estão bem adian- mão e reza solene, 1.rução religiosa, sem noção d.e mercia de um gran'de núm~ro, das almas? Que Filha de Ma• 
bom êxito alcancado neste san- tadas as obras deste templo, es- Foi nomeado festeiro para o Deus, ela al!lla, e da vida fn- de católicos, para os quais to-! ria haverá sobretudo, que ouse 
to recolllimento_. 110 compareci- tando já concluído as duas ca- próximo :mo o s.. João Pereiral tu,ra! do,; os devere;; erismos re-su-: oi;Lentar aos olhos d9 P\'.l'tllico 
111Pnto de um llum número de pelas latenüs de Nossa senl,Jra Fontes. \'em, t'lll :-;eg1111clo lugar, 0 mem-sfl 11un1 pe111w110 m'.unero Ia sua angélica at.itµflEl, no mo-

filhos de Maria. fazendo votos ... ,__ ============================ de pr:'t1.icas piedosas. l•'ale-se, i mento de receber a .Tesús, no 
para que todos se conservem na 1

1 do Carmo_ e. ~e. Santo Anton~o, p<>1·é1n, n~ necess1·c1ade de 1·11- 'i coracão, e não experimente, . . I Breve tera m1c10 a construcao " · - - · 
fide1i . . -:se s~ntuário glorioso, 1 da cúpula e a fronteiriça con; a M . sab;-0S Jeswª ,!!,as tensificar a instrumentagão. nesse co.ração, o ardor de um 
ergu,~u ""'" _, lto .º es;anda'.·te I sua escadaria, que vem. realçar ana e os & a. religiosa, de auxiliar ª bôa apostolado divino em pról da 
de Cristo. Em s{·gmda. 101_ feita a beleza do alto ele santa CrUV,. I imprensa, de difundil- as bôas religião de seu Deus? 
a leitw·a geral d,, secretaria e Os sábios da Companhl.a nun- Uma beh, eslaLístioa em abo- leituras, <IH evit a.r os espetá- 'f, cPrto que O primeiro e 
da tesouraria. Apó:s essa demons- 1 Ping-ue-Ponguu _ Breve 1.erú. ca laltaram r,om o tributo dt· gra- no da no8sa afirm.ação. <·ulos perigosos. d0 :mbstrail·· principal agente da salvaGão 
t.1:aG~O, foi feito ,1, clistribúição dos I início O campeonato interno de ti.dão à ramha do céu. Este número eleva-sf' a 2.207 se ao jugo <las modas conde- que Deus a todos dispensa, 
distmtivos aos novos congrega- 1941, estando já aberto na séde o eminente teó!Qgo e doutor obra~. nadas pela mod~stía. Cl_'i~tã: de das almas é a graça divina, 
dos que fizeram o Aspirantado de as inscrições par.a esse Impor- exímio Pe. suarez, dizia que, de- 93 - Sobre a vida da. Santí~- amparar as boa,s 1111cmt1vas f mais ou menos abundantemen• 
dois anos, e aprova.dos pela dl- Lante esporte da bolinha bra.nca. pois do conhticimento oo Deus si.ma Virgem. 206 - Sobre a., e,m pró! da aGão Rocial cató- / t.e. Nã.o' 0. menOl;I certo, po-
1·etoria, os senlloms: Valdomiro Este ano haverá a dispute, de e de Je-,us cristo. nenhuma dou- gramJ,•;,;as e 1irt>vill'>gios dl· Ma- hca H notai·0mos, quasl sem- 11,ém, que a graça, pa.ra frutJ, 
Casagrande, V,•ukio Cavichioli. ,1 l'i<:us lll<'d:rlha,; oÍ(sre,·icw.s pum trii,a enl'ontrava mais util e ria. !r8 · ·- Sol)I'<' a lil.urgia da pre, um gest .. o rio múu humo1·, ! fiea1·. requer a cooperação da 
Emilio Ceni ,Junioc, .Joüu Vi,·irn esse torneio. mais digna dum verdadeiro teó- Mal'ia; 36 ·-- sobre os mistérios de Pnl'arlo <, d,' in<lifornnça, co- vontade humana. Que seria 
Brito, José de Marcos e Thelio Salve Maria! logo do que a que respeita à Mãe e festas de Nossa Senhora em mn se o a:-;:-;unto não lhes v.er- da Igreja Católica, sem O zelo 
ParoU. . 1, ,--------------, de Deus. geral; 34.4 - sobre a Imaculada ten-cesse. .F)les terão ca,paei- dos seus , apõsJ~{}s, dos seus 

QUANTAS noites e dias de E quando da horrencta olasfê- Cooceição; 2'74 - sobre as ou- dade suficiente para censurar mártires, das suas virgens, 
Aniversário da Congregação -1 tormento? Com dores de mia, de Lutero que declarava não tras festas; 280 - sobre a Devo- o descalabro moral da socieda. dos seus santos? .•• 

Em 3 de Maio, esta Congrega- dentes, ouvidos, nevl11lglas, saber distinguir a ss. Virgem <;ão ª Mari-0.; 117 - sobre as de e as falhas das organiza- Que será., finalmente, da 
ção comemorou, 0 seu 16 aniver- que tiram por completo o dos demais bem.a,=tur.ados, igua- devocões particulares: Mês de ções católicas, mas não pos- nossa sociedade, se nós, que 
sário da fundaçüo. com Missa e somno e a força para o tra- 1ando-os aos simples cristãos, Maria, Rosário, escapulário, etc.; suem a homb,ridade que de.ri- n.os ufanamos de militar 11a 

Comunhão geral. No dia 25 rea- balho. "VUG" Balsamo ln_ ' BeJaismino, com o coração a es- 266 - sobJ:e as Congregações V'a do carater genuino e no- vanguarda da falange gloriosa 
l!sou-se no campo do Grêmio Re- diano acaba com esses en- caldar de relo pe1a. honra da Marianas e Confra1ias da San- bre para se constit.uil'em par- elos discípulos d-e Cristo, que 
creat!vo, o grandioso festival Ma- commodos. Nas pharmaclas Müe de Det.i.s, excla.ma: "ô lin- tíssima Virgem; 45-1 - ~obre a.s celas vivas. unidacles precio- temos por Mãe a mais ardoro-
riano, com diverso~ jogos, como e drogarias. íIUa digna de llt'r arrancada! ô Peregrinaçõe:,;, n•líquias e Mila- sas, elementos beneficos de sa dos apóstolos, fecharmos os 
quebra-póte, ovo na colher, corri- Lab. "VUG", Caixa Pos- bl.a.sfêmia inaudita! Fazei, Vir- gre,s; 82 - finalmente sobre mú- ============== olhos para não vêr as chagas 
das, etc. Às 14 horas teve início tal 2175 - s. Paulo. gem Santíssima que eu cante os sica e belas arles em honra da fiei! dizer quantos filhos não que deformam' as almas, c~-
o grande jogo entre Moços x Mé- "---------------• vossos louvores! Dai-me força Mãe de Deus. conquista para Maria. a obra ramos os ouvidos ao grito su

para rebater os vossos inimigos Estende-se ainda outro imen- ele educação que a Cl!mpanhia plicante do Redentor, que nos 
(1). E prossegue numa série de ,so campo, f'l11 que a Companhia sustenta por todo o mundo, cu!- revela a sua sêde de almas; 
veementes increpações contra o se empenha por traduzir [em I tivando ao mesmo tempo a in- se c.ruzando os braços perma
in!c!ador do protestantismo, de- obras a seu especial afeto a N." teligência pelo ensino e o· co- necermos espectadores l;)aSSi· 
fendendo acerrimamente a dig- Senhora: A educação da Juven-

1 

ração pela lições de piedade. vos do naufrágio da fé e da 
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Í MAN·"rEIGA FRESCA i 
~ = 1 Quilo 8S5oo 1 
i só na CASA LIBERO j 

n!dade de Maria. tude. Uma das suas primeiras preo-1 moral, recusando atirar um 
A dedicação dos filhos da Com- Escreve Bartoli no seu livro: cupações éinspirar à juventude salva vida às almas que pere. 

panhia para com Nossa Senho- "Santo Inádo de Loiola'' falan-, uma terna devoçã<J para com N.ª cem, porque não têm ninguem 
ra, revela-se a.inda na copiosa do _da dedicação dos Jesuítas pe-1 Senhora. 11: este o fim d.as Con- ! que <tS conduza a ,Jesús Cristo? ~ Rua L. Badaró, 485 - (frente ao Martinelli) ~ 
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biblioteca de livros publicados em la causa da Rainha do céu: . gregações Marianas estabelecidas 1 
sua honr.a. "Em primeiro lugar, seria di- em todos os nossos colégios." M. I. M. 

ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo 
Praça da Sé, 23 - 2. 0 andar 

Sala 13 

}ir. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

Rua Qu!ntino Bocayuva N ° 54 

- 3.0 - Sala 323 - Te!. 2-'1i'i6 

Dr. Miltou de Souza 
MeireUes 

Btrâ 11 de Novembro, 160 - 7.0 

amar - saJa '14 - 'Iel. 2-0025 

Dr. Carlos lilol'aes de 
Andirade 

'.lua Benjamin Constant, 23 -
~o andar • Sala 38 - Tel. 2-1986 

l;.uiz Gonzaga Parahyba 
Campos 
Ad:vogado 

{P~ Santa Helena) 
,Fraça da Sé, 247 - 1.0 andar 

Sala l.GI = ~~ ~ 

Indicador Profissional 
Joviano Telles 

-"l-

J. N. Cesar Lessa 
Advogados 

Largo da Mtsericordia N.0 28 

- Sa4a 904 --

Dr. Francisco P. Reimão 
Hellmeister 

Rua São Bento, 224 - 1.0 andar 
- Sala 3 - Tel. 2-1543 - S. PAULO 

ENGENHEIROS 

Amador Cintra do Prado 
Engenheiro Architect-0 

Architectura religiosa, 
residencias collectivas 
Libero Badaró N.0 

S. PAULO 

collegios, 
Rua 

641 

CONSTRUCTORES 

Affonso Butti 
Perito Construotor 

Estudos - Projectos - Orça
mentos - Construcções 

Alameda. Glette, 359 - Telephone 
5-6719 

MEDICOS 

Dr. Gil Celidoni-0 
Partos - Molestias de Senho-

ras - Operações 

Residencia: - R. Albaquerque 
Lins, 902 - Tel. 5-4156 -
Consultorio: - Rua Marconi, 
34 - 6. 0 andar - Tel. 4-8501. 

Dr. Camargo Andrade 
Doenças de senl1oras - Partos 

Operações 

L!~ E PROPAGAR O 

" LEGlONARIO 
Da Benef!cencia I"ortugueza e da 
Maternidade de São Paulo -

•• Cons.: R. Senador Feijó, 205. 
Te!.: 2-2741 - Das 14 ás 18 

E' DEVER DE TODOS horas. - Res.: Trav. Brig. Luiz 
Gi;ii Q,A.:1:.UQ.~J~,QS Amon1Q, 22 - T-el.; 2-6035 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

Clinica ge111l e molestias de 
senhoras 

Cons. Rua Libero Badaró, 13'1 -
4.0 andar - Telephone 2-227-0. 
Res.: Rua Thomé de Souza, 65 -

Telephone 6-0565 

Dr. Celestino Bourroul 
Residencla: Largo São 
N.0 8 - Tel. 2-26-22 
RUA 7 de Abril, 285 

á:; 5 horas 

Paulo 
Cons.: 
Das 3 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - Molestias de senho
ras. - Cons.: Rua Senador Feijó 
N.0 206 - 2.0 - Predio Itaque
rê - Te!. 2-2741 - Res.: Tele
phone 7-1268 - Consultas daa 
10 ás 11 e das 14 ás 17 - sab-

bados, das 10 ás 11 horas. 

Dr. Vieente de Paulo 
Melillo 

Prof. de Hygiene do Collegio 
Universitario 

Dh·ector do Sanatorio "Villa 
Mascotte 

CONS. R. Marconi, 34 - 6.º 
andar - Appart. 63 - Te!. 
4-8501 - RES. Avenida Agua 
Branca, 96 - Tele_pllo.n.e íí-88~ 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
MEDICO RADIOLOGISTA 

Radio - Diagnostico Exames 
Radiologicon á domicilio 

.tons.: Rua Marconi, 94 (Edlflcio 
Pasteur) - 2.0 and. - Tel. 4-8855. 
~-: R\lf. Tupy, 593 - Tele· 
,Jhone 6-4941 - SÃO PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGAN'l'A 

Dr. José E. de Paula Assis 
Adjunto da Santa Casa - Ope
rações e tratamento das moles
cias de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua 7 de Abril, 286 -
1.0 and. - Apto. llo (das 14 ás 
17 horas) - Te!. 4-7551 - Re.s.: 

Tel. 8-2<!32 

TODO CATHOLICO 

deve ler o 

"LEG!ON~ijAº" 

H0MEOPATI-IIA 

Dr. Rezende Filho 
C)ns.: Rua Senador . Feijó N.0 

206 - 7;º andar - Tel. 2-0839. 
Das 15 ás 18 horas....;. Res.: Rua 
castro Alves, 597 - TeL 7-8161 

DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomeu 

Cirurgião-Dentista - Badiologí&a, 
ta - Pela Escola de Pll.armacla 
e Odontologia. de São Paulo -
Clini~ Dentaria. em Geral -
Raios X - Diathe.1:mia - hlfra. 
Vermelho - Coagulação • ~na,. 
llll:Ullinação - Vitalidade pul
par, etc. - T.raba1bos por car• 
tão, hora ou orçamentos. 
Rua Martim Fra.nclse--!l, 97 - Tal. 

5-M'l6 - S. PAULO 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de dout.orado da Fa• 
culdade de Pharma.cia e Odon
tologia de São Paulo - Cirurgião 
Dentista diplomado .em 1914 -
Ex-dentista do Lyceu Coração da 
Jesui, - Especialidades: Pivow., 
Corôaa, P o n te s, Dentadura, 
anatomicas e sem abobada paJJr.
tina - Consultas: Das 8 ás 13 
e das 14 ás 19 horas - Q>ua.: 
R.ia Direita, 64 - 2. 0 andar -
Sala 7-7A - Res.: AI. Barão :lít 
.Pkl\$ta_®'.j faQ - a. J;',AIW.l 
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.tC ,cresceiú,e divergência entre a França e a ·Inglaterra a 
pro:pósito da situacão da Siria caminha para o estado de fran.-
ca hoStilfdade. · 

Ha entre a evolução dos acontecimentos em uma e outra 
das partes interessadas uma divergência radical. 

A incomp0tência demonstrada pelo govêrno de Londres na 
<lireçüo da guerra, que tantas vezes aqui assinalámos, causa 
uma natural impach~ncia no povo inglês, que v'ê tão mal acom
panhada sua heróica resistência e sua determinação de levar 
a guerra até a vitória, apesar de todos os seus sofrimentos. 
Porisso a opinião pública e os jornais ingleses exigem provi
.u<?ncias que evitem a iniciativa alemã na ocupação da Siria. 

Xa França, ao contrario. é o govêrno que, no seu afan dP. 
('Olahorar com a Alemanha. lendo facilitado a invasfw da Siria 1 
pela:cs tropaR do Reich, enche-se de 1<usceptibilidades entre a) 
i1mGaça inglesa de providên<>ias para sua defesa. e nii.o con
tando com o apoio ,la opinião pública do país, procura Pxcitá
la conlra os ingles0s, e fala repetidamente na necessidaclP d0 
.uwdidas militarPs para deresa rls rllgnidade nacional. <>om o 
11 .. tnito dio habituar o povo à idéia da necessidade da guerra 
..:cmi·a a~. rorças britânic:rn. 

lnd,,wutiveí é que os ingieseH não devRm deixar aos aie
i,1üe;; a iniciativa da ocupação <la Si.ria, Mas (· lamentavcl 
4uc o gov,•rno d<" LondreR. tão inPficiente c,m 1 odos os 011tr0s 
assnn1'os. pareca com se1rn ataques aos navios e portos colo
niais fl'ancesPs querer dar ao Almirante Darlan o pretexto 
para suas hipócritas arengas dPstlnadas a excitar a opiniâ.o 
pública francesa contra o ImpPrio Britânico. 

Agentes· no Interior 
Estando o LEGI0NARIO interessado em ter um 

representante-propagandista em cada cidade do inte
rior, apreciaremos as propostas de pessoas que em 
qualquer cidade queiram ser representantes desta 
folha. · 

É imprescindivel no entanto, que qualquer pro
_posta seja dirigida ao Departamento de Propaganda 
do LEGION ARI0 . Caixa Postal, 2849, São Paulo -
e que seja apresentada pela autoridade eclesiastica 
local. Off erecemos vantagens pecuniarias aos nossos 
representantes. 

A pedido adiantarQilllos todas as informações. 

Zeladora Predial" 
ADMINISTRAÇÃO PRZDIAL, COMMISSAO 3% OU 5%. 

ANO XV SÃO PAULO, 8 DE JUNHO DE 1940 NUM. 466 

C-Onsagração de Portugal 
c!n-iissima Virgem S ' u: 

Um documento precioso 
Assentamos tle tomar por Padroeira de nossos Reinos 

por Pa<lroeira. de nossos Rei- e Sf'nhorios a Santíssima Virgem 
nos e Senhorios a Santíssima Nossa Senhora da Conceição, na 
Virgem Nossa Senhora da forma dos Breves do Santo Padre 
Conceição,.. Prometemos e Urbano VIII, obrigando-me a ha
juram0,<,, com o Príneipe e ver confirmação da santa Sé 
.Estado, de confessar e de- Apostólica. E lhe ofereço de novo 
fender setnpre, até dar a em meu nome, e do Príncipe 

ramentó no caso em que a mes- E par.a que em todo o tempo, 
ma Santa Igre,ia resolva o con- haja certezà. .. desta nossa eleição, 
trário. promessa e juramento, firmada. 

Esperando- com grande confian- e estabelecida em Cortes, man
ça na infinita M!sericordia de damos fazer dela três autos pú
Nosso Senhor, que por meio desta blicos, úm que será logo levado 
Senhora Padroeira e protetora dr f1 Corle de Roma para se expe
nossos Reinos e Senhorios de I dir a confirmação da Santa S6 

vida., Rendo nece3.-.árlo, que 
a Virgem Senhora Mãe de 
Deus foi concebida sein pe
cado original - .. ,, 

D. JOÃO IV 

'.)~ três estados do Reino, reu
'. 'ios a 28 de Dezembro de 1645 
,'.é 16 de Março de 1646, elege

ram, a instancias do Rei Dom 
João IV, Nossa Senhora da Con
ceição por defensora e protetora 
do Reino e seus Domínios. 

Uma provisão do Soberano san
cionou a deliberação dos três es
tados, nos seguintes t'êrmos: 

"Dom João, por graça de Deus, 
Rei de Portugal e dos Algarves, 
etc. Faço saber aos que esta 
minha Provisão virem, que, sen
do ora restituído, por mercê mui
to particular de Deus Nosso Se
nhor, à Corôa destes meus Rei
nos, e Senhorios de Portugm.l; 
considerando· que o Senhor Rei 
Dom Afonso Henriques, meu pro
genitor, e primeiro Rei deste Rei-1 
no, sendo aclamado e levantado 
por Rei, em reconhecimento de 
tão grande mercê, de consenti
mento de seus Vassalos, tomou 
por especial Advogada sua a Vir
gem Mãe de Deus, Senhora .Nos
sa, e deb_1tL"<o de sua sagrada pro
teção e , amparo, .lhe ofereceu a 
todos seus Sucessores, · Reinos e 
Vassalos, com particular tributo, 
em sinal de feudo e' va.~alagPm 
;_ desejando eu imitar seu santo 
z.elo, e a singuLa.r piedade elos 
Senhores Reis meus Predecesso-
1·es - reconhecendo em mim 

O Com·ento de Cristo, de Tomar, de qu., pUJJlicamos um expnssivo aspeto, ~ um 
numentos mais típicos do espírito religioso, a um fomJio heroico e artístico, que marcou 
culminantes da História lusa. 

dos mo- l 
as fases. 

O discurso recente do Sr. Roosl'v.en, a-,"mamu r.1aramente t-orlos os riscos que corre, hoje em 
dia, a gloriosa mtção, portug·uesa. Tudo .indica que a Providência a clia.ma. ·a de1:ender, arcando 
embora com todos os sacrifícios e todos os riscos, a ch·ilisiu:ão católica daquela· América que, por 
meio de Portugal, recebeu o inestimável dom <la Fé. · 

f,: com o espírito ·cheio rlas gratíssimas recor <lações que o 1iassado de Portugal nos sugere, e 
oom o ,:,oração repleto de simvatia que essa ·sublime vócacão hbtórica su,cita em nós, que 
o LEGIONARIO saúrla e homenag·eia hoje o povo português. 

COMPRA DE IMMOVEIS POR CONTA PROPRI,\ 
COBRANÇAS DE ALUGUEIS ATRAZADOS. 

• ADEANTAMENTO SOBRE ALUGUEIS 

SECCÃO BANCARIA: 

avantajadas e continuas mercês· Dom Teodosio, meu sobre todos 
e benefícios da Liberal e Poderosa muito amado e prezado Filho, .e 

1 

Mão de Deus Nosso Senhor, por \ de todos m~us Descend~ntes, Su
intercessão da Virgem Nossa se- cessores, Remos Senhorios e Vas-
nhora da Conceição: s.alos, à Sua Santa Casa da 

quem por honr.a nossa nós con~ 1 Apostólica, e outros dois, que 
fessamos e · reconhecemos Vas- juntos à dita confirmação, e esta 
salos e tributários, nos ampare minha Provisão, se guardem no 
e defenda de nossos inimigos, Cartorio da Casa de Nossa Se
com grandes acrescentamentos nhora da Conceição, de Vila 
destes Reinos, para a gloria de Viçosa e na nossa Torre do 
Cristo nosso Deus, e exaltação Tombo. DEPOSITOS COM JUROS MENSAES. 

DECONTOS EM GERAL. 

N. B.: - Sobre nossa idoneidade, quaesquer informações. 

Renato Alvim Maldonado & Filho 
RUA JOSE' BONIF ACIO, 39 -

PHONE: 2-2401 --o-
2.º andar -
S.PAULO 

' Conceição sita em Vila Viçosa, 
Estando ora junto em Cortes por ser a primeira que houve em 

com os Três Estados do Reino, Espanha desta invocação, cincoen
lhe fiz propor a obrigação qúê ti- ta cruzados de ouro em cada um 
nhamos de renovar e continuar ano em signal de tributo e vas
esta ·promessa, e venerar com salagem, 
muito particu!ar afeto e soleni- E da mesma maneira promete
dade a Festa de Sua Imaculada mos e juramos, com o Príncipe 
Conceição - e nelas, com parecer e Estados, de confessar e defen
de todos, assentamos de tomar der sempre, até dar a vida, sen-

do necessário, que a Virgem Se
nhora Mãe de Deus foi concebida 

de Nossa Santa Fé Católica Ro- Dada nesta nossa Cidade de 
mana, conversão das gentes, e 
redução dos herejes, 

Lisboa, 
Março. 

Luiz 
fez. 

aos 25 dias do mês de 

Teixeira de Carva.'lho, o 

Ano do Nascimento de Nosso 
Senhor Jesu Cristo de 1646. 

Pero Vieira da Silva a fez es
crever. 

El-Rei." 

Governo Arquidiocesano sem pecado original; tendo res
peito a que a Santa, Madre Igre
ja de Roma, a quem somos obri
gados seguir e obedecer, celebra 
com particuLar Oficio e Festa, 
sua Santíssima e Imaculada Con
ceição; salvando porem este ju-

E se alguma pessoa intentar 
c:olsa alguma contra esta nossa 
promessa, juramento e vassala
gem, por este mesmo feito, sendo 
vassalo o havemos por não na
tural, e queremos que seja logo 
lanç,ado fora do Reino; e se for 
Rei, o que Deus não permita, 
haja a sua e nossa maldição, e 
não se conte entre nossos des
cendentes esperando que pelo 
mesmo Deus que nos deu o Rei
no, e subiu a Dignidade Real, 
seja dela abatido. 

. _(Conclusão ela 2.a pag·.) 

e regular e fieis do Arcebispado 
que no dia 4 do corrente com
pletará seu jubileu episcopal o 
Exmo, e Revmo, Sr. D. Octavio 
Chagas· de Miranda, DD. Bispo 
de Pouso Alegre. S. Excia. es
colheu um recanto da Arquidio
cese para festejar, no silencio e 
lrn prece, suas bodas de prata: 
a Basílica de Nossa Senhora Apa
recida. Tratando-se de um Pastor 
que, pelo seu zelo e cultura, se. 
impoz à admiração de toda a 
Igreja. o Exmo e Revmo, Sr. 
Arcebispo recomenda ao Revmo. 
Clero secular e regular, Comuni
dades Religiosas e fieis que, no 
próximo dia 4, unam suas preces 
a Deus Nosso Senhor para agra
decer o feliz jubileu do Exmo, 
e Revmo. sr. Bispo de Pouso 
Alegre. 

s. Paulo, 2 de Junho de 1941. 
(a) Cgo. Paulo Rolim Loureiro 
- Chanceler do Arcebispado. 

Monsenhor Ernesto de Paula, 
Vigário Geral, despachou: 

PROCISSÃO: a favor das Pa· 
róquias de Noss.a Senhora das 
Dores, Santo Amaro, e Vila For
mosa. 

TRINAÇÃO a favor dos RR. 
PP. Damião Kleverkamp e José 
do Amaral Germano. 

TESTEMUNHAIS DE ORDE· 
'NAÇÃO a favor dos Srs.: Antonio 
!'"81 e Ranulpho Pinheiro. 

CELEBRAR :oMA MISSA em 

Oratório, "' ;avor d!} Paróquia 
de Mogí das Cruzes. 

3-Vl-1941 

PLENO USO DE ORDENS: por 
um ano, a favor do Rcvmo Pe, 
Afonso Rambeck; por um mês, 
a favor do Revmo. Frei Celes
tino Lui. 

CELEBRAR E CONSERVAR O 
SANTISSIMO a favor da Cape
la das Religiosas da Casa de São 
José. 

EREÇÃO CANONICA da 
Confraria do Cordão do Seráfico 
Pai São Francisco. 

ereto 147 do Concílio Plenário 
Brasileiro, devem no prazo de seis 
meses, a contar de 7 ele Março 
próximo passado, apresentar seus 
comprom~sos, estatullos cte re
gul!!,mento reformados de confor
midade com os canones do Códi
go de Direito Canônico e os de
cretos do Concílio Plehário Bra
sileiro ao exame dest,a Cúria' Me
tropolitana. Os Revmos. comissá
rios, diretores ou assistentes ecle- ; 
siásticos providenciem este tra- [ 
ba:lho, eliminando dos compro
missos oµ Estatutos os artigos 
contrários ao Código e ao Con
cílio. 

BENZER UMA IMAGEM a fa- O prazo para a apresentação 
vor do Revmo, Vigário de Santa destes documentos termina no 
Terezinha (Santo André)· dia 7 de setembro do corrente 
REU~IÃO < DAS_ R~LIGIOSAS ano. Esta Cúria Metropolitana 

Qm1;1t~-fe1ra, dia ~· as 14 noras, procederá ao exame de · todos os 
na Cuna Metropolltana, com a I compromissos ou estatutos, apro
presença do Exmo. e Revmo. Sr. vando-os ou- modificando-os con
Arceblspo Metropolitano, haverá forme as normas do Direito Ca
a costumeira reunião mensal das nônico. 
Religiosas da Arquidiocese. 8 P 

1 5 h 
· . au o, de Jun o de 1941. 

ASSOCIAÇÕES RELIGIOSAS 
DO ARCEBISPADO 

De ordem do Exmo. e Revmo. 
Sr. Arcebispo Metropolitano co
munico a todas as Associações 
Religiosas do Arcebispado, Ordens 
Terceiras, ArquicÓnfrarias, Con
frarias, Irmandades, Piàs Uniões, 
Congreg,ações Marianas, e etc., 
que de con:ormicla.de com o de• 

(a) Cgo. Paulo Rol!m Loureiro 
Ch!!-nceler do Arcebispado, 

5-VI-1941 

Monsenhor Ernesto de Paula, 
Vigário Geral, despachou: 

AUSENTAR-SE da Arquidio
cese, por 15 dias, a favor do 
Revmo. Pe. Paulo . Aurisol C. 
Freire. 

QUERMESSE a favor da ]i'a• 
r~ de &IWl.ta Bit41. 

Realisa-se ~oje a Comun~ão rasca! ílns 
[stu~antes ~e Sã~ raulu 

Promovida pela Juventude Es
tudantina Católica, será realisa
da hoje a Comunhão Pascal dos 
Estudantes de s. Paulo. 

Preparando a realisação desta 
solenidade, a JEC desenvolveu na 
semana hoje finda uma intensa 
.atividade, percorrendo os seus 
dirigentes todos os institutos de 
ensino secundário e comercial de 
São Paulo. Para plena eficiência 
da propaganda, da Páscoa dos 
estudantes, foi a cidade de São 
Pau!o dividida em seis setores 
confiados a dirigentes da Ação 
Católica, setores esses cujos 11-

mites obedecia,m aos dos .oairros 
mais próximos, sendo tambem : 
efetuado para cada um deles um · 
triduo preparatorio, nas seguin
tes igrejas: São Luiz, Sto, Agos
tinho, Santa Cecília, São João 
Batista (Braz), Nossa Senhora 
Auxiliadora e S. Francisco (cen
tro), 

Em diversos ginásios da capi
tal foram ministradas aulas de 
catecismo, de preparação para. a 
Páscoa, sendo que, segundo sou
bemos, haverá tambem ,algumas 
Primeiras comunhões. 

Nessa campanha teem traba
lhado elementos da JEC mas
culina e feminina, separadamen
te. A Comunhão Pascal dos es
tudantes será realisada na Igre-
ja de Nossa Senhora do Carmo 
(Rua Martiniano de Carvalho) é 
a da. JEC feminina, na Catedral 

TEM calos? Quer· ~Irai-os ou 
continuar com elles? Se os 
qulzer tirar, só pode ser com 
a applicaçlío do Callicida 
CRUZEIRO. Nas pharma
cl.as e Drogarias. - Lab. 
"VUG", caixa postal 2175 -
.São Paulo. l 

em construção (Largo da Sé), 
tendo início a Missa às 8 horas 

i...----------l, em. ambos os l\lilU'~ 

SCIENTIFI.CAMENTE 

AS SUAS FERIDAS 
• Pomada seccaÍiva São Sebastião 
combate sc1entilicamen1e Ioda a 
qualquer alleccão culanea como 
sejam: Feridas em geral.·· Ulceras. 
Chagas antigas. Eczemas. Erysipela. 
Frieiras Rachas nos pés e. nos seios,/ 
Espinhas Hemonoides. Quetmadu-· 
ras. Erupções. Picadas de mosqulloi., 
e insectos venenosos, · 

f!!!~~!~ 

-
TODO CATHOLl·CO 

deve ler o 

"LE,,GIONARIO~ 



A "United Press'· torneceu a 
tlDl diâr-io dest.a Capital o se
gmme telegl'a.ma: 

"COPEN.HAGUE, 10 (U. P.) 

- o mmlst.Fo da Justiça da Di
nama.rca c1eu· á publicidade, hoje, 
1IJIUl, proclamação, advertindo 
que toda e qua-l.quer manifesta
ção dos cidadãos dillamru-queses 
contra o exército de ocupação é 

~pti.vel de multa e penas de 
pr.lsão. até 2 anos, 

"Acontece - diz entre outras 
coisas a proclamação - que de 
quando em quando, elementos jo
vens levam a efeito manifesta
ções ele hostilidade contra as tro
pas a!lemãs ele ocupação, di11-
gindo-Jhes palavras insultuosas 
ou exibindo bandeiras de outras 
potências beligerantes. 

Torna-se, portanto, necessário 
adotar medidas mais fortes, afim 
de impedir novos incidentes que 
poderiam prejudicar as relações 

. germa-no-dinamarquesas. '' 

.. 
Nest:;a, notícia, há vários por

menores a destacar. O primeil·o 
deles é_ que o próprio ministro 
clà Justiça daquele país, prova
velmente algum Quisling, é quem 
informa que a população dina
marquesa manifesta por todas 
as formas sua repulsa aos na-
~. ··cnêgâniíõ"ií''ts~iitãi: ··\,ã~:: 
deu-as ele potências que se en-
contr.am em guerra contra o 
IIIº Reich. Estes fatos parecem 
ser bastante numerosos, já que 

(Conclue na 2.a pag.) 

COMUNHÃO PASCAL 
NO GRUPO ESCOLAR 

ROMÃO PUIGGARI 

Com grande brHhantismo, 
realizou-se no dia 7 de Junho 
na fV[atriz, d-0 Brás a comunhão 
Pascal de 674 alunos .do Gru
po Escolar Romão Puiggari. 

Foi celebrante o Revmo. Sr. 
Pe. Jesuino Santini compare
cendo o Sr. Diretor e Profes
soras do citado Grupo Escolar. 

Ano XV Dlt'etor: 1 
PLI-N:IO·e.oRR-~A D.E OLIVEIRA 

·sÃO PAULO, 15 DE JUNHO DE 194 1 
Diretor-Gerente: 

FRANCISCO MON1:E,JRO MACHADO Num. 457 

O Encerramento ~n Congresso Eucaristico ~,e Botocató 
. l 

Encerr-ou-se domingo o Terceiro, 
Congresso Eucarístico do Interior, 
realizado em Botucatú com o, 
maior brilho, como digna prepa
ração para o IV Congresso Eu
carístico Nacional de S. PaUlo 
em 19.42. 

As solenidades iniciaram-se dia 
1.0 . encerrando-se dia 8 com iln
pononte procissão eucarística. 

Compareceram ao · Congresso 
Euearfstico de .Botucatú além do 
Exmo. e Revmo. Br. Arcebispo 
Mrtl·opolltano. os Exmos e 
Revmos Snrs. D. Antonio Augus
to de Assis, Arcebispo-bispo de 
Jaboticabal, D. Lafaiete Liba
nio. Bispo de Rio ·Preto. D. José 
Carlos Aguirre, Bispo de Soroca
ba, D. Francisco de Campos Bar
reto. Bispo de Campinas, D. An
tônio José dos Santos, Bispo de 
Assis, D. Henrique Mourão, Bis
po de Caf-élandia, D. Francisco 
l3orja do Amaral. Bispo de Lo
rena, D. Gastão Liberal Pinto, 
J3ispo de São Carlos. 

As sessões do Congresso decore
rnm com grade entusiasmo, sendo 
brilhantemente defendidas as 
téses pelos oradores. 

O Exmo. e Revmo. Sr. :ó. Jo
sé Gaspar de Afonseca e Silva 

. embarcou nesta 'capital para Bo
tucatú di.a 6 pela manhã, che
gando àquela cidade às 18. ho
ras, onde era esperado pelo 
Exmo. e Revmo; Sr. D. Frei Luiz 
Sant'Anna,. Bispo da diocese os 
demais membros do episcopado 
já na cidade, e altas autoridades. 

proter1<10 as paiavras de encer
ramento do Congresso de Bio 
Preto, ele agora retribuia essa di
vida de s\UI. diocese, encerrando 
a Magna .sessão, o que fazia fri
S!UldQ ser a lllUcarfstJa a. :fonte 

Após a chegada do cortejo en
tão organizado, realizou.::se a ser
são..,,Magna. do Oongresso;-"Presi-' ~'-. 
dida po1· s. Exci.a.. Revma. o sr. 
Arcebispo, tomando lugar à mesa 

ainda decorrido com grande en-1 cativos atos da ex!stencia e ~on
tualasmo as sessões de estudos. têm pennor segul'O' de paz e sal-

A última sessão magna do con- vaçã11o 
gresso foi encerrada pelo Elxmo. 
e Revmo. Sr. D. Henrique Mou- A BENÇÃO FINAL - CONCES• 
rão, Bispo de Cafélandia, SAO DE INDULGENCIA 

Findo o Pontifical, o Sr. As
cebispo Metropolitano, com toda 
fi. solenidade, deu à multidão con
glomerada na praça., sob um sol 
abrazador. a última e mais sdle
ne benção da. Missa. Após, sen
tando-se no trono, S. Exmu. fez 
a. leitura d.a "Concessão de In
dulgencia Plena.ria" a todos os 
present.es, privilegio conredido 
pelo Santo Padre aos Congres
sos Eucarísticos. Findo esse ato, 
S. Exma. Revma. revestiu nova
mente a capa magna e proces
sionalmente dil·igiu-se ao Palaclo 
Episcopal, onde se realizou, ofe
recido pelo Sr. Bispo diocesano 
ao Episcopado e às autoridades 
um almoço Intimo. 

A l'ltOCISSAO DE l!,NJ;~A'! 
:\'.IENTO 

À tarde, acompanhado pelo~ 
Exmos. e Revmos. Snr. Bfapos, 

· S. Ex.eia. Revma. o Sr. Arcebis<
pos, Metropolitano, ricamente pi,,.. 
ramentado, dava entrada na tri
buna de honra, para í·eceber o 
8antis.simo Sacramento que, C°'f 
locado em formosa custodia, M 
por S. Exc:ia, conduz-ido ao ca.:;,>...;o 

triuo:fal. 
O ca.rro triunfal. que conduz.!« 

o Sr. Arcebispo a,ioelhado e ten
do às mãos a Divinissi.ma Euca
ristia, foi ofertado nela f~ 
do industrial: Bacchi e ricamente 
ornamentado. Todo de madeit'a e 
revestido de pura seda, coberto 
de flores, rodeado de anjos, o 
carro triunfal do Coagresso de 
Botucatú, foi realmente um excel
so trono, à. aitur.a do magno fim 
para que o apresta;ram. 

Durante todo o t1,ajeto foram 
indiscutiveis as manifestaÇôe,s de 

TELEGRAMA DO CARDEAL ent~mo e piedade dos fieis. 
LEME . j Quasi às 19 . horas, O Sr. A:i;~ 

cebispo, que perm~eceu ajoelha.
do dwante todo o trajeto, des-

sr. Bispo diocesano de Botu- ) eia do carro triunfaa e levava o 
catú, r~cebeu do Sr. ~rdeal D. s11-ntissimo à tribuna de honra, 

. Sebastiap Leme, o segumte tele- sob multiplas ovações, para ofi
grama; "Agradecendo, desde já cfar ·a benção final, sendQ esta. 
me associo às solenidades do COn- recebida · por uma multidão sa
gresso Eucarístico tão da gloria perior a 20 mil' pessoas que man
de Deus como do interesse da sal- teve O mais rigoro.so silencio, toda 
vação das almas. Tenho. certeza ela prostada na hora augusta. da, 
de que orient.ado pela inte:Jigen- benção elic.arística. ! 

eia e zelo do querido irmão, o Após as orações rituais, e Si.·. 
C<ingresso de Botucatú vai , ser D .. José <Ja~IJ'r ~-~W;S,e9,i ~ , h, ~ 
mais .. uma.. grande,>afirmação· · doE't'li.:·'ptmériu'"o~ es~'"'ra~do-d~is .. _---~ .. 
povo paulista - Car<ieal-Arce- cur~ de enceri;anrento do Co:.u-
bispo. ''.. -:-resso de Botucatú. 

&ividade cmólica 
os Exmos representantes do epis
copado presentes, o sr. Prefeito 
'Municipal, Dr. Pedro Losi que 
saudou Sua Ex.ela. Revma. em 
nome da cidade, altas autorida- Apezar. de muito repetida, pou-1 outros males-que afetam o,.nru~ 
de ecleslasticas e civis. o Revmo. cos se convencem da verdade a do .moderno. 
Pe. Sebastião R. Machado agra- respeito da mor-alidade nos Esta- Ao lado dessa ofensiva cm:itra 
deceu a saudação do sr. Prefeito, j doo Uniàoo. Pelo retrato defor- o paganismo, temes a atividaó:1;1 

. _ . mado que o cinema nos apresen- constvutiva. A&im é que em w.,,.. 
seguindo-se a sessão de estudos, -ti. FkEI LUIZ MARtA DE SANTANA, D. D. Blspo_de Botucatu ta, julga-se que toda, lei m01:al ria.s d""°""""'_.____..,,_ "'''"""nkr,~,.,_-
com a defesa das téses "A Eu- j =_..,.,. = ........., -..,_..-
'carisUa na vida da Fam!lia'", e I onao o ep1scopaao haure as for- AS CERIMONIAS DO ENCER- !~!a:~~~:~=~: r~er=~ se han!s- de ~ ~-: 
"A Eucarístla e a reforma moral ças par/lo O pastoreio das · almas RAMENTO · ' . . das a dl.Vwgaçao da. .doukma. ~-
da sociedade". e exaltando a personalidade do que a oRda moral que m:vadm o tólica. Nas escolas seo\.Uld~ 

d - ""ºN Durante toda a manhã do dia mundo todo 1iem um especial de- e superiores org.anisam-se circu--· 
,, Encerran o a sessao .. ...,;na em sr. Bispo de Botucatú. senvolvimento nos Estados UUi,;, Ias de estu,.,_,.. E a "Na"-n-•· 
nome dos Exmos. e Revmos. Sr. 8 chegaram a Botucatú numero- d - . = ""' = Finalmente foi oficiada a ben- os, nao e menos verdade que a Welfare CQnference" organisaçiio 
Arcebispo e Sr.s. Bispos presentes ção ao SS. Sacramento. sas e seguidas representações das re.ação católica é de um vigor ex-
usou a palavra o Ex.mo. e Revmo. paróquias da diocese e das dioce- traoi·dinario, chefiado P e 1-os 
D. Lafaiete Libanio, Bispo de Rio ses visinhas. Exmos. e Revmn~ .. c,--:s. Bi<mn.~· 

O ÚLTIMO DIA DO = "'"-'· ...,...,., 
Preto, que fez ressaltar a forma Ás 10 horas o Exmo. e Revmo. norte-americanos. 
bellssima por que Botucatú ho- CONGRESSO Sr. Ar.cebispo dirigiu-sé -para a -Assim a ''Leg:ion of decency", 
menage.ava Jesús Hostia, atra- Tribuna de Honra, sob o pálio que conseguiu melhorar O nível 
vez os trabalhos de seu Congres- No dia 7 constituiu eloquente onde celebrou no altar monumen- moral dos fiques, tem ti.do um 
so Eucarístico. Disse mais que, espetaculo .de fé ª numerosa co- tal .alli erigido a solene pontifi- desenvolvimento extraordlnario, 
tendo o Sr. Bispo de Botucatú munhão geral dos homens, teado cal, vendo coroada de pleno exito a 

sua campanh.a. contra a pomo

c1ttólica .que abrange as ativida
des jornaHsticas, r,adiofonieas, 
etc.· instituiu recentemente- o De• 
partamento da Jwentude, admi
nistrado por S. Excia. Revma. 
Mons. Duffy, Bispo de Buffalo, 

Paróco inamovivel <[e Sta. CecHia 
A ORAÇÃO GRATULATORIA grafia. 

Ao Evangelho, o Exmo. e 
Os jornais católicos, tambem, 

não descansa;m na defe7.a da ver
dade de· Cristo. A reviata, "Ave 
Maria.", por exemplo, tem com
batido com grande. ene:i;gia essa 
doutrina pr-Ofundamente anti
católica, que é o neo-matulsia
niBmo. Não se caJlSa de :mostrar
a que dec,a.dencia podeJ.!ia lev&
uma nação, essa doutrina anti
natural, aliada ao divoreio, à te

. auxiliado pelo Elano. e Revmo. 
Snr. Bispo de Fa.rgo, Mons. Ge
r-0w. · Por outro lado, o Exmo. e 
Revmo. Mons. oannon, Bispo de 
Erie e P.residente do Departa~ 
mento de luPreJJSa. anunciou que 
os boletins da Agencia Católica 
serão ta.mbem publicacle& em es~ 
panhol, A posse ao i<ev::-:~. Conego Dr. Luiz Gonzaga de Alm?ida · 

Prestando ainda carinhosa l Dr. Luiz Gonzaga d-e Almeida a 
homenagem que traduza a sua / qual terá lugar, às 20,30 horas, 
alegria, e a admiração que na sede da Congregação Ma-

· - · · riana, à rua Imaculada Con-

Revmo. Sr. D. Gastão Liberal 
Pinto, Bispo de S. Carlos, profe
riu a 01·a~ão gratlllatoria.. o ser
mão de S. Excia. Revma.. foi ·um 
hino de exaltação ao Sacramen
to da h'ucaríst-ia, que o ilustre 
prelado estudou nas suas infini
tas manifestações na historia e 
na vida social da humanidade 

ceição, 59. comprovando como esse sacra- bre de prl!3.el'es, à ignoraneia :re
O LEGIONARIO, prestando mento preside os mais signift- !igiosa, ao mat.erialismo e tantos 

, Por esse modo, o Católicismo 
procura. apagar os malificios 
oriun(los· · das doutrinas pagãs 
modernà.s, enposadas por mna 
gei,ação · que, como bem disse s. 
Excia.. Revma. Mons. Kelley, se 
fosse caDCelada da hliltói•ia, o 
munão }Jel.!deria. muito pouco. 

Por decreto ele ·, <1e maio 
passado o Exmo. e Rev.mo. Sr. 
âr-cebispo Metropolitano, de 
Acôrdo com o que prescr.eveu 
, paragrafo 2:-0 do Decr-eto n.0 

·15 do ConcHio Plenário Bra
:iileiro, que determina sejam 
dS principais paróquias de ca
da diocese declaradas inamo-

1 -.tv&is, FesoJ.,veu declarar go
i Z8l' dessa pre,rl!Oga-tiva a pa,. 

võquia de Santa Cecfl.ia. 

1:::~:-:z::.~~::;;;~~; ºr"111·ssa,,,.o de ''florpus "br1··s11·~, 
Conego Dr. Lmz Gonzaga de 

1 
[' Ui, \J · IJ. 

Almeida, o faz de modo espe- · 

Na mesma data S. Excia. 
Re:v.m.a. assinou. a provisão de 
l)â-roeo inamovível de San:ta 
Oecfiia a favor do Revmo. Co
nego Dr. Luiz Gonzaga de Al
meida, Co.nfirmandO·O ass-im na 
direção da parõq-uia: a qu-e du
;rante cinco anos vem dil'igindo
eom, meansá vel dedicação. 

A posse solene do R-e.v'mo, t 
Oonego Dr. Luiz Gonzaga de j ' 
Almeida, como pároco inamo- i 
vível de Santa. Cecília rea.lizar
se~á no próximo sábado, dia 21, 
às 19,30 horas, com a presença 
de todas as Associaçoos Reli

$'..!~' :lia.~~ 

grangeou entre todos os seus 
fieis, estes pr-omoverão no mes
mo dia uma sessão artística 
_d~a a.o - B.e,v~o. C011ego 

eia!, por ter nessa figura que
rida do sacer-dócio pawistano 

o seu Assistente Eclesiástico. 

PASCOA DOS COM'ER
CIARIOS DE S. · PAULO 

~ Os comer<liario.s de São Paulo 
vão realizar hoje a sua Conru
nhão Pascal, na lgrej.a ·cte Santa: 
Cr~, (Largo-da Libelidade às 8,30 
hoi·as. 

Houve um solenissinio Tr-iduo 
Preparatorio, nos dias 12, e 1~ e 
14, sendo pregador o ilustre 01·a
dor sacro Jesuíta Revmo. Pe. 
Agostinho Vendicute, cuja bri
lhante atuação no seio da Fede
ração Mariana de São P;:1.ulo é 
~ant.e conhecida. 

Como nos anos anteriores, e I dens Menores ou Sacras exi.sten
para que todos os fieis desta Ca- . tes nesta Capital e não .legitima,.,. 
pita;l possam cumpx:ir o seu dever mente impedidos, dever,ão com
de comparecer à procissão de parecer às 1'3,30 horas do -dia 1-5: 
"Col'pus Christi'". o Exmo. e na Catedral Nova,; re\lejStidos de 
Revn-10. . Sr. Arcebispo· Metropo- sobrepeliz, pa.ra a.compauw:d>em 
lita.no bab!ou um ed-ita:l, tr-aris:fe- a procisSão, na segulate ordem: 
rindo aquela procissão do dia. da . Exmos. Pxellados da casa .de S. 
solenidade, 12 passado, para hoje, Santidade qae estivei,em em há.bi
domingo· dentro da oitava da tos prelaticos que se càl.ocarão 
festa. atraz do Pálio. Adiante do Pá. 

A procissão sairá às 14 horas, lia; Colenào Cabido, Decano, Pá
da. 0atedr-âl, Praça da Sé, e per- rocos, Vigários, VJgáFios Ecôno
ciÓr-rei:á· o-:seguinte itiner;írio: mos e Vigários Cooperadores e 

Pr-aça da Sé, 16· de Novembro, Reitores de Igrejas, Capelães, 
João Bl'icola, Boa Vista, Largo Clero secular, Clero Reglllar, da 
de São Bento, Libero Badaró, ordeiµ de procedência canónica: 

· Du-eita e Praça . da Sé. H.averá 

I 
Cônigos Regulares, Monges, Clé

uma só benção no pórtico da no- rlgos Regulares, Congregados, Re
va Catedral. De conformidade !igiosos Leigos. 

. com o canon 1.251, § 1.0 do e. Deverão tambem comparecer 
1) '1 tS"ld.n.o nc. ..... 1~....;....,..ft ,..3,.. ,..._ "..,..., __ -- --·-· . .'. - • 

t°r81:ias, I1:DlaBdades Associa~ 
ções Religiosas · ele Eie.is de Ulll 
.e omm- sexo. 

o· Exmo. e Revmo. sr. Arce~ 
bispo Metropolü;ano reeômendou-· 
e.speci.awente o · rumai: respeitQ 
pelo SS. SacFamento. 

Conforme mandamento de s. 
Excia.' :Revma. as A.ssociaçõe's cn
c<>nt'l'a.r-se-ão às rn,30 horas do 
dia- l:5 nos lugares_,determinafü:s, 
e for,madoS-:em cp1unas de 6, se114 

do 3 de cada lado. sendo cada 
grupo guiado J)Ol' 2 sacerdot<:s e 
3 clerigos, ficando no centro o 
espaço para os estudantes. 

O,s colegios, e os fieis que ni"\o 
participarem da procissão deve
rão postar-se ao longo do tra-. 
jeto, 



. _:;o •. k 
'.:, 1ft M O . l f) N ~ n I O 

.l .• i _;;; , .... 
SãQ Paulo; 15 'de Junho d.t lN:l .,.. 

.. 
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LEGJ:ONAft1[0 1· · O P9\ll1 lu;1slJei.r9 te111- PJnpre, .. - em qy,ilq\ler íleligi;'io, se .iflrmas§em 
ecrw <SFt,•9PíJ·,Yi:1Vi•1-•~-·, ~ ;ontra o proteiptallti;mo, um11 dessa ô crisfãos. Mas, paPadoi<almente, essa 

gEM.t\.J'lí,\fiiO Z',\1f{Ql,JÇO ÇQ~ 1: iV~r§9!l§ fH!1é~h1~r!ili~ .: ~ irmip~rª- !liSOCÍ?9.i9, "cri~w·, ~ port'antp reli-
At'r'~OVAÇAO ECCJ.ESlASTH-1~, veis, c9ntr;i, j!,:; qµ.iis ri~,;i tiª ~êfer· !/Í9§il, ppis qye o que é cri~tão IÍ nt· 

Redapçíio e Actrntnis~r'l.;flp(j· ,,'.":"':-;çol:; -q+ie t1u11fem Jlem ~sid!"§ .. ,'!U_~':-,- ceil.irãriamente religioso, timbrava em 
1$11& l.!llmaCUhJda Conerh;:âo, 6tl · pr~11·a1e~á-m:C·· Oj!í a "·i-rt~nii;4ldt~ ~~ \o;.:· !lf~rmar que;:~âda tinha de religioso,. 
· · 'fe~phone, 6-1636 ' clqs oi. ~sfcirçcip e i! irnttilipa~!! ~~ ç qyl!. conferia 11 todos os seus mem-

Calxa Postal, 284i to_da_s ·?·.~· d_.e·s·p·ez~_.s ·p • t b · 1·b d d d · ·· ,. q1Je Q .. r9,es ;in- rqs .a maior I er a e e op1n1ao, 
Assignaiurasr \ tismo tem féito· no B·ras-iJ .. P9r. m;1i$_ Fenu_nGiando deli! mesma a fazer 

" exterior 
se:me.stre •.. 

l 5$JOO 
25$1l0lj que ~~ esfor9assem seus "lri!ders", qualquer proselitismo em beneficio 

8fQQO risiiça qp ll19Vi!l'~lito h1tl'ftiçg· e ~I~, , gç tl}\Ja. ç Q4alqH~r qiligiãp, !ll'll sua~ 
13tl!IIQ nigenll bem elit'1mPilclC1 11a f\lce, ! r~llniijes. i\i;i;im, a çontraçliçiig par;i 

f.~QO 
>t exterior 

.Numero {lYµ~o . 
" a,tra;ado 1400 i1ttC1 b;astjlVJ par!! ffi11tar dele to~QJ ql.Jillquer !!liPÍrito lúcido se apresenta 

Rogamos aos nossos aM1gnan
te1; conununicarem a 111 1,l(j!l,~·çª ~ 
seus end.ereços par-a a Ca.iXa PQI,: 
ili.!, 2849, 

ANNUNC{O~ 

P*m tabella se~ cornpromlsle 

N4io publicamos collaboraç,o 
t,ie pe11.aoas extranh_as ao n°''° 
9uadro d~ redactore,, 

O LEGIONARIO tiin1 Q \Jll,\· 
:&illlO prazer e1+1 receber V!![!i~il és, installações de ~ua nH,l!l,cção 
e o!Ucilla, ~1:'S. peg~ que nto 
flejam 4111 mesUl!lS (eit~II n.
·.zas:, 3as. e 4as. feiras, por exi
ge;ncias do serviço. 

COMfNIANOO.~, 
'" 

ANüNCIOS IM()RAI§. 

Há já algum tel11po foi es-. 
taheiecida a censul'a dos anún
cios ele meçlicamentos, Esta 
medida se justifica de si mes
lllª, par!]. evitíl,r o ch~rlatanis
lllC> e a explor,;1ção dos que, 
procurando vender suas pana
c(,ias, impressionavam a ima
ginação popular, fa~endo-a ver 
males chiméricos, e amedron
tando-a com perigos fa'!ltásti
cos. Estes negociantes itleSlc.ru. 
}lnlosos pxevalecian1-se do clás
sico e generalisado uervosismo 
do comum das pessoas, que lo
go sentem em. si mesmas os 
sitàoni.as de todas as doenças, 
desde que lhe são explicados. 
E, assim, vendiam as suas dro
gas, que, se não eram preju
tl iciais à saúé\e, tais se to1·na
vam pelo uso arbitrário e in
discreto. Aliás, no estab.eleci
mento desta cens\\l'a apenç1.s 
foi seguido o exeinplo de ou
f ros palses civilizados,. que, de 
hit muito, vêm coibindo a pro
paganda espalhafatosa e indis
criminada de produtos farma, 
ci>uticmi. 

os católicos \)rásileiroil, ou iirj.:i '. 

!3q1si\ inhdr9. Pifi çQmpW't'ir ~~tt 

minata figurando 4m QUIJlqÜ~-~· l'i'1t~ 

çle nom1;s P1'trQçit1ijdqr,s d11 ,11Q4111i! 

iniçi,rtfV~ pr-.-Qt.eiJ~JM: -i~.P1ijd :, in, 
fluênc}a inegável dQ .el,emtro es• 
trai{g~~ro .:ili. tr-,1n11À.ir-eçé'.:i .. ~¾tªn, 
cjª' <:11!'!1 ;i r~petiçãq fr~q~C!!lhl gQ§ 
,wm,i, çle c:iri~em ,~w111-,~~'mç!i 1n1 

teutqnic11, .i 1tn\ir- evl(ltn\tmo.11\e 
que os. pouqví••lm~s ~.fi\1,ií,rr-Q1 .,li"' 
.t(j11ris~11m 'IIQ ,ríQV\"1en\o -~1'.;9\tt.\~11\1. 
ou o ft1~i.im d@ 1@119! e nã'? ,!lll!l'iilm 
lig,1r qt\timiv,~•nt,. li(l1,1 ·n\ime 11g 

prQçelitl~!"'Q reforrrihi~, 0"4 ~JUÇiim 
11 t;11 pont~ d• pr-o,1çi, tm nns1 
meio, q11e s.4·1! nome -"enh"4m lilQni
fic.tdp liOÇl;;ll (?U !nteleçt'1,1i1I ur-tten, 
t.tvif 11a era!l'~4' ll'liÍQf\(\ ctoi ou~,. •n 

~· viª''- ~iiç\Q, Q pro\t1wnti1mo 
compPeendeu que S6'-1- lil.lQHIO ·•st~-

tia 9,qndiciooalio a~ ~xito <Ae . ex~,
dien.to cte "~amóuflage'\ A9(rt,1; 
çoando métodos de aç~o q\lt imais 
t~r~m. ·· alho,\~ a~ trat?a\t\~ ifQ\~'. 

tanto, e arvorino<1 eauJ ~étq4~,;; oro 
re~ra .dt1 ação._ quase .in\larj~'41, 0,1 

~r0,t~s.ta11tu v,m timbr~l\dci "" 
oc1-1ltar cicta 1ttz mel$ 9 «nfr 'ti~, 
rétloo .de suas iRicla\lvai., o ~f:\ar1a 
infhi-êncla que os elemento,;; ôtl'an-, . . . ~~ 

geir9.s (le11om1H!.!lham pc, sei<1 cte 1it11s 

"1Qv-iroo!lt<1a, Qií, "R;ll(I serl• -~• 11\h 
çlatlva~ v.eiadame~t• Pl'Oto:a:\~n.i.t!I, 
que trazem_ 1,>st,nslva~el\t.e. Q' apQ\o 
9.0 1:\9.lllt.S QJi~Q.\~l,n~nt• '~1ei0,nail\, 
e ql,!e P,rqe'INafl'.1. inain11ar.1ie l.'\QI 
meios; cat4Hcqa. Q objetht~ ck$.•• ·1.i~ 
tica é evidente: trata,se, Ol!'.Q.lu11.i~a, 

mente, de impJIMSionar- QS Qatw.,çQlil, 

ca,tiv111r-lhes ~ stml_)ati.J, e t..u~h'l\l.iP 
lent.ame!lie ,Al: s.eu, espíri,tQ litQl.l:i.ti· 
nas (llJ.e, mil\is.t,~as abertamente 

como herét~as~ lhe ca.usi,riam v~r
d~déi'ro. tJ.QrrQi;-. 

, . ." . , .. ·::.e.~;~·:·; 
f't'este ~ont\cto~ · a pro,~11a1;1cla ~r.o,-

te,s.\.,nte l'4 ~~~,~ ~4i~ T~,ti~lq\ flOt 
meiq cl• t.m~a. (\~-~~ciaçãÓ df.istã 

Entretanto, se é perfeita
mente justo e comp.reen,sível 
que os poderes competentes 
assim, se preocupe-111 peja sa(td~ 
pública, maior preoc\w,ação, 
lhes deve dar a moralida<lll 
pública. Infelizme11~. é preci, 
so Vt>,rificar que o. nível moral 
doj anúncios em geral vem 
baixando dia a dia. Os p,t'i"Q.ci~ de -M~o~'-'-. A. ~al-~VP.J. "cristã'\ aH 
pais responsáveis por sem,e- C.QJO,().l!:Q.:J ÇQ!XI .. ~ iritúitQ d.~ ôrll.!f~rir 

&P.11f 4Mid!etw:cllffl •• \1! "''*"1·:fWD!!lt ••.. , .. , . . $ J ... , . . 1•8!11 J.(, 

Plfüió CORRÊ! OE OLIVEIRA 
... ,,- df& 

!. ,; ,, ' 

Dlf.6re n oa 
· rte métodos 

HtlU 
•it 

6 1fªfª·fi st if ... wfl_;P flil n •WM• 
~e mo<lo p,.1tente l ou a aasociação 
ó cristã, e então é reli9,ios,1 1 e neste 
ç,.t,o c1-1mpre Sílber a que religião 
pertenoe; o_u ela i:ião ê religiosa, e 

I\Hlie: caso não se pode intitular 

crlli\~ 

·· :-ttste çontrasensa deveria ser su

ficiente para cnamar a atenção de 
~, ' r . . . . 
to~J ~ es,,íritos realme.nte zeh>!ilos, 
intre\.1nto, a triste realidade é que 
a ~11sociação "Cristã" de Mo.ços :,e 
alastrou ~.or boa parte da Europa e. 

cti· Arnêrica, obtendo sempre algum 
· &xitf na tarefa, de embair o.s católi-

co.s, incauto,s, atraido.s sobretl.1do pela 

preo.cupação de desenvolver seu cor-

1,111 '"' exercícios físicos, ou sua in
teli11ênc1a em aulas .de pouco custo 

·t.,;, 

p.e:01,miário, ili\diferen\es ao fermento 
de h_eresia de cuja ação naquele 

meio não poderiam fugir. 

A Santa Sé, e11tret.i.nto, já de-
nunclou reiterad,a1:; . ve21es a A.ss.ocia-
ção Cfi&tã de Moços, e no,s.so Con· 
cíli.Q Naci.onal, orientad,o pela inteti-
gência superior dessa figura sob 

t.l!-nt.os J)Olí\tos l:le vista f)rovide.ncial, 
'll,le é Sua Eminência o Sr. Cardeal-
4'r:ce6ispo do Rio de Janeiro,. deu o 
~-ólp·e de morte na questão,. conde· 

, .. -~ruk). -por- sua vez a me$ma as_so, 

, ttrit.:i.11i;e:.co.m a fraquíssima. al.~gação. 
.~--- ~ ( •·, ~ ,.,. 
,·\de · ct~ii Ílo : Sras i l, a Assoc.iac,,ão 

"0Pistã" de "Mqços era diférente do 

relõtQ do mundo (tal e qual a ma-

i,i,n, não há desculpas ou subterfú
gios posslve-is. A condenação da San

~il S~ já el imin,iril tod;is u descul
pas líci1;ii,. A do Concílio' veio cor. 
taro campo até às desculpas ilicitas. 

M,11, es11,1 t;itica da AiilOCi,ilção 
Cristã de Moços »e ei,tá gener,1li
sando entre os protest;1ntes e, com 
frequência cada vez maior, eles 
adoptam a mesma orientação para 

tqgo§ qs §eus trabatho1, ele prosell

tism.~ 

Para o.s rtlhos das trevas, a tá

tica conveniente é dai mesmas tre

va,, Ai;sim, 11io e~pant;i que a "ca

mouflage", o •bluff", etc,, sejam as 
arnws prediletas do protestantismo • 

E 011 filhos da luz? Pàrece des· 
çQnçortatüe, mH hã <1lguns cit>ilet1 
q1111, olvidados das verdadeir,as má

:idm.ts da IQreja, presumem que o 
\r<,1b,;ilho em prol do Catolicismo po

cle ser feit-0, do mesmo modo. Asso• 
ci;ições 
iniciativas 

d~sfarçadamente católicas, 

ve'li1dament~ religiosas, 
órQãos ambiguam11nte "cristãos" ou 
'' e,pirituali~tas" de.ve;am substituir 
o trabalho c;itólico de viseira 'ergui

da, que é o único a se· fai:er entre 
nós. Filhos da luz, que temem a 
luz e se comprazem nas trovas, ou 
filhos das trevas q\ie· não suportam 

a luz e lhe querem empanar o bri• 
lho? Se~ia difícil decidir o problema 

• aquí, O fato é que não falta, infeliz
mente, qÚ~~ . pense que a luz não 

deve ser. colocada no candelab"P pa· 
ra cl_arear todo G aposento, mas, pe-
lo contrario, cuidadosamente 'velada 
para não afastar a amorável visi-

nhançà dos mochos.~ 
Na realidade, entretanto, Pio X 

iâ definiu if.retorquivelmente_ . .:i ati, 

tu de dos catoHcos ~as \~i:í1s i{~ici~t~ 
vas de . apGstolado .. Dec{àva · o .santo 
e bondoso Pont1fice que o Catoli-

cismo não ~, uma '\Ili mercado.ria de 
c.ontrabando, q.ue s.e deva il!lsintiar 
nos vários· ambientes a ele inf1rnsos, 
desfar,çado. nas dob_ras de outras· ban-
deiras· ou t:1as ·ent~el:inl!las de o.ut.ros 
programas,. Pel_o con,trári:o, diz Pio. 

X, só o. combate de viseira erguid'a 

convem aos ve rd.ad.lHros católi.cos; e, 
salvo e,rn s.i.t.u.açi:res que se.mpre ·se-
rão excepcionais e portanto pouco 
frequente.s, .o Cato,licismo d·everá ser • 
ap.regoadQ com. a altiv.~z santa com 
q,ue o Salvador o preg·ou rto Ter;t:1.plo, 

e. Qs Ap,õstolos o p.rega·ram no. :munii&: 

Ass·im,. 'p.ol,s,. to.m:emos bem 'noú· 

da real idad:e. A tilil·a:r,iia da 'Liseira, t;iai-

xa é incMce- de menilal<i-dade ei.vada 
de protesta.ntlsm.o. Para o alto, os 

'! P~.R Jl EfÉ:N C J A 
CAPITALIZA CÃO . . ....... 

o rnin:stro julga 
ameaçar com se,·era 

DA 1,• 

PAGINA 

• 
nect>ssárlo 

pen&.lidlldll 
os que os praticam, E como só 
agora tal penalidade se tornou 
nr.ressária. de1·e-se inferir que, 
prova\'elmente, as manifestaçõe.~ 
contra· os ocupantes nal!istas se 
tem tornado cada vez mais fre
quentei!, em Jogar ele diminuir à 

medida que o pais se vai ha'bi-
tuando com a sujeição em Que 
se encontra. Finalmente, con
ve111 acentuar que o ministro 
responsabiliza sobretudo os mo-
çOJ. por essas manifestações em 
prol da causa dinamarquesa. Ora 
todos sabem como uma causa é 
bem servida, quando ela eonta. 

com a dedicação _da juven_tuqe~ 

Importa notar que tambem 
acresce de · vulté>' a reà.çãi> dos 
Franceses Livres co!'lti-a. o na
zismo. 7Seg'undo notfolM publica• 
das por nossos diários na sema

, na p. p., sobe a muitos milha

l res o número . de franceses. que, 
preva!ecendo-se do avance fran-

co-britanico na Siria, a.t,:riram 
decididamente à causá do Gel neral De Gàulle. Entre eres, des-
taca-se · o sr. Louis . Lafard.e, Que 
exet'eia na importante cidade de 

1 Smirna as elevadas fu.nções de 
1j corrsut Gernl da França, Tam-

b.óm aderiu ao. movimento de De rl Ôa-.uÍ!é um _consul fraur.ês ~esi-

(n!: co, M:,":· • 

,. 

lhante. estado de coisás . são l p,r;.o,l(eitQs ~e ~m• li.~ii ~ ç~~i.Ó,S,a 't-on:i,r.i,a do, temp.o de. O., VitaJ fazia 
as em_presas especiaJis.a.da.s. de ge.l\eraliaaçi4,. d•ve.-tla at.trati:- par.-a ,1, co.n~tu q,u.e, no BrasH, era mais be-

coPações!. ~a-~a o alt.o as v.iaefras!. 
A co,Paç&e.s a,t~0.$1 s.ó; .,.i;:on,'lem v:i~i •• 

·j r C;i;ii-c!'cramos' mui.to 'ii~po!·tan• 

: 1 te ú depoimento presta~o pele . \ 
·' "lord mayor" de Glasgow sobn .J Pl'~!)::;\gaucl~. qu,e, uo. afau ex- · · · . · · · ' 

(}lllSivo il$. pul;>licWade eticieU:, associação a& •ímpaiiatl de quantos, nígna ào que em outros pai ses). As- ras erguidas, ·i 0 Vôo d0. Sr. R1,1do1f)h Hess.-Dad~ · 

te., nao. s.6' não levam em. conta 
Qll, bp_p~atiVOS. do.s. bons. COS• -- · - s - ·· · • ·· -

tu.mes, eom.o. tai,nbém uio, úé- · ' · ~ 

i=:~ menes. lill;J.p.os, lisongeandQ> -~ , 
<tS baixos instintos e. ~ l\1.~, -e HIO L l -e o 

.. ,);.'t. ?. impovtancia. cb Olasco.w, e o 
··- desenvolvimento c!·1 sistema m,ü

uicipal na.. Inglaterra. é evfclente 
que as funções de prefeito ou 

i ''lord ma.yor" só tocam, naque
l 1a cidade,. a personalidades ele 

., 
}fülam em. J;a.nçar mão de. rec1:4r-. C .-~,~A~> T _ 
l~~~~ Ço.m ~Q.1)6ª~, ~u ,1. ~ i..-: 

sem. nenllum ],)~oprw.i,~~o... Qll , ... • · · 

anl1nc~os aparecém ~l'~m,eJ,tta-. Có.nluc,m. ... t; ••• l V 4I ffl. l't t O "'ª·' (0.lclS e seus presentes l'tcl conlreetücl J Oª;' tt li r:h1 
~os, co~ \!,ma fr~l,l~».ciQi. !a.- · , ' 1- · ~ 

Ul.~b'ive~ de :l)igl,I.J,'.i\S des~s,. .. ~.. ,/ e-_- . .... s· -. A . ..., CASTRO 
aH~. responsabilida.c\e cívic.a, do. i 
ladas de todos os meios p!l-ra se ,.!: 
iI~fJnnar"em acercã dos acoritéc~- . { 

? 
<!l.J;e ~fll Q. 'V'erg~o. ~~ · · ~ ~ 
r.1:11 ~~ at®ç1.í.Q, 110.».lllar--. Pqrti. 
G t!Jit_q.1'~. q~ ~V~ passa-, . 1 · O f f f C Í n à $. 
~ ~- lll.iser~ f:;\se atUAl d:,, Ws·. "'"' 
. t&1:a <lo mundo, estes anúncios ' · ·"' 
-~ o <°lQcument<>, ~ grossei- Rua lS, de No~embto N .. 
,ro. ~ ®sed$nte. sensualísm~ · • II 
~ bpripie a. soeie4,ada-éon- • l ,J- ~Es'4utna dt l- A~l · 

Unicos con11:es.$iQrit:iMi~.s c:oo:s: atama.dos 
r,elogi;();S l.l E l E e TR A tt 

<tempo,Fanea,. l?-Orém, a desfa;ç-a. 

(tez atingi1,t o auge no anúncio :::~:;·;:;:==:;;=====::::;==================:::;:========:::::;===::::::===:;:::;:::::::=::::::=::::::====== 
, de certo eli:x:i;r estom.aeali, em· . 

tant_e.. llJ.~te- ~llú:nci~ ~ wn 1,tl- : .· li.. • .• . , . 01!1).(,lão, Guard!ll de H1:mra, Qoo- . !!'e$. Et1u1mto, Robei;to,. ~iano 

mcnto:;, e de todos os eleméntoi;. 
para C'mitir juizo co111 o sens9 da 
impoxtancia d!:! suas própria.~ 

p:davras-.. 
Orr. ac1uela auloric\ade muni

cipal declarou que o Sr. Rudolph 

Hes~, membro da sociecl.a,de .i:t~e 
el~borou os planos da guerra, 
contra a Polônia e outros pai;. 
ses, viera à Inglaterra n~ .e~e .. 
rança de que poderia voltar para, 
a Alema.nha e transmitir ~ re• 

Qlt& M, uma, llfs~a, ilustra• n_;.0 .J,..a,.;:._"'- Ja, ... .,,11r---_, :'t'l'O_ ... ,· c.~\.._.·risti-.•. ti, fra;t;illi de, 8,\l,&_i:a4a, 1:'aixiw, do Co· 1 Filhas: de, 1'1,faría,, J. E. C. e 
-.da dt, uma obsoon.idade, revol• ; ,C' ,{

1 
• ~,~v \A.~., ~.,~ !Q ração de .. Maria, Apostola. do ela : .. J:. OI. e~ ·.F.... sob. ª·. di. ·1·eção dos 

t1!1!,~ à, mi~a da, familia. br.asi- , 'k11· :~OQJ\t.1~ffli.Cls IM 1;._11 .._,I 'lll~ -~ ~ des~q.os na : f.i:a1'.ias do Rosá.1:io, O~ de I e. ~do• ~; S,ig&ud, V. D. -
leh!lh ~- sem Ulll cl'ime vei:mi· : . • , ~~Jio. ~ . ca;·i!:l~. MíWS Crii,tã.s, Corte de r dQ, :aanco,:~ncês e. Itllilii\no até · sulta.do de suas con..vwsa,96es 
-t!r que ~Ol!tin~ a ser- l}ij.J)J;ica· , D.Q1'1.1,,l'.).ta ~ ti:~ct,Q,. @,. })Ji,~. ! ~~!!:~:se qa.r a l,>.enç:w com 'São. José, Al'quico:afra,rill, das .· Antonio P-i.'á.Qa,;' · · · i . pro-paz coin certos círculos ~ 
~ nq_s 3<>rna:ia pal(a, í:r ofender, benç~., · Qi $.tt1i~, . ~tQ, r:.i;~ · AIU16s, - na. Brs..ça ® sé.; · €írcu.los, Qpjlrarlos e J. O. C., líticos ingleses, Afirmou ai,ndl1l 
n d~() e a. in-0çên,cia Q..Q$J ia- , ~iiP, pe~, 341 ~ ~ , 9Ql)HJW~~ .~ f:i!}li, a.s. in"-Dciwoes Obras das · Vocações;. Cruzada ; SQJ) a ctir~ ctoit P~. Jerónimo 

· · · ,.._ 4-fiir.~ se ri-110..., que o sr. Hess se sente muito 
J';S co!n a sua pornografi(l, :nes-. i ti4oo, de, au~Rs, . ~t,~\ .,,._ -- """'· · _,... Eucai1$tica e. outras. Assoeia~s · ve.rmin. e Pedro B3Jint _ na rua 
tilenc1al e naus.e::J;lmn,cj.a. Cer· , exp~~~ p~iµgi1;. ~~}Pl)s, · I?everá ser a seguinte a dispo- .. cuj9s nomes não figw:em ne&ta João, l3ricoJa,; cont.i:ariado por se encontJ·iu· 
tnmente já ~oram. toiµp,cj.!3,_S as : e me~ _ql-l,Qo ~~i~~P-:-Í: Í aj.~ liM d_~~ a$SOCial;ões: li.sta., . -- Ei;aça. d.a, Sé até à. rua e«M~ 'Ai!quidiQcesano e Liceu COlllQ P.l'isioneiro ele guemi d.111' 
devidas prqv1dênc1as, para. que . tos cll!< :e~iw. ~*P.t!Ml.~; 4~ l . :ae:v.rno, Q~ro, secular e regu- , Anchieta.; Grã-Bretà.nha. · 'w 
isso não torne a, a.contecer. mist.ériQs. e. Gll,ll1!,.Gf,e1.;i~~- <lê. la.r. ..:~ na,s, d~ted.aj. ·nova, 0rdens Congregacões Marianas e J:U.C., :Co.1·açãoi ~Jesús: - .no.·rua. Boa, -

Quanto a. nós, ca~õlicos, cum- . SaI!,t.os, como. simta. 'l;e.J1ez~)l?,.,-. :·Ter.ceif,a& (~ Fra.iicisco. e Ciw- sob· à. dil:e'ção ®S P~. Irineu (V:lej;~ e, l.11,rgo cl~. S_; Ben.to, .. 
~l'e-nos o dever de nã.o · êôm~ , SaQ.to, .A.ntonio..-~o. . i m~) ...,._ na. l\'.ra,ça. da. sé, junto cm•süw, s, J. e Agostinho Men- : As Escolas.· de Ca.nto1·es dos 

1 

· . r .. tl:R E FROP.AGAR O 
})raP, absolutamente, os. pro- Na. Praça. da. s_é, Ofl _oanttcos '~ ~ac!.!U!i:;l,,; Irma,ndade, do ssn10, · dícute, s. "J; ·::..:.: d~: r.ua. ·At)chie- · Seminút·!os .. fonnariio adiante elo -••!li• IIIIIJliifll!l_!iít•-•""".-i_.._W!lliiiiil 
dutõll que se apresentem com . deve1•ão- ser rigo_rosameQte. unjfor- 1 Sacra.imtnto, , cios Passos, Boa,. ta até Quitanda.; · ~- LE..,GI .. wOxr.NM!·A; R-IO·di. ,. 
•E>melbante- Pl'opagan<ta. Será · mes1 obeqecenclo., ~ o.i:~ t,i::,11,rw,· ~.rte, N.. s. das, IDores, R.osá-,1 I:.igas ca..tólicas J. M. J:, diri- · Pálio·; a.traz deSée- ª· Guai:uà de ' · 
· uma das providências ma.Is mitidas. pelos alt0:,f~lantes, · , li!~ qqs,, H:oniens BtetQs, ~mé- l gklas J>elo, P.e. Jos,o, :e.atista., $$. J Honra• do. Adora~o·. Notui:n11 :Sr.11..~ 1 
ilnér~cas e eficazes para aca.· Ao, chegarem à>. ess_!I( P-11a<:.a-, OI'.\!!'- · IÜQI;. DivJno, Espil:)ito, Sa.nto, Fra.... ~. - na. rua.. d,11,; Q..u.i~nda a.tê· 0 ; sileu~. tlir~id.a p.tlo :Ele. DJ.ctino. l E' D.E.VF..R J;J;1:, '1'®0~ 

. L--u-~- "'••M.;,_..,__ hn"""""· 'Rn.nt>.Jl ll'1•0.n11ês:, a, It&llano~ · W;l. la l!a,ra . -· Gil Q.4 'i; li. Q,I._{QQ,a 
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Comece ho;e mesmo am tratamento C9in elite piJtpar'a-No 
-cujo custo corresponde a seu -justo valor. 

N.0 58 EC 

S'AL'V'À.'l~IANOS: Damião 
Prcnt.k.e e Ditmar Gt'ater. 
PÀ LOTINO: Damião Kircl~ 
srafr. 

DIACOJl;A1'0 

CAaMELITAS: Ad~o· ~~ 
fon, cêll.s_o Figucrédo, Inooéncio 
~ristsj&tls 'e Nol~ Broenl.nk:. 

SALVATORIAN os : Eurico 
:Sous e Lún: Gonzagà Calou. 

SUBDI .\.'CON A '.l'O 

'SEMffl'ARió CENTRAL~ An~ 
tó1úo âé 'óúveirà. . 

SAL'Ê&ÁNôs: Lim; zwr e J:te.. 
ct1'Q . âaron. 

·s:Ai.'vlroiú.ÀNOSí ~ 
Fra11Ç/l, 'e V'Ílfl'i.do Wieneke. 

~'S"°4Rl'Ã'ró '.f; t~ 
'SÊMTNAa.IO CEN~: ~ 

xo A~ni e ~to Concilto. 
SALESIANOS: M~o Mora~ 

telli, A'stéi-io Càmiios, Belarini..; 
rio Zali'ibon, Braz Piton, liruno · 
Riceo, Óàrlôs Cattaneo, Cleto Ca
l!füan, Dâniel Feder Henrique 
'.Ffórani, 'Isinael Simões, Ja.nua-
rlb iaot&rt, · João Francisco '.Bi
-glâ#etti, ;foão Rottini, José·Gm
niondt. José Guidor.emi, José Del 
Mona:co, Luiz Chrz:a:nowski, 

TONSURA· 

AESPIRIY-:ls•o .t.~: ___________ _ 

' ··-

(]A· SOUZA ·CRU· 

Nãõ se ]:ioile 1t'êffi ~ft taâío ... 
. )\; intei~s~n~e ~<5tar . os entu_-1 .a_"ríos ·de. i'ieh:Jt. éiiciarlil, P.6.'r. terem:. 

siasmos ·tota:lltarios de tntlita ·.escut'ado êln:wlões til!; nl:Uo bri- · 
gente que, est,anc!o fora do al;. · ta.nica. Varias .outras pes&Qas fo- · 
cance das policias secretas, ríão 'àim côn<ieJ1ad&s 'i:iêfo íiféimo mo
deixam de gâbâr a ·organ!sação' '.tjryó 'de 'lírês ~es à''cm&.,.anos. 
dos estados a'looíã@ . e itali'ano,: T~mt>em, ·nem se pode ouvir 
enalt.eeendo o seu aboolütismo, radio! .•• 
numa. atitüde bastante sb.stieifa.: 

Pensa <tue a censura ·aesses 
pa.ises não deixe sair a opiniá6· 
dos ·cttte estão sujeitos ao regi
n'lêm tót'illlitario, parn · ver . seus 
entüsJa.smos. . 

Porque o nazi.snio e o :!aeismo 
tião re%ífoitam nenlrinn 'di,;el.t.h, 
uma vez que o estado é·senhor-·de 
tudo. E as maiores ~ ~ 'fm-.: 
J:l()Jtas. PQr .~rações pequenas. 1:. 
tipí'io 'o que nos 'éôrita 1,IÚn 1:éie:..; 
~rama de -Ro~: ·dois indiVidU?fl; , 
1oram:-~ ~~ 

l - . . 

PRACA DA Sf~, '1413 
'8. l'AlfLO 

Fl!calln'.do ,pefü -~ 

D~êtft.pGRAPHIA 
'TACHYGRAPHl.A 

o MeÍltôr Eniiiilo Feto Mi..,.:" 
-- Preço -

Inteiramente óbvio CJUC 'llão se {JOSS}I, 
ajuiMcr· de dou.trina a}guina sem o conheci
mento c-abal ~e seus postulad~s. I&to no 
entanto, que a l'eSpeito de ltm sisfonta ·trou
trinaJ ·COOSO e gozando ·de unia unidade a;l)s-o. 
luta e uni-ver.sal, seria fácil tarefa, torna-se 
profunE}amente dificil quaBdo ~ tr-a.ta. de 
·estüdar o es.'piiitisiüo. Os es1>idtas de hoje 
não d!Ve:·gem apeilàs dos que os J.)l'eceile
ram: a ili-f-e-rença nos pontos fun-damenta,is 
existe 'no S€ÍO *esüfo' do 'moderno espiri
tismo. O que aliás é intuiUv.o. Pois .os adep
tos d&ta ~it-a baseiam its su·as ci>nvicções 
náfl 're'veláç_õ'es dos .. e$piritos ., q:Ue priínam 
pefo mais teimoso espírito de con.tradição ... 
Sli~e ·/;l,s51im qírn os gi·up:os se vão for
mand~. B11:S -tlegladfam, em rtmue :aa expe
riên-da e 'ffi'ri:iallos no conteuclo :a:as men
sagens.;,i.lém tú·roulo, l--ontra. aqu.él:<!11:mêsmos 
que 'iJrôfossain in~·u~ ffi:l:elidad-e ao ditatl-0 
·ae séus med'hlns. E :vefü a campo a iles
'dà!l&#ca.~ão mútu-a eni t:ernim muitas. ve
zes ofensivos aos ou:vidos pieddsos ... 'os 
adJétfv-os :inenos injurios"Gs c:om ·qüe se 'b-rfü. 
a·a1n ÜÍlS aos O.litros são OS de ignoran(es 
fâh.ã~os-e ·ci'éilu1os. Ora não- se 1íode ç'h'i_g~;. 
ao 'coillieêhuwto de u'.fü a1;{:abouço 't1outri
nal, · vitlericlo-s.e de fontes érédulas e igíio
ranfes. ü Passo pr;évfo que se nos iropõ.e 
é portaµto o ·ue averiguar .a Possível exis
teniia 'ele espil'itistas iião ígnorântes 'e fa. 
ná:l:icoa a.fün de saberiiio's 'o ·qu-e ensinam 
·aqueles que 'tiiis 11ão sejam. dhágll'.môs a 
uma primeira 'iiiv'iflão ·ao. ~spiritfafüo: o 'vil'l
-gãr e intelectua1. Não é demais insistir 'em 
que ,t'ª-1 dado :0:0:10 'fornecem 'tMl pil>ffe.íos 
· eáPiiit.as. Que .sem ·cqgi.ta,i,em 'n-0 :qúe t:al 
trivisão ii;nplic,az câil.did'iíniente e,stabtÚ.e~fu 
'#má ·co:ncHisão ~1)1 ·ilâUa rêcomfâlnàãvêi.. Sífu. 
'Po)•gue se '.é t'@ico êxi~fü nu-ma -eohíH'ri: 
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POR QUE l flOSSA AtFAIAT.IRIA 
ADOTOU O CORTE ''KENWAY''? 'l 

Novas comedlorações na Universidade 
Católica de Pequim 

* · P&ra melhor servir nossa 
.clientela, pondo em dia a 
, moda masculina com a ele
gância da época ! 

*' Para oferecer maior con
forto, consoante com o 
senso prático do século ! 

* Para proporcionar a ele
gância, o conforto e a como
did,ode 100%, qu~ o novo 
corte "Kenway" empresta. 

~1 OE JUNHO 

ÔMBROS; AN~TÕM!COS] 

MODERNO CORTE AME
tUCAN,0, SYSTEMA 

"l(~NW.AY" ,, 

AVlAMENTOS l>I: la, PRE
ENCOLtllDOS; EN'fRETE
LAS DE LÃ : LINHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO; PEITO, l'I\INIMO EN
C .. IMENTO. (ELIMtNADO 
TOl\0 O ·PESO INÚTIL) 

MOVIM1iNTOS LIVRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CtnTURA 
_: ,::{· . · .. 

TECIDOS.1ÓE PÜRA LÂ, 
PRE-ENCOÍHIDOS: DAS 
MELHORES. PROCEDÊN
CIAS: D-E PADRÕES 

· MODERNOS 

São·.Lniz. Goazaaa,·.Jes-uita 
'Xo c~teló d~ Castig;Jione, o- ~'. e dos quais s~ penitenciou: 1 :mgrados ·i'~ . preparação e os 

fflho ~enito do Marquês. ~r.ante sue. vida tõda. Uma três primeiros, à, ação de gra
Ferriàndo Gon.za,ga era batisa,. .vez acendeu um. canltiio, dis- ! ças .. Sua .. vida. edificante fazia 
do às ~~. enqaanto. ,~ma para.Ado-o .. O _reauJ:tado, :foi_-9.l!3.:-\:')9m· !W~ fte reiel'isseni a '3l~ 
mãe f::wia um· vot.o "à Deus. se ser esmaga,oo pela peça. como o AnJo. 
Assim, Lmz ao vir oo mundo Doutra vez l'@etin, inocent-e- Notand<> a vocação l'eligiof:la 
foi c;ons~ a Deus ~ a Mf1- mente, mna psiavt!a, :ineonve- q:1re se fi1'm.ava 001 Sã.o Luiz, 
-eia, Santir,;sima. O memno msl ment,,e que on=rira dos solda- seu 1>ai proC11,rou d:istrai'lo, em
émneçou a~-,~ ra- dos. FOl'a:lll os dois "grandeir" pregando todos seus meios. ]:"Oi 
J.)ldament.e as o:ráções. ficando peeBffl}B cm S8& Vcida. quando, . a cltamado d-a lm:i,e-
Jongo tempo ·~ A-os oito a~ pa,rtiu em com- :raitri.z Maria da Am!tria, o 11-1:ar-
orandó. i,:mma de um irmão menor pa- Qués tralli!'feriu-se para Madrid 

Alem· di$' soos 61~, <m- ra a côrte-do Duqtte de Tosca- sen;do nomeado Camareiro d~· 

l Ainda. egf,Q"()'a na ·tembrlihça de 
todos o exito retumbante e mag
nifico, que alcançaram as come
morações realisadas na Univerl!i-
dade Católica "Fu Jen" de Pe
quim. por ocasião do Quarto Cen

i tenario da Companhia. de Jesús, 
i quando começaram a prep,a:rar 
, nova manif€s1iação·! A primeiJ:a 
· realisada no dia 16 de Janeiro 

do corrente ano foi inesquec!vel 
pelo brilhantismo rocan,ç.ado, e 
ri:raças ao ambiente de profunda 
caridade cm que se desenrolara.. 
Ou~Y.a comcmerl!,o/<i:o se impunha, 
uma vez que a primeh-a restrin
gira se quasi que exclusivamente 
r.os meios mais chegados da oom-

, panhi'<l. de Jesús em Pequim. 

1 

Desta vez. porem. associarÚ1/rn 
se às soleltldades todas as com:u
nldades réligiosas de Pequim, 
Superiores e . subordinados · que 
v!eráni. reunir-se a~ filhos de 
Sto. J;nac'io de Loyela para _uma 
festa. de ca.rater geral. congregan
do país todas as bases numa mini
f estação em torno do Santo Fun
dador. 

Personalidades que tomaram 
parte nas Cotnemorações 

·Entre as Personalidades que se 
apresentaram as solenidades 
destacamos: S. Excia. Revma. 
Mons. Mario Zanin, Delegado 
Apostolico que presidiu a reunião 
S. Excia. Revma. Mons. Mon
tisne, c. M; Vigario Apostollco 
de Pequim S. Excia. Revma. 
Mons. Jarre O. F. M, Vigario 
Apostollco de Isinanfa. 

tavcl peça oratoria da S. EX{}ia. 
Revma. 

"Si amo e fa3.o da Companhia 
de Jesús, não posso deixar olvi
dado o reconhecido papel, que de 
sempenharam outras Congrega
ções Religiosas, qu,t trabalham 
incansavelmente pelo advento de 
Cristo na Ch!na, escrevendo na 
historia uma pagina de fatos glo
riosos, e uma outra pagina de 
reconditos heroísmos, e martí
rios sublimes. 

S. Excia Mons. Aramburu ana
lisa em seguida o Espírito Uni
verS1tario que nií.o se limita a 
simples regiões e determinadas 
classes de pessoas. mas. abraca 
todo mundo e todas as condiç~s 
sociais. 

É o verdadeiro Espírito de 
Adaptação que foi ilustrado com 
dois exemplos fulgurantes, o Pe. 
Ricci para a China, e o Pe. Noli!i 
para. as Indlas. Espírito de Ada
ptação este que reflete sobretudo 
o verdaden-o Espirito de Carida
de e Obediencia. 

A propos!to deste Espirito de 
Obedlenda, o Orador Oficial fa
lou textualmen.té: - Que a 'obe
diencia dos filhos de sto .. Inaclo 

a'OS seus Superiores trata.-11e de 
uma obediencla cega, porque náAi 
discutem a5 ordens, uma vez que 
na pessoa dos Superiores He
rarquicos os Jesuitas costumam 
ver o proprlo Cristo, por amor dO 
qual apenas sabem obedecer." 

Falando dos frutos de santi
dade da Companhia., diz S. 
Excia. Revma.: "As estatisticas 
não registram todos os frutos de 
santiõade, por tratar se de uma 
tarcf.a que transce<ic a capaci
dade humana. Mas _ falando da 
abundancia destes frutos de san. 
Lificação cita o grande numern 
de Santos e Beatificados, de 
Martires e Confessores, e cspe
cia lmente as pc.rsü5uiçõc~ que 
-nunca faltaram e são o termo
metro de santidade da Gompa
·uhia.,. 

Professor alemão diploma
do, ensina Alemão, ln9lês, 
Matematica e Mvsica. Acei
ta mais alguns alun(?s. dia
riamente depois das 6 ho-

ras. !c... Preços modicos. 
Telef. 2-6944 · 

uro CAUTELLAS DO !\1:0N'rE DE SOCéORRO 
- JOIAS USADAS E BRILHANTES -

Compro pagando os melhores · preços 

Roo Alvares Pentea
do. 203 . 3.0 andar 

O Vaticano submetido ao raciona• 
flBento de viveres 

E o Exmo. Revmo. P. Fitz 
Gíbbons S. V. D. que representou! 
o Exmo. Revmo. Pe. Rahmann, 

·Reitor da Univepsidade. C0mo todo re~to da Ilaii,a ,, n~.o poderà rec!'ber m8i;; rie tres 
Vaticano está observando um onças e meia, d€ carne, e· dois pe

' l)ecóração da ·~ala de .. Reµnião_· regimem de Radonan1ento ali- qrumos pães por dia. Deresset,e 
mentar. Todas as setecentas e onças e melá de manteiga por 

A s.a.la de Retlnião foi ·ai.11istia vinte p~soas da Cidaqe. dei Va- semana e quatro libras e meia de 
eamente deeora<la· para as Soles ticano, e entre elas o S. Saritida- a,çucar por· mês. 
nidades. Tendo sido pintado para de o Papa e vinte tres cardia.is 1 Um 13relado do Vaticano de• 
pano de :t'~ndo uma grande :Cruz. -,estão obseryaR<!o o Racionamen- cl~reu que a ~: Sant~ade tam
vermelha, encimada pelo nome ®· .:to. . bém QIDB submeter se aó racio• 
Jesús, em ca.rateres càmeses es- Cada habitante dQ Vatican<> ,.naIMnto. 
t!lisa.d:as, e ladeado pelo distice · 
naciano A. M; D" G. 

"Para maior gleria de Deus" 
, f.oi o dístico de Loyola. Dist!co 
1 que fof a sua h:eral'lça a gloria de 
· seu filhos! Foi o seu :programa 

para a lut-a e para a morte! Em 
todas as lutas! E na ho1>a do 
mai"tiriQ. 

Fala o Omdor Ofictal .•• 

,._,_.,_._,_,..,,,._._,...,.,.,,_..,....,. ~ ,._,._..,,, 

. Dr. i 
1 

fusfa.smava-se, também, eoin o F'-· Já u- Felipe II, e- São Laiz foi indi-. na, em .t.Ut'~. . , en..,..,, -
movime:n1o de tror,a,s, os soiw- perdem o gosto peias cousas ce.do para pagem de 1ronra do PI a n ej a n d o um' 
dos e a ,i,idn, mmtar. F'oi assim ~. ded~ 80 ser- Prmeipe D. Diogo. Na côrte 1 
~ eometxm o qne ete con~ V~ d-e Deus. ~de eBSa épo- Sãt> Luiz não abandonou seus novo fif:me sobre j 
ttE!f3Y.a dois pecados ~:i- ~ rezou diariamente º oficio pro1)6sitos re1igiosos, tendo· a "Fugapara i 
-------------- .. 'iJ!é N&sa, Senhoi1a e os sete muitas v.ezes criticado O Prfn- 1 

MAIS conveniência, maior cconomra ~ 
melhor saúde, eis os requisitos e a fina

lidade do refrigerador ALASKA, o aparelho 
de linhas elegantes e eficiência garantida. 5 :zo
nas de frio, prateleiras de correr e dispositivos 
racionais, permitem a conservação da mesma 
quantidade de alimentos que um refrigeradot· 
comum de maior tamanho. Procure, no inte-

OOMPR'A-SE saimos ·penitelreiais por tOda eipe, aconseihand.o-o. Fmal- O Egito,. . ! 
mente, após muit-a J.ut-a, conse-. O U R O · .sua.· V-ida. guru Vencei· a resistência na- "A fuga pam O Egito'" foi 

e PRATA de qwdquer eeo: 
.peoie. ·Ames de vender ses 
OURO é de seu f)l'Oprio in
teresse- .-cõfliiultar os nossos 
preçôS. ~ gs,ati&. 

··Tambem compro ~ delt
taduras e ouro · 'baixo. · Rua 
São Bento; 5'49, 1.0 andar • 
sala 6, pr'O'X'itno · ao largo ·São, 

AI:, se ~arpam a Prl- tema· e in~u na ,... __ p·a- · o·== vv,u anunciada como a segunda 
mclf.a, Comanhão, por São Car- nhfa de J~us. produção da "Bi:b!ical Photos 
los Bol:r.omeu, tal f-ot· a dor do O Pad,roeiro da jnvootucle !'a- Ine. ", emenbada na filmagem 
8'M'epen:dimemo que ele 0011• Ieceu em Roma, <larante uma de 52 peliculas cotot'fdas ba
siderasv.a seus peca-dos, que epidemiâ, em que se exgotara seadas na História Sagrad-a. A 
·Ca:iu sem sentidos. Depois da :no cu:itlado "dos cloentes e no- p.ritn-eí'ta prodúção foi "Nasceu 
Primeira Comunhão, hiro dei- bres. Foi canon.isado l}Ot" Be- o SaiVadOi·". O filme tem a 

tu.me, sendo era~· os três ülti- 1111.., __________ ., , .de fUm.ar. 12 shorts, e est."i no 

1
-=. ·ng:;c:~::r°!r: e:~: netlit~ XI~ em~~:·_______ dulª?.~at~:d~~lm~:,~- preten. 

---------------· mos diàs da semana e.mm con- qua~·to da seria: a histótia · de 
. Bento. - São :PauicJ. 

. resse do seu conf&to e bom empr!go de seu di
nheiro, conhecer a lnl1r.1Vilha da refrigcraçio 
inoderna no seu ponto culminante ALASKA • 

JE-

1 MANTEIGA FRESCA 

Jesús a JaU:bens. 1 
' O.s "Ca~hed. ral Films" du- ~·· ·J· . . . ram . ao minutos. ,· . · ,-i e 1 .. _. · Qu.~ ~S<Soó· 

; .. 

- só nai ·CASÁ timmô 
Küa. L. Badató,_ 48~:. -, · (frente ao 

m~':s. ~. :, !ª.1.i~ asf01:::, p:~!!~:, ' e) na ~: . . ,, ~-
nadas p-ara fawr o papel d·e. . ~ 
lfm~. ~S&itna.. Os nom~s: . . _ . CASA FUNDADA- EM H:52 
dos am.res não são. ~os· ,, 
éotn . o objetw-0 .da -realçar;( R U A. 24 D E M ~ 10· 80-M. • SÃ 0-c PAet.0 
mais os· ca.racteres re.pr.esen-4 ··· ·., 

~--· .m 
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J;i,vra ilumina. toda a sua exis-
1 

cotólicos bras!léiros procurem ,v-1 
tencia" .Foi Madre Francisca de go conhecer a vida admiravel de 
Jesús uma verdadeira vitima, que Madre Francisca, bem como seus 
se ofüreceu ao amor divino pela escritos mist!cos, que tambem fi
santüica<;ão do Clero e às i.nten- guram no livro em questão. 

O "I;EGIONA.:RIO'' já teve I knn uma vida de imensas pro
ocasião de se referir extensamente vaçóes, em que teve ocasião de 
à biogi,afla da riligiosa brasileira exercer no mais alto grau as vir
Madm Francisca . de Jesús, fale- tudes que fundamentam o prc
cida em 1832 em odor de santi- cesso de sua beatificação, ora 
dade, biografia e515a escrita pelo em curso na Santa Sé. "Quel'o
grehde teo!ogo Padre Garrigou- te oculta, crucificada até a mor

QÕes do Santo Padre, tendo fun- Acresce que o presente volume 
dado a Companhia da Virgem pa- está enriquecido pelo novo epi

Laf4ra11g~. que foi Diretor espiri
tuaa de Madre Francisca. 

:rraeemos agora aos nossos lei
tON!S uma auspiciosa noticia a res
peito do me:nno assunto. O Hvro 
do Padre Garrigou-Lag-rangc aca

,ba .de ser pubHeado entre nós. em , 
:tesmerad:issima trRduçáo feita !JC- ; 
las Monjas Bcnoditinas de S. Pau- 1 
lo, a c$ Mosteiro ( Rua S. Car-1 

··tios do Plttllal, 424) podem ser so
lic~ os exemplares. 

logo do Padre Garrigou-Lagr~n
ge e pelos apontamentos a que 
já nos referimos, bem como por 
algumas notas do eminente hl&to-

. riador Afonso de E. Taunay so- , 
bre a familia e a vida sécul.ar de 
Madre Francisca de Jesús. J 

OURCJ 
PRATA E PLATI-NA 

de toda especi:e, a() preço 
mais alto da praça, com
pra-se. Consultem nossos 
pl'eços. Rua 15 d-e Novem
bro, 198, 2;º andar, sala 

28. - São Paulo 

CASA d:os: PRESENTES Ltda •. 
La r g ~?:. :S· ã o F r a n e i s·c o, 6 6 

,:·;;-

R VAN GEL H O -·~tf 
···§i-;·:) 

Os con v-id'àdos pari:l 
o Banquete l)ivino 

iMarlrc Francisca de Jcsús. no sé
'Cttlo' 'Fra.ncisca Bernardina de Car
valho, intimamente conhecida por 
Chiqu-ita. pertencia à m<'lhor so
ciedade do Rio de Janeiro. Filha 
do Barão do Rio Negro, dotada 
de invulgar beleza e privilegiados 
dotes de inteligencia. sempre foi 
um modelo de pieda<lc e de zelo 
apostolico. Em apont4l.mcntos 
e.'J)!'esent:ados por uma sua paren
te. no vohmie em questão. veri-' 
fica-se que antes de se fazer 
Religiosa, era Madre Franclsca 
um verdadeiro e belissimo exPm
plo de moça da Ação Católica, 
quer no Rio de Janeiro, quer em 
Paris durante o tempo da per- I , Convidado para jan- DOMlNGO INFRA OITAVA DO CORPO DE DEUS Israelitas rejeitados. 
seguição religiosa do governo ta.r em casa de um Convidados PJ.1meiro 
Combes. quando procurou fazer I fat;iseu, Jesús ac• São Lucas, XIV 16-24 numa grati:rita e i.11• • 
nos hospitais o que não mais ce~eu ben!gne,mente. sonctavel , pre<Wéç~ 
podiam aí fazer a., Religiosas I Entre O muiro que Naquele tempo, disse Jesús ao Fal'iseus esta cio Pai. ce1eiste,. não 
-expulsas de França. Depois de se conver,511;va nos parabi>la: Certo homem deu unia grande ceia, pa;ra serão à.dmit:ictos no 
abandonar o mundo, para entre- 1 longos repastos do dias ,i qual convidou muita gente. E, à,.hora da ceia, man- -Reino, pois não sou• 
.gar-se mais fa.rde à grande .,obra' de ,sabado, apr-0veitou d9U 1Ím dos servos dizer aos convidados que viessem, beram corresponder 
da Companhia da Virgem. de 1 

0 M'<,Stre rui, oca- 1>0rque tudo estava.. preparado. Mas todos a u_, oo- ~~ misericordilUI do 
que é fundadora e cujas conti-1 siões oportunas pa nre~ra.:m ·a descul!)ar~se. -· O primeiro disse: com- Senhor. Seus lugaTCS 
nuadoras se acham atualmente 1 · l rà. doutrinar. e desa- prei uma quinta e me é preciso is ,~-la. Peço-te que serão ocupados pe-
em Petropolis, Madre Francfrca ,, be d me desculpes. Um segundo' disse: comprei cinco jun- lcs Gentios. Nas tre• ., lojar das ca .ças os 

l 
taii de bois e vou experill-ie,~Jas, J'eço-tc que me vas e na ignommia 

fariseus um sem nu- desculpes. Um outro disSi'?:;/~i-ine, por fssi>.· não da sensualidade, \'1Í• 

Ltl.'R E PROPAGAR O 

I 
te" foi UllUl, palavra interior porl ra · rezar por estas dua.s sul)Umes mero de preroncei- posso ir. ·vo1ta.ndo O servo:éiije'U c01:tta, de tudo ~ a vendo miserave!men-

•• LEGIONARIO n ela ouvida dez anos antes de- finaJidades. , tos tradidona.is quê ~e11 senhar. Então ir.ado o,.~:de fà:milia, ~ ll3 Hett te. COlUO maltrap.1~ 

1 

morrer, e que o Padr-e G.;;rrlgou- Todos os aplausos :rnereet'm .is fa,zia,m ~er de v.i5- servó: Vae · depresa. às p~,35 e ruas da iíidâde, ·e lho.s cto espirj;to, são 
E' DEVF..R DE 'EODOS Lagrange comenta em epilogo es- Re[igiosas Beneditino~ pela h a letra clà= e sim- traz-me aqai 4J6 pobus, 'ci$ â,Jeija,dos, 116 ~-· e -~ os gentios aqueles 

crito especialmente para a edição . ~ção que-' acabam dr. lei•;... a. pl'.e;; de. Lel - A p.re- cHos. J>tsse..lhe o servo: i~nher, fez..se oonio_ ,orlk- pobl'es cegos e coxos 
OS C A T H O LI C-0 S I brasileira, di2'.endo que "essa pa- -efeito, sencio de esperar que os .. ..rente ~bela ~- naste, e ainda, sobra lugar: ; .. ,;: E respondeu O Senhor que se fascinaram 

f,ue· pr-eoisa-m6nte tUn.a ao fl!lrVO: sae pelas caminhoife PfiUS cerea.doi;., e obri- com, a luz do Eve,n-c .,. e e. t' ,, fi ' :· d . A. J' e cori:eção neceesa:rin, a :a-os a entrar, para, ~ '~-- encha a mhiha,. e~. g.elho e acon·eram , · . n,, .a 1nema:_. ·ºª· ra 1ca· a. . . . .. ... uma idêlt conente Pw11,ue - digo que, neimum daqueles que foram nresurosos ao pri-
_____ 5 _ _, __ At eutre os ~- oom>ic1acl9s proQ!!á. da minha._ ceia. ·· · /<lettO chamado divi-

'Orienfação Nloral d0$ l!s,-tat:atos ; ==·~~ íJBlos de ~.-êra ~~' . tos por ,tanta bo?lrlatle! Ers:, ::::e:~ 
' · \ · saria, e suficielite par.a. ooma:r parte no :R$}o ,de . t4n,. pois at.ender,am ao chamado. E no dia. do 

r, ~ flO B~ - Da,l gUlls pontos. 1: filme só PM3 . $Dta:das em a.'lgumas ~eiis: . Dei1S. Levado por ffl, nute 'mesmo jantal", um juízo hão . de se admirar os Judeus de ve-Jos 
ll,. li, O. com -Cai:ole liombar_d e-~ de ~itér.io. formado. _;,_ ·'tQmando-o impróprro para ado- dos oonvlvas ~lamà, nmn tt<ampmte de entu- assentados ao lado .de Abl>ahão, Isac e Jacob to-
~ M'~. - ~a ms- ·Cotaçil<>: Restrito, i~'etities. Cotação: - Ac:eita:nl- siasmo: "~llz do qlle ccmer o piro no reino de tnaTem parte no Reino, ao pa.sso que eles, os~~ 
~-® mns. j6.vem cheia de. von- , :iam aduHos. _,._,_ --
b.ln.._ ,.,.,. <1bJ1inm seu . .,,,_,..,. às.. A MnmER_· INWSJVEL_· • -- Deua-t" J8SIÍ5 oeon:e com sua l>&""""'- PMa.. tJre- - cendent.es dos -·~acas, ver-se-ão eiml:uidos. 
- ·=- ,._ .....,...,.,.,, ""- ctsár as ~ n~ias· pa.h, ser aümitilfto 
-~ ~da<ies. l!: exfJHmWll.- .._ 11nivemal com Virginla UM Dlt:.illl\ NO A'R _ Da. 
111, sl:li~ -...,,,,...,_ oom a nw.:i.• Bl'Uee_ -e Julln Ban-ymore -. eo- F,... _ 1:......... "'-'-- __ A. a este àanquete celeste. Ni.o basta ter sitio oba• 

., .... s...... media torxi da. ~ de ---. ~v- _..,,... ,--. ,_ mado, te- sido abjeto Ele um mnwoso COlR'-ite, 
(dade -dil· um cll6ameme, oo-man,-c . . e?? . 0 

. • &l'elltul'IWI ele um 8-V'ie:àor a.inala- 00 · um& predlieçio do P&i Celeste, :é: pl!eeiso cor-
* ~ é o aignfficado -ime~ da, ~ 

T~m, no entanto, uma aplicação má.is ampla. 
Deseendentes dos Gentios, todos nós fomos cba,
nu1,dos para a vida eterna, pois no Reino de 
Deus não ha mais distinção. Si, porém, nossa 
cor-espondencia fôr nula ou res:l.steneJa, c01t10 foi 
a dos Judeus, no dia do Jnmo nos tocará sorte 
identica.. ll:, pois, mister não nos llibsorvamos ex
cessivamente com os negocios terr-enos, de ma
neira a esquecermos os in~esses eternos. "De 
nada vale ao homem possuir o mundo inteiro com 
suas rique3l!S, honrarias e prazeres si Vier a per
der Stta alma." - Como não é suficiente, para 
a salvação, desoende1' de pais católicos, si deles 
não' her'dam-08 a fé viva dos Verdadeiras di®i-

i<à>' tsmo -0 assunto, como muitas mn ~ .qW: .~ 0 .se-. ffldo conslltuem o esreào da.ste,-- :respoRder ao apelo, atender· à graça, secundar 
~ inooave:niemes e ~ ,~~do ela DN~~ A sugee- comtídia. A fl.gara simpáfüea. do doc!lmente as suas mspi.Yaçoos. Sem esta corres-
sr,s •. A oomreidade abranda :r.1-<. ti~e da.s ~i.çoes em que se pr-OtaJ<mU!lt&, a:pesa,i- do vicia da pondencia e eooperaç-ão, · ter sido chamado por· 

· ·} reauza.. ª espll'iêncla e ditos in- emMiaguaz e cenas de lutas_ e Deus pai,a sua mesa, seY festim, de nada vaile 
·' «onvementes disto reswta.nres banditismo, tomam o filme kn , são defeitos destie filme. A.pesa.r _,_....,,,, pa- ....... ,.,..._., ,.._., __ ,,..: ~a o -homem sinão para mais culpa-lo, pois 

'!SCIBNTll'ICAMBNTZ 

,AS S1JU l'ERIDllS 

atenaad .,."'1-"'.., rn ",.,.....,,._ • ..,,.._.,_, r*Iiu grosseiramente uma delicadeza do senhor. 
destas f~ serem as - A:eeitlwel menos pa-ra, ~ QuandO Jesés propunha. esta, lição, já os Ju 
pela, comieidade, não pode eat:e . '. .,_..,_.w.,_ 

· filme ser visto por-crianças e ado- deus lhe ll'laQtÚll9.\<alll a =•• .....;-"", e o Mestre 
lescentes. cotação: - Aceitavel PRO.XIMOS PJLMES previa, através do espaço de alguns anos, seus 
pa1a adultes. patric~ recussndo por to<los . os m~ o Mes-

SEDUTORA AV-ENTUBEllti\ l9ias que Deu,<; lhes enviára. para conduzi-los ao 
- Aeeitavet J)Q1'a. adultos_ peta. featim Ce½este. 
Legião da. -Decência.. ,q; 

Por isso, por Slla. 'N!Sistenckt ã ~Ma. írerãõ os . pulos de Jesús Cristo. . 

SABADO 
3 MIL 

Federal para. S. · João 

CONTOS 
1.0 PREMIO 
2.º PREMIO 

-- !2 MIL CONTOS 
MIL CONTOS 

Serão vendidos pelos 

"·CAMPEõES D:A SORTE" 

Antunes de Abreu & Cia. 
FW-A 15 OE' NOVéMB:RO, 36 - CAlXA 77 - s. 'PAULO 

algmn banco enrlinheimdo da 
Atlantie City. Isto é o que vemos 
n<>s fflmes, levados em ceoo nas 
· chlades de todo este vastíssimo 
Brasil:". 

E a. quem csbe a culpa dessa 
dolorosa verdade? Resporu:ie-ROS 
iGso clamment,e a últ~ '"Pasto-

-
r-al Coiem>a;" dos Exmos. Sta. 
Bispos desta ~se. 

X-ao podem f.iclU." com a O>n• 
ciência tranquila.. GS pais que nâ.9 
eseolhem os filmes a 1111e vão 
,3811ist.ir seus filhas, e as Rev:i&
f.as que eles leem. A v:igila;acia, ê 
wn dever gravissiJ:no Jl3Jla os pais. 

0 



$yphilis 
Rheúmàtismo 

-~tid1S: êrr1 gerii, 
ú:üXlR OE 

NÓGUEIRA,. 
'. MÚháre$ .Ôe curÍ!.doi 

GOVERNO DO ESTADO 

J,'onfoi-fue· notie.íazru:is, tomou 
-''' .. ' tlÔ ~o de intervéntor fe-·tm íiô ~º ó .. rir. 'Pefruwdo 
~ itk,)i,,lh~ da. Agrteu'ttura. 

_1\>ri;o;. nome&dos . ,;ar·a iecre• 
Ü,ritJj .de Estâdo o Dr. Abçlardo 
~~~~ó . eesa.r, .· para ·e. Seci-c~ 
tàrlii. da. Pamridà,o Dr, 'José RÕ
.·~ ÃlV'eà àobrl;nh9, pata, a 
:Êdu~ e Sa.ud_e ,Púplica, o D1.'· 
Çorio~o de Góes, 'parn e. Fa~n·aa, o,, Dl'. Anhaia. Mcllo, para e. 
yfuç~i, _'e pa'ra, a ,kgricultul'à o 
bi'.. ~~ufu 'Liinlt corr~m. . , .. 

F!)l'á,m àin~á. nomeados Chefe 
êfa ~i.km :~ Dr,Acacio Nogueira, 
Diret.ores cJ.~ bepàità:Í't'Íen:'bs dê 
Educãç'líô e S'aÜde Püõlléã 'rê'spe
tivamênte os snr. Ani.sio. Novaes 
e Dr. Sal!!es Gomes Jr., e. Di
retor da Faculd&de de Direito o 
Dr. CÍqd® de Mello. Foi nomea
do -~f~it.-0 o br. Prestes Maia .. 

CHUVEIRO ·iE:L~TRtCO 
. - H I DR Ó-

TBRMICO 
~-... .--11!11 11'0 e '220 volts .. 

2'2 O$ O O O 
G ·ar a n t !
·do por cinco 
·anos, inclúsi
vé a resls-
tência; 

* ' · Oemonstra,:ão 
~~===""!Ir".! e 'd.'e ta 111e·s · 

cóm 
ÂM:ABA'L & 'FRANÇA 

No Rio de Janeiro as come
nioÍ';i.ç.õé:.: obl>tlcceram o seguinte 
programa: âs 9 horas e 45. co
mfusõei; de oficiais devosit.eram 
coroâs de flores junto à estaiua. 
do àlmirantk Danoso, a.pós o que 
cob.titlgentes do Corpo de Pusi
le!.rci; Nà Va.is (Jesfifaram em con
tineneia.; à.à io horas: na. Escola 
Naval realizo1,1-~ a cercmonia do 
juraine11tdà :àe.ndeil'a. pelo5 as
pirantes do cúrso. 1m,vio; o sr. 
presidente d& liepÚblca chegou, 
depois disso, à Ilha das Cobra.., 
visitando as oficinas do Arse1.1al; 
~úiu-se o almoço e visitas ao 
"Marcilio Dl.a.s" e. dependecias. 

REGTS'fRO. .DE PRO
FESSPtES 

L ;~ ./'d 

L E G I O N A R I ti "ão ramo, 15 de .run110·~ ~j 
-- S??U1' 

Wwt w~ we ::' w :'l ...... w., ••• . . -~ -.. • ,.,,., >,,1•,;. 

#A ,&.tffe!f+ailSâª 

l'Càl itàliRÍ1a, ÍlP- JitSSO,\ elo DUqUC 
âe Spolcto. B R AS t ·t Sobrte a cninprnha dll- Ab\&i;í- # .. ·-·

v,e r_ .. ., 
n.ia. diue o $r. 111ussolilli que os 

i:na1·1n11as, ~ubtená1.~. 1mb-oti- ,SEC<.:-ÃÔ DÉ A\ríõE·S DE· 1~1~~.â:6_céh1ú!8~r~ril es,~_~o--
c1a,L5 e os sargentos do Exercito ~ tol\íANbO I fonia, t1.\:erll~\.tírt rnir8-_ $<;>nl:en~ 
e da Armada deb;arão, por mor- cavar Ul'.ll t'na1S }Jl'ofunclo ahlsn~o 
te, ô.à suas familias, unta f)tm.são · 'ei1trc as opil'liÕ!)s i,nl)llc!I.S ing_lc• 

, ;. ' 
11QRPEDEAM~io -iijl 
NAVIO NÓRT'E ~ 

Rtc.ANo 
que coru;titui a herançil militar. o mínistrô iü!, Mroi~titiea, .sa e italiana, A lt.a11a scl'ó. M• 

Paragrafo l .O) - A herantil'. criou a Seç·i.i.o de A Yi6es de C'tl· Vjtmcnte dona cles~a região da N<> i,1•ineii,,!o -~~~ :~-
militar doa o1tcia.1.s é comtitui- ma.neto, subo1'dinadi diretamente Africa Oriental. submarino_,er_~~!> ~- ~ ,, ,,.:~ 
da !)elo montepio e pelo meio ao seu gabinete. Referindo-se M Presidente navio l~l'Cll.nte ":Róhl'l · -,.,. .. · 
soldo, os quais podem ser acres- Compor-se-à · inicialmente de :Roosevelt. o "ducc" àffrmou no At).;mt1co. SU~? _-fa);O Cl.~~"~ 

'd d t b f . . qU:atró aviões "Lock.éed", otjl, na •.• -,.,. .. uli.n:dó se ciuer recorâàr ufo d_ i-. cou gra.~®. cxe1t!l.ção nõ,\I ~ 
c1 os e ou ros ene !cios ena- Diretoria ele Ael'onauticii. t1:Í)i- ""' u 1005 · ... ] 
dos em leis cspcc1·a1s · a herança . t. ª.d· oi' .. nª.· mais fiel c:1:pressão c_las- .

1 
do,1 n ·. , "'. ... •,a•"'=",.;.,_,,-~, 

ilit ·, d P ~as .,_' 't·t .d·· tar, e será dietià<ia por um ofi- l;ica da. "alavrn, cita-se Si.la. 'P.·.ols Dad_a. a_ g1_av_rnaue e:ic~~1JB'llt ___ . 
m ª 1 as ray " cons 1 ui ª eia 1 avia. dor do gabinete do mi- " 1 'r àn6 men,.-... ilk pelo montc,pio mÚitar de confor- bem ... , Slia nos parece um amador I rc açocs ge m s-a" .,,,..__ · 

nistro. Todo o pcSSGal cfassir'i- nioc1~·s· ~ con11J·ai·ando a· Dela11~ torpedeamento ocúr,ou ltJt*r. é'III. mida<le com a.s leis em vigor". • . ~ "" ~ .,._ ....... :i. 
Art. 80 - A hcràriça. milit'ar é C~-do ne~à secção ficarn 'àdido ao RoÔsevrlt ". 1 dost-aque nos uomentartos ·...,. ........ 

illent;,. de qualquC'r tàxa ou im- l.º Regfoirt1lo de Aviàçoo. Afi'nnou que a Ingl/ttcrril. não I pre~:s?. mun<i:i~l.. 
0 

,· •.• .,, 

pó.9tc. não é penboravc'J nem l'CS- · · • )'l'Od!'n, Wonccr ~,til. p.Ucrra. mes-1 ?·' nàufl'agl~S, 3~ ;_foraJ'à ~ .· 
ponde por dividas do seu Ú1sú- CONFEÍÜ<:NCIA AMERJ· n10 que O contlito se prolongúe lhldo p~lo nà\'1.o blll.Sllcifo ~~ 

O Conselho N:wional de Edu- tuidor e a sua µ·ercc11,_ão nâ'.l CANA DE 'COME.RClO E com P, entrada dJs Estados Uni- ri.O:'. i\rns allYcta. _se 'Cn~ 
cação aprovou Ul1). ante-projeto , e ·diclo· lló Atta;ntico ·óiQl.1ios a 

J cónstitue acu·mulação ,,._ 'p' R'OI)' UÇÃ' 'O 'dós. P ·I. ., . • .. ,•, ' 
sobre registro de professores do · Ao terminar. 0 Sr. Mussolini bote salva-Vidás,. com 2'1_ ~.,., . 
curso secunda.rio .. organi.zado pc- * O Pt'estdChte dà Rcbl·1ti11cà 1 1 n··te· • ·e· 8 ><••~a"""il'oS emile . ....,. , . · . · · ica!irniou ?, confianca que depo- ª ,, .,..,,.., ..,. • . -.., · 
lo sr.Abil:ar Rena.ult. ,assinou decreto-lei criando O 15.º A Con:crencla Amencr.na de . · , • qu·aeo 2 mú1hel'e~--e 1 e~ -O 
. Em 1111. 11·as ,:;er·a·ls o ante-1JroJ·c- Come.,.c1·0 e P1'odt1cão. 1~t111ida 11à. slt:=•, na vitoria e na rcorganíSl'>.çao ·" · · ·. ' ' · · .. Regimento ele Infantaria, com , , ~ dr, Euroii~. pelo "eixo'\ . comà'rtdantc dó "O:sol'in'~---~"' 

to 'é'~tabele'ce ·ciue ·só serão admi- séde em João Pessoa, e a ser ins- pJUCO hó Urügn'ai, revestiu-se de · . \ roU ter recofüido ô'S ~ 
tidôt a reiristro no Departamento talado a partir de 1 .de Agosto it1'anc!c eXito, e nisúltóu h'a crc·a- 1, M. 1-, ... ~,'SSlO·NA. N''li' 1 a 250 milhas ·dos rocneiies ·àãit 
Nacional éÍe Eduéação ôs can- cio corrente ano. ção qe, uln Co~lho Per.~1a1:~nte " l~D , ," . . . I B,. . . . . . j Pedl'o O são Panlo. . . 
diaatos qúe apresentarem um ,., Foi assinado decreto 'na. pasta. em M<:ntevideo para p~om<>Jno e CA 'l ASTROFE Um àos naufÍ'a.gôs do ... 
dos seizuintes documentos: a) da marinha nomeando coman- cxecuçao das resoluções a~oYa-1 . . . ,,. j Moórc" ilcclarôú que ó ti~ . 
'diplofua de licenciàdo exuedido dÍ\nte naval de Mato Grosso o das. 'U~. co1nbió. composto ae. :J0 .: tlantico ainer'icatio n~v~ ·iít. 
pela Faculdade de Filosofia ou capitão de mar e guerra Oscar Entre estas está uma ao Bri- _"Wagom" carregados de __ polvora I Sorithafopton 'ao 'ltió 'de J~-, 
estabelecimento congene1;e reco- Frias Godinho. sil, visàndo o estalielccit'nento de o im.tcrl~} br.hco explodm nas ro. ln'fórm:>u afrú:la qúe 'i vã,'pàie 
nhecido: b) nrova de habilita- um cíearirtg:. 11roxim_idades de &,grado, na .. J. u_·- f·~l'º ·;,t1.·wg· i·do p·'ela 'pri;;...,;.,..:._ v.·...:. 
• · · · , d'"". 1- * O Presidente da Rupublica · · · te· J ~ ~ ·' ,. .... ~ w. ção na disêiplma ou ..,,.;1p mas A pro1fasta brasileira con.sis guzlo.via;, causa_ndo uma das nw.Js no élia 21 de 11,laio. ~ '"· em oué desejem registro, obtida assinou decreto na paSta da no estabelecimelitó ctas b~'s pa- riavorosas catastropes dos ulti-

·em éoncurso para professor ca- Guerra promoveudo ª general de m um grande sistema. de trod1.s. 1nos tempos. 
brigada o coronel medico dr. .:ro~ tcdrà.tico adjunto ou Iivre-docen- fü• qual cada p.9,íg poderá fazer . A rxnl:süo deu-~ nos arrecló1·cs 

te de ensino su1Jer1or; o prof~:,;- sé Acelino de Lima. ,Jivremento as suas: .tra'r1saçÕ\!.s, \1a fo1·ta.lezr, C:e Sirievcdero. 'des-
sor catedi-atico de estabeleci- ,:, Realizou-se no dia 11 na Es- abolidas as resoluções càmbfa,is. truindo total!rielltc mn;). aldeta. 
mento de ensino seéundario. man- cola Naval a ceremonía do jura- A direção do "clcu'ing" credita- Fitrecc:-am 1.000 pesso,9s, fican
tido -pelá. União, pelos Estad-Os ou mento à bandeira dos :aspirantes rir, o debitaria â.s n.açóe~ ameri- do feridt.:; apróximade.mcntcs .. 6 

N . w •1t --L pt1.ç.t~I 
dó. !\lündo 

· RiiÀ . ;filt 'Glória, 24 - Loµ, 
"I;êtfcii:íe: ~~~1:si - s. PAULó_ 

pe!Ó bistrito Federal, ou ·prova do curso previo. O ato revistir- cana~. 'rtà prop0rçâó d'íls l!:u'a ven- ·fi.000, 'i,e-g·úr1do ós ultirnos calcns \ . . 
· 'de 'bà.l:lífitil:çao obtida mediante se-à de solenidade, deverido com- des e compras. Com os saldos lo::. o leito da estrada. foi exten-. 1 'DIS'~;tJRSO - O Sr. Wt!tJ'JP, 

·concurso ein estàbelecune·nto de parecer autoridades civis e mili- das e~çôes de detêÍ'minaãos· 'samei1te 'éiêstí·uido, prh1cipàimênte 1 . ton Churchill proferiu 1oDm 
, ensino cômereiá.t'' recónliecido; tar<;s. mercados, seriam pagos os a'~bi~ :iie. i.ona com'!Weeúdi& entre a. 'discurso, perante o ParlamentCI. 

Fa)U'CAÇAO FfSlCA 'c) prova de nabilitáção em exa- tôE e'ín oú'bros, inãei>erídeüte'mén- aldefa e .a ío'i't:a16ta de scm(4e- · lnglêi, pàra comentar ~ denvo1:,. 
' roes de ·sütíclênclà são e,cigidas ,:,o Presidente dà Republica, às- te de divfiiks ramb'ia,is, a.penas ;teao, "l'odâs 'às ênibarcaçóes, SUT·,. vunento tia gt1erra.. . • 

ô \~'istr-6 'ousfa.vo eapS:60;. ' 'óutr~ provas sci{,'iJnãarlàs, sitiou decreto aprovando 'o regu- coin tra'nsferéncias -de crediros, tis néstà 'aícfoià., }5orto t'fo n'lar,. • ·. , ... 
~ ~ô'Ü ·é, seguinte portar~, . só brasileiro . ~ poderá re- · lamento para o Serviço -de infor- · corii -.~ túisiatê~,c'fü âo (' In{port a'nd · t~'rà.in a pique . ínclu~ive um fra·- . ,'.1• F ÀL~~IMÊN~-, :-::-.. , ,1"~ 

Ôf')tniàn~O O prédomfüio· 'éÍa' g'f.stt•àr-~é para.' Jq~jóná.r pórtú- tnaçõell da Arttlh3.ria. Export '.Ban'k , Vló, que explodiu VIOleUtamente, Z, em Ancara o ministro fmn• 
'di ã:ó'fiiiica: :gú&, hisWriá. di -0Wilizaçâo, do ... ~nclo perecido todos os tripulan-] cês na. 'Tiírqúia, -sr. ·hles ~ 2ílt. 1;º) _ Não -poderá ·sub._ 'Brasil, geógrat':ià. e córogrà.fia, ' · j t:ê.'l 

.téf-k..:k '"à, ·ê~irie fiúâl. de qual- musica. e eruiêação f'ISica. (sí:e). M A_'Q M a N ,) D~ s·, 1. A. .,·' . -. -:-1 ~ »_g·,E-OI-.'. ·ª8 .. Ã .. _noº ___ 1··-__ · ºam~.1:1·c· aa.rnoi,o sdr&. tu{i;jlIS~!Wn~, ,'lio cúfs~ . fu~da:-, . .. A__ port~_ue~ês _n~t~i~s. . _ _ . . .. ..,,.,,.. = ,_ 
menta1 'iíem. da. 'Pl'imc:tra ·serie · como 'brasfiên'Os sera perm1t1do o • _ ~' ~ I ~ 'StÍÍXlS(Ín 'li: respeito da po .. 

' do ttitM 'oomplemenfur :do 'en-: registrô I)itra O ensino do por- '' (' '•, ·I . 1·· sição do_ seu país 00 etual ·COll• 

siriO ·:reCu&l"arló ·rt1U110 cuja ftC'- 'ttlgúês. ..-,~r,co.... • ._:,u'*' a:1>.~~~,tt.1~~ ~w0"J;~~,:1~... . / _ . . . , fnto declaTô~: "t·~~~ d'~ '~s~ 
qué"iíi;ià1l.ós éxexclcids _'d<l "e,fui~~-'. QUANTAS noites e di!l.S de. ().EDMUNDO ' '..""' '"'"·"'"'º''·:;,;'!;: ; . . '&>lhérentre o êâmiíüíó'a&. lib"er;. 
ção.'flliicil. não atingirtres quar-'. "''OVO HAM . BO~N é: ÇIA _. ,,. r·da.de e 6 'da escriwídão. · 
tos do 'tdta.1 -aos 'riiesifiôs eie'rc'i-: ; tortrielito1 Coni dores de· n BURGO RADA R.GRANDE DO SUL·BRASI . . . 
cios realizados em sua classe du- dentes, ouvidos, ne~lgiàs, • Rua ~A11oue z OE souz;,. • 7 1,o.1mG~•"°"º ORGAõ I r L , .. ;, ·cÍÜSE . 'M:anií'êstoü se ~ 

que tiram por completo o ·-- ·· ~- · ElEPHONE N• 1 ~ 9 ~ _ri,_,,_ ·1 '--1- . -:: .: ...... · ..... 
rant_!l,.o_.a.no ~sfolar .. ·- • ,T·, .. , -- -~- í . seio do governo .cbileno uma 

Alt. 2.0 ..:.. Não podera pi·es- ·somno 8 'à força pal'a o tra-. ·crise roinesteriai Com ã retiràdà 
tar_ à :~~yro~à .})à~ià1 _da ~-\ 'bálfio. "VUG,, Ba1Sltinó ln.. · · ·(lós mli:ilstros do pâíifdo Rádicâi. 

:~fu~dos:Qa:n~
1
~~~tai~u~' '::!w:.liaN:mp:aS:ac~ 1$ ~ .:r .,.J:$ R 1 )o R'; -1:. ABANDóN'ó - Devido ai; 

fre~ÍÍJficiá ·fuis exercícios 'de cdu-' e drôgaTie.S. ,. ., .. ,~ •v.~ •.• ,,, --- -·~··•·" ,. -·--·- , • •.J fracasso das negoeiàÇPE!S e do 
cação f{sfoà. não iiingír ti-es quar-' I:'à'b. "WG", Caiia Pôs- ~ 'uitiirc--·~,, ----- · 'cw'ig(úi • 
tos'&:> ãl 'efu ·sua 'c1asse 'até a . 'ta'l 21'15 ,- ~'. Paulo. INVASÃO DA SiRIA clrculos geúruiilicos, mas -efu Bar- • .1.. at-mn _,apo-ires M 
daf'a 'da ~ . .;;tóva. ·lim se áfírmá qtle 'em qualquer M ., ' ', clm!ra as. 1nd

UIS ~~· o ,., . .. . . . ., ~= . ~ . . e • o~ i V I Japao retirou seu T~ntant.e ,.;+_- 3:ó ...:.. ÀO :àhrrio qtie pdr Tropas fl'ancesês liVt'eS do ge- momento a Ale:tna.nha i,vuet.,, re- 111-1 . . d' 1 ti d'tado .,.~ t 
mo:-~t...-:,::o,.. "e·· ·ac··.r,,J,_n··~-:.. '"ur''iK"-t:e· ô-~: ull'!l.,.JSTRO DO E:X'f'E- G 1 't'1""' t' b·· sólver a intervir na Slria. , ., ipoma co, acre 1 .runo al)J 

,. u• = ·"" a ..... " lULL~ neral De aul e, con b~n es n- . , _ . .. r:!tf,:1'}~9-"f.•'Ff~B- ·l 'góverno batavo. ,, ext!rçJ~~ .'~~, e#{íc_â:~o fi~cfa,,}i-; RtOR DO P,ARAGU Al : tantcos chefiados pelo genera1' _A res!Mtel':lcfa otiosta pêlis tro- _._..,_ - ---•!!°'rl_y 
ear ~pqssfbiliti),do âe. ·sua. l_'.irà-. Wilson jnva'.diram, na madruga- -pM do ge~er_al. Dentz é f:~c_a __ e : G.íi d . ' . r Ir.. OFENSIVA - As 'trbpll.s 'Cb! .. 
ticà,. 'nãó se 'côntarão faltas ·en- chegou 'dia 12 ao Rio de Ja- da de domingo dia 8 de Jtinh6, ·ao cfUê ))à;t'ece elíl po:UéO cempo, na H ~. l u . , . .A .... , ,1.-.. A • 

. :-;.u.,.'- ,,,,_,;:· .. ·, · · · ·,i; ·ru--· :..:i. ' · · · · f · 'ela será completa-rmnte véncid.a I · 1 « · nezas Jacr~-se "'" v-:roslii 
<lll!'Wt~ .. PE:.~~!ir .}? II\11-'.e t_ne~õ<?,•. riéfro ,por yià àere.a. e viajando em O terl'ltono da Sma,-pà s que se . _ . . . , 1 os/,,.,.,,.,~'"' 'ofensiva, '.ooris'iiritfo 10'.s nipolliebs 
quâ,_'~ 'Wl'ifiéa(lo pt!lõ 'liiédiCô _ .avião dQ 'êxetci.tO, en:Viado espe-. encontra sob a tutela do governo pela piessao de sete colunas ai-la- Ruo 2~ do Moio 80 o 90. Coixe Po>1cl, 2021: , , , , ~ '"rie.íK 
a .. J.:+~nte de educa.cão fisica · ·1a·1m·" nte ·pa· ra esse fim ao Pa de Vichy. Comàndà. a:; tí:01'ià.i; da.::, que .convergem sobre D~,-· .. ,.,,. H,.s/>,0.1:Auip __ -- ., .• .,: !l- 1,C,,CV.1 J:_ pata r ou 1ir ~~ã, .=, 'ôs afunõdískáiiíen-' ;iagu~. ó sr. 'Luiz À-rgorie, Minis= francesas livres O general 'C'atroux,' n'UlSCO, '""" Iort .. e ... u-«. 
t.e -~s 'tm 'defettosos ·esta- 'fro -do Eixterlôr dàque1a 1"épub1íca · que cm proclamação ao ·povo e · 
,:ão, ~os, nos termos do_ art., vt;Inha. em visita de cordialida- às tropas fia 'Sil'ia c:Kf)(>z o·s tito~ : 
1.º. déstà tlortaifa, à frequencia· de e para firmar diversos acor- tivos da invasáó, ·pro·metcnflo so-· 

DfS'C'UifSI(} DE MUSS-0-
tü{l . 

àol' exercicios. de edµcação f~ea dos cconomicos e culturaes. lenenfon:te qua $irlà. e o Liba- 1 

IIUl.3 só 'êxecutàrão os (fue 'Ílles no contiriuat'ão 'mtléi:>enéientes sob' i<fo 'dia 10 'de Junho amversa-
forein especiamlente 'preserttós NO'r!CIA~ MILITARES a proteção da F$11ÇÍI, L'ivre. Jus- rio da entrada da 'rtâ1fa na guer~ 
pelo medieo assistene ,de educa.- tificóu tal invasão a conduta do :ril,, 0 sr. Benito Mussolini, pri~ 
&ão fifilca.. · · · :o direto1• de Despesa do Te- ·governõ 'do miirei!ilal Péfain per-· me'fró ':mínístro ele Roma· dtscur-

.BATÀLHA oo RIA
·-·. ÇHUELO 

sólll'o Nacioiial rec01:ncndou a nu't'indo qüc os 'aviões ·a1erriães: sou '.l'ierâüte o 'Coriscllfo Fa~é'fs- · 
fiel observancia dos . dispositivos fossem abastecidos na Sirfa, pal'à te. faze'iiifo um balanço das oj'>e- i 
relativos à lierança 'niiiitâr, que hootilww.· as tr-cipas inglesas que rações jã efetuà'das pelas for- · 

: °sãQ _'os settüintes do decreto-lei.. corribafüun no Irâqüe. Alem âis-' 'ç.as 'pcn'is(Í!a1'es. 
Wza,ra.m~se varias come1110- 3.084: so, -gfande numero _de "ttiríitaso,: As pâiav!'as do "'aucc" foram-

taOõeS&~da.ta da batalha do Ria-' "Al't. '15 - Os oficiais, os as- alemães estava sendo 'introduzido: entuifasticamrite aplaudidas. ·so-
clllÍelo, piJ.,antcil ,a, oficial, tis guarda-. neste :protetorado francesês, ·o bre a gÜei'ra 'cfa Aibarifa ·êlisse 0 _.;.;.._________________________ ·que ap1:eseritava a excitação nos· Sr. Mussojini que ·os 'it!tli:ntos ~ 

.~::..-:~it:-•it.i:..::+r..tlti~:~~r+'.~~~~ít'~~:+:~:~~:+:~..:+:1+::.i~:+::o,:+::o;:+::.;~:+::+::+;-'f circulos piilíticos de 'Londres. se cncontravâin 'prontos ·pare 

.-... ''i · Ó governo de Vichy ciesinéntiü: tirria o'fensiva fatitl contrà os gfe. 
~!j ·t>s MELHORES PREÇOS r estas informações de fonte brita-. gol!, qúà'ri1,lo :ú:i'ie'.iu o goipe aie-
.+, '. ·nica, procurando jliitificar o ca- rilã-0 'rios tfaich-ris . . 
:!j · . . E A MELHOR 'QUÀ.LIDADE f;· so cfo âbastcchnetltbs à ª''Ía~ão isto ,•êiu só abiévfar a qÜéd'a 
~: ~ . ;:; germanica. na Sirfa. da. íiaçião gre\tit, 'pdis '.à.pesar de 
i . ·:presiu:rito e :FdõS -- Vinhos Finos, ~: o cxéré!to franco~bfitanico. -sua v'a:!oi·ósa 'resistertcia, ja se 'en-
~. ·1r.,_·,,4,~;;,,-.,,, B~ôuto_ s. 'e' Bombons -· ;! avinça. rapida1üenfo, apoiàdo 1fola. cénfriaVa e'XgótàtÍit :pelas 'trÔpã$ 
~~ .l' XU.l>a,.::, ~: Royal Air 'For-ce e já SC encontra'. fascistas. 
~ ._· Géneros A1imen'ticios ;:; às p\stas de Damasco. : Encareceu a. importa.ncia-da co-
,+: ~;. Os bz:itanicos têm efetuado. labo,.,,...,;o ge1·nmno-italia.na, dan-, 
;!; EMP:ORfO MONTENEGRO· ;:; constantes desembraqües nas tto d'~is tim relâto das perdas, 
,-.,_ ~' imediações Í:ie :àeirut11 e segundo sofridas pelos peninsu!âres nes-S; Rua Avcjuata~ 1.ssb"(é:sq. 'R, 'Luiz Coelho)' - ;Fone.7-0035 ~; os círculos aliados toda a costa. ta. camph.nha, como n'as lutas: 
i ~·~· · · · ,. · ~ · siria já se ·encontra Cm ·poder: ·t~aváâas ·contra ·os ~s ·n·a: i; 1v1.nR'.CEARIA: A VENI.DA ii ·destas forças. Xti'iea. 'do 'Norte e ria miopia . , 
!: Av.. Brigàtfe>iro t:uiz An'tonio, 2:098 - (Em 'frente à t A esquadra inglesa que se en- Filou. depois dli Íl'áinp\tnl).a da 
5f '.'lgre'Ja. 'IÍ'ilacülada -c~nceíçio) _ Fone 7•5453 ;_!;_,· contrà.va. em ·Gilbaltai· fdi erivia.- Jugnsla.v!à, Jústiflcitdo o atktiue' 
~ . ;;. ,él.a. para essa regi~o do mêditer-'. 'ifaliltrio a 'este 'pâís, 'occih'ido -~! 
~- Expenitêtte a ~· raneo, onde provavelmente terá: ~irtüde :.do '$<!ver-no ·de_ Beigrkí:io': 
J,;.; . • • ; ' ' ' . . ' ' ·. . ... ,.. . . . . . • . de se defrontar com os nã.vios éie servir . de. ·base. -.~ ·ãs. ·Préten-i f M.A.NT'WPGA "'IBA·NDEIR.ANTE" ~, guerra que aint:1a pérmanecem ções e'vo11t1ca.'brttlilifo'as nos '.Bál-
,..... . '+' fieis ao governo do almirante cims. 'Eiiálte.eeu a ifüiportancia.-do' f - . . . , · · Kilo 9$000 f ·j:,a:i:!ân. 'ross~1tftentõ ·da 'êiíd'aera, 'ho'je-

~~~~t::~~;:-~~G.'f_..,.:~~::fh.-::~i Ob~\ll'Vll,.•313 Jnuita-. lleOO~-llQB; -~loc.adB a<:!br.--e- Q~~;e,m--tl!l:,PBli ' , 

\ 

1'-tarm.oratiâ Vtftal L 
· Espeeiàfis·fa em 'tiiiiiú'(#~ de. '!lªrJ!Íi:,r'e ~ pr-aP,i~,,".:":' , . 

Preco-s modices. - A. VIDAL 'NETTO • .:...:. 'AL'~~A • ~ 
BARÃO DE LIMEIRA N.0 ~os, - '.'f'e1ér,~ 4-28'.le, - i: 
sx'o ;PAtrL<o, · 

i ' • .• , ~. ..:.. .. i 

·COMMUNICAMOS AOS NOSSOS L.EÍ".rôít]1:S 
DE SANTOS 'QHE 10 ···LEGI'ONÃftffi" A'CHA~ 

SE A' VENDA EM :1'00'A'S AS fS~~s 
. DE .TORNAÊS. . .. ' 



\~ Pauló, 15 de Junho ele Hl4t' -=~-============= 
1 t ra . 

tendo nascido no pt·otestantismo 
reuniu logo inúmeros adeptos e 
chegou a ser apurado pela igre
ja anglicana, aquele que por sua Natici 

~ A' N' "' () ~.· • ,'-1 .l k:J 

1n--er1or 
,,Ee~ Crillta.s e ('.,t lJn:.~o C:l" ; ;-

0lhas de · M&ria, respetivamente, 
l 

forma externá mais se aproxima 
da Ca.tólica. 

. E~sa apt1ração dos anglicanos 

ta dos herejes ao seu selo, té'n
do o próprio santo Padre toma
do parte nos traba.lhos e cele
brado a Santa Missa pela. llltea
ção da unidade da Igreja., 

Mais uma vez se afirma, Poi&,.. 
o· priri.eípio milehàt d11, igreja de 

!> b. i;.11 ~cicaade oe s. Vicente de 
lP&Uio distribuiu a seguLute circu
k ~$ seus confrades. 
i,.. 

Circular n. 0 3 

C'arissímos · confrades. 

1 

realizaram-se a pascoa dos en
fo simplesmente representantes carcerados e domesticas, tendÓ · 
das diversas Conferencias Vicen- ambas as pascoas grnnde · con
tlnas. Todos os confrades de : correncia. 
santos, unidos em um só 1)1o~o. · 

l da mais solida religio,5idadc, dç
\'em comparecei;, empenhando-se 
para que seus nomes figurem na 1\10GI DAS CRUZES ,, 
lista de presenca a cargo dos 

be ordem do nosso muito ama- su-afins angelicos. postados a1i; Pá!lco·a dos operários e em- !(,mentc> J)(•l:t Vn União da,, 
'fc!o confrade µresideute do Con- milhares a.nt,e o trono do unico ! pregadas domésticas - 8uh o. !·'ilhas de .\lal'ia loc·al, para o 
«ietho Cenlral, desta Diocese. te-1 senhor verdadeirn, Dl'us. realmen- ! ratroC'Ín(o do llevmo. Púroco i qual espera-se tumhém unia 
Ilho a_ satisfação de i'ne dirigir Lc presente na Eucaristia. Os 00 i tle8ta Ciclade, Pe. Lino tios: Ponc·on?.ucia ,;em preceden!A8. 
GIOS Cla.Mssimós confrades de San- 1 minutos passados na companhia I Santos Brito, .realizon-Re no tio- i para e8sa grandiosa parada (\<' 
tos, lembmndo-lhes um com-

1 

de Jesús, são moment06 pretio- i mingo dia 8, a Páseoa tios OpP- 1 r,-., em que º" 1<:s111rlantf'S <lo 
prom:isso solene assumido po1· so;: que si forem bem comnreen- ! rú1·io;; " l~nwrcgadas D:1m :-s-: Ginásio tio l•]stado, J,;8po\n :N'nr- ' 
todos nós pa.ra com Jesús Sa-1 elido~. serão ba!;tante, para que, ticas. desta localiciade. l•'oi dos; mal. Lif'Cll Brús ('uba;;_ Pro. 
~entado. nos tornemo.s verdadeiram,~nte , mais ~urpreP!Hlentes 08 rc>sul-: fes~:nl'f>» Catútko;; e l•'nnt'.ion(,. 

l'fê:firo-me à "Hora Santa", da.'; 1 felizes. A proxima. hora de ad~>-: tados obtit!OR, coroando t\e J)IP- j rioR Púh!iP08, _tPr,w opol'l.llui
!i';8l)CeiráS' quinta-feiras d€' 'cacla ni.çftv será nu dia 19 de~Le nws.: no ú:tito essa iniciativa, pcis: tlatle tamh,;m tle llomenai2ar 
~11.-'· igreja matriz do Imacu- 1 T..;n:cmos nota. cti.ros conf,-ades, i c·rn·ca de 400 Jlf'S80fü1 (lpss,1,;'; .Jesns t '.ris to. 
lado Coração de Maria, em Vila , par:. n[u as.,umirmos outro com- ; classes, apl'oxirnaram . se uo' 
::Ma.tias. Fomos nós. prezados 1 µro:nissv ela;; 20 ás 21 horns do i Banquete Eucnrístieo, Jll'estan- \ Festa de Corpus Christi - 1 
-eonfra;cles, d.e ha. longa data, que 

I 
d.ia. 1D dc,lr. més e a,si:n cada: tln. assim uma lmmenagem :w ! .He.alizo.u-se na quinta feira, 

tomamoz a iniciativa ~e passar- mês lembramo-nos ela horn feliz Hei tios Operúrio~ 1 c:om tôda a solenidade a l<'eHa 
\:mos u'rna hora par mes perante rnt qut' Jesus n::,s espera, eles;,- de Corpus Christ i, que foi pre-
:,o Senhor -~-o univers_o, em lnti- , josc, do nosso bem estar. Páscoa dos Estudantes, Pro-, cedida ele urrr' tríduo sol~nP. 
mas ooloqmos de muito reconhe- · fessorado Católico e Funcioná- :Naquele dia à tarde, houve !m. 

- C!ii:neJlto e amor .. Quizemru ctecti- /,hr:::ç-,.,, afclu)S'.lS. . rios Públicos, No próximo I ponente. prods'são do Sanus~i-' 
qr aa· Deus Homem, de modo $ervo cm Je~u:s Crislr I clomingo dia Jii, realiza-se tam- i mo Surramento, na qual toma-
~cial. uma ~as 720 h~ra3 men- Ak:rnndre Né'grini I JHlm a PC1scoa do-; ~studantPS; l ram parte toclas as . Associa-
l!!Bl~ que nos.-sao concedtclas pata. 1 Professorado Católico e J<'un-1 çôes llt>ligiosas da Pal'Ó(fllia. 
lfvr.e esr~h:., N:\o .''.e'.:cm .. ;º111 - I Vié::-l'rc.:;ic!t'nt,• rlrJ C,rn.,~lllo j t:ioniirio~ l'úblí_cos, desta Ci,d~- A' en~racl~ houve na , Pr'.lc;a 
~a.recer a e.x1,, tlen,,.,.,s,ra~,to dl" 1 Cem:·,,1 r d,,. fl' p,da mais uma feliz 1111 frontr1ra a Igreja Matriz, SPr-

1 
cial!l'a. do Re,,mo. Vig:lrio da mào e enc:e.rrament.o com a 

f Paróquia, coadfovado eficien- Ben<;ão com o S.S. Sacramen•~-

JUNDIAI' ( 
l . M~S DE MAIO eraº Rcvmo. !·e~ Cravin::, que

1 Un.idade ·-de 1are1·a não 
1 f\.: 1 c)m formosa oraçao deu por en-1 fi 

;A; t.º do· corrente 1;eali20u-sé e:rrraclo o mês da SS. Virgem 1 . un•ia-o .... 6 IÓ'rl!QJJ• ~~ j 
t> encerramento do mês Mariano Ma1 ia. U '1G" !:it ~ y....., 
!n'i!!11a;irtemente comemorado pela Apó:: a resa a Pia União homc-1 
••pj , U ·- d F'lh d Ma · • · · J .. ma;> as 1 ª~ ~ \ .- , nag_cou o Revmo._ Pe. Ricci, Vi- r. Ri,alizou-se em· Roma, em utna I a.s suas inumeraveis seita~, 
$ •. ,Gent,.l_rnente con~:dªª:. ,eio, gano_ da Paroquia. falando por! das sessões da '"Seman!I, de ora- Além disso a situação atual 
prega:1:_ o t11duo o , mls-,ionano do ' 9casmo a Prof'. AHcc Lamaneres. : çõ~s pela- unidade da Igreja", i com suas angustia-s e díficulda-
Coraçao de :-1ana, Pe. Paulo A seguir agradacPu esta_ manifes- í palestra do conde cario di cas- de~, veio pór em relevo as figu-
1{.Gpp, da Capital. taçiio o Pe. Ricei, dando t>X en- - tlgHon_e, . sub:JrcÍin.ada .. ao tituló ;-,as dos últímos Santos Pàdres, 
í Nesse dia às .7 horas. realizou- cerralto com :.i ~t:a sanla ben- : de· "Unidade da Igreja e não único ba-1.uarte· seguro da morar 
- solene- missa. cantada, toman- ção. l união de igrejas". e do direito, 
~ p&rte a apiáudida e conheci- E1,ta.vam presentes todas as Assim, mais ou menos tacita• 
da. "Schola C•ntomm", sob a l Pascoa elos Militares organizações e associa~ões- dest.i- mente os protestantes e os cis-1 

rem.._ Após o Sa.r;ito Sacri!icio ~a I Reallzou_-se-, p~omovida pc'.a . d& Igreja, quer no ca.mpo da do ~ funçã-0 de "Jeader" do cris~ 

cotldén[l,ção ao etTo e petdiê- aoe-. ,· 
que err&m. Mais uma vez . so 
desfaz a manobra de seus hli• 

dera aos protestantes a esperan
ca que o movimento fosse -apura
do pela Igreja. Cedo porém fo
ram forçados a se desiludirem. 

Ao lado porém dess.a condena· migos que querem não uma uni• 
ção formal da Igreja católica, dade da Igreja mas úfua üri-ião 
as tentatirns de união ou cola- de igrejas, ~iiâç!tõ i>artlctiro,r• 
bornc;âo protestante, a Igreja mente utll pà.ra seús fins QII 
instituiu solenes iJteces péla vol- t per.versíio. 

dep~itária clf ~rtigos de alta qualidade, quê ·of.
rece durante:~ _este' mês a preçoS bent ré~IÍ--, 

* * 
FiNíSSiMOS COBERTORES E PULõV-

"CAXIAS'' 

CAPAS E JAQUETAS DE GABABDIN& 

SOBRETUDOS E BLUSAS DE LÁ. 

LUVAS E CACHECOLS. 

* * 
.., ..,,, ....... -/ 

~.'~ 

nASiMIRAS DAS MELHóRES FABRICAS 
NA SUA BEM MONTADA; 

SECÃO DÊ ALF AJA 't A,~rA • 

* * 
&asas, Mttn~ ial e 

í) 

As dµás esquinãs de' Brigádei.rô Tobias eõm Maut 

.! . ., ~. 

:rege:ra.cia da pr.9J, Rachel Carde- , nll.das a- tra:batrui;r pela., unidad<,> mátt= roc:Ji'lheceram aó Papa-1 

l.\!Ii=,. em qµ~ :-foram .d_istr~bUt:-•. S.~ngreg.açao Mariam:t: . a !~a_dt ! Igreja, .. ol'.iental cismática, quer Uamsmo. . 
das cerca de 600 comunhões, foi c10nal Pascoa dos M1htares. t~-: no campo do pr.:Jtestintisn1o. Tal função porém não é suJ 

1 

"--~---------.....,....,_ ....... ,__,._"--....,.....,;.--'--"---··-=· .... · ... ·-..,.--'~'"'·--;;:·;a;;··=·-:.:-aa· ... -... -·__.. 
aetVlã.o no .Salã_o Paroquial, fina ~ª'.:do parte nela nm~erosos ofl-, Itlici&n<lo- sua palestr11,, 0 con- ficiente. porque. a Igreja, pa_ra · · · · · 
JneSl!I- de chocolate, ua1s e soldados do 2: G. A. D.' ferencista constatou um fato co- ser una no ap1 deve ser uma. 1 fodor~cfut MIi· Pnngr·eg·aç·íise· ºaf ..... ·,,.i-... 

A, noite tev.e lugar a recepção aquartelado nesta cidade, ' mum no protesta.nt~no e (\, igre- i na; doutrina:: e o protestantismo bUb u . w u~ l,-u . , . Ut,1)· 111 t 
<los n<;>vos Congregados e Filhas * * . _ 

1 
ja cisrnatx:a oriental, isto é, ,1m 

1

. d~veria abJurar todàs as here-
t:le·Ma.l)ia,, oc11pande a tribuna sa- Promovida pela AS'0cc1acao d.as · vago e confuso desejo do retomo ~ias para poder ingressar no seio Procissão de Corpus Christi : ços e candidatos, com seu <118'1 

,. :::::=======================·===== à, unidade. des~jo q:ae iem dado ! da Igi'ej:i. católica.. ti.ntivos e a fita. 

A 1 
• origem a, movimentos inter-im- São igualmente condenaveis Rei.Úzando-se hoje a procissão g. ' , e n t e S n O ft·t e P fJ@ r : , pessiJna.is·. . os movimentos pan-espiritua-lis- cie Corpus Christi, o Revmo. Pe. .liéúniio dos Presidei>&» · ci.. 

congr~ · Deixando de 1.'1.do ~; esforços tas ou inter-impecionais. No Diretor da Federação recomen
. . d t EGJON AR!O · T - . confusforüstas d'e· fül'e: ,s 1Wotes- · seio do protestantismo, onde im- da a todos os sodalicios maria-

EStan & O- ·, · 
1 

' · · · i-nteressam} em teT unt I 
tantes, que pretendem lançar pera: o erro, o ecletismo dessa ms que se encontrem, às 13,30 , Amanhã, segunda-fe~, às' !0,30 

rep:resentante-f)l-'Opagandista e-m cada cíid·ade _Elo i~te- / um: movimento pano..espirltnalis~ formula, embora errado, não se horas em ponto na rua 15 de· _horas, realiza-se ultút teumM·_ de 
• , . ; · - . d \ ta, procura'11do alicear os católi» sentiria. só: é, pois, possivel que .' . . . . todas as Diretorias das' Qônglre,. 

r1o;r, apreciaremos as 1>ropostas e pessoas que tHn cos incautos, o conferencista ob- . as igrejas protestantes se mUtm·. Novembro, esquina da rua An-· g:foões M11,iianas· 
ijualqUCr cidade q-ueiram ser rep'ltes~ntantes desta servou que muitos tem réta ins-

1 
E?t relação à Igreja Católica. chieta, com seus eSl:andartes, Ó Revmo. Pe.' Diretor ~- l"ê-

l . ' truçã:o e que partem, da consta- r porem, não Pode haver união; a ' afiin de pnrtidpàrert1 da- al\.\d-'ida- : de!iação· pede ~ éom.pai'éííllilerito , · 
f.o fta. · tação de sua desunião e deso1:ien- 1 niio ser na unidade. Não- é pos- pl'ocissão-. Deverão esta.1; presen- · pontual dos· interessados em'- Sá;I 

~ im.i,resci-ndivel no entanto,, que qu,aJquer pro• · ta:ção.. · sivel· à verdade patuar co1w o· tes todos os congregádos·, novi- . Gonçalo áquela hora. · 
· nbt N,. • . (l"dO'ida: ao De""rtam-ento- d·e Proi)ag·anda: Os própL·ios _movimentos Iam- . erro,: ,e os que err~m, são acolhi-, · ·· ~, ·. · ,, 0 

...... ·,, •.. ,,,.,.. 

P~ a ;:,-,:;Ja 1 
"' 1

'" . . · qados pelos dil'1gentes protes.tan-. , dps desde que abJurem t1et1s er- ,, · 
do.LEGION:ARIO ~ Caixa. Postal~ 2849·, Sã.o Paulo - , tes de má. fé,. tem .tido .. grande .. ros.. CO'l\tlMUNl€AMOS· AOS NOSSOS, LE°:fl!OüSC 
e que seja. a.p,11esentad,a; ·,ela :mto}·id,ad-e eclesiasfüca' · a:ceitação e~tre .. os. seus a~ept~s, · .Tal doutrina fo~ reafil'maclal DE SANTOS QUE O "LEGIONARIO'~ ACHt'.. 

, , , por concretizar uma aspmu;ao. ~ qusind~. o "movimento sei• . . . . . . • . ., . · - .. • ,. .. - · · 
!ocal. OfferecemoR vanfag•ens peeumanas aos nosi:::os·, ge1•a'11. . , ocfprd. ou "rearmamento mo- SE A' VENDA. EM, lODAS·, AS BA:)S:C~ · 

Por outro lado os prote,str.ntes . raf' foi repetidas ve·7,es co1·1cle- DE. JORN AES. _,.esentantes~ >n d d j 11ado • .....,.. 1sen=m que a ver _a e c~ye .. ser., . , _. .. 
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·,~ Jnternaclonal 

O LEGIONARIO vem de há muito insistindo da seme-
lkança iti-oológiea .entl'e o nazismo e o comunismo - afinal 
demonstrado pelo acôrdo· entre as duas fações extremistas. 

ANO XV 1 SÃO PAULO, 15 DE JUNHO DE 1941 1 NIJM.·457 

0 ,desacôrdo aparente estava, como então frisámos em R f · • d 
cl.eUtlhes se:undá.rios do~ meios de que cada lado usava 'para . e u .g la . os 
a consecuçao de seus flns. r . . . e Quinta coluna 

· Nos últimos tempos, a Rússia deixou de ser a república . 

c:1.e Lenine. onde º predomínio aparente do proletariado existia. I Um aspecto pouco conhecido da guerra total 
:para cad.a vez mais sé transformar em uma ditadura dos 
pseudos· representantes do povo, J A guerra por intermédio dos zistas deram a vá.rias familias l foi exigida uma importancia eny,iar refugiados para a Pa-

rnfugiados - eis um dos :1s- meia hora para se prepararem, exu.a para a viagem até Ber- lestina, a.través d.os poi;tos li,a. 
Por ouuo lado, o tema - "o proletário" - entrou em petos cta estrategia militar as, trancando em seguida tôda es-1 lim. Rumania. 

yoga nos países totalitários. III Reich. Os nazistas expio- sa massa humana em vagões Deve ser enorme a fortuna Esses refugiados, além de 
Agora, acaba de :,e,r jmblicado o novo acôrdo entre a ram a desgraça de suas pró- ligados a trens que rumavam assim arrecadada pelos nazis- aleviar a fome na Aleinan-ha, 

.Alemanha e a Espanha, para a troca de operários. prias vitimas. Hoje em dia, os J para o Sul da França_ Poucas; tas. Declarou a Gestapo que servem de pretexto para per-

. , ta i , A .b ,. d )1 d .d f r " , homens, mulheres e creanças ! senlanas depois. o gt>V'êrno de 4fi0.000 pessoas estavam 91.n turbar a situação na Palestina. 
Comen · n_< ~-o, 0 

• I'I'I ª ·, e : ~ rI ' oca isa. que gru- que ficam sem tecto em razão Vichy enviara uma nota diplo- f vias de partir com refugiados, aumentando a tensão 'em:.re 
;pos de operarios espanhoes resid1rao um certo tempo na das perseguições e invasões mátfca a Washington propon- : por onde podemos concluir que árabes e judeus, com desván-
Alemanha e trabalharão em diversas indústrias alemãs, em- de Hitler, se transformam nu- do Que os Estados Unidos pa- : êsse transporte em massa º"· tagem para a Inglaterra. 
quanto número idêntico de operá.tios alemãeR virão trabalhar ma verdadeira nova arma tia trCIClnassem a transferência de I ve ter rendido cem milhões rle Para êsse transporte são 

guerra total. refugiados da Europa pata as ' dólares ou cerca de dois mi-
~a~ nb,..,,,a~. da F.sr>anha. Representantes especiais. instala- usada" embarcaço-es velhas e 
~ - u• "~ D ,. l<J'sses lllfellzes são postos a Arué,tlcas, princlpah:ni,nte des- · lhões de contos, sem c<Dntar as · ~ 
du:l em Berli.lil (' em .\la<lfid, fiScalis:a.rãú o:. uJJerários lie sétvic,o de vát·ios objetivo~ ml- !!eS judeus do Reno. A :t,ropos- /Jl·opt·iedades desses refugiàdos sem ~ienhum ~orfârto, quase 
~us pa.i&ekl". litarel!, como Jiot· exemplo a ta · l'oi r·ejflltàda. j,~ Vichy fa. que revertem para o füstado se:n~n; 

1 
8

~
1.Ptr O 8 as. 8°,:·· 

Nti.o é JHt>ci~) n,s~a.llar :. iuconvenlênria. dii me.d ilia, uo luta contra. o hloqueio, o t'o- Ih.ou .. a~sirn. no seu f)roPõBl.to nazista. ;I m~n ° l f O(ª ª, sorte, e~i, · 
momento ~l.tual. dn que B-e!'liw t'az [)rEl!jiUto sõbre o Genei':.1.l mi>nto de t·evoltáll e.ntt·e os ara· clA r\olaborat· cott1 fl itler no R mrns e• ª gumas vezes ~té fome 
Franco para a Espanha secunda-la 11a guerra. A luta, e os bes·"' o µreparo da denoca.la al'a>itamento dessas bocas que i ABALHO DISCRl::TQ · :i~·tnpau~an'. essas. tifelwe!! 
l>omba.rdeios ,t que O H.eich está sujeito, deveria determinar dos Balcans. f<J não somente os I desfalcavam os arma:.i1e11s !ta· '!'odo esse plano tem passa- vi nuas O Jugo n~zi~ .ª' como 
o adiamento de qualquer acôrdo nesse sentido. Acresce que v'~rdadeiros refugiados são ' zistas. do :despercebido porque sua se ~eu com O navw Les Per-
os ·"turistas•·, já são suspeitos nesta época. Que dizer de usados para êsse fim. Disfar- A GESTAPO NÃO realização é feita com muito los : _em q_:1~ 400

. refugl~dos 
grupos numerosos de operários alemães instalados em pontos çados como refugiados, agen- DESAMINA tacto, ~ustamente para evitar ~a:saratn varws dias a pao e 
convenientes da Espanha? tes nazistas se espalham por A' vista desse primeiro fra- que haJa alarma. Podemos de-. g a. 

Continuando, o articulista ·de "Arriba" contrasta "os ve· todo~ dos recantos ;_do mu_ndto, casso, a Gestapo mudou tle i dp~szsira,ndpoorpoémr,n1ºe1·oqudee asleg1 est{~ E O EXODO CONTINUARA' 
_ · , . servm o como esp10es qum a- tá t' p 485 dól , mw~. 

lhos tempos, quando nao se pensava na troca de opera.rios .e I t t · c 1ca. or ares, pagos notícias esparsas j 
qnando o povo espf'··· ' sem contratos que o garantissem, e? ~mas, :epresen an es comer- em Nova Iorque, em moeda j ' • • • • 

. d . d' t t . ,, 1 c1a1s sec1etos, etc. · norte americana os nazistas SR . Os jornais há pouco se re- .
1 

Emquanto durarem as rnva-servia e Joguete a0_ _ ... ,,reen 1men os es .range1ros . 1 • , , , f . õ d H'tl E 
. . . O ESPANTALHO DA FOME pronnzeram transportar para. eriram a cerca de 110.000 fran .. s es e I er na uropa, essa 

Efetivamente, nos velhos tempos apenas as mercadorias / , L' b" 1 . d . . ' ceses expulsos da Lorena a I tática por meio de refugiados 
b · d . F.ª • h d' · , p d 1 • 1 1s oa qua quer JU eu mcapaz , · , , . , . 

em o Jeto e t.1 ocas, mas parece que a ~span a po 1a estar . or e raz º"'""~ ,piano < e d 1 11 . , . , 'º milhares de jurleus que foram · continuara. Assim como os re-
. · · r q 1 ·11d l · •o t1e·e 1 · 1 gncrTll ·i ~PI· dei;envolvid) !>''· e sc>tv ço tn rtai, e, uma \-Z 1 . . lu.us iwgura. sflm um nume o te ai a 1. fll{(, n .e r ws, :.e . · , : . . · . '. , . 1 ,, ... expulsos de Viena 0 . clf' Ln-, tngia!los francesr,s atravança-

• • • ., . f • • d' . . ·1 ·'o > 1 í. los ref11,..1·t<los se ·1c·l1a o cm L1s ioa, ele po ... e1 l<t f'm- 1 ,·operanos es .ntni,reJios rnsemi iau s l e o i>a s. • · "'' •. · · ' , . · PH· b . • . .. ·t . ·. xembürgo assim com o apa- ram as estradas im1>edindo s. 
" , . , . . . ,. . ., •·. . pantalho ela fome. AiUda há ai cru pa1a os. po1 os amen .. . , , . . / . , . o • 

• • • • E pois unpe1at1vo que se cue uma consc1enua da canos. Foi organizado uma f.a- i 1ec11n(;lnto de navios com relu-. movimentos do exército fran·· 
lllissão dos operários em todas as na!)ões... Grupos de ope- poneos meses, surgiu ª :not.íeia bela esl>ecial de cinco trens· giados na· Palestina. Um que I cês, as agitações ante-semitai;;. 

· d .. 1 'd t d de que os nazistas estavam 1 rários estarão a sel"v1ço a ordem ,,,era servi a por o os os · 1 • • , • ·+ por semana . entre Aachen e afundou, causando a mo.ri.e de na Hüngria e na Rumania pre. 
Estados da Europa, que se comprometeram a ;.assinalar uma l> aneJaudo 1 esoh et _em, pai _:-e Lisboa Cad~ trem poderia 1 200 pessoas, outro explorlin<ID l param a confusão necessár·ia ;, 

d h . tó . D t • ·d d t t d 8 · ·. o problema da ahmentaçao . . . · . . . . ·. t d H . I ' · . -nova fa.s_E) .ª.:.· ... 1s !1ª· o recen e. ac01 o e e ra a o s1m1 , . . d . ·, ·- . · -transportar 500. pessoas Ilido no por o e a1fa. Por estas t. d d f . t 
lares celebrados entre países libertados das antigas formas por mem . ª expu sao, da G.ran- - t. ·· d ' ·- amostras se vê o que de fato en ·1ª ª ~s orças nazis as na-

. ' · . de Alemanha de todos os ju os vagoes 1 anca os para evt queles pa1ses A' frente de 
JJOlíticas da Europa, pode-se obter para o futuro, honzontes . . ' , · tar a fuga dos ••refugiados" 1 está se pal'!sando nos basti- , é ·t · d . 
mais ·sólidos de paz" conclue O "A.rriba". deus mcapazes de piestar ser- . . . . . dores. seus ex rc1. ~s an am sempre 

, . , . . . . . . vlco militar. em caminho. Estavam mel~!- esses i·efugiados, que junta-
Econom1ca~::1te . as t_1oca~t p1evl1stas tn~o tiazem vatnta- Deviam esses indesejav<eis dos nesse plano os judeus nao ·TAMBEM PARA A mente 

gens .. Elas servn ao, isso e cm o, pe o con acto com o es ran- t . sómente da Alemanha mas PALESTINA com· a quinta-coluna 
• , • .• 7 d · . · d I t . ser de))Or adas para uma zona · . · . · forma uma peça impor~nte geiro, pa1a a. extmçao . e costumes, crenças. e emas carac e-

1 
h d 

1 
· . também de todos .os paises · 

rísticos regionais e nacionais, que os estados nacionalistas . em que ~s e amba __ as e emo~1 ~- ocupados. Em jànelro deste Os nazistas também usa•n I na máquina ele guerra ue 
<l . • • • ... 1 1 elas ~e vissem o 1 igadas a 11!- a n.avegação do Danúbio para, Hitler. 

evia~ ~iese1 v_a1 com cann '.,?:. . . 
1 

t _ , mentá-los. Aproximadamente ano, em ,Antué1·pia e. Flandres 
A~n a mais, esses ope1 ª'.d10s a~Slll]d maneJa< ods . es arao ; meio milhão de pessoas seriam pràticamente tôda a· população 

a se.rv1ço da ordem geral servi a po1 to os os esta os, como . f ,, d • • judáica (cerca . de 4-0.000 pes-
. /, 1 · 1 d. ·1 A · ·d 1 assim orça .. as a eixai a . assrna- a o Jorna ma r1 eno. ssim, essa or em gera pro- AI h. . · . t d a· soas) foi lançada nos campos 

l tá · á 'd l E t d t · · d I eman a, quas1 o os. a -re-e rra, ser servi a pe ·OS s a os, es ara acima e es iã d R de concentração. O mesmo fez 
creada e organizada por estado pseudo-nacionalistas. .g O O eno. Seyss-Inquart na Holanda. Da 

Ter-se-á então crea.do - partindo de Berlim, a. sede do EM 'VAGõES FECHADOS Polónia, também chegaram no-
totalitarismo - uma repftblica internacional proletá.ria, acima Esse plano começou 'a ser tfcias de que os judeus de Cra-
das nações, - ideal por que se bateu o bolchevismo com a posto em execução em outu- cóvia receberam o prazo de 48 
união das repúblicas dos soViets por modelo, e em cuja con- bro do ano passado, quando, horas 'para partir. Dos judeus 
secução Moscou fracassou - cabendo a vitória do ideal pro-1 em várias cidades do Reno, os da Polónia, além dos 485 dóla
letá.tio que se delineia ao R-elch. agentes da policia secreta na, res para a viagem até Lisboa, 

Quarto Congresso Eocaristrno · Nacional 
Confie seus predios á nossa orgtini

zação que augmentaremos seus 
· · rendimentos. 

Zeladora Predi:al" Na próxima 2.t, feira, às 14 nal nos ColégIOR e nas ctfver- Rosqiw da Saúde . • • • • • . • • :w0$000 
homs, llavení uma reunião na sas Comunidades religiosas. j Barra l•'un(la . . . . • • • • • • • • 290$000 

Nessa reunião serão apro- \ St:nta 'l'erezinha do Chora Menino • • 285$000 
ADMINJS'l'RAÇÃO PREDIAL, COMMISSAO 3% OU 5%. 

Cúria das religiosas .encarre
gadas <los trabalhos do Quarto 

sentados os J·elatórioR dos t,ra.- i Nossa Senhora de I•'átima, Sumaré • • 295$000 
COMPRA DE IMMOVEIS POR CONTA PROPRI~ 

COBRANÇAS DE ALUGUEIS ATRAZADOS. 
balhos do 1.0 semestre e entre-: Louveira • • •• •• ';. •• •• 140$000 ADEANTAMENTO SOBRE ALUGUEIS 

Congresso Eucarístico Nacio- gnes os donativos angariados. Cabreuva • • • • . . • • • • • . 160$000 
j Santo Estevão de Vila Anastácio 230$000 

SECÇÃO BANCARIA: 
ul!il'CISITOS COM JUROS MENSAES. f!elil!,ã~ das contribuições das par6quias dúrante o segundo São Bernardo • • • . • • · • • 210$000 

DECONTOS EM GERAL. 
trimestre cios ·tl'abalhos J Ibirapue.ra . . . . . . . • • • • • 205$500 

., 1 São Paulo Apóstolo do Belém 200$000 N. B.: - Sobre nossa idoneidade, quaesquer. informaçõeis • 
.PAROQUIAS 

Sagrado Coração de Jesus, Campos Elíseos 
Santo .Antônio do Pari . . . . . . . . . . • • 
Divino Espírito Santo, Bela Vista • • • • • • 
Santa Terezinha, Higienópolis . . • • . . 
Imaculada Conceição da Avenida Brigadeiro 
Sé .............................. .. 
Santa Generosa, Vila Mariana •. 
Nossa Senhora do Carmo, Convento do Carmo 
São Rafael .•....•.•...•• 
São ]'rancisco Xavier da Bexiga • • • • 
Jundiai • . • • • . . . • • . • • • • • • • 
·são Gerald-0, Perdlz.es • • • • • • • • • • 
São J-0ão Batista •• 
Santa lfigênia . . . . • • • • • • • • 
São Jusé da Bexiga . . • • • • • • 
Nossa Stmhora da Saútle •••• 

.. 

ltú • . . . . . • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • 
São Caetano ••••••.••••••••••• 
Consolação • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Nossa. Senhora do ea.mio 9e S1\lltO Andl'é •• 
Penha. • • • • • e •• •• •• • ••••••• , •• 00 o• •• 

Santo Agostinho 00 •• ·~ eo oe •• C'iO •• 00 o• 

Cambuof • • • • • • • • • • o-o ....... ºº ºº •• ºº 
São Januário da ~ • • .. oo •·• o• •• o• ·•o' 

Agua Branca. • • • • • • • • ... 
São JOSé da VHa ~ •• •o •o •• oo •• oo: 

Mogf das Crnzes •••• •o •• - ··o· •• ·o·· OD •• •o· 
São José do lpirauga .. • • • • 
Nossa Senlulra Àl!Xilit¼fflJt'a 

.. .. oo oo· oo· ......... 
Nossa Senhora. do Bom Pal'to • • • • º. . . . . . •. 
Calvário • • • • · • • • • • • • • • • .. .. 
Tucuruví • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • º ... 
Lapa •••••••••• ~- ~- ~· "º ......... . 
Brás • • • • • • • • •. •• •• • • • • •• • • •• ºº 
São João Ev:angeiist11, da C~ Vel!de •. •. •• •.• 
Vila. Olímpia • • • • • • • • 
ll'reguesia do ó • • • • • • • • • • 
Santo-Amazo •••••••••• 

. ........... . .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .. 
tlaatana • • • • • • •.• • • • • • .i • • • • • • • • 

. . . . .. 
llldian6Polis • • • • ofiil • • •• • •. ••: ..... =•• ....... 

... :waa ~ 

TOTAL Saúde .. . • • • • • • • • • • • • . 200$000 
Guararema • • • • • • • • • • • • 200$-000 

10: 3-00SOOO São Roque 200$000 
10:188$400 Santo Eduardo . . 200$000 

7:263$900 Santa Terezinha de S. André 200$000 I 
7:000$000 Vila Pompeia . • . . . . • • 160$000 
6: 890$000 santo André • • • • . • • • 500$000 1 
4:481$000 Guarulhos • • • • • • • • 166$000 
3:340$000 Una . . . . . • • • . . . . 150$000 
3: 005$"600 São José do Maranhão 140~000 
2: 402$000 Itapeceriba . • • • • • • • 158$000 

Renato Alvim Maldonado & Filho 
RUA JOSE' BONIFACIO, 39 -

PHONE: 2-2401 
2.º andar -
S.PAULO 

~e· Bnmfim 
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2: 426$000 Cotia . . • • • • • • • • • • • • • • 121$000 . 
2: OOOSOO-O Pinheiros • • • • • • •• 107$000 Realizou-se no domingo pas- 1 Rev'ma. J'ecebeu as congra1mla• · 
2:0008000 Cristo Rei . • •• .. •• •• • • •• •• •• 109$400, '8ado, na Capital Federal, a ce-1 ções elos p1'esentes e manil'Alstat" 
l: 734$400 Vila Guilherme . • . . • . l25~800 rimônia da sagração do Exmo. ções de apreço. · 
1: 720SOOO Nossa Senhora da Salete • • 102$000 e Rev~1?· Sr, D. Henriq_ue Gol-1 A' tarqe, no Couviento de 
l: 502$000 Nof;!sa Senhora da Paz 102SOOO land 1 rmdade, O. F., bispo de ·1 Nossa Senhora da B'az, onde 
1:200$000 Vila Zelina . . •• lOOSOOO Bomflm, na Baia. S. Excia. Revma. era Ga.ard;ião 
1: 000$000 Vila do Pedro 100~000 A solenidade revestiu-se de 1 realizou-se um almâço em sua 
1: OOOSOOO Salto . . • . . . 100~000 ·grande imponência, estando a 1! honra, do qual pal!ti<:iparam, 
1: OOOSOOO VHa Esperança. 100~000 Catedral repleta de altas P"I'· , numerosos elenrentos, sendo o, 

807$400 São Vito Martir .. • • • •• • • •• • • . •• 1008000 sonalidades, representações rle ! novo bispo satldado Pol' .várias 
758$000 Santo Inácio de ·Loi'õla •• •• •• •• 1-00!WOO entidades católicas e associa- j pessoas, iuclu .. <ti:v~ os Ri'wm.os, 
730$800 São Miguel • • •• • • •• ºº •• •• 110$000 ções. 1 Frei Ami>rósio, em nome 1~ 

7.()8$500 sa.nta. 'l'el!ezi:nha do Jaçallâ • • • • • • • • 908000 Entre os presentes destaca- Provinda Fr.anciscana, Padcei.. 
7-07$6001 Osasco ·•• • •· •• •• .• ·• • • • • •• •• •• •• 6~000 vam-se os Exmos. e Revmos. Rion. em nome da Com.pftnb:ia,: 
633$000 Sã-O Sebastião da Ponte ;Pequena •• •• 75$000 s.rs. Bispos do Esp~ito Santo rle Jesus, D Abade. de São 
626$000 Vila Califórnia • • • • • • • • • • • • • • •• o. • • 58$000 e de Taubaté, Ma11s. Portalu·pe, Bento, Coneg-0 João Soares 
!'i00$000 Itaquei'a • • • • • ~ • • • • • • oo • • • • • • • • • • 5oiooo ,secretário da Nunciatura ranca, cu.ra da cat-ed.ral ela.. 
:i-:62$500 Sa:1ta Rita ~e ~assia, Pad •• ••• •• 50$000 Apostólica, Conego José Soares Bomfim, e s-ecretiirio do Bis-, . 
000$000 Bairro do Limoo • • • • • • .. • • • , • • • • !50$000 França, cura da Catedral de pado, PaàJ:e Superior da en,.. ·. 
462$500, Parnaíba • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • 155$000 Bomfim., e a Revda. Irmã Hen- dem dos Dominicaoos, ~ ... ~ 
441$300 Pirapóro, • • • . • • •• •• •• •• •• •• 54$000 riqueta., superiora do Colégio D. Inocêncto, bispo de:,~-' 
412$500 Vila Regente Fe.ij6 • • • • •• • • • • • • • • . 25$000 da Divina Pro:v-idêneia em pan:ha. .~. · l 
400$000 J-omvme, irmã do novo bispo. O Exmo. e Revmo. D. ,&Jl;..: 
360$000 Ainda não enviaram suas contribuições. as seguintes pa- Foi sagrante S. Emcia. o Sr. riqne T-:!!inda<hl ag:ra~, p,m,. 'j 
00:2$000 róqu!as: - Vila Mar.la ~ Bom Conselho - Nossa Senh~ra 

I 
Cardeal D. Sebastião Leme, as- fundamente comovido:'·'· 

3.20$000 das Dores da Casa Verde - Vila F-ormosa, - Santa Marga- sistido ~os Exmos. e Revmos. A's 20 horàs, na Escola Na· 386$0001 rida Mar.ia - São Domingos - Jardim Paulista - São Lui-h D. Frei Inocêncio Engelke, cional de Música, reaiiwu-sa 
365$000 de Gonzaga - São Ju{las Tadeu - São. P_e~ ~ -Alca.nta1·a bispo de Campanha, e D. Be- um concêrto vocal pelo Oõro 
300$000 - G:ttaiana - Tremembé - Moinho Velho - M:aiT:lnque - ni:ldito de .Souza, bispo de dos Teologistas dP- Petrópolis • 
300$000 Aparecida d,o Norte - Poá --. l!oute São João - Ribeir.ão Or.tza. · com a presellÇa de s., ,~, 
~ ~ . · t #(>a ~·C~ S.kcia. ~ . '' . 



,,.:·•· 

. 1 
. . 

- ,.,." 

Ano XV Diretor: 
PLINIO CORRtA DE OLIVEIRA 1 

,~ÃO PAULO, 22 DE JUNHO DE 1941 

1
. Diretor-Gerente: , 

FRANCISCO MONTEIRO MACHADO Num. 458 

Sem embargo ao que esta fo-
1ha já afirmou quanto à plau-

Um dos ueiores perlodos da História da lgreit1 
.sibilidade de um breve entrecho-
que nazi-communista, é interes
sante mostrar que as relações 
entre aqueles dois regimes tota-

litá'rios continuam perfeitamente 
cordiais. E não se trata apenas 
de cordialidade de relações: a 
cooperação política contínua e 

efJ.caz que a IIIª Internacional 
I 

vem prestando ao desenvolvimen-

to dos planos nazistas, continua 

efetiva e indiscutivel. Assim, o 
comunismo continua a solapar a · 

resistência ing1esa à ofensiva do . 
IIIº Reich, e a importíl.ncia dos 

manejas comunistas tem sido tal] 
ultimamente, que se tornaram 
necessárias sérias medidas de re
pressão contra a atividade da 
-mª Internacional em Manches
ter. Se a IIP Internacional foE
se uma inimiga autêntica do 1 

nazismo, ela jamais se prestaria l 
w papel de sabotadora das ati
vidades britânicas, exatamente 1 

no momento em que qualquer de- J 

clinlo nestas atividades pode ter 
consequências triunfais para o 

sr. Hitler. 

* 
O general Huntziger, coman

dante em chefe das forças de 
Vichy, dirigiu aos sirios e' liba
nezes um longo telegrama, em 

... que; . enumerando. os. incontesta-'1· 
veis beneficias que a França lhe~ \ 
prestou, mencionou o "estabeleci- ' 
menta, no território sirio-libanez, 1 

de uma harmoniosa concorãia • 

entre o cristianismo e o, islam." 

O min!mo que se pode dizer 
desta afirmacão, é que lA!ln um 

i 
cunho acentuadamente confusic- i 

"Estudando-se com atenção as dardejam sonre o presente e o 
Encíclicas Pontifícias e os discur- futuro. Já é o início das dores, 
sos dos Santos Padres, nos últi-
mos treze anos, adquire-se a con-
viccão ele que os Papas co~1sicle-

e o furacão que sacode o mundo 
anuncia a vinda do homem de 
pecado?" 

cruz uamada", 
Após comparar a c:;ioca ; atual 

com a · das Cruzadas, o orador 
disse: "Nosso dever é claro. Se
jamos todos cruzados. Ofereça-

Rosembérg, o ltevmo .. Pe. :i...em 1 -·.nn,,ec • começou afirmando ,, 
S.J ., expóz a concep_ç9:0 hailista, ,que iria :nais tarde des~ruir·': 
segundo a qual toda civilização disse o conferencista, aludmdo :1 

wm ' das florestas alemãs, e os Concordatá com a Santa Sé, eu 
fundadores das ciyilizaçõas an- 1933, que despertou o entusia.slfü) 
Ligas de Roma, Atem1s e mesmo dos católicos alemães. Mostrc.,1 
da Palestina, India e Egito fo- detidamente como úma a um;;., 
ram nórdico,;, cuja grande culpa 
consistiu ~m se misturarem com 

todas as cláusulas da Concorda,,, 
foram violadas. a ponto de desél·· 

as popnl:lções locai~. Começou a parecerem todas as escolas cat-6-. 

dec,aMncia. e todas as regiões me- licas do Reich, de 1935 a 198 :. 

diterraneas converteramsse num· Atualmente não existe um só dec• 

imenso "meltlng-pot", de onde .ses estabelecimentoo na AlemP.-. 

não há mais raças puras. A ex- nh_a. 

1 pressão suprema dess.E\( cáos, para 
os nazistas, é o Ca~Ífdsmo, cujo 
chefe é o Papa. f/ · 

Entretanto, o conferencista ru;. 

sinalou que o nazismo procede:.t 
: por · etapas em sua campinlnL cl,~ 

Falando da atitiÍd~- do clero ·'descristianização, e que os cat<~ 
alemão, o orador disse que êle licos certamente se revoltariam, 
lutou com muita coi-agem na de- em 1933, sÍ se tentassem priV,\~. 
fesa da doutrina 'Católicll.. lo~ de todos os 3eU.S ~direitos. 

Federação dos Circulas Operá,rio:;; 
do Estado de São Paulo 

Reunião do Conselho Administrativo 
Com a ·presença de , .,pl'e- da Confederação Nacional, com 

sentantes dos Círculos Operá· ! sede no Rio. 
rios de São Paulo, realizou-se - Pelo sr. l\Iansueto l1e Gr,,
no dia 7 do corrente a reunião I gório foi proposto que a Fê· 
do Conselho Administrativo da I deração se interesse ju_nto tLi 
Fede,ração. autoridades, afim de facilfüi r 

- Havendo a vaga de 1.0 1 a obtenç':ío de alvará para i,s 
secr~tário, 0 presidente pro- reuniões festivas circulistas. 
pôs para -preenchimento da - Foi lançado e:11 ata u_ia 
mesma O sr. .José Melo, Cir- voto de congratulaçoes da J, .,. 
culista do COVP, 0 ·que' foi una- deração aos Círculos, pelo lni, 
nimement.e aprova.do. · Jhantismo .elas comemoraqê11, -1 

0 ·.d t l' do cincoentenário da Enciclka 
- pres1 en e exp 1ca o "Rerum Novarum". 

m9tivo da. m.udança do <lia µa. ·· ·....:..:. o· presidente propôs que, 
retmfão, que parece ter sido 
feliz, pois se acha representa- ficasse consignado na ata un1. 
·da a quase totalidade dos Clr· v'oto de satisfação pelo interr: :

culos de São Paulo. Pede con
tinue dora em diante essa pon
tualidade às reuniões e tam
bém a observancia do horário. 

se ·que, o novo lntervyntor L!e 
São.'P,;i.ulo vem dedicando à E-h 

I~çã<bç!Ó problPma de barate,,,. 
mento dos gêneros de 1.a ntt
c,essidade, de· capital importa:u. 
eia para o operariado. 

l
. --F'oi lemb.rado aos Círculos 

flliados o. compromisso que 
têm de concorrer com a taxa 
de 100 reis em cada mensali-

- }<'oi resolvido que todos og 
Círculos enviem ao menos urn 
representante nas reuniões dos 

dade recebida, para a manuten- dirigentes, que se realizam aos 
ção da Federação Estadual, e sábados, na sede da Federação. 

nista. Evidentemente, é deseja- Í 
vel que os mussulmanos e os ca-1 
tólicos, desde que devem convi
ver em um mesmo território, evi
tem quaisquer conflitos que se-

ja,u realmente estereis. Entre-
tanto, daí não se deve inferir 

O San,to Padre Pio XI ê uma tigura que se destaca sempre mais, com o correr do 
tempo, pela segurança com que previu os sofrimentos reservados à Igreja, em s1Jas ex
traordinárias encíclicas sôbre o comunismo, o nazismo e o fascismo. 

Instalação de uma nova paróquia 
Dia 26 de maio último foi so

leneme'nte instalada esta nova 
paróquia, desmembrada ' da de 
São Geraldo das Perdizes por de
creto de 24 de março de 1940 
e confiada aos RR. PP. Domi
nicanos. A ceremônia foi presi

cícios das Santas Missões, pri•
gadas pelos Revmos. PP. Antó
nio Pinto de Andrade e Antônio 
Siqueira, Redentoristàs. Apes::tr 
de se· tratar de uma paróquia 
nascente e ainda em organiza
ção, o resultado foi bastante sa
tisfatório, graças ao zelo empre
gado peloo ardorosos missioná
rios. :{<'oram verdadeiros dias de 
bençãos Pa"ra o povo e de triun~ 
fo para a Religião. Os algaris
mos abaixo dirão assás dos :fru
tos colhidos: 

Q\~ a luta entre a Cruz e o 
Crescente deva desaparecer, e que 
uma concordia baseada no sacri
fício dos mais sagrados direitos 
da Igreja possa legitimamente 
existir naquela reg!ã-'.l. A Igre

ja, sendo depositaria da v'"rda-

(Conclue na 2.~ pag.) 

Hoje os seus restos mortais repousam no túmulo do qual apresentamos um a'specto 
no nosso cliché: o rosto de S. Santidade, emoldurado de acôrdo com sua máscara mor. 
tuária, - emquanto seu digno sucessor, o Santo Padre gloriosamente reinante, Pio X 11, 
conduz o barco de Pedro através das borrascas que tentam fazê-lo sossobrar, ao pôrto da 

salvaçã,o, repudiando os crimes de que é culpado o mundo nos dias de ·hoje. 

ram a ép'.lca em que vivemos 
como uma das mais críticas que 
jamais atravessou a Igreja. Acres-

centarei mesmo que à leitura des
ses textos, clarões apocalípticos 

Com essas palavras concluiu o 
Revmo. Pe. Joseph H. Ledit, S.J., 
antigo professor do Instituto 

Oriental de Roma, sua conferên
cia sob o tema "A Igreja sob a 

mos nossas preces a Deus como did!i · pelo Revmo. Mons. Ernesto 
de Paula, Vigário Geral do Ar

armas que deverão expulsa.r o cebispado, como representante 
inimigo das fronteiras do Cr!stia- do Exmo. Sr. Arcebispo Metro
11is1no':J. politano, estando presentes vá

E porque Hitler odéia tanto a rios membros do clero e grande 

Igreja? - É que para êle a ·Igre
ja ó o elemento capital que o 

número de fieis. Parap.infaram 
a posse do 1 ° Vigário, Revmo. 
:Frei Domingos Maia Leite; os Confissões (não re!tcrn,<las 

impede de atingir seu fim: o ani- Srs. Drs. Altino Antunes e José durante as Missões) 796 
O Jubileu Es,iscoDal d@ Exmo. e Revmo., 

Sr .. ·Dom, Otávio Ct,aaas de Jq1iranda· quilamento de Loda vida artis- Monteiro de, Rocha. Falaram no Casame!ltos legitimados . g 
ato o Revmo. Mon.s. Vigário Ge- f Doentes visita.dos • • • . • • . 1s 

Sua I~xcia. nevma. D. Otávio ue Lourena, D. Francisco llor-, de :.VÍiranda celebrou missa às 
Chagas ele Miranda, Dispo de ia do Amaral, celebrou missa 7 horas, distribuindo a sagra. 
Pouso Alegre, celebrou no dia na Basílica de Nossa Senhora da Comunhão a SOO pessoas. 
4 de junho as suas bodas ele Aparecida, por intenção do Abrilhantou a cerimônia o cha-

tica, nacional, espiritual, que não 
seja subordinada à Alemanha, à ral, explicando, em l;>rilhante Comunhões . . . . . . . . . . . • . 2. 840 

alocução, o que é uma par'óqu\a Confissões de homens •.. 
dominação do mundo pelo nacio- e a importancia para o povo de l.~s Comunhões de adul-

200 

prata episcopais. Exmo. e Hevmo. Sr. D. OtCtvio mado coro da Basílica. 
o digníssimo prelado prefe- Chagas de :\Iirancla. Ás 9 horas celebrou-se outra 

nal-socialismo ". ter perto de si uma igreja pa- tos . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 30 
o orãdor explicou j,ntão a ra- roquial, e o Revmo. V~gário sau- 1, paróquia funci9na proviso-

zão do ódio nazista ao Papado. ! dando os seus paroqmanos. riamente num grand: sa.lão do 
SANTAS MISSÕES - Abri- Convento em construcao dos PB.

Citando passagens característfcas. ram-se a 24 de maio e prolon- dres Dominicanos, à ·rua Ca.iubí, 
do "Mein Kampf" e da obra de garam-se até 9 de junho os exer- número 164. 

riu passar psta venturosa 'da- Nêsse dia chegaram à Apa- missa com assistência de Sua 
ta junto a Nossa Senhora, na recida do Norte, representa- Excia. nevma., pregando ao 
cidade de Aparecida do Norte, ções das vá.rias paróquias da Evangelho O ncvmo. Sr. Co
onde foi alvo de várias home-

1 

Diocese de Pouso Alegre, que I nego Dr. Delfim Guedes Ribei-

nagens. somavam cerca de 500 pessoas! 
1 

ro, reitor do Seminário de I m p o r ta - t A d e CI. s a- o d o t r -. b u· n a 1 
No dia 3· o E:x:mo. Sr. Bispo No dia 4 D. Otávio Chagas Pouso Alegre. - ·1 •• ._ · . 

. Ao meio-dia, no Hotel . d e a p e Ia e ã o d a B a Ia p a T Ó q U j a d O J 8 r d/ m p a U / j S f:} Roial, fói oferecido um a11;1-ôço . • . . . . 
ao Exmo e Revmo. Sr. D. Otá-1 A opmiao publica amda se tólico, e sobretudo das pessoas pois vem colocar em situa.cão 

A Pároco de São Galtriel Ar- 1 lhas de Ma.ria, o Apostolado da I vio Chagas de Miranda, usan- lembra do lamentabilíssimo ca- que pertencem a Ordens ou precária tôda a estructura ·· da 
canjo cio Jardim Paulista, 1 Oração e a Confraria Vicenti-, do da palavra vários oradores. 1 so de uma Religião do _Conven- Congregações, teve a lamentá. 1 organizaçã.o eclesiástica no 
i\Jons. H!::1m,berto Manzini, tem I na, p_ara que todos, in unum, j Á tarde realizou-se urna so- to dos Perclõe:,, na Baía, ~ue, vel iniciativa de recorrer; da I Bra_sil, a Mitra Arquidiocesan;

1 
encontrado a melho.r boa_ von- venham com O Pároco a tra- \ Jene procissão do Santíssimo rebelando-se contra a autonda- deliberação ,do Exmo. Revmo. , de · São Salvador vai recorrei 
ta,de entre seus paroqmanos, balhar pela glória de Deus e Sacramento Depois falou em de ue S. Excia. Revma., o Sr. Sr. Arcebispo Primaz, para o ao Supremo Tribunal. 

. para a organização de sodalf- bem das almas. · D. Ã_lvaro Augusto da Silva, Tribunal de Apelação, e êste , :w com a maior anciedade 
6 óq brilhante oração o Revmo. Sr. T 'b 1 

cios cat licos na par uia. i Arcebisiio Primaz, foi por êsse n una!, contra o voto do re- que se deve aguardar a deli . S ; entretanto, houver, na pa- Padre Oscar Chagas, Vigário 
Assim é que nos dias 29 do Prelado fulminada me.recicla- !ator do feito, deliberou, firmar! boração de nossa suprema cw-f t d A - t l róquia, outras pessoas piedo- de Aparecida elo ~orte, que . 1 t . n· . 

c,orrenle, es ª os pus 
O 

os sas que ainda nfto se alistaram mente eom a J)Pna ca'.nónica cln ª f ou nna que os ispos nao ! t? de justiça, da qual 0 14 catrí. 
São Pedro e São Paulo, será discor.reu sôbre a sublime mis- 1 • (C 

2 334 
possuem pocleres para reger\ llcos espera;m que re.formarnl > nessas Associacões e quizerem - d B' excomun mo anon . , pa. j _ . ,, - · 

instalada em primeiro logar a ·' ' sao os ispos. ,.< • f ~) I' . 
1
. . . Ordens ou Congregaçoes Reli-, a. decisão do Tribunal de AJJ: 

fazê lo poderão entende1·se 1,,g1a o~. ~ssa 1e1g10sa, rn- . . 1 . · · Congregação Mariana de Mo- · • · Por fim o Exmo. e Revmo. . 1 g10sas, ao contrá.r10 do que Iaçao baiana, venha reafirm:. 
~os, sob a invocação de Nossa com o Pároco cl!àriamente das , Sr. D. Otávio Chagas :\liranda teiramente transviada rlo cum- dispõe o Direito Canônico. a .boa jurisprudência, e assir,t. 
Senhora das Graças e São Qa. l 14 às 16 horas, à Avenida Bri- primento de seus deveres mais Não se conformando. eviden- conservar incolumeic; 

0
's clil' ;. 

1 

agracleceu os discursos e deu ess 11c·a· s · d ob , .. 
briel Arcanjo. gadeiro Luiz Antônio, 448;í, ou · e 1· ts, _ou :eJa ª <'< ien- t.cmm1te, com essa deliberação, tos qup, por instituirão rlivii. 

Em seguida, serão também na matriz prov'isória aos do- a todos a benção episcopal, -eia, que ronstitue a <"ara,)terf;;. quf> eorrnt itue inovar.ão perigo- cabem à Santa Ígl'eja 1.,;; 
S1ist:1.l~d0i ~ Pia. UalA,:,, QJI.\J Fi.- lmini:-os ];lela ma.uh.ir. illCln'rando as ;estivi,lades, t!ca de to.lo o verdadeiro ca- sa em noss11, jurisprudência, Br;i.sii_ 
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as 'rrwiGi"i\'i/fl"Wil'lF.........,,_,.. I Insistentemente, tetri os !>antes pelidos p.::la violência do combate. za na tranquilidade da vida quotidiaJ 
SEMl,,aÃR,O CATóLICO COM Padres recomendado ___ que a humani. se dé igual atenuante. E isto sobre- na não pode muitas vezes beneficiar,. 
APROVAÇÃO ECL.ESIASTICA dàde intensifique o culto que presta tudo quando nf.o se trata de nçiies derã conseguir deles uma .profun.da 
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ANONCIOS', 

-~~ ~ ~compromisso 

~T 
; 

Não jmblêeamõs êofabõràção 
de- pessoas extranhas ao nosso 
quadro de ,-edatores .. 

O LEGIONÃRIO terri o m{i· 

nmo prazer em receber visitas 
- às instalações <le sua redação 

o oficina, ma.<: pede que nã.o 
üe:lam as mesmas feitas nas 
2as .• 2as., e··4as; feiràs, por ex!; 
!!hWlaõ: do Sf>rVÍ(:'.O. , J.f.i_l.:.: . ' 

iEM calos? Quel' tirá-los 
ou <'Ontinua.r f'Om eles? Se 
os (]Uizer tirar, sõ pode ser 
~om a aplicação do Calicida 
CRT.~7.EIRO. Nas I farmácias 
e Drogarias. - Lab. "VUG-'', 
eaix:1 postal, 2175 - S. Paulo. 

po Sagrado Coração de Jesus, afim Isoladas, mas de hábitos inveterados, compreensão de seus deveres para 
de que, regenerado o· homem pela que multiplicam indefinidamente as com o próximo. Combater o egoísmo 
graça de Deus, e compreendendo que más ações, é t:irefa que Implica necess.àrlamente 
deve ser Deus o centro de seus afe. A guerra, tal qual ela é hoje em "dllator os espaços do amor de 
tos, possa reinar novamente no muti. feita, é um índice de crueldade, m::s Deus", segundo a belíssim;, frase 
do aquela tranquilidade -da ordem, está longe de ser a única ma11ifes- Je Santo Agostinho. 
da qunl tanto mais distantes esta. tação da durez;i mo~al contempo-
mos, quanto mais o inundo ·desc11mb:1 dinea. 

pela. anarquia, 
Assim, não p.odei'i~ o'/:n jornal 

catótico deixar ·desapercebida •a fes
ta que há dias transcorr;·u, do Sa

gra~o Coração. Não se trata i:tpenas 

de Lm dever de piedi!éte\mffosto pela 
própria ordem das 'coisas, mas de;, 
u~ dever que a tragétlta contempo

rânea torn:i mais trágicamente prc, 

mente. 

* • 
Quem Cl1z crueldade diz egoi::•, 

mo. O homem só prejudica seu pró
;ximo por egoísmo, por desejar bene

'·'flciar-s.:: de vantagens a que não tem 

f! . . t 

Ptluiti êôkRSA DE OLIVEIRA ... r:eee 
* .,ir 

.~.::;::~:~.::i.::::·::;: U 8; a o r a d o os 
de chegar o homem ce>ntemporin~o. 'Cora~an üe 

Jesús 
. Essa crueldade não se at-esttl ãpenas 
nós:éampos de batalh11. ·Ela. t~aMl)a• 
rece a cada passo, nos griandé~ e nos 
pequenos 'incidentes_ da· ~ida de tódCI 
o dia, através da e)!ttr.ao,tdihãrla _dU• 
reza e frie%a de cotação com que a 
generalidade daç- ·pessoas tràta. seus · ' 

• snetrtt 
-,emelhantes, t e ••• c·e·&e::ifttrMttr :i:ttr 

direito. Assim, pois, o Ctnico melo 
ele extirpar a crueldade consiste em 
extil'par o egoismo, 

óra a festa do Sagrado Coração 
de Jesus é, por excelê_ncia, . a festa 
do amor de Deus. Nela, a Igreja nos 
pr6põe como tema de meditações e 
como alvo de nossas preces, o amor 
ternícsrmo e invriri.'ível ·de um Deuc 
que, feíto homem, mõ-rreu por nós. 
Mostra11do-nos o Coração de Jesus a 
arder_ cle-. amor, a ,.clespe).Y> dos e~pi: 
nhos com que ·o circundamos por 
no:::::as cf~;isa::, i:t lgrej.:t nbre pa_r.:t 
nó_s a per1fp_ectiva de um perdio mi• 
sericordloso e largo, de um amor in· 
finito e perfeito, tle uma alegriiJ 
completa e imacu.hÍda,. que devem 
constituir o- encttnto perene da vidit 
espiritual de todo~ os verdad_elr_o, 

católi'êos. 
Amemos o Sagrado Coração de 

Jesus. Esforcemo-nos . por que es.sa 
devoc,ão triunfe autênticamente {e 
iião apenas atravês 'de alguns ~im-
bol ismos a r&Jlidade) em todos os 
l:ires, em todos os :1rrlbientes e, so-
hr etudc, ·em todos os cor'~ções. Só 
tlS!;irtt,·· conteQuiren1-0~ ... ,:·e-r;r·mar ·o hc• ... 

rr.er.1 ebnterriporilneo, 

"Ad Jesum per M:iriam". Flor 
Maria, ê que se víli )a Jesus. Escre
vendo i:ôbre a festa do Sagri:tdo Co· 
ração, como não dizer .. umà palavra 
·de comoção filial ·.inte êsse Coração 
lmitéulado rque, melhor do que qual-

CONil• 

NUAÇAO 

· DA ·1.ll 

PAGIN~ 

de, não pode deixar de cumpri.!· 
sua missão, que, consistindo 'em ' 
pregar. as máxima.s do li:vange
Jho, comporta evidentemente tim 
ataque .a todos os erros que a 
tnt,; .má:xinws se opõem. A glo
riosa missão dá França no Oriêtl· 
te não l~m consisLido , em àcq-

.[. modar doutrinas irrcc·oúciliavris, 
l ma,; em s<: constituir paladina 
1 dv. Igre.fa Cn,tólica. As.sim, nào 

1 1 podemos clcix,1r ele mmentar uma. 
afirmação tão imprecL'la, do gr• 
nerul · Hui1ting·er, afirmaçíio que 
dei.x2. , iranspàrccer a csperal'lça 
de, encobrindo a nilssã-:i históri
ca. e tra.dicíÔnii,l dà França, atrair 
C()m mais fà.cllidade us boas gra
ÇM dos mul1ometan6s. 

As mães em cujas entranhas t.!.,. 
cresce de intensidade o amor pelos 
filhos, os marido.$ que atJram ã dês· 
graça ··um lar inteiro; c~M o único 
fito de satisfnzer seus próprios ins
tintos e paixaes; os filhos que, indi
ferentes ã mls~ria ou ao abandono 
moral ,em que deixam s~us""'pals, vol
tam todas as suas vistas para a f~ui
ção dos prazeres desta vida, os pfo. 
fissionals que enriq1,1ecéin b ·custas 
do próxil'rlo, mostram i'nultêa vezes 
uma crueldade frfa i! calculada, que 

Ora a 'Teologia nos eMin:i qü:, 
o homem só pode ser capa:z de ver
dadeira e ·completa i:tbnegação de si 
mesmo, quando seu amor ao próximo 
ê _baseado nó amor de Deus. Fora de 
Deus, não há para os afetos huma
nos esta_bilidade nem plenitude. Ou 
o homem i:1ma a Deus a ponto de se quer outro, compreendeu e amou o Tanto mais cligho de nota « 
esq,uecer de si mesmo, e neste caso Divino Redetitori Que Nossa Senho· a ,afirmação daquele militar, 

SANTO ANTONIO, BLASFt.- causa muito mais horror do que ol! ele saberá rei:tlmente amár ao pr6- ra nos obtenha algumas faiscas da- quanto ele afirma, no mesmo do-
MIAS E AMBIGUIDADES extremos dt furor a que a guerra ximo; ou o homem se ama a ponto · quela imensa devoção .que tinha ao cumento, que a Fmnça. dev, 
Já assinalamos mais de :uma pode·. arr· a~t, .. ·r os c·om· bàt'e·n· tes. Real_a ' o· . . . . ., ,. " d J Q ÉI "proª"guir no.· união fecunda d_ a. \"r.z 

11111 
fato interessante, que " • de se esquecer de · éus, · e, 11este ·- Sagrauo · "'oraç .. o , e esus. ue a ~ 

1108 deve pôr de sobreaviso, a mente, se bem que na gt.1erra os caso,· o eQolsmo tende a dominá-lo consiga atear em n6s um pouco da· dua~ culturas", crt~tã e maho.-
nôs, mt(Jlicoi:;. A tátiea dos ini- atos de crueldade se possam mal$ .:ompletamente. quele ineêndio de aM01" com qúe Ela metana. Como pode haver fu,, 

migos da Igreja não consiste fàcilmente aquilatar, os que -os pra- Assim, é s6 augmentando !)os ard-eu tão intensamente, são nossos são entre esta,~ duas culturasi 
mais no ata·que direto e fron- ticam tem, se nio a desculpa, ao homens o amor de Deus, qu_e se po- votos dentro desta ''oitava isua<iê e '' Como não compreender que ess:r. 
tal. O 1anti-clericalismo nunca 
esteve tão fora de moda. Quem, L menos a atenuan~e de ~ue aão •LnÍ. Mas aqui lo ·que se trama e se reali- confortadora. fusão. implica.ria em coloca.r em 
hoje em dia, saísse à rua gri. . \ L·, ~ pé de igualdade a Ver.l~de e <t 

:ando que deseja ... enforcar o '~,.::,:,:,:,:,:,:,;;;;,;,;';';.::,;,;.:;;;-~-•. ;. ~.,.,.~-,;;;;-;;.·;"';.-~',,.-e,_ ~-.. ·:.:.::,:,:,:,:.:,::,:,;.:_:,:,:,:,:,:,:,:,:::,'~:::...:!:..%.2...:.:,:,:,:,:,·:· :~·-".:!,.. =. =.,. = .. ':1:,'::~ª ... 'r::":· .. ~ .. ~_·::::~:.::::~-~!1:~t:::::':=·2 ==~ erl"d'l 
t',ltimo rei nas tripas do últi- · - - "t 

mo Papa•· seria vaiado, corri
do, apedrPjado. Todos .os lobos 
vestiram a pele de ovelha, e o 
que se vê não é mais a agres
si'io brutal, mas o veneno insti-
1ado (:om sabedoria e bajula
ção, a intriga bem urdida e 
adocicada. Nunca fomos alvos 
de elogios 'tão rasgados e baru
lhentos, emquanto vão sendo 
solapa.dos no segredo, e com 
sorrisos, '.os nossos pontos de 
a:poio substanciais. 

c·~A:·~ T' H ~ o. L~~ 1 ~ C ~ 
l -, 

o s 
Comprem ex e 111 a I Vã me n.t e suas joias e seus presentes na .. conhe<lcfa i,O'll_/ ÍI l.fT. ia ,,,_ 

C.A.S A CASTRO 
Officinas proprias 

Rua 15 de Novembro N. 26 
{EfqUlna da Rua Anchieta)· 

Unicos (oncessionarios dos c1tamadÕs -
relogios "ELECTRA" 

* 
!)esejainos arclentcmcnte que 

sejc. infundada. a noticia proce~ 
dento de N-0va York, de que o 
govêrno de Vichy ordPnára a 
transférência de 40~ ooo qullos do 
ouro belga depositado em Ivla,r
rocos, para a Alemanha, Lifim de 
sei' entregue ao govêrno nazllita, 
Este ouro representa uma parte 
do patrimônio nacional belgAt, & 

foi enviado para a França antes 
da invasão· da Bélgica, permane
cendo mais de um ano nas cai• 

Além disso, já no'tàmos tam
bém !3-os nossos leitGres que 
nem todos os inimigos da Igre
ja soni:iernm evoluir airosa
mente do anti-clericalismo de
clarado para a conspiração =======.:::.:;::::.:::::;;;::=========:==================================== xns fortes elo Banco de Argella. - ~, 

~ \ F'oram necessárias, segundo a 
J;ion•atelra. Assim, vemos algu. mas âs fa1sas riifstlcaf!. E é f)lt· 1 :red-!t por um panegírico no I católicos, por se te1· to.rnado 
mas vezes certas J)ers~nagens ra as· falsas espiritualidades e grande Santo; mas, aqui, ,30. · um jornal ofensivo à ).-Ioral e 
fazerem profissões de Fé inso- as falsas místicas -0ue se orien- · meçam a surgir certos equí- ü f~eligifw. 
litas e desageitadas, esquerdas tam os esforços dos modernos vocos suspeitos. O Santo An- .À primeira vista, pareceria 
e ridículas, e que Jemhram inimigos da Igreja, emq_uanto tõnio. que o snr. .J. S. quer que .T. s. foi apenas infeliz e 
uma. pessoa vestida'· com rou- vão embalando a massa dos exàlt.a.r nfto· é o Santo Antônio clesageitaclo em sua ostentaçõ.o 
J)as emprestadas, Entretanto, é fieis com suas declamações Jl. 1·eal, canonizado pela Igreja, de sentimentos erist.ãos, c1 8 i. 
preciso- ver que nem sempre ricamente religiosas. mas o Santo Antõnío das len- xando trair a sua verdadeil'a 
esta falta de geito é fruto <la' Está neste caso, por exem, das que é objeto de sultos ,rn. índole, por trás da máscara es
:lnhabilidade, da lnadapta<:ão plo, a cronica de J. S. sôbre persticiosos; um Santo Antô- píriLualísta. Porém. não foi o 
ao novo papel. Em eertas oca- Santo Antônio, ·publicada na nio da vida moralmente cluvi-, que sucedeu. 'I'udo o que está 
siões ela é mesmo intencional, seção "Notícias do Rio", do dosa, e '.Protetor de certas coi- escrito naquela crónica foi me
e tem por finalidade dar à Fé "Estado de Sfio Paulo" de 14 sas, que a honestidade manda c'.ido e pr.nsado . .T. S. distingt:e 
Católica uma nuance hetero- do co.rrente. Este jornalista CO• ralar, mas que ,T.. S. nfto calou nítidamente o Santo Antônio 
doxa, nuance que passar,á de- n 6 · p f 1 1 · l s · • t· · meça por lamentar a andá de a sua cr nwa.. or a, o pa 0 

( a g.re;a e o anto .-.n 01110 

das abusõcs Í)Í/'f)lilares; esle é . 
· le. ' noticia da United Press, que te~ o (]tie o mteressa, e quo 0 1 

chama o ·· Santo Antônio da mos ein milD, 40 viagens pelo 
Raça·•. Tuclo se miclarer,e êoln 

I 
Mediterraneo,. para efetuar o 

este •·Sanlo <la Raça''. O que transporte deste ouro. 
.T. S. pretende ·cstalielecer é o é 

1 culto de um mito racial, nfto O Infelizmente, por m, tece amot 
culto de um Santo da Igreja. riUe a noticia. não seja falso., , 
E é este falso espiritualismo que constitua ma.Is uma prova 
que se quer col)fundir com o I dr, adesão vigorosa aue o govêrnc. 
Catolicismo, e parasitar a .i:;ua 

I 
de Vichy presta ao IIIº Reich. 

seiva, · é if;t.o que denunciamos 
como perigoso e nefasto, peior · 

,do que o matnialismo decla-
rado, 1 

aapercebida. aos olhos incautos, - negírlco degenera em pm·a 
e irá v'i-ciar a pureza da doutri- materialismo brutál que avas-! d n blasfêmia, e, a continuar :i:,- ----------------------------
na nas aJmas <lesp.revenidas. sa ª 0 mun o, com suas co · stm. o "F::stado de São Paulo" 
jrj aJ está O fim da, in,nilDllr,n. fusões, seu culto da fm•t:a, e 1 " " já não podPrá entrar 1101; lares 
O que mais sP opõe à espiritua. sua negação do espírito crls-
HdadP católica não (, o matp. tão; e. llPSte sentido, laménta, ---1 
rlttUsmo, mas as falsas ospil'i- também, o desaparecimento de T O D O C A T O L I C OI 
tnalldades; o que mais s_ e opõe I tradi<;ões esp1l'lt.uahsao.tés,. ~o- d e v e I e r O 1 
à vida sohrPnatural da Igreja mo as festa-s de Santo Anton10, l 
não é o mundanismo rasteiro, Chegado a esta. altura, enve, " L E G I O N A R I O " 

('0MMUNJCAM0S AOS NOSSOS . LEITORES 
DE SANTOS QUE O "LEGI0NARI0" ACHA

SE A' VENDA EM TODAS AS BANCAS 
DE .J0RNAES. 

--·· ---~~==::::========= 

Brin$~ Linhos e Aviamentos? 
} 
.. A L B,·E R r:-o, -e ASA 

Largo sa.o Bento, 40 - -(S. Paulo) Rua Frei Gaspar~ 39· - (Santos) 
-'"' 1 

li íl .. 

V EN DAS ESPECIAES A 
• os s ENHORES A L- F A A T.E S 

a JJ_di&&L 1 a 144~~- 11_.c --~.:.L!L!J1 a I ali1 t ,., ... 1 a_.1 1 a a te E t LtJI [ 1 .l l I ·- 1 j •• . 1 d 1 a IA 
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Mais um mestre JOIAS U~mas novidades em JOALHARIAS MODERNAS -~ 
de ouro, rubis e, brilhantes N 

Pe. AGNELO ROSSI GRANDE ESCOLHA E!Vt OBJETOS :P~RA PRESENTES t~ 
Dislribui_dor_c_:; dos Rdoiios Mundiais O M E G A · e O M E G A • T 1 5- S O 1i f: ' 1 

.. RecentemcnLe o L~jG!ON.\·, ei;cola domi.nical da igreja ha- i 

tlJO (25-5--11) publicou uma .

1
.t.ista, porém, u111 dia o profcs- '. 

proeza do prof. Gabriel llc- . sor apromlcu: que as dive.rsa.s 1 

bouças de CarY·aiho que, pro- 1 denominações protestantes são; 
curando reprodu:(sir o formato! como a>J das cougref;a~ões rn-, 1· 

e as cores àc um c:)l.1hecido li- Jig:. -i<;>sas e que a dife1,enç.a cs
vrinho de piedade, JJ.ll\Jlicou um i sencial entre o Cristianismo e 
Insolente folhetim no qual es- i o Católic~smo rcieide em te.r o: 
tampou seu despeito cohtra a\ Cristianisn10 sua w1ihde éon, 1 

Casa Bento Loe-b 
·' RUA 15 D~ NQV~NIBRO ·N.0 331 

HA 3 GERAÇõES; A Joalharia preferida pela ~ta sQciedade 
• • ••• > ---. • 

Ig.reja Católica e · muitos dei Cristo e como sua Lei única as ·, 
seus membros mais conspícuos 11 

Sagra1las E~crituras; e o Ca- W & E iii ; 
cm 11oi;:;a terra. , . tuliclsmo te'r sua unidade no 1 ~::'-"-'-. · • · ·-··---·--·---·- ___ .... · 

J,_ IJ@. . kc -L 
Esse senhor foi aceito. 11:,r \ Papa e como sua Lei a que demonstra em aparecer. publi· 

11nanimidade fie votos. na igre- 1 o mesmo Papa. -ditar. portanto camcnte para, com ares ma
ja batist11. paulistana, onde fez i variável, seg.undo o pensaruen- gistNtis, espalhar falsitla<l·es. 
su<1, "profissão d~ fé" a 2 de I to d-e cada qual''. Descobriu Admimmo-~1oi; também de que 
alJ1~il p, p. :Kulicia ,o.'.' .Batist; i afil!,\l.l la!- "vci.·dri!ic ". :Pcs:dc cn- fon1ais, como o Jornal Batis
llanuciraute" (313-4-41) ser .es- i tão c01rv·eucsu-ae que pode1·iá ta, divulgu~m c::icritos d~ UON 
ta "u1ua da:; conl'crsics onde I ser ~estre <lo~ :eatól~os" .. Aos mestre, muito embora seJa pre
se v<: o\Jjelivamentc a a<sª-\l i católicos ou fwis d~ Ig:·eJa. de ciso inserir uma nota da Re
do :t;:;pírito Santo trullalhando ! Roma dou uma e:xplica(,HO. l\e,;. 1 da<:,ào como csla: ·· tendo o ar
para t<·alvar os pccadÔre,;•·.· F:11. ! sa Jgl'eja há 7 sacramentrn;, j ticulista deixado l1ú ])UUCO . a 
trctauto os arl::-;os publiéados ! como poderiam ser 1~ e podem 1 J~rda ·n.ornana é 1iatural que 
pelo novo creute não parecrm1 f se.:· 19· Jma é _conSlitui,da de he- i i1iio tenha penetrado ainda o 
faze.r jús à propagancla que sei r?jes e de aposLaL~s; uns cons. 1 a mago elas doutrinas bti tistas,, 
desenvolveu cm. torno de 8 eu I c,1entes e outros mc,01'.sc:ientes 1 (.J. l3., 8_5.11 ). 

Governo 
Arquidiocesano 

. . . 
:.1,, ......... ~-. ......... ".~ ................................................................................. -9-t~ 

nome e cornpctcncia. , do que fazem, A Jg1 cja Rom.a-1 , . , . . , .. .. . , , a 
j na encerra 1im gi·a:ide acen·o 1 ollic 1Hof.csso1. 1gnu1a 

Di;: ele ter J-;.ido fie' caLólico ! 110 horc:;ia8". (B. fürnueira:itc, ! duutriua c,1!úlka,. como . ele DIA 15 - DOMINGO l ras . necessidades <la" Santa 

1

. BENÇÃO DE UMA T_11TAGl<JM'. 
rom_anu até qua::c :,;c11:s 50 auos; ;JJ.:J.fl). ! meRmo o afirma: 11snora a111da 1 , . . l~J'eya. ·· · a favor do Hcvnw. ParuL:o tle 
d_u .. :d~l-~C. Ale~,,~ qi:c . a . I_l!re~.'.t ! E assim as inverdade:; e de.;- : ~:; -~~~t.riu.~s. l>.~l1:otllS, _c_o:'.10 a:;: 1 .AS _s !~or~s, S. _ _1!:xcia. :el~- t · .Sao l?aulo, 11 de junbo de Vila Dom Pedrn. 
Catolica pro1bc tc1111u ,\l!L., tiatftórios flu:.iin abundante., :,c1<.1a a 1cdac;,10 do ,J,1.1,al Ba , b1ou a S,rnLa .\fo;~<!- na 1Tl;!tr1i I lP,i!. ··· .CELE'BJ.lAR U.\IA MISSA & 

me11tc o estudo da. reli:;iáo. ;:-.;a 1
, nicnt.c dn pena do cll~érito jor-1 ti~ta. B no entan.to ap:·esenta-1

1 

ele_ .S.'ã.o .Jo_ sé. do_ .. _B_e __ !etn. T~~·rn\· l, . (~,i . Conego, Paulo Ttollm favor das capela::; de Corü;c:o, 
- . ~·~--:-"."'.- 111ali11la. Nos scuH artigo:;, prin· ~ ~e como mestre. é anont~do .~o- · 1!,~f!a ·~ $ant,t Misi;a. ~- ~~cl!l,. l ~ou_re1ro Chancokr do Ar- BarJ·ocarla e Piqucrí, ern J;i,. 

• . J I cipalmcntc :;ôbrc a ss. Euca- \ ,::o a 11e;;sua "onde se v,e ~bJc- fez_ un,n, PQ(!uenª' ~lo.cu.~~ ílO, ceb1epaqo. çauã·; capela de Sa.11to A11tõ, 

~~. Í l'istia, r,ó nos rc 8 ta apreciar ,1 l lirnmcatc a açft.o do ~stHnlo j POHJ e deu o nncl a be1Ja1. ·l · . uio do Varejão, ~m ltú; e c•f!,. 
;;;:-,.d : co.mgcm <Jl!e o prof. Gabriel Santo", ('?:) · Á tarde presidiu as :;olenida- ·· VIAGEl\I DO EXMO. SR. ' pela.de Santo Antônio do Ca.• 

, \":\l 1 ===================;::;::=========·;;.,, eles da procissão de ··Corpus ARCEBISPO. ).JETHO, raÚtlirú. · · ,<X:[ \ 1 Christi". POLITAKO 'l'ESTE:v!UNHAIS a (avo7"'rfo 

,...<-'.Í~ L;;\:"'1· ~ ') . l p ~ • d I b'" 1 ·"- noite pe!O Lruzeiro 4? Sul, llJinanuel Agr,~ e Maria I\'clt 
I ' ' I ) ,..,.>, ar o q u 1 a e . ~· 1 rap u e l' a cmbarnou cm eOUll)anh1a de Partiu no dia 15, l), ]J, iwlo da Cúnha Viana. Ellorc Benl 

'

.'\ .. '- .. , ,, · · ·,. / : ~eu secrchíl'io particu\a1·, para. Cruzeiro do Sül para o Rio I o Antonieta de Arruda S,:,r;-a, 
.' ) ,.,._.\. 1 A paróquia.d_nlbirapuera. 11? 1 S h~ra:;: :'lli,;,8a fc:;Lirn e Co- '1 o H1o de Ja:1eiro, de Janeiro; o Exmo. e Revrnu. DISPENSA Dr: L\IPKDT-
·!,,;-,./-"-' li • 1 Brooklyn Paulista, vem realt- 1 rnunhao <las crianças cm geral. $r . .;\rcebis1Jo Metropolitano. A· MENTO: - lWoisés Rodrigue:J 
~f¾-::.,1 1 ,z.ando gr.andes festas em l:rn, ~ruzatla i,;u~arfstica; _u!·:1~01 DIAS 16, 17, 18, 19 e 20 ~,t*di~ de ~- Excia. na Cà])i- de Castro o Zuleica Hcugloa 
• • 1 •111, · voi· ao Sagl'ado Coração {1e Jc- b,colar de lhirapuent; Coleg10 .tal da R'el)úbHca será por al- de l\Iorais. 

J. - -1--:. su,;, seu glorioso padroeiro, !:la/1üt, -~'la'.'i~. '?, ~en~:iis e~culas. ~'crmanêneia no Rio de Ja-1 ~uns 'aias e' por êsse motivo 
'(,,U,W E:;las fesLiYiuades só inicia- · 9 h.11as. i\l1ssa c,rntad,1. . I nctra, 11~0 I1aver.ê\. ua Cúria M.etrop0- (19-VI-l!l41) 

1.ª111 110 dl
·a 

8 
_16 hol'as:. Imponente 1n·o_c1s- l . 1itana, as acostumadas uudiê11-

SCIENTl v1u·• mMs:-NTE · e continuad'io · 1 . "''"'ª 411 · sao com Ll andores fest1Ya·, D. IA ,,.0 _ .. SEXTA ~EIR" cias. publicas. ._,, PATIRIQUEIRO da J)aróqnta ainda hoje 2:l e nos dias 2S 1 "' ,- ,~ 'fts s11115 fEIDJft e ~!). lncnle nnfcilctdos, \ll'l't:01'.''Cl'Ú . · 1 de 8§.o D'omingos, a favor do 
A A "-'4'!1. uAS as rua~ f.l~ '.)a.irro_, ·,. . .. 1 negi·c,;i,;a S. Excia. ~o 11.io l\ions. Errie~to de paula, Vi-. Revnw, l<'rei Salvador Bra~ 

:Ko dia 20 as testas obedc·. As tcsl1v1dades dl 8e111 nl,u- 1 do Janeiro, gã,í·io Cfor:i.I, despachou: 1 ROl\I A RI A a favor da LÍgit, 
• l'omodo sccca11vo S40 S<:bos11àc. : cerão ao· seguinte prugrama: • b 

b l .. se-a<~ num ,un icnte fart,1m·Jll· I , . QUERM'.ESSB a favor ela Pa- 1 ,Jesus l\Iaria .Ju::;I'. da Ordom 
com ate ,.scien:i ico1,1en1c 1oci 1.J e: (i l . , .. l\l .... { 1.~ .. , '] · d b 
qualquer allcccúo cuionca como , 1c1~~. r tssa cs l\<J. co_m Le 1 um:na o e serão a rilhan-1 DIA 21. _ SA-eADO r.óqula da Ponte São Joti.o. Tr.1·ceira de São Francisco. 
lieiam: feridas em gorai. Ulcc,as. Coll!unhao geral das assoem· tadas llOl' duas bandas de uni· j CÂPEJLA, por cinco anos, a PROCISSÃO a, fay·ur da Pa• 
Chagas anligos Eczemas. Crysipcla. çõcs filiadas à Páróquia. :,icn, .

1 
s. F.;xcia. coiicectõu vàrias fll.vor ·da eápeia do Carmo; por róquia ,de Nossa Senhora do ô. 

Frieiràs Ra. ch'as oOs' pês e no& sC-10s. , --------------,--,--, ...... ------,------·---, u· · · · f · · d. 1 • 1 audiências ·cni l'alác.io, ni ano, a avor . as cape as. CAPELA, 11or um ano. a ra-Espinhas Hemorroides. Quc,madu. d,.· S d ·' C - · S 
ras Erupções. Picoc.las d~ m·.>squ110:. >~õX MO CONGH.~. SSO ~0 ~ • 11. A·· RA O I 1 .. j . º· . ai;ra. o órai;ao. anta vor (la 'ca1Jela de No~,·,·1 Sn11l10, 

l . Cruz, situadas na paróquia tk ra Auxiliadora, cm Vila Bo:,i.. 
"'!'·rr .. cc os v-enc~s~~ __ , _ .. li EUCAIUSTICO , CORIA METROPOLITAN~ Sii:ó Roque;. po,r utll ano. a ç,ava. 
~ E S T Á N D Á Tb r.:--.. C ~ 1 f~V<>r da Cl.iJ>ela de Santa Ln· RITu· S . . ~ i . ~" 1 AVISO l\".º l95 zia,. na pÚóquia. de Itàquera, PATtVULORUM a 

~< . !!~"•S-~!~~,t~~.~ i l em todoa o~ éstílos e preços DIA DO PAPA RITUS PARVULORUi\I, a ~:~~:~n~~ paróquia de Ponte 
.,.. Só P<1DE fl\ZER BEM Alfredo Ces,l)i 'favor da& paróquias de Bela DISPIDNSA Dl<'J Tí\lPEnl• 

=
::.-:-i; .·:· mm, D d ,., S A Vis_ta e Tndianópolis. Ml~N'TO: _ Joaquim Ger,mcio 

pintor sacro o ur cm do ,'.,Xmo. r. ~·· ROC 88 - f d 
celJisJJO i\lel.roJiolltauo, avi'.>o P . .I. .. AO .. ª avoi· as P_a. ide Olivc!1·a e Eloir Pimentel. 

• • A \ Colabcrancro na decoração da Igreja ela Penha)· róqu1as de Silo Roque S to w o ncvmo. Clero ê fiéis do Ai·- · . · ., · , · · ,. ' '· 1 TESTB'.\IUNHAL: - l,.ltJ. 
l .. iflf~NJ!!liJJ!lJ.li!~·ltit;IIIII LADEIRA CEL. RODOVALHO, 194 -· Penha - S. Paulo Luiz Gm1zaga Itu v 1h Dom 
• 1111 cclJ1· 0 1Ja. •1o nue no pr''x1·1110 ilia · . ' · '' · · · ' rêncio Hoclrig:uc& ·v1a1rn e :\J q_ 'idi ~~ ~ u 

4 •1 " Pedro Ribeirão Pires. · · . . · ·. , · ·~ 
-- 29 -'·r13st,1 dos Apóstolos São· PLÉNO PSO DE ORDENS, ria Antonta Don1lha. 

Pedro e São Pa.elo · - a Ar- por um ano, a favqr dos RR. 
quidioccsc co1neínora,.á o rlia PP. Don1iciii.no 13<!,rdon e Co-

do o Espiritismo 
Prosseguindo nas pcsquizas do cami-

11!10 verdadeiro. por onde cllcgl).si;cmos ao 
(:ÔnbceJmeuto da:; diretivas espíritas, achú· 
rnu-nos tlianlc do hivio intrincado cm lllll'. 

c8pÜ'ila::; inLc,\:;c·tuai;; combatiam os vulgu
rcs e ignurantlis. Ora, sôbre esta quest~o 
encontramos numa rel'bta 111cnsal - OI'· 

gão aliás da união federativa espírita p(l.U· 
li:sla - um arLigo elucidativo ao nos::;o pro; 
lJlema, Com efeito, adianta-no,; o articulis
ta que u cspiritiimw penetra "ao mesmo 
tempo e uo me8mo c::;paço. no entendi111cn-
1u dos homens de muitos uiveis inteicc· 
tua;:;" nfto só como religii'\o (o que é in-
t u ili rn ... ) mas também como filosofia e · 
tiêncb (o c1nc parece adn1irã.vcl...) Achâ
vamos que os cspírJLas deveri1;1m fonmi,r 
:;cleção, elite, e agora estamos informados 
de que a .. penetração,, se processa nos en· 
tendimentos de muitos uiveis. M!l,s o bom 
)lomem não contem a onda de repulsa 
fl uc o sacode contra u grupo não cien tf. 
rico do cspiriti8mo. l~ acrescc11t1;1 que ··tudo 
u que llàO estivei' dentro das leis de Deus, 
tudo o que llfto for puru e transparente 
como a moral do Cristo, tudo o que fugir 
ao cnsinam1;11to dos espíritos, à ciência dos 
espiritos, pode ser tudo menos espiritis
mo!" :f; a grande novidade. Porque a seu 
tempo haveremos de provar q11e o espiri
tisnio nijo se enquadra na8. leis de Deus e 
contraria á moral ele Cristo Nosso Senhor. 
;\las uem pode deixar de fugir ao'8 ensina
m0ntos do:; cspirit9s. As pretens~ · enti
dades c1ue se manifestàm .11as sessões, a 
cada passo, estão contradizendo as n1cú
sagens de outros espíritos em pontos evi
dentemente básicos. Donde; se ·algum ho· 
mem segue este ensinamento, forçoso é 
quo fuja ao ensinamento contrário, ditado 
também po1• um espírito. Portanto, seguu4é, 
o articulista de "0 Revel~or", ou o es
piritismo é 'múltiplo, OU .. , IÍão e~iste Ô GS• 
piritis+iió. Não rios percamos ~m come.n.• 

tários porem, mesmo porque o artigo cita· 
<lo 6 riquíssim:.i cm li{;ões práticas. "Ü 
espi.ritismo", por exemplo, "e; a cloaLrina 
da fé, raciocinàda, onde tudo o que cl1cirar 
a mctaliHmo8 e !nero::; nii.o pode L('r gua
rida.". i\ias seni fé raciocinada seguir rli
retivas quc, :;cgundo oi; próprios douto
res da seita, 1101lem provir tanto do8 cs-

• .JÍiÍ'itcs bons cerno dos mau;;? Acreditar cm 
· dislates pal1iáveis, só porque 11111 m0dium, 

lllUiLas vezes desaercditallU, 1108 diz tCl' 
ouvido dos es11fritos'? Será l'Ppucliar inte
ressüs lucratiYOs seguir uma dout1'ina 
cujas fundadoras confessaram ser-lhes 
grande fÓnte de renda? 

E, por fim, vem a repetição dos mesmos 
injuriosos adjetivos com que cnLre si os 
espÚ'ilas trocam amabilida<lcs. "Sabc,11108 
separar o joio cio trigo, a verdade do eno, 
o charlatanismo da ciência, a covardia do 
heroísmo, o bem da !)ervcrHilladc··. 1'.: edi· 
l'iéantc. i\1as convenhamos: cDvarde, char
lalii.o e perverso sfw · qual ificativu,; que 
emergem tla exalta<:üo de um grupo con
tra outro grupo ttuc prclcnuc prufc:;sar o 
e::;piritismo tal como o primeiro .. , 

Pelo meno:; a uma conclusfw hatis
fató.ria chegamos hoje. Aind,t que não seja 
senão por delicadeza e para que nos não 
digam que al>usamo::; ucsLa calamidade quci 
;~fÍlge o espiritismo, haveremos do hu:;car 
a· sua doutrina junto àqueles que se deslin· 
gue;n da multidão elos ignorante::;, fanúli
uos, charlatães e perversos. E nfw. é des
presivel tal conclusão. Porque enfim en· 
contramos a fonte por onde conheceremos 
a doutrina da seita. O que se torna agora 
-um t;mto difícil, ê deseobi·lr os espí.ritas 
,intelectuais. Porque se as revistas por on
'dc se manifesta, apresentam um lào baixo 
uiv'e[ -cultural .0 científico, só com muita 
boa vontade poderemos suspeitar de sua 
intcl,étµ~Üdade. . Esperamos entretanto, 
C<!m ~ ~~ça de Deus, ~oder encontrá-los. 

11-IISS,.'\ CAPITULAR 

lló Papa. Nêi:;sc dia, às 10 ho- · 1.1 b · t d S t .ncgQ~ ,mn, _er O Os ~11, os. Domingo 1iróximo, ás 1 O ho-
ras, na Igreja de S~uta Ifigê- DE:\1JSSoRJAS_ a fa,o.r. rlo 

I
ras, com a JHe::;mi,·a do c··ulcil· 

nia. Catedra.l Provis.óriii,· será. R p St J G " : evmo. · e. . anis ovas nga- do Cabido i\letro1iolitano, ll?-
cclebrada Mis«a Pontifical por 1 '"' 

!U11_il~· _ verá 11a Igreja l\Iatriz ele San. 
S. E'xeilJ,. Revma. q Sr.' Arce- CAPELAO , da Santa Casa . . . , 
bispo, com a presença dq Co- q.e Miser1cói·clia de S~nto Ama- ;t

1 
I~g~:.~~ici~i;~di~~~l:lJ:ro;~:~: 

1 lendo Cabido l\Jetropôlita110. ro, a. fa.vp.r c!Q Rcvmo. Pc. Ger- 1 ul~r. Sení cclebrauLc 
O 

Rcvtll·.1. 
0::; Revmo '· Pároéos, Vigádos, nianp Jutten. e 1". ·. . e ll r 

1 

1 

llcitorcs d~ Jgreja.s e ·C,rnc- Tt{lNAÇÃO a favor do ncv· . onego I auc_i~cu ·~llll º• a, 
la.os fa1·a·u· co11°1'si'1r· e·"·tas c·e• 1·1·. Cóntgo Ilumbel'lo dos Santo··' 7.Cll

do a Honnlici O 
hevmn Sr, 

ú · • ·'· Conego l"randsco Alvc:i de 
môlltas em prcgiJ,!)Õei;;, pr~es ll;XAl\UJl CANQNICO a f~- Siqueira. 

(18-VI-l!:!41) 
l'Sl)cciHis e santas comun.hões vor da Congregação ele Sanla 
pela iútern;ij.o qe SU<j- sá1ítid4-1 Cl!,t9,:riua.:.. Virg(llll e Martir .. 
1le., provl<lenciaudo, com gran- ER]DÇAO CA?,jONICA da Li
de em.penho. tambêm, para q·i.,e.

1
. ~ll- jes~s Maria José ~a paró· VIGARIO COOPERADOR d.3. 

se fac;a a coleta do óbolo ,!e 9.Ui\!- de Santa Tcrezrnha do 1,aróquia ria Penha, a favor elo 
8ão Pedro cm favor de Inúme- Chorlj- Menino. Revaio. Pc. Gabriel 1\IarJ.à Vi, 

f m. primeiio 1,ur a sau~e ! 
Quanqo a ~aude ])Criga., d~vemol! ~nç!).r mão do que 

ha de melhor para salva-la. 
Na. fórmu113: do eminente CillntIB,ta inglcs, Dr. Fred. 

William Romano, se eµco,ntra.m cillcQ preciosos sais '.lcsti
rmdJs a un: i.tµico fi1J1: ·o cón1J:i~tc' a SlfiÍis e às cnfenni! 
daucs oriundas de um sangllj) · lp1puro (reuri1atismo, feridas, 
n10lestias da pele, tumõrl')s . qrn.seu)fl,l'es C OSS~QS, supura.ção 
dos ouvidos, etc. · · 1 

A classe medlc9! d~ totlq f!!,ís aconselb!l () 

leia. 
CAP].1]LÃ0 da Inúandadc elo 

Seuho.r Bom Jesus do:, Pa~c;or,;, 
a íav'or do Revmo. Conego José 
Joaquim . RodrigÜes de Carva, 
lho;' da Irmandade do Rosário 
dos Homens Pretos, a favor 

do Rev1no. Pe, Arnaldo de, 
Sow;a Pere-ira, 

Bl:\'AÇÃO a fan:ir dos RR, 
PP. Concgo .los,, Joaquim 1,0, 
clr.igues ele Cll.naJho, .To:;~ 
Dournmar e Roberto .José \Valz. 

TRI;\'.A('.ÃO a favor do Rev. 

I · 
Conego Humberto llos Santos. 

PROCISSÃO a favQr elas pá, 
roquias de São Miguc:1, Pnn:.e 
Pequena, Bnb, 8ilo Roque. \·iJ;i. 
Califô.mia, T'àrf, Vila Olímp(a, 
Santo André, I'oá e Carmo (S. 
André). 

1 

valioso auxiliar no tratamento do ~it11guc, por se tni.tar 
de um remedio de toda confiança, unico depurativo que 
obteve a classificação prevllegiada de "PREPARADO CIEN
'l'IF'ICO". 

Comece hoje. mesmo· um tratamento com este preparll,do 
cujo custo corresporuie i seu justo valor. 

N.11 58 EC 

PLENO USO DE ORD.ENS, 
por 4 meses, a favor do n.evino, 
Pe. Maximiliano Jokwer. 

1 1BENZER u:na Imagem. a ra-
, '. vor do. Hevn10. \'igárlo de Sau

; to André. 

1

1 
AUSENTAR-SE DA ARQLJI. 

DIOCESE: por um u1ês, 11 fa. 
vor do Rev'mo. Pe. Arnahlo de. 

(Conclue na ~-ª ~.), 

1 ,. 
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ROMAIN 
DE PURA LÃ 

1.'eeido d e admirável 

qualidad~ e de grande 

voga parl:t 
V E s· Tl'.J D O S E 
0

E N S· 1~? M B .L E ·s 
. _:,' :ff~ 

Belas <tôttalidades - uni- -

das ,de i, beige, grls, 
. ' ~· ( 

~ prune;'; 'grenat, azul-
royal, marinho, verde~ 

mus,g9,, _<!7qsa, turquesa; 
natier, __ e_~_arlate, ha va 
n~ bordeaux mari:on, t: 

... 

QUANTA$ noites e dias de: 
tormento'? Com dôres de 
dentes, ouvidos, nevra!gias, 
que tiram por completo o 
sono 8 a for<:n para o tl'a
halho. '"\'lJG" Bá!~amo In
d.ianà.· acnlHt eünl e~ses cn

_eomodos. i--:.as rarm:tcius e 
drogarias. 

i,ab. ,:vcG --. Caixa Pos
tal, 2175 - 8üo Paulo. 

mllias santistas darão um lauto 
almoço aos congregados. . 

Às 2 horas da tarde haverá 
novo imponente desfile com mas 
nifestaçqcs ao Prefeito, ao ..._Bispo 

,Diocesano e às demais autoricla
.' .des. Logo e,r;n .seguida. a grandio-
sa procissão eucarística. 

1

.. Antes ele .voltar .a São Paulo, 
· ps con_ g- r'ega_:_·dos t_erão _.~m lanche 

na séde da Congregaçao Mal'la
na ele Moços, lanche este. oferecido 

. pelo Revmo. Pe. Santo,s A:·melin, 
s. J.. Diretor Diocesano. 

Reina em São Paulo grande 
entusiasmo por esta concentra
. ção, est.anclo a Junta Arquidioce
·sana da Àção Católica conYidada 
pará ela.. 

REUXIAO MEXSAL NA CÚRIA 
preto.,, 

Larg. 1,30 
Metro -·. ..... · 

No ·dià 6~de Julho, rea.lizar-se-á 
a reunião mensa·J na Cúria da 
Federação das congregações 1\-Ia

!· rianas de São Paulo. 

e:nviam-se amostras para'.~ interiol' 
A esta reunião deveh1 compa-

1 tecer os Presidentes, ·secretários 
, -'e Tesoureirol5 de todas as Con-

A I B 1 
-- gregações, levando estes· últimos· 

1 rasa '._ng o- r·as1· ei,,ra seus respectivos livros, conforme 
_ 1 \.. ordens. expressa._q do Exmo. -e 
11 Rcvmo. Mons. Ernesto de Paula. 
ij' Sucessora de • MAPPIN $TORE$ Os outros congregados lambem 
!~- estão convidado,; n comparecer a 

. __, esta reunião, , ===========================-=;:;, Os Prcsiclent.cs clev('m levar a 1 

f eoeracão das Con~reuatões 
JiBta dos congregados de sua Con-

M 
, __ grcgação_, que querem tomar paJ'-

ôrl~n!ls _te 11;1 Concentração ele_ San!os. 
U U ! Os cotJ.gl'e{,'iidos que nto a Sim

. tof!, devem ter a ,mclerncta ma-

Concentra~o 
. ,- .l riana, fontccicltt pelos te1mureiros. 

Mariana em Santos I Esta.~ se adH1!11 à renda na Casa 
• 1 Isnard, l'lla 24 rlc Maio, 88. 

á.5 5,30 horas ela manhã, cllc.-r _- · , · · · F.,ealizando-se em Santos, no 
dia 27 de Julho, o Coi:igresso Eu
ca1istico DiÓces.aúÓ, ôs congrega
dos de São Paulo foram convlda
clos a comparecei'. na vizinha ci
dade, realizando-se lá uma gran
rliostt concentração mariaoo. Já 
foi fretado úm trelll ~speqial com 
1.200 luga1·ea para.,ti:ansportar a 
cara va11a/ inari.ana ?pãulJ.ta. . 0 
especial sairá da Estação :da Luz; 

gando a Santo á.5 Z,30 -horas .. - . I'A8GOAS _ 
Os congregados fàrã-0 um deS"-" · · 

filo pelas ruas principais de San- Cont.inúa a .realização de mui-
tos, assistirão à .solene Missa Pon- tas páscoa:; promovidas pelos 
tifical que será celebrada pelo .congregados. 
Exmo. e Revmo. sr. D_. José Gas- No dia 24,- realizar-se-á na 

par . de Afonseca e Silva. numa 
das 'principais ~praças de ºsiintós.-

Ao meio dia1i as principais fa-

A Ação Cal61ica no Canadá 
O proD-lema das elites 

Recentemonte, foi :diploma- 1 tornando-se capaz de agir 11ro
íla mais uma turma da Escola I fundamente sôb,re a massa, co-. 

Igreja ele São Gonçalo a páscoa 
dos Jornaleiros. 

No dia 29, realizar-se-á as se
guintes páscoas: 

I - Dos Jornalistas c dos Fer
roviários, na Igreja de S. Gon
çalo, às 9 horas. 

II - A dos Engraxates, na 
Igreja de santo Antônio, ela pra
ça do Patriárca.' 

!II - A dos Lixeiros, nn, Igre-
ja do Sumaré. 

de Ação Católica Feminina do I- municando-lhe o seu próprio lnst1·tuto Mo~e· rno 
Canadá. Presidiu ao ato o fervor. \ 
Revmo. Conego Alfred Cham- Terminado, S. Revma, reve- 1 
berland, diretor geral da Ação lou ser seu propósito '.: criar PRAÇA DA Sê:, 163 
católica, que, pronunciou, na mais um ano de curso na Esco- SÃO PAULO 
ocasião, interessante discurso, la, ano destinado a fazer coni-
cm que abordou a:IBuntos, de preeuder melhor a vida inti- Fiscali:.:ado pelo Govêrno 
g,rande importancia para o Ca- ma de Nosso Senhor Je~us DATILOGRAFIA 
tolicismo nas circm1stancias Cristo, most.rando não só o ''l'AQU_ IGRAI•'I-A 
atuais. ' Deüs de misericórdia, como 

S. Revma. mostrou, em tra- também o Deus de justiça; o O 'Melhor Ensinb Pelo 
ços impressionantes, o estado I Deus infinitamente bom, mas l --- Menor Preço '7"

iamentável do mundo moder- também infinitamente ·severo. '-'-'---------...;.------..i. 
,10 descristianizado, e ameaça- -===========-===·================== 
do' de se tornar escravo do A,. .... a,. .... •- ....... ,,,,_ •AJJAAA. A- .. A ... ..-_...

1 paganismo nazista. ~ ~ ..,,,._ (-"'"' 1N' ""'"'""""6' 

Entretanto, se vi,1cruos um ~ • ../,.1,.., li!_ .A ·· · GU ft 
momento crepuscular da his- ~/-a ~ ê J A A ! 
tória, não devemos desanimar. · f.....,,,,.. ~ 
O mundo pagão foi converti- t ::,~ 
r: ,1 por 1:3 pescadores, que N.. - ! 
i;_ Jesus Cristo transformou .-<<~~~ ~/ 

l!il.l 8,póstolos. _..- _ ~"'- g,r 
E aquí se patenteia, sob uma l ~~-.......::. I ' ~ • 

laz viva, a extensão e o al- ~ \ / ~ 
cancc do p,roblema das -elites. J .,.._ ,~ . .' \' 
O Colégio Apostólico, mais o - ~ . ~~~ ,'::... 
pequeno grupo de discfl)ulos, f f ~ 
oue o rodeava no início da pre- - j\'~ 
g-ação do Evangelho, formavam 
uma autêntica elite, que conti
nha em si todos os elementos 
nobrcnaturals, necessários à 
conquista do mundo. 

Ora, se o mundo moderno se 
cmcontra no limiar de um n,ovo 
e mais funesto paganismo, o 
i;,eio certo e eficaz de o sal
var e recristianizar será a for
mação de verdadeiras elLtes 
católicas, que, à imitação do 
primeiro núcleo da Igreja, 1 
possa_m realmente fazer fer
mentar tôda a massa, com o 
'bom fermento da graça,\ 

~,~~ 

d 
p.;.l.., -~--.,.. 
i-1 ·:Jt1v. 

:;t;~ . ~'i,, ~ 
Para meninos, 
jovens • adultos 
de ambos o, sexos 
- JAGUAR• fa,. 
b,ica~o evropél1o 

ú disto que o Revmo. Cone
gc Chamherland se declára 
convencido, confessando que 
IEl dedicara inteiramente a es- 1 
t,'l. missão primordial de for- j 
mar a elite católica do Cana
ná.. Formá-la,' fazendo-a dis-1 
tinta da massa pelo seu abra-

* CASA FUNDADA EM m2 - IIUA 24 OE MAIO, so.9·0- sXo PAULD * 
. jialll~i0~~-~i6M.~ ~ ajijiiDI 

----,. __ 
_ -.-e ... s __ 

Pregando 
e martelando 

HA MAIS DE'UM Sê:CULO 

• 
ra_s _mi!s, impressionantes de 
m1ss10nanos destes últimóa 
tempos? Em 18:lii, há mais de um 

século, escl'eveu Donoso Core 
tez este genial filósofo, diplo
mata e escritor es)Janhol, cuja 
fé ,robusta o coloca ao lado de 
José de Maistre. As idéias, diz 
ele, têm no mundo . três ór
gãos de manifestação: - a 

A .Maior Pois este homem .. de DGUS, 
teve um,!._ visão,_ larga no cam
po do apostolado. · 

Obra Pia 
Povoou de Tem.pios a ,Ins-

tituições o solo Africàno, 
· ,m a s sempre considerou a. 

lfoa imprensa. obr_a. /la,,s,. obras; 
imprensa, a cátedra, e a Tri-
buna. (Hoje ele acrescentaria ~ o Rádio}. 

Só a imprensa acompanha· as transforma
.ções sociais e é ouY_ida como urna divindade 
inexorüve:. 

A imprensa diária e o opúsculo serão no 
futuro o campo de batalha para todas as 
idéias, 

Hoje mais de um século depois que pro
nunciado foi este oráculo, é ou não \·erdaéie 
o que afirmou Donoso Cortez? 

E JJOdemos cruzar os braços, nós cató
licos, vendo que falham a cátedra sagrada e a 
tribuna e só a 'im)Jrensa despoticamentP val 
dominando a opinião púb!ic'a? Longe de mim 
descrer da eficácia e de poder da palavra de 
Del)s. Porém, quem vai ouví-la? Não é quea1 
dela menos precisa muitas vezes? Eu creio 
na palavra de Kette!er: ''Si São Pauio vo!t<'.C· 
se ao mundo hoje, seria jornalis~a", 

ARMA ORIGINAL 

1,:·s<'J'CH•u D, Pelaez autor (l,: l.r<:s YOill• 

mes udmirnvdi,, ,-;Õhre o p,,d<"'l', impo1·ffrncia e 
nc,:r-sslda<lP da hoa itnpl'fll;;a: ---·- .. a imprel»'.a 
ó umA arma original ---- única no gf-nC'rn. 
Admir:hcl e eficaz para produzir o bem, ter
rivl'l para fa:,:er u mal. É alimento P, veneno. 
Prct,en·a e ataca. Dá foJ'l;a pa.ra cornball'r u 
for<:a para df'feza. Arma dr-fcnsiYa e ofPnsil·a, 
;i. maior pol.óncia em tH;iio ·•. ( La lmp,;r'.::incia 
d1• la J>rr-nsa). 

Hoje, uesta hora hclico;;a " tr,•111elHla 
podc-::;c dizer em linguagem de guerra: ~- u 
impronsa ,, a blitzkrieg do pen~fl.meulo. 

Onde ela pas:;a rcnce. 
08 homens de estado, e os homens de 

clinlleiro e negócios, muita Yez sem probabi
lidade alg-umu de êxito, c!icgaram ao triunfo· 
quando empJ·egaram eu1 prol elos seus ideais, 
a imprensa. 

'I'riunfam medíocres, ridiculoH mcdfocres 
com a propaganda da imprensa_ F'racaH~am 
génios, homens e obras de real mérito e ,:e 
valor indiscutível por falta de imprensa. Niio 
é assim na política, na arte na ciência? Que
rer o_ triunfo de um ideal hoje sem imprensa 
é querer voar sem azas, querer o fim e des
prcr.ar o meio. Si nós católicos comprcende~
scmos isto! 

BOA CONTRA MÃ 

A imprensa é como a lanr;a de Aquiles -' 
as feridas que faz, só ela niesma as pode 
curar. Porta11to, imprensa contra imprensa. 
Contra a mú impt;ensa, escreveu Leão XIII, 
só a boa impn'nsa. f.: inutil, senhores cató
licos, inutil. querér defender a Igreja e o 
Evangelho de Cristo Kosso Senhor, sem a 
ttrma de precisão, a arma por excelência do 
mundo moderno: a imprensa. O sermão.? O 
povo dele mais precisado não o ouve porque 
nem pisa na Igreja. 

As pro~issões? a,s manifestações públicas 
ela JI0SSa fc? 

O materiali;;mo e cético homem de hoje, 
apenas lhes tira o chapéu num gesto ele boa 
educação. Não o impressionam. não chegam 
a comovê-lo. 

· O jornal, ó, sim, o jornal, ja e outra cotSa. 
FJ!e, o _cidadão moderno, o toma n lê. r..;· o que 
hoje o aborrece, amanhã o há de agraciar o 
até apaixonar. A fascinação elas lelral! <le 
fôrma é mais perigosa que as das sereias de 
Ulipses. E acham or; senhores que hoje se 
possa ser apóstolo sem jornal, sem a boa 
imprensa ?1 

UMA PALAVRA DE LAV!GER!E' 

:fá ouviram· falar no grau de· Cardeal La
vigerie, o apóstolo da Aft'ica, uma das figu, 

O apóstolo da A1,géria 
escreveu ao seu clero· e.in 1885: "Untá coisa, 
meus cai·os padres, se observa ·-entre os cató· 
licos no mo·mento atual, _.e. que é verdadeira
mentê -desconcertante. Tém eles para coni as 
olJras -particUlares, urna caridade incxgotável. 
Acllam recui·sos para construções éie igrejas, 
para os · pobres, e associa·ções piedosas. S6 
lhes faltam recursos para a luta de -preserva
ção da sociedade e defeza da Igreja. E nos 
tempo,, que vamos vivendo esta· luta pública
e o que importa, antes de mais nada. ·Fundar, 
sustentar um Diário católico que ilumHie as· 
almas e corrija os costume_s, é de certo modo 
tão necessário, e tão meritório como ·cons
truir uma Igreja", 

Isto escrc,'era há mais de éincoenta anos, 
um dos ma:ores apóstolos do esplendor ilo 
c-nlto. e un; dos JJ:s11os que como o Cardeal 
Verdier mais tcmp;os construira! Que fr;rw! 

MISSt(O PERPETUA 

O pOl'<J edifica nas Missões, se cntusfa!J. 
ma pelo 1111ssionário e as prega<:ües. Quq bem 
não f,tzcm as i;ahlas missões. regenerando 
[·ostumes, in~lrnindo o poro nas rcruaden 
eternas! iltas ... u-i! os missionúrios panem 
e até coiHais fici,111 1.wu.co G,!p0ís mai'.s ou menor/ 
como alllcs. 

Que Iioure então? Falhoi1 a p:iJ:nra de 
11eus·:· 

Absolutamente. f.: que a ímpr.cnsa neutra, 
mundmia. se cncarreg,ou ,de a(as_Lar logo do 
)lovo a idéia daH responsabilidades do cris
tão Clll fa(:e ela eternidade. Ü ]ll'Cgador teJ"
l'ÍYOl, um Diário, realizou a obra dos cspi
Hhos que abafam a palavra de Dêus, mal 
comec;a a germinar. Hoje o míssionário tem 
lleCCSSidàclC de dUas armas llO combato ao 
inferno: - a- palavra ·de 'D~'us rfo ·pilti>'ito',. e .. , 
a palavra d'e Deus na boa imprensa ... 

Hú mission{u·ios que niio pregam sem 
i:rnndar a <;idade de fôlhas volantes, diái-ias 
das Missões, livros, P sermões sôbre a boa 
imprensa, propaganda da imprensa católica. 
E fazem prodigios! 

"Um bom jornal, disse Pio. IX vale uma 
duzia de pregadores, e Le_ão XIII chamav·a ao 
lliürio católico - a missão contínua das pa
róauias. f; a niissão perpetua. 

A MAIOR OBRA PIA 

A maior obra pia hoje, é sem at1vicla a. 
hoa imprensa. 

O católico_ que _ 'istó não entende como 
.,c,;c.reveu K'ettelei-, pode ser bom, mas não 
e8tú mais à altura, do seu tempo. 

Gafvar as ,almas. levar o -piio -da Vl;li-dacle 
aos famintos de Deu~ e <la _graça,. é .a- obra 
~uprema. 

ó. esc.reveu/Hello, si pudessemos ouvir oi( 
g-0mi:los rlos infclir.c-s qun niio têln ·a vnrda
de, dos que sofrem aquela fome de Dei;;_; e 
do Amor! 

Tantos legados e esmolas vultuosas par:i 
obras pias, hospitais. colégios, Igrejas, asso, 
ciações. ninguém se lembnt da Boa-Imprensa, 
do aúxflio ao jornal, - um legado à imp.rensa 
ca :óllca. 

E porque'/' 
Kinguém a Julg-a ohra pia, obra tão nê

co::;sária e urgente. Falando dos católicos fran
ce:;es tantas. vezes vitimas das cxpoliações 
·dos seus colégios e conventos, e de terríveis 

'perseguições da Franca-Maçonaria, escrevera 
ainda Ketteler: - "Si'ent vez de ~antas ·igre
jas e obras pias, se lembrassem eles de uma 
imp.rensa à - altura da imprensa inimiga, te
riam poupado muitas J10ras amargas à lgreja 
<le França. 

Por falta da grande obra pia, a boa ird• 
prensa, perecem todas as obras pias! 

* p e. Ascanio BRANDÃO * 
1 CHUVEIRO ELÉ'fRIC0 

H I D R O-
TzRi\íICO 

i 1 O e 220 volts. 
2 2 O $ O O O 
G ií r a n t i
do por cinco 
anos. ,inclusi
vé a resis
tência. . * 
Demonstração 
e detalhes 
com 

AMARAL & FRANÇA 
Ru,a. da Glória, 24 - Loja 
Telefone: 2-8181 - s. PAULO 

:::z:a 

(ABELLílS 
BRANCOS 

OUR-0 
PRATA E PLATINA 

dé tôda espécie, ao preço 
mais alto df praga, com
pra-se. Consultero noss,.os 
precos. Rua 15 de Npvem
bro,- 193, 2. 0 · andar,' saÚ 

23, - São Pauló 

Dr. Durval Prado 
Oculista 

R. Senador P, E:gídiÔ, 16 
. Salas 513/14 • 14 às 17 hs .. 

Tflefone 2-7313 
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EVANGELHO pai. acltrretam a proibição zlo 
ftl~e ai:is adoleftcentes. 

A. ovelha -e a dracma perdidas. 
Cota~ão: -- Aeeltável para 

adultos. 
I 

POLÍCIA DE CHOQUE 
A F'csta do Sagra• 

•-do Cora,;ão de Je
sus lembra a :gise

ricórdia Infinita do 
Verbo Incarnado 
que vem ao mundo 
para reavivar nos 
corações dos peca
dores a esperança 
amortecida pela cu!· 
pa. É a g1·aça de 

DOM:lNGO DENTRO DA OITAVA DA FESTA 
DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

São Lucas, XV, 1-10 

Naquele tempo, os publicano&. e os rar,seus 
approximaram-se de Jesus para ouvi-lo, e os fa
riseus. e os escribas com~aram a murmurar, di· 
zendo: "Este homem acolhe os pecadores e co
me com eles". Então lhes propôs Jesus esta 
parábola: "Qual é o homem dentre vós que, ten
do cem ovelhas, si perder uma delas, não deixa 
no deserto as ou~ras n·oventa e nove, e não vai 
procurar _a que se tinha perdido, até encontrá-la? 

ção do Di,i!JJ) Me- Da 'R.eJ)ublic Plctures. com Ho
diador entre Deus I bert Livingston e .J .. Tra Yis. -

É o romance de uma jovem 
e os Homens vale que, inocentemente. auxilia- um 
])ara todos os peca- criminoso. Assassinato e cenas 

dicial àã'àolescentes. 
dores? São Paulo -violent,às tornam o filme preju-1 

diz que junto a Deus Cotação: - Aceitável para 
não há acepção ele adultos. · i 
pessoas. P o r q u e , 
pois, nem todos os 
pecadores se conve!'
tem? Porque nã.o 

VENTANIA. DOS :!YIILHõES ! 
- Da E. N, I. C., com Un.1be1'to' 
l\Ic'lnati e Vi'l'i Gioi - Um in- ! 
divfduo que vive <le expedien- 1 

tes nos grándes boteis e salões 1 
basta. a solicitude · 1 de jôgo da Eui'ópa, tem seu no'. 
do Pastor. f.; neces- me confundido c-om o de·: um 
sário também a cor- magnata. Algumas cenas · des-1 

respeitosas restringem o filme j 
respond êncla D r I' às. pessoas de sólida fo1•mação '! 

parte do homem. mo:-al. , 

l\"iio sã<? os pecado- Cotaç;lo: Restrito. · 

res como tais que · 1 
_ . SUD.~O .- (Filme natural'. I 

· causam a aleg.na do da Art). - Filme sóbre a vida 

CASA dos PRESENTES Ltda~. 
L a r g o .- , Sã o F r a n e i se o,, 6 6· 

. Deus, merecida pela 

. pai :x ão sacrosanta 
do Homem- Deus·, 

que torna aci bomem 
decaído possível o 
reatamento da ami
?.ade divina rompida 

pelo pecado. E esta 
ordem sobrenatm·al 
que se rrpara de 
mo d o admirá,·el 

constitue o título de 
glória d·e Nosso Se
nhor Jesus Cristo. 

E a tendo encontrado a põe sôbre os hombros, 
com alegria; depois, volt-ando para casa, chama 
os amigos e vizinhos, e lhes diz: Congratulai-vos 
comigo, porque encontrei a minha ovelha que se 
tinha perdido!" Assim, vos digo . eu, haverií 
maior alegria no céu por um pecador que faz 
penitência, do que por noventa e nove que não 
precisam de penitência. "Ou qual é a mulher que, 
tendo dez dracmas, si perder uma delas, não 
acende uma lâmpada e, varrendo a casa, não a 
procura com diligência até encontrá-la? E ten
do encontrado, ehama as suas amigas e vizinhas Pui Ccteste 1nas o·' .de uma tribu do Sudão. 1i: dis- :.:, 

pecador q1:c fizer / ereta a· apresen:tação dos '.cos- cipais personag·ens ·--.désaconse- BOl\l PARA ADULTOS - "Po-e lhes diz: "Congratulai-vos comigo, porque en
contrei a dracma que tinha perdido!" Assim, vos 
digo eu, haverá grande alegria, entre os anjos 
de Deus, quando um só pecador fizer penitência.,. 

. . . 1 tumes e trajes dos natiYos, Po- Iliam o filme aos menores. de trazer proveito moral tão sP~ 
penitência; 0 , lllfe-' de ser ,·isto por todos. . Cotação: Aceitável para mente para adultos. 
lizmente. nem todos j Cotação: - Aéeitilvel. adultos.. «,,: ACEITAVEL _ Embora sern 
útzl,m penitencia! ·,I , proveito moral. pode ser visto 

Kada mais justo, pois, que a cada nova cor,. 
Guista . <le um trans,·iado se rejubilem mor-· 

mente os a1Jjo's do céu. 

, . . CA~ÇÃO DO :IIILAGR.F1 FII 'fE•'S E:lf EXIBIÇÃO t d bntre este::; mesmos que ouviam o! Da RKO. com ,JO'sê :.\fojica. _;;, ' " por o os. 
Dh·ino Mestre, uns eram agraciados com a AiiresE.nta a vida de um joYem I ACEITAVEL l\lENOS PARA 

CARGA _c.urq_UlfLAGA . - CRIANÇAS - Idem. Pode ser 
presen<:a do Senhor até à mesa dos respastos, cantor, que pot· ambicionar fa. na Repubhc. com. Bany Ma-lvisto por adolescentes e adultos.-
outros eram conservados it distancia. Não qbs- ma é lev·ado ao mat;·iriiônio\ ckay - Este filme foi consi- . 

t , 1. . 6 1. D' ,. pc.r interêsse. Há cenas e diá- àei·ado Ace·,ta·vel,. neJa·,: "I-eg_i·», .. o., . A_CEITAVEL·_. PARA A_ DL_'L __ -À parábola que constitue o prescnlc Evan
tcTl10 salienta esta Yerclade de modo admiráYcl. 

ante., a ., 1ser1c: 1·t ,a 1Yi11a c-stava auerta a l , " . • "' "" ,.. - • 
ogos inconvenientes. além de da Decência'·, dofl\Éslados U,l);' _ i~?~ - >l~em,., Pode sei v1s,o 

Ela mostra tôda a solicitude que te1~1 o Di

Tino Redentor siugul,v·menle. um po.r um. de 
todos os· hot11cns. l\lm;tra, com que l'arinho OH 

persegue con1 HlHIS gra<;as inf PrllaR e rxt<:rnas, 

1111i; e outros, vois que a to(]os queria· sah·ar. infidelidade canjugal. Passa- dos. · · t_,. 'tno somente· por adultos. 
l'o.rquc "''ª dlferen,:a'? Unicamente d-cvido it ge;is pondo cm c1·irlência bons ,. RJ'STRITO p 1 visl.o 

se11timcntos. atenuam a gr:ni- l'HõXl}IOS 1"JLME8 ; . - occ ser 
malfr:ia do~ fllle r<>kilanm1 a gr,H:-a tlirina. J<~ só por }Jessoas ele criterio Ior~ 

r.lade elo . filme. f!UC' nilo ohs- 1-(Cotações da "Legião da De- mudo. 
·f'slc (, o motiYo J)Ol'(lll<' .. vin<l<J,O Mestre n•uni1' ( t l · · an e. e E'\"C: ser resl.r1LO as pcs- cência" - Estados Unidos.). 

:> lodP;;, n,•111 lodos s•' ,;alvam. l\1rti8. J•)ntrc '-.oas aduila:s de· sólicJa forn;;,. JllAU - Vcclado a (JIW1quor 
. ~r I l ' ~-a",1 MIO)"'·' " 1-,,1,·,2:1'oca ".l·Iornc11s conlnt o f·ôu'", ;s;u- "Ublico. ';,fim de moycr-lhe u vontade ao _arrc1i:'ndi

mento e à co111·crsiío. -- ;s;c81e ponto. <!:,que· 

ce-sc totalmenle da 1ida suu vassadh. parn 

nele não lllai:; Yer ,;inão a tma oYclha. o C:l'iln 

<lo pai, digno ile participar das inti111idadc:; da 

ca.sa do Pai Ceh-!ste. r; como <'st,: pccarlol' 

iJllC rcto,·na f uma riqueza nova pa.1·a o rc• 

banho. a alegria d,i casa também se cnriquet:<', 

é também nova. Yai além da qur c·om\1111e11l(, 

se observa na transfusão de yida sobrenalural 
rnlre os. justos _que ·jamai,; se afasl'ara111 longe 

da casa paterna; Com 111n símile tomatlo i\ 

-vida ordinária ilustra".ª bem eslc pensaméulo 
o saucioso Arcebispo D .. , Duarte: "Assim uma 
mãe se preocupa unicamente com o filho eu-

c.sl.ci, n1t·~n10:s a (jU(' YCJO O ,, e,,, 1'[' sa \ ar. 1,, '; ª ' - ~ v ,_. 

Cota,•iio: . Restrito·. lal ck ~ulho"'_. "Pital:rn d,~ a..1·" 
algu11s cuj;, 111alü:ia eheg3 ~o 1u11tlo uc· us - j' e, "A ·volta dos i\loi;quclc1ros·· 
,1rtl,·ular ,;ob a,, orrlrns d<i ;y ',;,,. fü\o o~ 1'8~1 Hó • P(HIBOS AR,·-~ ffotação: Aceitável. 
lr;l·o'.< "C"f.ir!o,: d<.· (l':,•Jl,i:,;,; RVL1-L~M na :\!ctro, eom "No tfm1pn ,1:, 1H1<;~·· p '"A 

· \\'}!liam Powell. -- Um tra;ia- 111.i.o da múmia·· - .. Cota,;à.): 
. ccfró, rltÁma de um at.aque de Aceitável pará· adultos. * 

COTAÇóEl-: 
i a11ésia. ,cÓ1lslr6í nó'va. Yida, ho

J\J as. l:in~1Jé111 r.lri;<,'s l_c-111 o D'rino .\1cstrc i' nestu., ~ ao lho i-o!tar a momó-
}Jiscricónlia. J,; rslas P\!)1"CSSÔ<'8 a,-:sim duras ll'·r:a. f:i1s·c ;onti!lllar essa Vid.i, no;u ·-··Pode ser ·assistido pÓr 

• • 1 

_NOTA: -- A Associaçü,1 doi; J,Jr
rnrlislas Católico., alell(Jf: <'0111 •> 
m:ixi.mo prazi?r a q1ialqur,r infor~ 

maçã51. sobre :rn n.prnr,i;i,:.ê€s d· 
ncma.togni:ficas da O. M. E. -
Corrcsponclcncias para JJ. Cabm 
Posta..!, 2851.: - Na Ca.piütl. a.s 
iü(çn'ín~.ções podem ser sçi!icHa~ 
das p~lo· telefone: 4-1718. de que u~a isão outras lantus ·gra,ais para sa-1 para se ~possar da p~ópria for, ,

1 

todos, com pro,:cito ·moral. 
. . ,tU_lHl ~- m1ganar seus ahrigos. w====================::::::::===:::-:-:::;;:;::::, 

cud1r o tor}):Jl' desta~; a1rnas. e :--:1n1uitane:n· i.'Algunlas· cenas iutíint~$' e dÍa- ! ·----
1rn111le um ari,-;o pa1·;1 qne os b:Yns ,·,intra tanta I lo""os irtctJ11vo"nicntcs, não a8 s11. l ' . ., . •• 1 

malícia se prcc~1rcnlrnm. · . · 1 mcm gn)l:i~~dc, ,~201·· se. t;Í;,t>'lr l 
A_ i:·a do 8elihor. porén_1,_ não _ó pcrcnc. j _de_ uma ,ra, <;a. ;s;a0 conYem a 1 

. . .crianças. . · . 
Sü-lo-,í si a perversão 'da vôíltaclc chegar atê , cotação: . ,- Aceitável, me-

1 . o último in,-:tnnte de vida. A todo o momento, nos para. cr\anças. 

fermo, só ele absorve os seus pensamcnlDs. ti>:\ 

seus cuidados, todo o seu co.rac;ão. 1
1,; a stia 

convalescença lhe causa maior al<Jgria !lo 

por6m, que ,o pPcador, ainda o pior, qucil"a. 
i:onYerter-~e. encont.rará no llcdenl.or. o mes- CONQUISTADORES Da 

. . Fox, com· Robert Young e Ran-
mo Pa,;l.!_!r amigo e os mcsm'.Js canuhos com Ldolph Scott. ___ F'ilme· mostran-

que a saúde dos outros filhos'. 

* * 
Seria necessário dizer que esta disposl-

que tratou os que a E:Jc voltaram. Será do : do -~ colocação ela ·primeira ,i
mesmo modo a ovdha que é tomada aos I uha. de telégrafo no Oeste 
ombros e da qual cüida c:-;pec·ia:meute. americano. As costumeiras ce-

nas de tiroteio, lutas. düelo. 
~ · -· - hem como alusões it ,;.ida pa.s-

critica Clnemato0 raflca da A. J .. e. ::~t ir~e!~

1

:~-n~1:i1;~~~~ 
1t:j~::;~ 

,., 5 . . aos adolescentes. 1 

Cota,c;ão: - Aceitável para 

Orientação Moral dos Espetacutos_. 
adultos. 

OUJW fiO CBU -- Da Ulli
teü. com James Stewart o Pau
lette Goddard. - Trata-se ele 
comédia musical. girando em 
to1·1\o da ri1·alic(adc de cluaR ~a
mílias. O r,nn'<lo é- apresenta
do com r<,laliva dhcrc,üo. mas 

certa~ cc11as <' bailados elo i::
m~ desaconselham-no a crian-
ças e adolescentes. 

Cotai;ão: - Aceitável para 
adultos .. 

TEl:lfOSIA DE AMOR - D.1 

S.FJDUTORA A VE;"iTUTll<~1-

rn,o. com Gene Raymond 

\\'P11dy BarriP. - ü11i;i jn1"0m H.1\ - . Da 1,·ox. com 1/,orina e 
fogP de ca:sa. para evitar um ltichard Greene. -- Filme Hô
casamento eontra !SUa vontatl.e. bre ·as aventuras dr, uma qua
Pouca t;eriedade no I ratamento · d ri lha de habilidosos Jadriies. 
do matrimônio e nlgumas ce- 1 Os métodos empregados e o 
nas, desnecessárias, em que é j ambiente geral de simpatia que 

e protagonista a artista ~nci- . cerca 'os atos ilícitos dos pi'in-

==============================!' 

LAN·S 
Dara TRICOT e CROCHET 

Comprem mais· barato na 

A CASA ONDE TUDO í-: MAIS BARATO 

RUA DAS PALMEIRAS, 88 a 94 - Tel. G-,1070 
. ' 

ADVOGADOS lndi·cador Pr·oflssiOnal I-IOMEOP1.\TIA 

Dr. Uczcnde Filho Dr. Vicente Mclillo 
Praça. da Sé, 23 - 2.0 andar 

Sala 13 

Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

Joviano Telle:,,; 
- e --

J. N. Cessar Lessa 
Advogados 

Largo da Misericórdia., n.O 23 
Sala 904 

Rua Quintino BocaiuYa, 54 - 3-º Dr. Francisco P. Reimão 
Sala., 323 - Te!. 2-7276 !Hellmeister 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

~ua 15 de Novembro, 150 '-- 7.0 

andar - Sala 74 - Te!. 2-0035 

Dr.· Carlos Moraes dé 
Andrade 

«ua São Bento, 224 • - 1.0 andar 
Sala 3 - Te!. 2-1543 - s. PAULO 

P. Pedrosa Tambellini 
Advogado 

R. Wenceslau Brás, 14 - 3.0 and. 
Te!. 2-6326 - S. Paulo 

ENGENHEIROS 

nuà. Benjamin Coru;tant, 23 - Amador Cintra do Prado 
4,0 andar - Sala 38 - Te!. 2-1986 Engenheiro Arquitéto 

Luiz Gonzaga Parahyba 
Campos 

Arquitetura religiosa, colégios, 
residências coletivas - R. Libero 

Badaró, 461 -- S. Paulo 

Ll!:R E PR.OPAGAR O 

e o N s T R u e T O_R E s 
Affonso Butti 
Perito Construtor 

Estudos - Projétós Orçamentos 
Construções. 

AI. Glcte, 359 -- Te!. 5-6719 

MEDICOS 

Dr. Gil Celidônío 
Partos - Moléstias de Senlroras 

Operações 

Residêncià: - R. Albuquerque 
Lins, 902 - Te!. 5-4156 - Con
sultório: - Rua Marconi, 34 -

6.0 andar - Te!. 4-8501. 

Dr. Vicente de 
McliHo 

Paulo 

Prof. de Higiéne do Colégio 
Universitário 

-Diretor do Sanatório "Vila 
Mascote" 

Advoga.d<> 

(Pjllaeete Santa. Helena) - Praça 
dl!, S'é, 217 - Lº andar - Sa1a. 103 

-~ .a-oi95Ji 

"LEGJONARIO,, cons.: R. Marconi, 34 - 6.0 and. 
Apart.0 63 -' Te!. 4-85-01. 

J,J DE-VER DE TODOS Res.: AV, Agua Branca, 95 -
OS PA'I;óLICOSl Tel. 5-5a2lt 

Dr. Cele-st.ino Bourroul 
RI!!.: La.rgo São Paulo, 13 
Te!. 2-262:) - cons.: .Rua 7 de 
Abril, 23/i -- Das 3 iu; 5 hora.s. 

Dr. Hugo Di:ls de 
Andrade 

Clínic;;_ geral e moléstias de 
senhoras 

Cons.: R. Libero Badaró, 137 -
4. 0 andar - Telefone. 2-2270. 
Res.: Rua Tomé de Souza, 55 

Te!. 5-0565 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - Moléstias de senhoras 
Cons.: Rua Senador Feijó, 205 
2.0 andar - Pr,édio Itaquerê .
Tel. 2-2741. - Res.; Tel. 7-i268. 
Consu:Ita.s: das 1 o às 11 e das 
14 ús 1 7 horas. - Sábados, da.s 

1 O às 11 horas. 

Dr .. Camargo Andrade 
Doenças , de Senhoras - Partos 

Operações· 
Da. Beneficência Portuguesa e da 
Materf!.idade de São Paulo -
·con.s.: R. Sena.dor reljó, 205. 
Tel. 2-2741. - Das 16 às 18 ru.. 
Riell.: Trav. Brig. Luiz Antônio, 1 

TeL 2-603á 

R. ATOS 

Dr. J. l\f. CabeJlo Campo:,; 
MÊDICO RADIOLOGISTA 

Rádio - Diagnóstico Exames 
Radiológicos a domicílio 

CmJS.: Rua. Marconi, 94 (Edifício 
Pasteur) - 2. 0 and. - Tel. 4-0655. 
Res.: R. Tupi. 593 Te!. 5-4941 

S. PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. José E. de Pausa Assis 
Adjunto da Santa Casa -- Ope
rações e tratamento das molés
tias de ouvido, nariz e· garg,:i.nta. 
Cons.: Rua 7 de Abril, 325 
1.0 andar - Apto. 110 (das 14 
às 17 horas) - Tel. 4-7551 

Res.: Te!. 8-2432. 

T_O D O e A. T ó '-· 1 e o 
deve ler· o 

"LEGIONÃRl .. 0." 

Con,:.: Hua" senador f':r-i_jii, ~Ofi. 
7. 0 anelar -- ·r.-,1. 2-0R;w. -·· u.,, 
.15 il,; 18 h•)l"a.~. - Res.: flll" 
Castro A.Ire~. 597 - T,,J. 7-8J.G7 

DENTISTAS 
Arnaldo Bartholorncu 

Cirurgião-Dentista . Radiologista 
Pela Escola de Farmácia e Oclon
to!ogia de São Paulo - Clinica 
Dentária em geral - Raios X -
Diatermia - Infra-vermell10 -
Coagulação - Trans-iluminação 

Vitalidade pu!par, etc. 
Trabalhos por cartã.0, horn ou 
orçamentos. - R. Martim Fran
cisco, 97 - Te!. 5-5476 - S. Pauio. 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo cm·so · de doutorado ela Fa
culdade de Farmicia e Oclonto-. 
logia de São Paulo. - Ciruro-ião 
Dentista diplomado em rn11:

0 

-

· Ex-dentista do Liceu coração de 
Jesus. - Es!)ecialidades: Pivots, 
Coróas. Pontes, Dentadurns ana
tômicas e sem abobada p,aJatina. 
Consultas das 8 às 12 e d;:ts .14 
às 19. horas. - .Cons.: R. Direita, 

. n.0. 64 - 2,0 . andar, sala 7-7A. 
Res.: Al. Barão de Piracicaba, 499 

S. PAULO 
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FJ.=tACOS e 
A.NEMICQS 1~ • • ·sy·ph'ilis 

Rh.el!metitme 
fe;ici,s' em gerett, ., .... · TOMEM 

VINHO 
CREOSOT~D9 

à, João da. Sil1'& 
silveira 

GRANDE TONICO 

PENSÃO PARA AS FA· 
Ã!lLIAS DOS FUNCIO

l . 
.,.., 

CONVENIOS COM O 
PARAGUAI 

Foram assinados dia 17 pelo 
ministro Luiz Arg;i.na,. chanceler 
paraguaio, ora em visita ao Bra
sil, e o sr. Osvaldo 'Aranha, mi-

. _u;;z;;g_ j, ._ .. & d _g L. 

f _ 
1 

BRASIL 
O Brasil e o Paraguai cederão 

um ao outro, de acórdo com ou
tro tratado, os técnicos necessá
rios ~P aperfeiçoamento dos seus 

:;4 .. 
~- . 

Noticias 
•, 4.f. R ,! ••• ,. ,·,;• • ,w,, • 

do Brasil 
•»J. é .. .. % -----~'- . ... &&. 

1 SUl'REMO - Tomou_ PP&>$) 

«EUXIR DE 
NOGlJElff.A• 

Milhares d~ curaclos 
.. - ._. · .. "' ·- --~----·-'·~,-

- ·;r, 

acórdo, o em1>aíx~or d?, ~g\Q.-, 
terra, 1 "sit··" Hugh Kllab:h!lqff 
estel'e no Mirustério das RelÃ~ 
ç®:s Ttll·co ein palestra' com 'o 
~itul!!-r, sr. sara.djoglu. 

:,· ·NÃ~IOS 
1 
__ nistro do Exterior, diversos eon- serviços administrativos e ao de• 

nilitro e.la Guerra; promove,ndo 
ao posto de general Intendente o 
coronel Elmilio Fernandes de Sou
sa Doca; nomcanclo o tenente
cor<,>nel Joaquim Ribeiro Outra, 
chefe do Esta<lo Malor da 1."' Di
visão de Cavalaria, o coronel N!
canor de Souza., chefe do Estado 
Maior ·da 9. ª Região; e o éoronel 
Paulo de Figueiredo, chefe do 

diit 18, em sc$são plenária do 
Supremo Tribunal Federaf, o sr. 
Valdemar Falcão, nomeado rc~ 
éentemente para o cargo de 'mi
nistro desse. alt!!, côrte de jus~ 
tiça. 

~ntes, no mesmo :d:i.a,, o~. Voa 
Papen, ministro alemão cm. An• 
cara estiyera em -vl!<iestra- cQ.µl --~ 
chefe do go\·ei·no de A11car~. 

Pelo Presidente· da República 
Ioi assinado decret;o.,.lci . crcando 
uma. pensão a ser paga pelo 
I.P.A.S.E., em caso de morte 
do servidor público, · à respetiva 
.familia. 

q 11\~!Iip var!arií, ns. prQporção 
cio número de filhos, serido maior 
ou ~e-nor·conforme a prole. Tam
bem será maior a . pensãó se os 
filhos e.stlverem em idade esco
lar. 

Para a.. concessão de tais be
nefícios, -la -partir de setembro 
Vindouro · os vencimentos do fun
cionalismo sofrerão Wll desconto 

venios. 
O primeiro tratado assinado 

refere-se ao Intercâmbio cultui·a-1. 
Ambos os gm·crnos favorecerão 

a fundação, na ca.1Íital de cada 
pais, de um organismo perma 

Xarope · '."CRUZEIRO DO 
BllAS fL" , inçlicado no tra
tamento ,d.à:s~ traquco-bron
quitese, suas manHcstaçõcs, 
tosses rcbeidcs e abundan
tes, tosses· convulsivas, etc. 
Lab. "VUG-", caixa postal, 
2175 S. Pà{ilo. ~111 farmá-

cias e drogarias. 

fixo de 5%. Esse desconto já atin- nente que c&I)tralize êsse inter 
girá os vencimen'tos correspon- câmbio e cori()é:deráo anualmente 
dentes ao_-mês de agôsto. de:& bois.as _ef§~~arcs para estu 

A pcnsãó nada tem á vét com dantes e outr:}~; dez bolsas para 

senvolvimento do su,1,s economias. 

A POPULAÇÃO DO 
UUASit. 

·- E t I M · d 2 a R ·• M'l' 2 A~TES - O Prcsitjcnte dfi. Scgu·ndo _se divulga, de acórdo s aao I a10r a : egtao I l 1-
com O último recenseamento, a tar. · República assinou decreto n!t 
população do Brasil n.tinge a 41 l pasta d!!, Educ!!,çíi.o, concedend<i 

t · t , · 1 reconhecimento à ~sç:ola de ~e~ 
mil1\ôcs de hal)itan, es. o Es ado :i: e 1egou ao Rio de Janch·o las Artes de S~p Pal.\lo., com ~é~o 

As comunicações telefônicas en
tre Berlim, Sofia. e Bucarest fo,-
1·am /!UspetJSa§ rcpimt~nw~~! 
presumindo-s!) que :este fato tç~ 
nh!!, ligaç~o com o acôrdo recém -
'l)SSillad~. 

que oferece maior soma & São no dia. 18, a bordo do "Uruguay" , 
Paulo, com mais !de 7 milhões. o v·ice-almtranté Jcsé Machado ·nestª Capita). AVANÇO JNGL:êS NA 
O Distrito Federal conta 1.800.000, d_c Castro_ e Silva, que regressa 

3 
, . EN''A'' 0 .. , LIBIA 

.O Território do Acre tem p'.)t\co dos Estados Unidos. onde foi, à 1 ~NTEIH' '! "'. ,.. - . · mmis-
mais ele 80 mil habitantes. com·ite das autoridades navais · tro da. Just1ç!l, a:;smou por- · _ , ·n • • • _ 

· , · .- . . · . tari2, clccrctando a intervenção j P?l,1 sv:;umµi, vez, as tropa,1, 
Esses dados csti\o snjclto;; a 3-~nencanas. YISttai as mstala- . . · • brltanicas cruzam as frontell'~ · 

ligeiras alteraçõel>. · çocs de toàos os departamentos' fedem! na Beneflqenc!a Portu 1.b. · · - · 

4.º CONGRESSO BltASI
LEIRO DE Ó:FTÀLMO- 1 

LOGIA . 

da Marinha dêsse pais. gue.sa. sob o fundamento de que 
1

. ias. 
a diretorja qessa assocll).çií,o não Depois de conter a fulminantf 
vem cumprindo o que dispõe o ofensiva ítalo,germânica, -:i,s lrq,_ 
decreto-lei n.0 383, de is de pas brltílri!pas se rcor~.tniz:3-r~/ 
Abril ele 1~38, o ·qu;i.J tr;i.ta di\S lançànqo-se . co1ltr;i. o i.tumigo, · 
socicdàclcs cstranrrciras no Brasil. num golpe de sürp'tesa. Os brí.:: · o pccúlió, que passará a ser· fa- profissionais d)~omados por esta. 

cultativo. Quem quizer éonti- beleclmentós .'de, ensino superior Est~ marcacra para O próxnno 
nuar com o mesmo, poderá fa. universitário. · ó governo brasi dia 2G a instalação do 4.º Cop~ 

Professor alemão diploma· 
do, ensina Alemão, Inglês, 
Matemática e Música. Ac,11-
ta mais alguns alunos dia
riamente depois das 5 ho-

1 tânicos retomaram·. o · forte ele_,· 
4 1'11NISTRO - Aprosent~u Gap~~-- Viol:~tos éoml;>atcs :;Ô 

suas ,credenciais o sr. G::.lli·1~l tra, •. ia1,1 nos ~,.rc~ores !:lc Sollutt1 
Landa, novo ·ministro plcnlpotcn~ e _Bar~1 Pr-açãs que o comW1i'- , · 
clúrlo de Cuba. c~,d'.) n.leJ1!.io _ afi\'m::i. ainda estar ._ 

zê-lo, llll1,s os qlle de_sistire1U níi,.g .. ;,leiro se conipi,,fünete a enviar re gresso Brasileiro de Oftalmulogia. 
6Crão reembol,saqos imediatamente· '"gltlarmente · M ''Paraguai profes o certame. que S:! encenará a 
das conttibU!çõeS::·feitas: Estas ;s'orei; brasileiros para. O ensino da t.º de Julho, conta com o apoio 
6Crão devolvidas-:'à. fan1flia ém (füfaua pori,uguesa. ' da sociedade Brasileira de Oftal
caso de ,morte ~jfo ato da entre- /;'()ada uma da_s partesª coen

11
tv1

1
:a- moJogia. e das demais cnt;dades l 

ga da primelra· pênsão: :t'à.ntes se compfomcte ar oculistas do Rio e dos. Estados. 1( 

ras. !..... P.reços modicos, 
· Telef. 2-6944 

de pos.;e c!Q "eixo". . . 

O decreto beneficia. tambem os à Blbliotéca Nacional da outra 
~xtramunerários. um exemplar de cada u:na das A reunião terá a presença do 

presidente da Sociedade Nacio- , 

CURSO DE 
GUARDA-LIVROS. 

SUA CASA 
EM 

Stgu:1.¼o noticm.s -de Bcrli.tn, Jl' 
objcUwi das trópas ingle~ é -o -
ct~ abr:r o cêrco d~· Tobi·uk, que 
vai se tornando dia a dia mai.3 

COMPRA-Se; 
publicações oficiais. nal de Prevendo à Cegueira., ctos 

Os dois chanceleres referendam Estados Unidos. de onde virá. 
um tratado em que·o Brasil con tamb.em, o sr. Gradle, presidente 
cede um entreposto no porto de do congresso P~,n-Amcricano de 

P<1<_!a informações à caixa pos
tal, 3717, S. Paulo, 12 meses 
de .estudos. Preciso de agen
tes representantes em todas 
as cidades. 

:::.8vero .. 

1 A impreni<'.l. mgle~ll. acreditfS , 

OU.R,O 
e PRATA de qualquer es
pécie. Antes de vender seu 
OURO é de seu próprio in
terêsse consultar os nossos 
pre·ços. Avaliações gratis. 
Também compro prata, den
-taduras e ouro baixo. Rua 
São Bento, 549, .1.0 andar • 
sala 6, prôximo ao largo São 
Bento, - São Paulo, 

Santos, para recebimento, arma Oftalmologia. Virão, ainda, dele-
zenagem e :distribuição das mer gados de vários países sul-anrçri-

quG 1> ge1,1er.i.l Ar<:hibald WawcU 
tenha,. l~J?-~~o ~i 9f4ensiv~. pgi: 
tmtivos 'de ordeip. política, prjn
clpalment.e .· para se adeanta1· . ~ 
tun golpe ítalo-::;ermàllic<\ cadorias· de origem paraguaia ben canos, 

como para recebimento e enea ------

: .... ·. .. 

CRÉDITO PARA A 
_GRANDE SIDERURGIA 

panelo a garantia do Tesouro 
pa.,ra o empréstimo e financia
mento ·da Usina Siderúrgica de 
Volta Redonda, o Presidente da 
Itêpúb1ica assinou decreto-lei pelo 
qual fica o Tesouro Nacional so
lidariamente responsável, na qua
lidade .. de fiador, pelo pagamento 
dàs notas promissórias emitidas 
pela Cia. Siderúrgica Nacional, 
até o total de $20.000.000 (vinte 
milhõé~ de dólares( e respetivos 
juro3, · de acôrdo com o contrato 
firmado pela mesma Companhia 
e ·o "Export and Import Bank", 
de Washington, na mesma capi
tal, em 22 do corrente ano, para 
.-, financiamento da aquisição nos 
1!:E. UU. da América do Norte 
dos materiais de equipamento 
para a Usina Siderúrgica a ser 
montada cm Volta Redonda.. 

l i\fo_ços e Moças da 
Capital 

. , DATILOGRAFIA E 

TAQUIGRAFIA 

Os melhores curso_s de S. 
Paulo. Rápidos práticos 
e econômícos. Vá hoje 

mesmo ao 
INSTITUTO DE ENSINO 
Rua São Bento, '39, e faça 

a matrícula, 

minhamento das que forem im 
portadas pelo Paraguai. 

Ambos os govel'l10s concederão 
isenção de direitos de Importa 
ção para consumo ao pequeno 
com~rcio que se realiza entre as 
povoações fronteiriças dos dois 
paises. 

O Brasil e o Parl).guai conce
derão créditos bancários recípro
cos para compra de produtos dos 
dois países. 

O governo paraguaio compro
meteu-se ainda a dar a ,Jessoa 
indicad,a, pelo Brasil a concessão 
para construção da estrada de 

ESCRI'l'óRIO 
DR. JUR. K. SCHEYÉ 

Assuntos jurílli<.:os e <:omer
ciais - Corretagem; ue imó
veis e negócios - Admi-

nistrações 

AVENIDA SÃO JOÃO, 324 
Sobre-loja - Salas 12 e 13 
Tel. 4-1662 - C. Postal, 3817 

SÃO PAULO 

ferro de Assunção a Pedro Juan 
Caballero. 

Foi assinado, após, outro cÓn
vcnio para a criaçáo de uma co
missão mixta incumbida de pre
parar a;; bases de um tra.Lado de 
comércio e navegação entre am

. bos os países. 
Há um convcnio pára a cons

tituição de comiss(i(!s encarrega
das de estudar os problemas da 
navegação do rio Paraguai. 

O Banco do Brasil concederá 
ao Banco da República do Pa-
1·agua.i créditos especiais para o ' 
redesconto de títulos de criado
res radicados no Paraguai, pro
venientes da compra de repro
dutores vacuns e originários e 
procedentes do Brasil. 

i:•:~::+::+::+:: .. ":+::+::+::+::+::+::+;:+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::•::+::+::+::+::+::+;:,, 
~ ~ 
;~ OS MELHORES PRECOS ;!; 
~... ;'> ••• 

~ E A MELHOR QUALIDADE [!i V . ~ w ~ 
;:; Preimnto e Frios -- Vinhos Finos, ;!; 
~, Frutas, Biscoutos e Bombons ,•, 
~ ,•, 
~ Generos Alimentícios ,•, w ~ w ~ 
~ EM~ORIO MONTENEGRO ;!; w ~ 
~ Rua Augusta, 1.559 (Eaq, R,_ Lul~ Coelho) - Fone 7-0035 i! 
Í MERCEARIA AVENIDA ~ 1 Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 2,098 - ( Em frente à ;:; 
f lg~ja lmacalaçla __ Conceição) - Fone 7.5453 ,:, 
t;; " 
~~e~a ~ 

; 
MANTEIGlt "'!{AND/llRANTE" § 

Quilo 9$000 ;+; ' . -. . i+, ... 
th-"\»:-:n::t~n~ê»~1t::+:~~.:+:~or.r .. ~~:·;;;~~·;•;.f,;,~~;t:»~+;-;.;;t;~:: 

&e 
(ASA fUNOA0A (M 11$2 ' 

R., 24 de Maio, 80 a 90-Coixa Po1tol 1 'l02l 
SÃO PAULO 

PPlfRN 

NOTICIAS MILI'IARES 

o Presidente da. República as
sinou os decretos ·de nomoações 
dos· generais: Mário Xavier e 
José Agostinho dos Santos, para. 
respectivamente comandarem as 
Infantarias Divisionúrias da 3." 
Região Militar, cm Santa Maria, 
e da 5.ª R. M. em Curitiba. 

* O Presidente da República, 
na. qualidade de Grão-Mestre da 
da Ordem do Mérito Militar, no
meou para o quadro ordinário do 
corpo de graduados da mesma 
Ordem os seguintes oficiais do 
exército francês: com g1·a.u de 
Grande Oficial, o genei·al de di-
visão René Chadbeque de Lava
dale; com o grau de Oficial, o 
tenente-coronel Pierre Gu11ffot; 
com o grau de Cavakiro, o ma
jor François Pctit. 

'E X TE R.I O R 4 bf Q1J,çi i-~ 
·do Mt1nô,-. 

1 

A CAMPANHA D.\ . nhunm modiflca,:'J na.s rclo .. çõcs 
SIRlA 1 gcrmano-soviêticas. A Alemanha 

- 1 • rcspeitánd;J as cláusulas do acôr- 1 REFORÇO ~ vutro contin• 
1 

diz o comunicado russo, continua 

1 

Nao se cbnf1l'maram os rnn:u- d - d . t I t rt 
rcs duma rá Jida vitória aliida ? ~sma o conosc_o e por esse , gcn ~ e~"" rapa~ po ugues2:3 

, il. 
1
-

1 - D'poi·s de e•t•i· motivo estamos satisfeitos com o c:nban, .. aais a oorao do navio 
1\0 oCl'l' or O ~ll'l:J. ~ ,, n . 

· r vencendo cm todas as frentes, t r!l,Lado de Julho ele 1939· .. 1 H.Joã.o Belo" foi cnv1ado. para ri.• 
: 0 • cx6rcito franco-britânico en- O principal ccn.ro de· difusão 'rórçar ai; ae1csas aos :/\çorc.;, 

eontrou forte rcslsténcia da par- -dê~scs rumores é a imprensa.. lon-
te das forças fieis ao governo de dlrdinda. od_ qu~ faz supór da Y::ra-. ·2 
Vichy. Em mensagem dirigida e à e os n1esmos, 

.\I::11.~--,- Telegrama de Lop,- · 
dre_s iqío1ma. estar sendo usa-· 

da com gl'andc êxito uma nova 
"arma secreta" do exórclto In
glês, destinada a. loc.a:Ikar aviões ' 
Inimigo~ por inlc;·méc!io dó rtt• 
dio. 

ao Marechal Pétain. o Residente 
Geral da Síria, general Dcntz de
c!ara Vil, no dia 17: 

1 
"A ofensiva francesa, operada 

11-0 setór de Klswe, alcançou todos 

1 

os ·resultados esperados. e permi
tiu às forças francesas gan!l:ircm 

j terreno e mc1horarem suas po
! sições." 

ACôRDO 'l'UHCO- =:,,, 

ALEi\'IAO 

Notícias de Anco.ra revel;l.m 
que a Turquia e a Alemanha 
conclu!ra:n um acôrdo. Aó que 
se afirma tra~,3.d,C dU!ll pacto 
dé não a:;rcssão. 

3 VI3IT,\ _ -·' O ministro da 
Educação ela Ilália, sr. Giu .. 

srppc :Sotai,. vjsita presentemente 
.:,, capital úngara, Budapest, Em :;uo. contra-ofensiva as tro

pas do general Dcntz atingiram Di2, 18 , quando ainda eram im
Merjo Youm, cidade que h.avia prccl::.1s r.s notícias referentes ao 4 ATENTADO ~ Notlelf!,-S ª" 
sido ocupaqa nos primeiros dias 
de operação, pelos aliados. Em 
cuneitra, o avanço francés foi 
sustado pelas tropa:, aliadas. Dia 

'r O D O C A T ó L I e- O 

deve ler b 

19 not,lcioucse. gue depois de vio- " L E G I O N A R I O " 

· Havana, 1-evelam que a guar~ 
da. pessoal do ex-rei Cl).rQl - d$ 
Rumania. -foi- aum.cntada pois .re~: 
~eia-s::i um at~ntado contra p, 
mesmo. 

·1entos combates as forças frnncc- ==========================--..::=::=
sas livres ocuparam. pela. segunda. o· . CAUTT•;LAS. DO l\fONTF:. DE _socolmlJ 
vez a cidade de Ezra, procurando Ur*' - JOIAS USADAS ll) BRILH!Í.NTU:S -
de todos os meios avançar sobre 'V' 
Merjo Youm, que apresenta va- ' - Compro pagand_o os melhores preço: 

Jôr estratégico para as trol)as do! nua ,í.lvarcs Pcntca
general C.a.troux. 

do, 203 3. 0 andar 111111 Dei Monaco 
RELAÇõES GERMANO

SOVIf:TICAS 

Com a Ida a Londres de "sir" 
Sta'fortjs Clips, '<!mbaixador inglês 
em Moscou, reapareceram os ru
mores de que estaria próximo um 
choque entre a Alemanha e a 
Russla. Diz-se que a Alemanh:i. 
está concentrando tropas na Po
lonia e na Finlandia, enquanto 

Governo Arquidiocesano 
(Conclusão da 3.~ o<lg.) 1 Balista da Coroa, cm P"'nt~ 

Pequena. 
Sousa Pereira; por 20 dias. a PIA BATISMAL a f~vor di 
favor elo Rcvmo: Pe. Silvestre capdla das I.rmíj.s Servas do 
Murari; por 8 dias, a favor riu Espírito Santo ele IndianõüoUs. 
Revmo. Pe. Deu:;liedit ele Aruu- DISPF>NSA DE IMPFJDl• 
jo. ' ilml\1'0: -- Emílio Marques 

* O ministro Gaspar Dutra a União das Repúblicas Soclalis
resolvcu fixar par<1, 15 de Outu- tas Soviéticas põe sua esquadra 
bro próximo vindouro o enc~rra.-

1 

do Báltico _cm estado de vigilan
mento do ano letivo da Escola te expetativa. Falou-se mesmo 
de Armas. que os "sivíets" haviam decreta-

do - a mobilização geral, c:i.nce* O Presidente\ da. República !ando as licenças concedidas aos 
assinou decretos na pasta da oficiais e soldados d_o exéÍ-cito. 
Guerra no,meando o coronel Cân- Os rumores foram tão numero
dido Caldas para exercer o car- sos, que o "Cominteru" · julgou 
go ~e chefe do gabinete do mi- neccs.sário afirmai· não_ haver nc-

ROi\fARlA a fayo1· da Paró- Barreto e Rosalina i\Iarques, 
quia ele Mogí elas Cruzes. Jorge Abraíj.o Maia e Nagib~ 

EREÇÃO CAI\'OKICA ela Pia Amin i\laia. 
União elas Filhas de i\Iaria de TES'l~JÍ11\•IUNHAIS: - H~r
Vila Alpina, Paróquia elo Car- mes da Costa Lopes e Odete 
mo, de Santo André. Ribas da Silv,1., 4iitônio Cardo. 

APROVAÇÃO DA COi\IIS- so e l\'Ial'ia da Conceição ·cor~ 
SÃO executiva das Obras da reia Mélo, i\faspino A. G:ueni11i 

~lllllllHIIIIIIUIIIIIIIIIIIIClllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllltlllHIIIIIIIIUllll!IIIIIIICllllllllllllllllllllÍIIIIIIUlltlllllllllD:li! 

! MANTEIGA FRESCA i = iê 
i só na !!l 

~ Casa. Libeto 1 
i -Rua L. l;ladaró, 185. - ,(frente aQ Martfnem)· 1 
~IWlll(WQWW!WllDIUWilllll.CUWIIWIIE1UJlllllllllDJlllllllD11Dll11111flUIDIIIIUl1lllllllllUIUDJIDIUIMQDI 

construção da Nova Matriz de e Bice Boní~ntl. · ·.-. ' 
Nossa Senhora do Brasil. ORATóRib' PARTICULAR:' 

CELEBRAR uma Missa, a - Abelij.rdo: 'Rodr-igilés Lemf 
favor da capela de São João e Rosa de Sousa Pinto, Di~ 
do Taboão, em São Roque; a mantino 'l]avares e Rosa- V$,, 
favor da capel!l- <le São Jo~o Iezlne. · 

·vidal 
Esp-cc:lallata cm túmulos de mlrmol'f) e Gt'anltc. -

Pre~s. módicos. - À, VIDAL lll~TO~ ~ ~~~~D~
SAFl_ÃP D,t; L~M.EJRA, ,ii,o 1ÓS! " Jel~?"P. ~1~ ~ 
~ÃO PAU~ • 



São PaUlo, 22 dé :Junho de 1941' LEGIONA1t10 
----- . 

• Noticias do ·1nterl ri 
S O R O C A B A 

I 
môu13::'l r_e1igiosas. havendo de) 

· manha missa com a Comunhil.o 
, · . Pascal elos Escolares e a so-

QOV E RNO DIOCESANO mens 300, 1.as comunhões ele 'i lene Pontifical às 10 horas fa. 
N.0 119 crianças 80, de adultos 70, En. !ando ao Evangelho o notável, 

fe.rmos sacramentados 4, Ca- orador sacro Padre .Tofto Ba-
Açllo Cató'lica - Em vista . tequese 14. Conversões notó- ! tista Carvalho, elo clero pau

&,. desJ)ropot'çfto entre os sa- rias 2, Abjurações 2, Casamen- , Jistano. 
cei'dotes e as necessidades das tos santificados 2-!. - Fornm festeiros os srs. 
altnas, conhecida é de todos a MIRAN'DA Comunhões Gabriel Torres :V!o'ntero, Virgi
\tantagein do. apostolado ieigo 426, comunhões 1.200, de Ho. Jio dos Santos, José Favo.reto, 
quando bem orientado. rnens 750, 1.u de crianças 60, Salvador Mnr1 ~. José Barana, 

Nesta Diocese, pata clircçflo 1.a de Homens 80, pregac;õ0s 7. I Vilfrido T·l:: ,,osa, .José Miguel 
da .Juventude Flstuq.antina Ca- Catequese 10, .Casamraros lc-

1 

e prof.' Jorge i\Ioises Bctti. I 
tólica, o Exmo. e flevmo. Snr. gitimados 10 j 
lJis-po, em P!'ev'isão _ele 11 ele A'Os nossos assinantes - !>e 
maio do eorl'en(e ano, houve Visita de CoroinhllS - -· Den-1 Renresen taçfio desta cidade 
por· ··nem ~ nomeai''.-AssJslcnt,fl .

1

1rn_ de poucos -lllas t,0 rcmos a, nvisi_t nos distintos assinantes, 
Eclesl!'t.stico Diocesano desse visita dos coroinhas da Vi<'-i· j qüc n-0s honram com u sua co
setor da A<".ão Católica. c ein- nha o a:mig·a <'idade de Tatu! i laboração, q1i'e clesconherc por 
possar ao Revdo. ,P.e. ·A"i'mando; que viril.o acompanhados do I rompieto os nfotivos que' 111>1'-

0uerrà-:i:z(, ,con_ ee.itu;ado lente I Revmo. Vigário Conego Helot.i. turbam a entrega. ·s. einanal elo 
do Ginásio bJstaduar 1le 'l'ietfi. , ' . _ . Ll~GTONARrb. Afirma, no en-

C~t:nuniéo pois, ao Fte>vdo. · Visi:~9 do Exmo. Sr:· Nunc,o tanto,. que t( 1·emessu. de São 
Cler~ ltUé o Révdo. P_e.- A.rrnan- Apost~ltco e 8":, A_rcebispo Me; Paulo ~ f/\lta eom t"ôda a firl,1-
do Cl-uetra~ii, caro autoi'lza<;ã.o t~opohtano · ·· F;stiveram nesta Jidad~ -desde n. data em que to
e betlçãos (10 Eli:n:l"o. Snr. BiR·· i crd?-cle 110 dia .4 ~lo co1'rente em -mài"am rt a;,is!naturct, cabendo " 
po, Wmà.t{t a p,ito visitar as I vis~ta de c9:dialtdad~ ~o nm;rno I cu:lpli de falta tlc· jornal, -éxclu
par~ulliSI da Diocese patà. es_tu_1iádo Bispo ~iocc,,ano, ~· _s-ivrutuente à Agência Postal 
uelàs Jündar ó\i irléi'effientar a 1· Excm. Revma. o ~r. _D- Alólsió I· de:st-a. cidada, • , 
.Tuvenfüde Estudantina· CatóJi'. B~!lto Masela, N1111c10 Apostó- - :- . • . · 
e::i. J.11iJC). · · · . lico j\mto .ao. Govê.i•no. Brsaile_i ... F,derà9ã~ Már-iana ôlo_cesi'i-

De ..... ,; . ·«_·1. , ,. ·,... ., . 1- I'o e D . .José Caspar ele Afon- · na. ~- A l•'ederação Diocesana 
"''le.,es.-,ar10 .. -1P:- _,,,prna 1_e- 1 - . s .1 s . E ,. .-1 - ., ·· · · \ 

e n'dai' ,. . ó tn 't d" -_ ! sooa_ e ~.1 va. uas xc1as. v · .est .. recebendo as quotas men-
Aomi,et_ nt .· ''!e-

1
- . ·.",. _ut} 0 ignjo. ·sitartttn tt Catedral, a Exi)osí- '.sais das Congregaç6es Maria-1 

ss s e e ..,,e es1ws w.o . se a I· ã d M t , l 'l' b Ih l - · · · 'd 
por Jódos Pál'ô«c)~ e 'R,eii.01•es ' cl'!' o e 1_ !/!'Ida eD l'ati''~ ºcs (! â nas, agora l)!-Stitu1 ~s; tam- 1 

., l"'i'""a· b .... .. ·eb'd , .. on~rega., ... o . a . ou . i.,a .,t s- bém recebe os_ -donativos prú ue ~ "'' s e .... ,,ec , o como I t,. d ,..,,_ . ,... -, , u . · ··· • -d· R 
· - -1, '" . ~-d -. "' .a. -a."'"· o .-,emmar10, o .nos- Secreta-r1àdo e orna e a so-um, va 1os., coopf\, a 01 t:> cou- l . . 1 S" - ·u t T. · r.o · ·• • lt 1 . · ·· t le r\ • . erro e r ~ :,o · <'li o.. m-a <lo esouro 1•,s1)1r1tua1 do 

su .ac O r.m as,nm os 1 
· • eao t • . Dia M 111ulí,ll tio Cong-l'Qgado 

C::i.tóllea-, ppr. s~ acJwr; Jlt.'IOA j Fe::ta de Sál\to A11ton1-o :Vfa:·i:rno. .. · 1 
estudos es-pecia1s que li'7., ea-, Eneer1•a-se no·dia, H, rk> cú1Ten. T 

1
- ~ ·· . 1 . · , · . 1 - . , . .ot a;; as Congrega<;oü!'l Ni.1. 

f = 
ARACA'I'UB~. 

pae1tarlo a. ti açor normas para -1 fc a festa- anto111iprn prorno_v1-
1 1 

- · · , n· 1 
1 d d . r anas e everao enviar a - 11·e- o Revmo. Padre v·1tor Ribe·ro M zze· zelos · p·roc d Ar t b d d ·' Hegut'o resu ta o o apostolado I da pela Capelarna de Santa t, ,. D' . 1 8 

. ·e!- 1 a 1, o a o e aça u a, ro ea o por Ul'lt 
J,:,igo, Rita, .dirigida pólos Revmo!'l. c-,na · .wc~ana, ( as ,ong.1,. · grupo de jovens japoneses, que recentemente receber-am a Sagrada Comunhão, pela primeira-

: 1, 1 1-, • . V'l gações i\[m1anas, as menf;a, 1-1 vez A colônia japonesa da ~ua paróquia oferece um vasto e difícil campo onde à sua Ret'ro ·'o Clero l)c or lei11 t 'rtH os , raneisranos i•m i a 1 d . ~ .. d " . t· . , , 1 " - < • • ' . i < a e;a;, os re,er1 os ,..ona 1vos · atividade incansável vai colhendo brilhantes frutos, 
<1o Flxmo. e Revmo. Snr. Bispo I Sant,IIM-, e tu<)o quaúto se, i'efere a ··tal r 
a~i!,o aos Rtwdos. Párocos da · F'esta do Divino -:· Realizou. assunto_. Á. F'eéleração ,Dioce. Movimento religioso -- Lan- \ amor das almas~ capaz do I resRc para o n0m da Tgi•eja. -~ 
D1oeese que, neste ano. os San. I ge no dia 1.º (!e junho o en- sana é a (lllíca entidade a I çada pelos rinc.ões extremos la maior sacrifício. Vemos de per-1 Apresentamos, humilctemeu.1 

t9s Flxetcícim; Espirituais se I ce1:ramento da Pe,;tn dn .Div .. i- que1n _as Congregações il!a1·ia- i l\orOeRte, afastada das grandes I to.· os seus trabalhos e a obra te, a S. Exda. Hevma_, __ ºs nos.i 
re:lizarão da tn:de de 7 à _ma-1 no, Foram bellssimll;~ as ceri-1 nas deveriio co:Tesriondr.r. l rillacleH, não deixa, no entre- a _que ,se r1:opôs: a.umentar o sos protestos de amor filial ei 
nh:1 ele. 11 ele . J,lllho 1iróx1mo, l · ,,, ; .·· . .- , . 1 t nnt o. _A raça1 uha de Hcr elas J'emo de Cnsto em Arac;atuba, 1 que Deus o conserv·e "ad mul•; 
:=rnn::J~ pl'egador o Revdo. Frei , 'A M·P A R Q I pioncirãs <lo 1y·ogresso de São por todas as for1_1:a;; possí~eis !os annos·• yara bem da Ign,.) 
:\Tartmho Bent;it}t., O. P. .,, .-. · · Paulo, em todo o sr.n11do. O de bem e de carmho. A esse Ja o !-iah·açao das almas. Ver-

D@.ve1,ão todos· -e~mparecer i · , que se faz aqui. em matéria es11írito culto e nobre, junta-se dadeiro pastor de almas, Dont, 
ao ~anto Retiro, trazendo co- , Semana Sucar,stica - A cl- peloH Hovmos, Snrs. (;nnegos ptllu.ral-intelertual, e\ assobcr- a atabilí<lade e o· incansável Mourão é bem o bispo _cari,.
_mo. ele costume, toupa ele ca- dade ele AinJ)lll'~ celebrou !)e C~Pl_!-nlares_.- A t\!;!'d_e uma pro- bante; cm todos os ramos da labor ele seu auxilio direto, Pe. nhoso e amigo, tendo para_ to-. 
·ma, snbrepeliz e .estola branca. i 8 tl 15 <leste mes .uma solene cissr,o do Sant.issnno Sacra- atividade intr.1,,ctual se mani- ,Jo,to Lúcio Leite, exemplo de dos uma palavra lle incenti:v-o.: 

. . .• . _ _ _ [ Se1ua.ua Eucarist!cn, or_çlen~~a mentn_ eneerrou a Semana Eu-. festa O pov-<l .de. .. .Ar.aQ.atub_a. yi;--tude cristã e infatigáv·e1, eo- de p_ªt~i:nidaij~ __ e ~le __ ç.í,i_g_f'.e~IDJ..tJ, 
. Of'açao ,mpéí'~da ~..omu , pelo. Exmo. <; Re\ mo. Snr. l'hs-, car.ísl!ca. 1 Assim é que a parte relig10- mo nunca, no amanho de al- s·abe fazer-se respeitar e aina.r · 

nico ainda ':',º Revdo. C!eto Se- 1 J).o de Carnpmas. . ColabOl'.O\r para II realização 
1
1 sa, católica, é imensamente mas para Cristo. Com esses Deus nos conserve S. Excia.1 

cular e ~e'."ulr:r que fica s.us-1 Estas solenidades rol'am .- nr-1 da Sema,na Nucaristi~a os : grande, atestando os trabalhos dois sacerdotes, está Araçatu- são os votos dn LEG-IONARfO: 
pensa a ,rec1taçao da coleta 1m- 11 d , P ·ar a·o tJara. 1• 1 n l', 0 ba apai·ell d l rn · M · t ~•· . d· · 
perada . SALUTE VIV0-1 C E f t·co "'~c1'0 v· n·b . '1 . 1· i·es t· at·1· d . t - . • d . . . 

"PRO· enac,as em pre a1, ; '. 1 Revmos. Srs. _ Padres Francis-! p es orços ( o nevmo. a roe , , . ia a a ser los a10- ov1men o r.,.1gloso a· pa,,, 
RU:\ ." d v· nd 

11 
a I o ongresso ucar s t ·'" · • 1 canos, que pregaram em todo;; Pe. _ 1tor nt e1ro ,,· azze1, 1 1- . . cen '. os e', o 1cos o m e- roqu,a no m-es e ma~o: -, 

·1 · t ' e ; 1 ° em se lug, r .. nal. de l!H2 e também para co. os bairros da Paróquia. nám1co e operoso e que, por r10r paulrnta. Empresta os seus Alguns dados interessante$ de'. 
e ar-se_ nos as pares ª coleta memorar o so.0 aniv_ersário ela inestimáveis trabalhos a· Igre- cornn o movimento católico em;"' 
~~ ~~t;,i~tlva. do d·;ES:IRT- J.rmaridacle do s.s. _Sacram-ento e A rr A N D u V A 'ja local, o benemé.rito. Pe. :!];r- Araçatuba é ·deveras promissox-{ 
res a coleta' !a n~;iss:s;:~~; de Amparo. nesto ela Cunha, professor lia e atesta a vontade dinamicã1 "PRO PACE"', A pregui:ão estev.e a cargo e, J~scola J\'ormal ele Araçatuba, dos sacerdotes ~ue aquí trab1'-,_ 

do Revmo. Pe .. José :\leireles, M~s de maio - Decor-renun são mensal, tendo t.rat.ado d elemento de destaque, na cida- lham para maior glória d6>'. 
De ordem do .li;xmo. e conhecido qraclor sacro. com muita piedade e fervo_r, 

1 
assuntos importantes. de 0 zeloso.intérprete dos mau- Deus e salvaQão das almas. , 

Revtno. Snr. Bil'lpo. Do _dia _9 ao dia 14 tiveram todas as solenidades do mes I Dia 12, dia santo de guarda, datos de Cristo, bem como ex- Comunhões, 6.860, senõ.ó 230,: 
Pe .• José Ribeiro . .Viana, confissões e comunhões gerais ! de :\Ia ria, finalisaudo-se o consagrado ao '· Co1:1rns Chris- tremoso defensor da fé catúli- primeiras comunhões; batiza-' 
Secretá.rio do Bispado. cias diversas associa<;õe;; i•eli- 1 mesmo, por uma g.randioqa I ti··, houve :í Missa;l': fi-6-7-8 e ca. Eis a triaca com que conta Idos, 194, - Destes 194, note,.' 

!orõcà.ba, 6 de junho de 1!141. giosas ela pa.rõqnia. No di;~ 12 1 procissão, na tarde <lo dia 1.'' 1· 10 horas. A tarde magnifica Araçntuba parn o seu movi- se que 70 foram filhos de ja-i 
Mls,sóes na Diocese. -- Frei realízou-s-e a procissão de Cor-! de junho; e eom uma hril1ian- Procissão. de~filou pelas ruas mento católico. Com esses tri's, poneses e feitos gratuitamente, 

Virgílio de Dreg!lzzo,_ cnpuchi- pus Christi. _ \' te oraçflo, de um notável ora-! <la cid<ule, com o SS. Sacra- sacerdotes distintos e amigos, J pelo Revmo. Pároco, sem pu
nho, pre·gou em Quadra e Mi- 1 Finalmente ,no !lia 15 foi ce-

1 
dor sacro, em seguida, eom a mento. a popula.çã.o ara<;atubênse nu- tro interesse que o ingresso de 

rrrnda, na Paróquitt de Tatu!,! lebrada uma Missa Pontifical, l Bençãn elo SS. S~c:amento, j'oi Visita . Pastoral ~- Durante ferirá gnindes luc.ros espiri- novos cristãos no seio . da.. 
e dam.os o resultado: . · oficia.da pelo Exmo. e Revmo. · cncel'!'ada a. fe~qt1v1dade. 1t estadia de s. l~xcia. Revma. tua is e morais, alem de assis- Igreja. 

QUADRA - ConrisRõe·s 650, Sr. Bispo Conde n. Fra1:cisco J Durante os quatro últimos D, Lafaietc Libanio na cidade, 1ência religiosa e cultural em Casamentos, 32. Frequentam 
Cotn.unhões 900, Com. de Ho-: rle (;ampos Ilarr-E>to, ass1st.l!)o I rllás, de maio, foram realiza- realizou-se conferênci.as reli- todos os pontos de vista. os diversm; cent.ros catequfsti-

RIO PRETO 
Afim lle assistir no Congres

to Eucarístico que se realizou 
na cidade de Botncatú, seguiu 
no· dia 4 para aquela cidade. 
o· Exmo. e Revmo Sr. D. La.
faiéte- L!banio, Bispo desta 
Dfocef!o. 

~uns jovenf> :_iiT~inas .... que !!e 
apresentam cotn. nobre entu
siasmo, para qu-c o festival se 
revi~la de brilho lnvnlg:u·. 

ROCINHA 

clas na matriz de São Domin- gi-0sas, para crianças, as 14 ho- cos, perto de mil alunos, sendo 
, 1 d t· . ras, nos dias lfi e 16 pelo Obras da Matriz: - Cre- somente na Igreja Matriz, 620;· 

gos, 1188ta CH ª e, no a.veis pre. nevmo. Frei Guido. ' mos qne em setembro vimlou- nos outros diversos centros de 
g·ações pelo. Hevmo. Fi:ei Gil _ . , , ,· ._ '" 1 ro teremos pronta a nossa bairro, em número de 4, fre-, 
}faria, dtt 01dem F.ranc1senna. Houve c0.1,c1cnri.rn pa.1a mo-

11
. . ,

11 
. 

11 
. 

a l' 1" 1 6 17 . 20 1 greJa , · a tnz, orgu 10 da <'l· quentam as aulas de catecis~ 
1
1 e;. s nos e ias "· • e ,,as I dade e prédio q11e ~. e clestaca ....l • d 300 · 

Mês de Jlmho - A l.º <le: horas, pelo F:xmo. Snr. B" · - ., · "Iº• para mais. e menmos 
1 ispo pela im11onênciu ele suas for- e meninas. O catecismo é dado 

innh_o p:p., h~uve ~es1:,a,..ddade Diocesan~. . mas e abrigo seguro aos que por 22 catequistas, dirigidas· 
6 llHSl'lflS. a s~ber .,-6. • ·' ,30-8 

f! Conferencias para os moços necessitam ,dtl eonfo,rto espiri- pela Exma. Sra. D. Matgaticfa .. : 
10 Jrnras, --realizando numerosa J)rincipalmente para os do Tiro t.ual, Projeto eminente elo alto Matos, presidente da Cong~e-, 
e brilhante· 1.ª Comunhã·o lias ele .,Guena, nos dias 16, 17 e JS, espírito construtor de Araça. g - d D t · e· t" 1· J , 21 1 1 1, 1 ~ açao a ou rma .ri$ "' e 1-,

1 Mês de Maria -~ Fot magní- ! cri~nças <la. _Paróquia, na Missa ª~ . 1.~ras, pe O ,evmo. _ 1' roi i tuba, der do elemento feminino ca-· 
Em beneficio das Obras elo fico e fervoroso o triinscorrer Idas 7 horas. 1· 

01L :\Iarw. 1 tólico de Araçatuba. Dizer o, 

~ntuárlo da Aparecida ela Boa das solenidades em honra ~e . Realizou-se,_ também nesse. A~ conferênc_ia;; ·p~)-~ as Re- Congresso Eucar_ístico Regio- 1 que tem f~ito_ D. Margarida. 
Vista a companhia Teatral Nossa Senhora durante o mes I din sua reuniao mensal a As- nho1as casadafl e v111~aH rea-1 nal. ~- Será organrnaclo em se-1 Matos, aqui nao caberia. Ac
",Joã~ Rios" ofereceu um gran- de maio. Os fieis acorre1·am I sociação do Rosário, com óti- I Iizaram-se no diu 9. às 20 ho. tembro, c·om a graça de Deus. 1 seu espírito incansável e àli 
dioso espetáculo no dia fi às ao templo paroquial em maior 

1
1 mo eomparerimento de Chefe!'l., r~s, pelo Flxmo. Snr. Bispo Em, '.1úmer~ pr~xim_o daremos j suas gentilfssimas auxiliares~ 

2115 horas no Cine-Teatro Ric número e fe.rvor do que, nos I Iniciaram-se dia 2 deste Hs n10cesano. , not1c1as mais mmuc10sas desse 

I 
Araçatuba muito deve. 

P;eto onde obteve grande ren- anos anteriores. Não foram solenidades, dedil'ado ao Sa-1 Pa.ra -0s homens no. dia 20, grande certame de fé religiosa, -
d·a liquida em benefício de uma pouco~ os frutos recolhi<lm; 

1 
grndo Coração de Jesus. , às 20 horas, pelo Revmo. Frei nrcparativo do grandiloqncnte Páscoas: - Foram realiza..' 

obra que todO'S os riopreteu- ne>ste mêl'l de gra<;af! e benc;ãosj · i Gil :.Jaria. · Congresso Eucarístico de São/ <las diversas páscoas sspecia-
ses esperam o término das ele Nossa _Senho_~_a. pois ~'.111:a: Oi~ 6, 1.a sext~-fei:a do ,mês,; Dia 20 __ frsta ,lo Coração de Paulo em 1943. l lizadas, co~?.,ª.dos intelectuailr 
obl'itR' ainda flste a.no. f,; mm na Pia. Un1,t0 das l Ilhas I ho1nc grande nun,e10 ele Con- .Jesus, foi exposto, üs ?:,lü ho- . , dos come1e1,1rios, dos bancá, 
bem de \"f'r qu? ? magnífico de Marin 8 moeus e 17 ,moços füisões, Comnnhôes, nssist?n-' raR, 11::i Sua ('aJ)ela, 0 S.f;_ Sa- .Visita Pastoral._ Aro<;ntu-1 rios, da!'l criançns, elos estu, 
templo, de fé <'.l'iSla, que o.pre· ingr,essaram n~ Congregaçiio I cifül às Rezas, e :is .\Hssas, et e. ' cramcnto. adorndo, dn dia, ])<'· . h.~, 1·cc·e:Jeu .. 11? dia 11, o seu : dant,es,_ das d~mésticas, esta 
r:ental'it ll?l justo orgulho P_~ra l\Iariana. No dia elo !'ncerra-1 ! 1::tR moé;a.R e pelaR~.RPnhoras, l", 1 Il1HP~_- S. Exria., H0vm~. Don: i n? 11lt1mo do1;11rngo, Pelo mo~. 
e, no1<sa c1da<le fl toda a regmo, mcnto rlo mês de i\Iaria, rr.a-1 Din 8, 2.º domingo do mês,, ü noite. pelos mo(:os e pelos, Hem.~quc Ces~1 ~ernandes ,vn~ento oM~do: ga~a~tfl·Be 
necessita pelo v~lto ela obra, de l li1.ou-se com grande neompa. 1 a Pin Uni:1o r0alizou 8 u:l ses- 11omens. 1:Ioui,t?· .'.'º 111 gi.andes p~mnas .. maior c~n;-or.ren.c,a de f.leui pa-
rnaior munerá.r10 para a sua nhamento e hrilho im1>onentP ! • Sua. J<,xua. Hevma. vr.rn em ra o prox1mo ano, quando en. 
eonclusã.o. Uma linda f.esta no procissão. tr.ndo o nosso ama-1 .J U N D I A I' visita !iastoral, 1~1Hlor. aquí pér- tão a Igreja Matriz estara 
Colégio Santo André pr.ó cons- do Vigário, Revmo. Pc. Lt,iz maner1do até o dia 1.,. Durant0 · 11ronta para receber, com maiot• 
trução do Sr.minário Diocesano Gpis,. -proferido belíssima: ure- i a sua permanência foi adn7'.'- . comodidade, maior número, 1.h1 
.As-· R-evmM. :Madre do Colégio ga<:;ão. . 1 Congregaç:'o _Mariana . da ral: Primo F'~li J>pini _l rc-no- \ nistra~lo o Santo Sac.ramento ! católicos. , 
$anto André, prestando a sua · 1 Imaculada Conceição e Cristo meado) -- 1.0 Secretúno: .Jo- do Crrnma a c;,ntenas de pr.s-
colaboraçã.o na campanha ele Comunhão Pascal: - ncali- 1

1

. Rei (Matriz-cidade). -- Pelo sé P. :\fnrt.ins - 'l'esoUJ·eiro: \ soas. o C'risma foi administra- Procissão de Corpus Chrlstf 
qbtençâo ~e recµ·rsos pâra ._as I zo1_1-se no dia 22 de maio a ('.o.· R_ evmo. Pe. Artnr Ricci, foi 110- .Jo:::é Martinr.lli (re-nomeado) 1 do ninda em diversos bairros. - Dia 12 ele junho tivemos a. 
9bras-do Seminári_o Dio_c_esaJJo,' :munhão .Pas_ca.1 dos a.lunos do I meada a nova diretoria qne - Consulto!': Anh'ínio nreza tendo Sua Excia. Rcvma. rr.ce- grandiosa e eloquente procis· 

,est~o, ª!ora empenhadas na _or- Grupo Es __ colar. reg~rá. os clest_inos ela C:ongre- (l'i'-no!1ie_ado) - Auxiliar: _.~ri bido cl'e t.odos os_ ca1ólicos gran-1 são de Cristo Sac.ramenta,(11)., 
ga.1l1zaçao de uma bela e sim- 1 gac;ao na gestao de ma10-41 a P. 011ve1ra --- Mestrr ele !\o- de demonstraçao de carinho homenagem ele Ar~tuba-éat6-
patjca· festa R ter lugar no Reforma: - Flstá i::endo ult.i.1 maio-42: viço e Lei1ol': lrinen Dolce -j e nmi1.ade. "t:fo dia 14 Sua. lica a st>u Rei e Senhor. ,; 
próximo <lia 10 no salão de ren- mada a ·nova planta tmra a re. l Presidente: Francisco Lcone Orador: 11 .i\f:ntinP!li (1·e-no- Excia. proferin belíssima con-
t1tõe1j1 ___ .. __ d~quele educ~ndá'rio. _forma _'.ln M::i.tri:i: e qn,:- _ s;,rá 1 - 1.0 Assistente: . Guilherm.~ meneio) --- Bibliotecário: Ro fnrêncía. ,Jedic::i:da t:>Sperial- T O D O ' C A T õ L. f C O 
Contam, r• claro, essas ilustres mihmetidn--·--à ···aprova1;ao rb 1Jnfeltlt: ~ 2.0 _Assistente: ,Tu- meu Cozzo -- D1re1or de :Mt>- mente, à ohra das Vocar:ões d e v e I e r 0 
tlilci_osa:s, com o cpncu,r,:ip rle I R.evmo; Sr. Bllpo Diocun.no, lio AJn.s:n.d"" -- "Q"ret~rio-Ge- uorA.s: ·A,j.rtou :\larchiori., Sacerdota:i.., e de ~1·an~e tnte- " 1. E (i I o N Á R 1 .. O w. 
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A assinatura do pacto turco-alemão durante esta semanal 4'\Y · 
causou profunda sensa<:i"to, e veiu acrescentar-se ao despre~- í. --"""'"!'!"'"""'""""'"!"!''!"""-~~'!!"'!"""'~"""'!"!'!'!"""'"!!'!.'=-"""""'"""'"""'"""'"""'!!!!!"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'~"""'"""':!11!''!'1'!!"""'"""'"""'"""'!!!'!!!!!! 
tígio britânico. ANO XV 1 

Contribuiu muito para isso a posição _nitidammlte anglo
!ila mantida ·pelo govêrno turco desde há muito. 
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da a!i~~~:rf!Et~-:~:.se:~(:IS:Spr:::::ib~~r::rl~:r; :s ::

1

::::: o· prohlema edu11 !1111on!l1 n!I 1mlír1· Sla do Nort0 
(!eseuvo1v1dos durante 1ongo tempo para êsse fim, e que se li IJUIJI UI U li O IJ 17 
r:renunci~ra.m com 3:, nomeação de Von Papen para o cargo 1 · , 
ae embaixador a.lema.o em Anka.ra. / ri f d"* • / d u,,.. fll.. J/ St d ti d 'W"º '' d F"/ d /ªli 

Desde que Hindemburg o salvou da morte - na oepuração I mpO an e (J I-.OT/a O ~a ITl0 C a.n ar, an • 1meS e / a e u8 
nazista em que Rohem e,.inúmeros outros chefes foram assas- Dizia o Santo Padre Pio Xf têncja de Deus, da d0pendên-l Suas criaturas, vem a consti-1 ção para com a pátria, que, 
sina.dos, Von Papen. que havia traido Bruening, entregando o que, muito mais qÚe os :úen- eia e, da respons.ahilidadc do tuir uma base _necess{~ria a consciente ou não, pode con
goyêrno do Relch a Hitler, tornou-se um instrumento ficlel!s- tados contra sua soberania, homc>m perante êsso mesmo tôda educacâo. Sem êsse co-: fiar mais nos cidadãos que i'e-
sirno do fuel)rf'i·. muito mais que a usurpa<:ão 

Dispondo de grande inteligfü1cia e cultura. de argúcia e dos l<Jstados Pontificios, que o· 
finura :;c,111 igual entre os rolaboraclores do Hii.h-.r, q11as0 lo-

1 
fechamento das Congrega<:õeR 

dos brnWis e grosscirns, Von Papen JH\sson .a constituir o :.,religiosu1r e o confisco das pro
nwlhor E>lemento para cinicamente afirmar e convencer a t'.l-1 p,riedades eclesiásticas, ferh1111 
dos das promessas alemàes. 1 e faziam i;angrai: seu coração 

lniciando a sérin com a fürnina! urn da c•o1worda!n com a de Pai da Cristandade os gol
Santa Sé, totalmente clPsnespoitada por llitlf'l" c seus seq11a¼o-;, 1 pPs desferidos Pelos inimii;os 
Von Papen tem J)f'.,rcorrido .u; capitais curopé•ia,-; prcparancl.o da verdarle no sentido ile; atra,. 
os golpes nazistas - e tem sido diahoÜcamcnte bom f\Uc·cdido.1 vez da escola leiga, .afastar 

Porisso sua presença cm Ankara traduzia bPm o into-- ·as crianças da sombra ácolhe-
rêsse alemão em atrair as simpatias da Turquia. dora da Igreja, 

:VIas a êsse elemento juntou-se .para convencer os turcos, Vemos o reflexo dessas pala-
os sucessiYos e inexplicáveis fraca;sos britânicos nos Balcans vras num editorial recentémen
e 110 Mediterrâneo oriental. · te publicado pelo _"Catholic 

A perda sucessiva da Rumânia, Iug.o-Slavia, Bulgarla, Standard and Times" de Fila
Grééia e finalmente Creta, ao lado dos insucessos ingleses delfia e que o.baixo transcreve
na Líbia, muita· cousa de forma extranha, levou Q govêrno , mos. 

turco ao :Pacto de não agressão com o Reich. l 'RELIGIÃO E PADRÕES 

1 
EDUCACIONAIS 

ev1·T--E 
ABDRR[CIMf NJOS IU 

r 
"Um orado1· na recente Con

venção da Associação Católica 
i de Educação teceu comentá
! _rios favoráveis a respeito ·doE 
, progressos feitos nos padrões 
1 oducaciÓnais pelas autoPidades 
; públicas. Aconselhou seus ou
: vintes a pôr as instituições, ca-

tólicas de ~nsino a par dêsse 
•,lli-0V1m~nto;Í m(is : fl-izou que, 
nes$C :ifã ·;1e ·: ac:ômpanhar os 

, progressó:-i 'dos . estab6ledmen-

Confie seus prédios à nossa orgapi-:,: 
zação que· au~nentaremos seus· 

rendunentos .. 

Zeiadora Prediál't' 
AD:\-!f;\/IS'fRAÇAO PREDIAL, ,:O~USSÃO !l'í~ OU 

('01\IPRA DE niúVElS POR CON'l'A PR(>l'RI.<\, 
COBRANÇAS DE ALUGUEIS ATRAZADOS. 

ADEA..VTAMENTOS SOBRE ALUGUEIS. 

8ECCÃ0 BANCARIA: 
UEP<>s1Tos coltr .l uaos MENS.-us. 
. . . ôlisêONTOS r:!\r GEU.U •• 

1 
~ 
J Renato Alvim Maldonado &- I~'ilho 

1 
HUA .JOSÉ BONIFAC10, 39 -- 2.º ANDAR 

N. 8. - Sõbre nossa idoneidade, quaisquer informações. 

&.!!!WGW FONE: 2-2;:1 -o- ~~ P A UL,0 W 

tos leigos, os -professores cal.ó
. Jlcos não deviam perder de 
1 \'lsta o fato de que a educa
' i;ão católica marcha" para um 
: objetivo dife.r11ntc do visado 

pela educaç,ão leiga,, 

'UMA BASE NECESSÃRIA 

1

1
' A yducação catúlir.a justifi-
ca sua, existência J}Orque é ·o' 

1 Único SiSt.Pma qnc i'Onl!Jletfl-
1 menti; cd uea a criança por nito 
; sómc,nte :uir,str:í-la i;m assun-

toR Recul:t.res, mas t.arnbér;i no 
conhecinrnnto rtm: verdadc-s da 
religião. Os Pd11cndores caló
licoR i:iustcntam, com raziio, 
que o conhecimento rla r,xis-

O Colégio do t;agrado Coração-, en1 Mannattan, onue se realizou o últrmo congre~so de Pa;: 
Romana, é um . dos grandes institutos católicos educativos dos Estados Unidos. 

Deus f! rlos 1leY,;1·cs cl0co1T011- nh0cime.ilLQ, nma pnssoa vi~n 
tcs cios ctirnilmi dr, ])pus sôhrn apenas p:tra esta vida, p:)is 

pci·manoce na ignorancia do 

ccheram uma r,ducac:ã.o católi
ca do q1w nos produtos ·saidos. 
da e,;cola lPiga, 

Quarto Congresso Encaristico National 
fato de que esta vicfa é apP
nas iun meio para atingir um 
fim. Guiado apenas pelo ensi
no leigo, eia desconhece ser 

-A RESPONSABILIDADE 
DOS CATóLICOS. 

1rncessário ordenar sua yicla Os católicos são com raziia . 
REUNIÃO DAS DIRETo'RAS DE COLÉGIOS FEMININOS 

PrP.sidida por ?1-Tons. Ernesto ele Paula, presidente da 
Junta Executiva do quarto Congresso Eucarístico NaciÔnal, 
renlizou-se dia 16 do corrente, ús.14 horas, no :csalfto ela Cúria, 
a reunião das diretoras dos colégios católicos· f0mininos da 
Capital para a aprc,sentação do relatório dos trabalhos reali
ii::idos no pl"imciro semestre. 

Após os avi,;os e informações do l\<Ions. preswente, 10i 
feita a entrega, cios donativos angariados, cujo resultado é o 
.seguinte: 

Exti;rnato Sfto José, 20: 000$000; Colégio Des Oiseaux, 
14:694$000; Casa Pia São Vicente de Paulo, 1:680$000; Colégio 
Santa Inês, 1: 450S900; Colégio Santa l\Iercelina, 1: 115$000; 
Colégio Sacré CoE>nr de Marie, 1: 100$000; Colégio Sagrada Fa
n: ilia, 7208000; Externato Sagrado Coraçào de Jesns, 5508000; 
Crérhe Baroneza de, Limeira, 535SOOO; Escola Santo Adalberto, 
5208000; Exte,rnato Nossa Senhora Auxiliadora do Brás, ri03SOOO; 
F,x!enHtto Süo Vicente de Paula da Penha, iiOOSOOO; Colégio 
3iio Paulo da Crnz de TurnruY"í, 600$000; Semin{,rio ela Glória, 
íOOSOOO; Externato Santa Ccciiia, 300$000; Colégio :Madre Ca
,;rini, 3008000; Colégio Assomption, 300$000; F:scola. Doméstica., 
:,ooSOOO; Colégio Santa Gema de Tremembé, 200SOOO; Instituto 
Dona Plaridina de ::\logí, 200$000; Colégio Santa Maria, llOSOOO; 
Instituto Padre Chico, lOGSOOO; Colégio Sagrada Familia de 
Salto. 100$000. 

COLf:GlOS :.\IASCULIXOf3= - Liceu 

centraçao religiosa, multiplicamos e arnrvoramos nossas co- neste mundo ele modo a se pre- ciosos e justamente orgulhosos 
nmnhõe,:, redol;lramos as orações sinceras e profundas, supli- parar para uma vida feliz na, de seu sistema escolar por
canelo a Deus ~() dignasse proteger e coroar ele JÍleno êxito ó eternidade. Não tenrlo conhe- 1 que. por meio de seus esforços 
nosso esforço. pequeria parcela escondida no movimPnto gc.ral cimento de sPns dcY·eres para pessoais, têm produzido resul
qne vista a glorificação de Cristo Eucarístico. As t ri'-R divisões com Deus, o homem tamh,1m ; ta dos· muito superiores àquele~ 
pequenas, médias e maiores, puzeram-se frente a frc,nte em deixa de tomar conheciment.o' rlas instit.uicões de ensino lei
linha de combate e tendo -;nício a. honrosa pugna, cada setor ele sens deveres parn com as · gas ou que· vivem a custa de 
inflamado do mesmo ideal deitou mãos ele suas armas - -· armas n·iatnras rle Dm1s P, muito fre-: taxas. Sabem eles, através dar~ 
nobres, armas infaliYeis: comunhões, visitas ao San!fssimo, qnentemente, trilha, a senrla · lieõcs ela História, que na vida 
terços fervorosos. O número desses atos de dc,voção elevou-se da Injustiça, atra vês de tôda. normal das nações, a cidadania 
de manei.ra consoladoi·a intensificando nossa piedade cucarís- sua vida. Si consegue realizar que melho.r se comporta é a 
tlca que nossas Mestras procuram orientar sobretudo no seu seu !Jeal terreno, pensa ter as- cidadania, e que nas rrises que 
aspecto de sacramento, l'eservando para o segundo semestre I sim a~ingiclo a finalidade de surgem de tempos em tempos 
o aspecto de Sacriffclo. Tivemos além disso que demonstrar1 sna vida, e os dias que lh.e na vida de um país, os clda, 
no terreno prático nossa capacidade e heroismo. Ainda os restam para viYer sf10 vários dãos que ma.is denodada.mente 
me~mos três_ grupos numa po.rf!a emoclonan.tc trataram ele an- : ~ciosos. Si não cons_egue b~1~1 enfrentam as dificul~ades são 
g-ariar donativos, pois, um Congresso corno o que Yamos viv·er ox1to. através de me1r,.~ log1L1- os que foram verrladeira. e com
ni:\.o se organiza de dia para a noite, e sem os fundos neressá- mos, visto que a rcs110nsnbili- plc,tanrnnf.c Nlucados. os cida
rios. A prova disso, tivemô-la nós nas pequC'nas ·ronfcr{inc-im; - clacJr, pelos sc,ns atos perante dãos. qnc, a.prond0rnm _nas c>i
que nos foram proporcionadas pPlas :\ladres e, qup justanrnnte j nrus nüo J'ez parlo rle sua cclu- colas c,atólica8. antes i)e quai,;. 
tiveram como fim pôr em evidência o cirnt() e os sar.'."iffoios j c·ac;üo, constituo ele 1;crmanon-: q1rnr outras, que eles foram 
que requerem essas estupendas manifestaçi\es da fé católica. ! temontc uma ameac:a para a feitos para o serviço rle Deus. 
Foi fixa.d~ no •· haU ·· ,em cartaz muito sugesüvo representando sociedade,. e s: tornar,~ real- que êsse serviço n·ão pode ser 
um artístico ostensório e sob o mesmo, três bolsas. uma para l mente nocivo si a p,rc,ssao eco- completo a menos que eles 
cada batalhão do colégio. Desde o primeiro rlia as nossas irmü- 1 nêimica. se tornar muito foi·te co1wedam a seu pr6ximo um 
zinhas do c,urso primário estiveram à frente. Foi mc,smo es- 011 as seduções do m~mdo o cn. i a:11or igual ao que dPqicam a 

Sagrado Coração de pantoso o seu ardor e a bolsa reservada para 0las começou a vo!Yerem Pm dmnaz1a. i si mesmos. e concedam às au-
estufar de tão recheada! Tivemos uma deliciosa tarde feriado I t.oridarles legi"timamente cons-
com '·lunch" no jarc;lim, pescaria, rifas, corridas. Cada diYisüo, CONTRA O ABRANDAMENTO: tituidas a obediência que é o 
teYe a. seu encargo um· "buffet'' sendo o rlas média,; o que, DA VERDADE 'l r3conhecimen-to ele que esss 

Jesus, 2: 050$000, · 

OS TRABALHOS FEITOS PELAS ALUNAS DO COLÉGIO 
DAS CONEGAS DE SANTO AGOSTINHO (DES OISEAUX) mais rendeu. As grandes também prepararam com carinho um autoridade, vem ele Deus, , 

'·lunch'' na casa. duma delas e o· lucro de 500SOOO verteu em Qualquer educador católico, 1 • Os educadores cató~icos, à 
3.s 12 horas e 30 de ontem o Exmo. e Revmo. :.\fons. Er- benefício da bolsa do cartaz. E assim, cada vez novas vitórias por c?nseguinte, q:ie abrandar j vista das ci_rcunstanc1as ho. 

ncsto de Paulo, D.D. presidente da Junta Executiva elo IV jam sendo anunciadas, isto é, duas vezes por semana, quando as verdades rellg10sas. para I dlerna.s, precisam,. te~ bem à 
Congresso Eucarístico Nacional esteve no Colégio des Oiseaux a mestra encarregada lia a lista dos resultados a torcida era mais alto proclamar os chama-! tona de sua cons_?iencias a --rer
a convite das Revelas. Conegas. Conduzido ao salão de testa, ensurdecedora! O fecho brilhante desse mês tão movimentado rlos progressos da ciência. trai! dade de que nao podem ser 
onrli; se achavam todas as alunas devidamente uniformizarlas. ,

1 

tivP-mô-lo no dia 27, por ocasião rla festa cia8 '.\1arlres Prefeitas. a confiança que nele foi depo- i bons cidadãoR neste mundo, 
<.u\·i;I s. Excia. a Jeit.u.ra do rel_atório que abaixo segue: :is• quais oferecemos' as nossas 1-ioisas com as si;guinteR impor- sitada. De fato, a congregação I nem cidad~os dignos do· Reino 

Exmo. e Revmo. Snr. Vigário Geral. tanciaR: PEQUEXAS, 6:054SfiOO; GRANDT•,8, 4::1fi2$600; MÉ- rle qualquer escola católica ou I dos C<5os s1, antes ele ~ualqu:r 
J<}nche-nos de desvanecimento e de júbilo a honrosa visita li I;IAS. :1:949$800 perfazendo o animador total de 14:~G6S900. os professo.res católicos que di- outro esforço educativo, nao 

de v. Revma. que assim nos distingue com mais uma prova de 
I 

Entusiasmadas com tão lindo resultado e depois de tanto tra- minuirem a importancia do en- orientarem seus alunos no es
sua paternal bondade e dedicado interesse. Conhecemos o ar- 1 balho e generosos sacrifícios. temos a certeza de que o IV Con- sino da doutrina católica, on tudo da doutrina católica em 
doroso zelo que O anima na preparação do Congresso Euca- ! gresso Eucarístico será uma. erlificanle e grandiosa mànifesta- que sacrificarem êsse ensino sua integridade"• 
rístico e as atividades em que \". Rc,vma. se desdobra afim rão -de fül€1idnde·e -adoração no Sag:i·aclo C'oinc;'ão F.pca.rístico no altar rlo falso deus da •·tô-
de que seja completo o triunfo de Jesus Hostia na terra. pau- de .Jesus. ::a-importancia" ao conheci-! 
lista. Queira permitir-nos que lhe protestemos a nossa respei- ,t\o receber a valiosa contribuiçfto l\lonsPnhor Pre,ii- mento leigo, se tornam réus, Lt::R E PROPAGA.R 0 
tosa solidariedade nêsse sentimento e o desejo que temos de dente ela Junta vivamente comovido agradeceu em nome do por dissimulação ao se apre- i ' ' 
ocupar a vanguarda nos movimentos que se empreenderem em j Sr. Arcebispo todos os trabalhos e torla.s as orac:ões feitas I sentarem sob o estandarte da'! " A, O ,. 
vista ela glorificaçãó de Jesus pelo Congresso E:ucarístico. Peço pelas Irmãs e Alunas do Colégio em prol <lo TV Congresso e I Prlucação católica, são réus por LEGJON RI 
venia a v. Revma. para referir-lhe o que já fizemos nt"lste fim.! concitando-a/: a trabalharem e a rezarem sem cesRar pelo maior deshonestidade para com seus' 
Durante todo o mês de maio deRenvolveu-so ardorosamente brilho do granrlo certame eucarfstico. AP-rcsc-f'nte-so ao rpsul- alunos que .se Y0m ludibriados :f: DEVER DE TODOS_ 

110 colégio a Campanha em prol do Congresso Eucarístico. Com- tado acima mencionado, a qtiantia rle 345$000 proclulo de um no seu. direito a uma educação 
preeud~do a sua im-Pórta.ticia e o significado dg. vindourg. cem· sorteio de u~ __ dlstintivo uo Conirnsso. completa, e sã0 réus po,r trai-! os CATÓLICOS 
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Ano X~ Diretor: S'J,O PAULO, 29 D~ JUNHO DE 1941 
Dt-re~nte: 

PLINIO CORR~A O-E OLIVEIRA FRANCISCO MONTEIRO MACHADO 

,,:-: =,~:,.re;::.:.:,:º;·A margem d o "e o n f I i to» te uto -russo 
Papa Pio XII designou um cien
tista brasileiro, o sr. Rocha Li
ma, para ocupar uma cadeira na 
Academia Pont.!fícia de Ciências. 

Essa Academia, que é hoje um 
aos mais altos cenáculos cientí-

I - Ensina a Sagrada Teolo-1 
gí2, que são três os inimigos ca
pitais de todo o homem que pro
cura atingir sua santificar,ão: o 
mundo, o demônio e a carne. E, 
por isto, a Liturgía manda que, 

. f1cos do mundo, conta entre seus na ce1 imônia do Batismo, o neó
membros as nuüorcs sumidades fito renuncie expressanwnte ao 
que se tem destacado nqs mais domínio tirânico d<>stC's ad,·crsá
vari~dos ramos de'. saber. A in- rioR, sem o qn<' náo poderá ser 
ctn.sao de um l.lrnsileiro na gran- n·almente nm i-;eguidbr de Crh~l-0. 
<le i11-~ticuição 1uncl:1cta por PiJ' ,\ vid,t C'spirilual dP cada .d
XI representa, além do n•c·o1llH'-
ctmento dos méritos do ei~ntisLa um Sl' t'l'SentC' cl,i a.<:úo. órn mais 
agr,a.ciado, uma distinção que intens:~ óra menos, clesLes trés 
honra todos os círculos ·:intelec- fatores, contra os quais o h·.imem: 
tuais pátrios, e que constitui luta com os recursos de sua inte- 1 
mais um expressivo testemunho ligência e de sua vontade, iiu-1 
da grande benevolência do Pon- minadas e robustecidas pela gra- , 
tifice gloriosamente 1·einante, por ça.. 
nosso BrasiL 

Publicamos em outro local n~. 
cbservações que o conflito teuto
russo nos sugeriu. Pa.ra esta sec
ção, reservamos apenas a:lgum 
comentário acerca do discurso 
em que o sr. Adolf Hitler anun
ciou a declaração de guerra do 
IIIº R<'ich à U.R.S.S. 

Como de costume, as aprecia
gões de natureza meramente tem
poral não nos interessam. Abste
mo-nos, pois, de verificar se a 
culp,a dessa nova guerra cabe a 
um ou a outro dos combatentes. I 
Só o aspecto ideológico do pro
blema merece nossa análise. 

Deste ponto de vista, :> do
cumento apresenta um interesse 
transcendental. O discurso pro
nunciado pelo "Fuherer" em ho

. ra tão solene, e difundido insis
tentemente não só em todo o 

Qualquer pessàa erraría gra
vemente, se,. fazendo a análise da 
vida espiritual de outra - de 
um Santo, por exemplo - abs
traisse de um desses três fatores. 
E!es atuam em todos os homens, 
se bem que de maneira sempre 
diversa de homem para homem, : 
e ubst-rair de qualquer destes três, 
adversários seria para o histo- : 
1 iador ele uma alma uma renun-1 
eia completa a qualquer tr.r.balho . 
histórico e crítico realmente feito. · 

II - Essas verdades são ge-1 
ra1mente admitidas, como tmn
bem é geralmente aceito pe!'.)S 
católicos que a história de um l 
homem é, e.;;sencialmente, a his
tória de sua alma. Todo o rcs~ I 

todos. os 1·e
cursos de sua 

intel i g ê ncia 
para os com
bater. De lon-
ge, urde o 
principe das 
trevas seus 
embustes, pi:e-
1lara lenta-

mente as cri
r.iciente e gra
dualmente os 

i:l.contecimcn
,os até prepa
rar aqueles es
tado de- espíri
to que-'lhe per
mitirá desfe
char o ataq1Je 
tão ambicio
nado. Ora., se 
llá wna ação 
reguida, inte

ligente, articu
lada, pela pos
se êie uma a1-
ma, como não 
se admitir u'a 
ação !ntellgen-
t e , seguida, 
articulada, pa
ra a posse da 

mentalidade 
de um povo 
inteiro? 

Isto quanto 
ao que diz 
respeito ao de
mônio. Veja-
mos o que se 
deve' pen.sar 
do mundo. 

território germanico mas .no 
mundo "futêirô;' éonté~ uma 'vôi·~ 

to são acidentes que só interes-1 
cam na medida em que a alma 
deles se serviu para se aproximar, 
de Deus, ou por eles se deixou : 
dominar e· separar do Creador. ! 

_·Infel\~14!en~,t:i .;~i.;çm.~,E!§.S_~~-?' ;;'.~'."';:_;;.:~~:~~':'.}~~;;;7"::.'.'!"t··;;!\:~,~"':r''~---.,..;:.,.;,.;_,,.,,,~.:---:..,~~~*:..:...,,~à~'--êm:·~~ 
grandes verda,tles não são trans- . A' ab~rra~ão. :~a:t~·a2:l,~Ír!o, éle. imaginação Ídiondà, ·mais fertil. que' à doi; do não fala, Illenorisada explicação dos mo

tivos que levaram o IIIº Reich a 
empreender esta nova guerra, e I 
constituem por isto um documen
to feito com a intenção de va- i 
ler, perante a opinião pública 1 
mundial e perante a História, \ 
como justificação de motivos da 
A·lemanha. O documento é ex-

(Conclue na 7.ª pag.) 

plantadas pela generalidade das sdv:iets:.' -uma· par6dià, da procissão do SS. Sacramento, levando no evidentemente, 
pcssôas para o campo da His- · •_l'.ost~_ns~rfo" · a'' cr.t.Íz gamada, percorre as l'Lras ·de Hambur,:10. no mundo ma-
tóri.a dos povos. Se a história de I ter ia l. 
um individuo é sobretudo e es- Teologfu. que;-\ssim éomo peran- I - Na Liturgia tlo Santo Ba- O "mundo" no sentido em 
sencialmente a história 'de sua te Deus cact'a, a1m'a tem sua res- tismo, faz a Igreja com que os que a Igreja emprega a pa
aL'lla, é obvio que a história de I ponsabilida'.qe própria, tambem as neófitos renunciem ao mundo, ao lavra, é a: humanidade, o meio 
um povo é sobretudo e essencial- coletividades humanas como as demônio e à carne, e as sentem ambiente. Esta palavra tem, na 
mente a história daquilo a qt.e 1

1

• _famílias, as cidades, as ~lasse:5 sobre os escombros da dominação Escritura, duas signüicações dis
se costuma chamar a mentali<lade sociais, os países, tem responsa- destes três inimigos o edüício da tintas. Segundo uma, indica toda 
d:i pa.is. É ponto indiscutível em b!lid.ades coletivas. vida espiritual dos filhos de a sociedade humana. Segundo a 

· ' Deus, outra, apenas a parte má dessa 
sooiedade. Assim, Nosso Senhor 

Transcorre boie o n~talício 
II - Não se trata aí de uma emprega a palavra no primeiro 

figura literária, ma-s de uma rea- sentido, quando diz que quer que 
!idade objetiva e indiscutivel. · o mundo inteiro arda com o fogo 

Para se ver isso, basta consi
derar que um povo tem .respon
sabilidade própria e definida pe-
1·ante o Tribunal de Deus. E um 

sobrenatural que Ele veiu trazer 
ao mundo. E empreia a palavra 
em seu segundo sentido quando, 
na agonia, se recusa a rezar pelo 
mundo. 

do Exmo. e Revmo. Sr. l'lúncio Apostólico 
Os católico,; br::tsileiros ce

lebram hoje uma data que lhes 
é extremamente grata: o na
talício do Exmo. e Revmo. Sr. 
Núncio Apostólico, D. Bento 
,\l0i~io Masella. 

O ilustre {liplomata pontiff. de Pontecorvo, na Itália, nas. 
cio, que com tanto brilho e de- cido no dia de São Pedro. 
dicaçüo vem servindo a Igreja Servindo inicialmente como 
no alto posto que lhe confiou adido à Secretaria dos Negó· 
a Santa Sé, tendo E'm vista cios Eclesiásticos em Roma, 
seus altos méritos, é natural I iniciou S. Excia. Revma. sua 

1 carreira diplomática em Lis-
boa, como secretá.rio ela Nun
ciatura, passando a auditor ele 
primeira classe em 1917. 

Nomeado Núncio Apostólico 
1 .:im Santiago cio Chi!!', onde 

serviu com brilho extraordiná
rio, em momentos críticos. 

Transferido para a Nuncia
tura Apostólica do Rio de ,Ta-

l neiro, em substituição a Sua 
Excia. o Cardeal Henrique Gas
pani, o Exmo. e Revmo. Sr. 
D. Bento Aloisio Masella sou
be em breve conquistar a ad
miração e o respeito ele quan· 
tos com ele conviveram. 

O círculo dos seus admira
dores cresceu semp.re, de for
ma que na data de hoje, Sua 
l"xcia. Revma. será não so. 

. mente alvo das mais expre;;
i sivas manifestações da alegria 

1 

dos católicos brasileiros, ·co
mo ainda contará com as inú

' meras bençãos do Céu, que em 

1 

todo o país os fiéis pedem a 
Deus, em suas orações. 

Sua Excia. Revma. recebeu 
i o título de camareiro secreto 
i d~ S. Santidade, em 1917, em 

1 
vista dos relevante,s serviços 

1 prestados, e foi sagr~tdo Bispo 
I titular de Cesaréia e Mau.ritâ· 
· nia em Dezembro de 1919, na 

Capela do Colégio Pio Latino 
Americano. 

S, 'aXCIA, _fii::VMA. D. SENTO ALOISI MASELLA, 
Di D, Núncio Apostólic;9 

1 TODO CATôLICO 

l deve ler o 
"LEGIONÃR10" 

dos máiores deveres de um povo 
consiste precisamente na creação 
de um ambiente favorável à vir-
tude e infenso do vício, 

III - Assim como a alma de 
um individuo é objeto de uma 
ação convergente da graça cli
vin.a,. ,que toca a inteligência e 
a vontade, e das tentações do de
mônio, das seduções do ambien
te. e da fragilidade da carne que 
nos arrastam para o mal, assim 
taml.Jem a mentalidade de um 
país é trabalhada por todos esses 
fatores de santüic.ação ou de pe
cado, e é propriamente a histó

, ria da vicissitude das lutas que 
na a1ma nacional de cada povo 
as virtudes travam contra os de-
feitos e Deus trava contra o de
mônio, que constitue a medula 
da história nacionaL 

IV - Destes fatores que, de 
um lado e do outro solicitam a 
inteligência e o livre-arbítrio do 
homem, um há que é essencial
mente ininteligente: é a carne. 
Mas os outros, isto é a graça de 
Deus, a ação do mundo e a do 
demônio, são de natureza inte
ligênte. Na vida de certos Santos, 
percebe-se como a ação da Pro-
vidência é amorosa e sábia. Ela 
prevê com longa e inteligente an
tecedência todos ·os acontecimen
tós, tudo dispondo ou de tudo ti-
rando proveito para a santifica
ção das almas. Menos perceptível 
na vida dos outros Santos, ele 
nem por isso é menos real. Deus 
não falta, e Sua Providência é 
sempre infinitamente sábia e 
amorosa. Por outro lado, tam
bem se nota na vida de certos , 
Santos, como o demônio usa. cte 

Em um ou em outro sentido, o 
"mundo" tambem exerce uma 
ação inteligente. Não somos dos 
que crêm que a responsabilidade 
de um homem se encerra com sua 
existl\ncia. Suas ações lhe so
brevivem. As idéias que ele pre
gou continuam a ter adeptos. As 
instituições que ele fundou con
tinuam a atravessar os séculos. 
Fala-se em "século de Péricles", 
de Augusto, de Carlos Magno, de 
São Luiz, de Luiz XIV. Na rea
lidade, esses homens não marca
ram apenas um século com sua 
personalidade, mas muitos sé
culos, e' se esses séculos se a.ssig
nalaram é porque continuaram a 
influenciar consideráveis massas 
humanas durante séculos inteiros. 
Napoleão costumava dizer que a 
educação de uma criança come
ça cem anos antes de ela nascer. 
Que significa isto, senão que noo
sas idéias, nossos atos, nossas 
obras estão projetando sua in
fluência sobre todas as gerações 
que nascerem dentro destes cem 
anos? 

É isto que explica a coerência 
e precisão das grandes linhas dos 
acontecimentos históricos, linhas 
nas quais as gerações não são 
senão pontos, e os séculos não 
figuram senão como centímetros. 

A História não é e não pode ser 
um conglomerado de fatos des
conexos e inlnteligentes. Não re
baixemos tanto o homem, Não 
prescindamos tanto de Deus, não 
fechemos tanto os olhos à ação 
do demônio'. 

-VI - Por isto é que o LEGIO
NARIO não vê, no grande, as
salto de naturalismo que teve 
inicio no sécu1" XV "" YVI e 

.que, de impiedade em impiedade 
chegou às grandes heresias re1.i
giosas, filosóficas e sociais mo
dernas, somente ·uma inupçáo t Lt

multuária e desordenada do es
pírito da 1ascívia e da impicdtlde 
um mero jogo de paixões int<·.I
gentes e interesses cegos. n:.,s 
uma investida metódica quf· o ,·:;
pírito das trcv,is lra.mou c:01•."'"' 

os Hlhos clu lu:t~ 

vn --- Com l'fc·ito, º" Jx:squi .,\
dores que i.ém estudadu -:t t:'- ,;

luçáo da~ idéias religiosas, r lu
sóficas e rociais, dos fenômenos 
políticos e econômicos, dos 1:.:s
temas artí.sticos e dos modos <le 
vida, desde .o século XV até llo;e, 
se comprazem em mostrar que 
até mesmo os fenômenos os n,ecis 
expbntãneos, as idéias as mais 
cnraigac:La.s, os acontecimentos (JS 

m::i-is inesperados, tem sido a pro
veitados no sentido de imprin:ir 
à marcha da civilisação um ru
mo uniforme que, partindo do 
naturalismo humanista, cheguu 
e'1ii-'nossos dias à inteira negw;ií.o 
da doutrina e da civilisação ca
tólica, na ligislação da U.R.S.,;., 
oµ . do IIIº Reich. 

Voltaire, contemplando a or
dem admirável que rege o rD·J

vfmento de todos os corpos ce
lestes, escreveu a frase famo,a: 
"Je me trouble et ne puis son
ger que cet horloge existe et n'ait 
pas d'horloger". Tanta unifor
midade de consequências no mdo 
de um tal tumultuar de idéia.3 e 
de paixões desconce;ta. E nào se 
pode imaginar que, sem um relo
joeiro, a disparidade das doutri
nas e dos interesses, dos Tem-
~~od~tnos !,, .~ f:~og~ simz.. .. , 
témporfnea; i,,RreseritaSSé tal i·e- 'o/ .. 

gulai-idade de consequências. 
É evidente que o mundo tr-ve 

uma imensa massa de produçiies 
próprias e expontâneas ne'.;,,es 
muitos séculos que nos separu.m 
das primeiras manüestações do 
humanismo pagão. Mas o fato 
aí está, patente e até gritau, e: 
ape2ar de tanta expontaneid,, de 
de produção, houve uma coe~sào 
tão surpreendente de efeitos que 
realmente ca4sa impressão. 

VIII - Admite-se geralmente 
que Renascença pagã gerou, d_e 
monstro em monstro, de erro em 
erro, de revolução em revoluc:ío 
o comunismo, cuja doutrina rno~ 
sófica e social nefasta é a ren
lisação plena dos erros que o pa
ganismo humanista tinha em seu 
bojo. Em última análise, a Rú,si.a 
soviética apresenta uma seme
lhança chocante com o mtwclo 
antigo, exceção feita do que rste 
tinha de bom. A mesma tirania 
absoluta. A mesma exploração de 
massas imensas por uma peque
na oligarquia de gosadores. A 
mesmA negação de personalicbcle 
llumana, engolfad,a em u:na 
concepção pantelstica do Estado. 
A mesma depravação dos seu,i
dos. A mesma indiferença do iw
mem para com seus semelh;.in,cs, 
que arrancou a um poeta pn;;úo 
aquela. exclamação hoje já se
d1ça: "homo homini lupus". A 
mesma negação de todos os ,·a
lores superiores que fazem do 
homem o rei da creação e o ele
vam acima da brutalidade ani
mal. 

IX - Os escritores nazl.stas, 
fascistas e outrós, tem acemua
do fortemente esta verdade, e 
timbram, em geral, em res1,0n
sabili.2ar por tamanha catastrofe 
as forças secretas, o judais1110 e 
a Il'.açonaría, tradicionalmente 
empenhadas em destruir a civ,li
zação ocidental, impondo ao gê
nero humano uma brutalis«.ção 
e um aviltamento que facilitará 
a realisação de todos os pia nos 
contidos nos famosos "Protoculos 
dos Sábios de Sion". 

Neste sentido, têm eles mul
tiplicado livros e discursos, em 
que, inegàvelmente, servindo-se 
de documentos e argumentos Já 
divulgados por autores católicos 
muito anteriores ao totalita.rla
mo, afirmam, ao par de alguns 
exageros, muitas "l'erdades incon
testáveis e preciooas. 

_(Concl,ue na 2.a na.e,), 
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A margem ·do li flªt ,, con 1-0 · Teulo • russo 
(ConcluSilo ~i 1.• Pái-) 

:1' - Qµalq\lel.' q\Je se.IA $1. po
sição qqe, ~ e&te rea~ito, ,aé N• 
suma, é 1mpos.sivel n~ re~ç, 
cer que, se li ~ç.strqiçiio tqt,s.1 
ua tereJa Cal4U~ e ç!e, l!t•'ti.~· 
çáo JJOI' esi.a creada. é o~jet:o d~ 
un1 pl,a.no met~ico t ·mu;i~~-~· 
cular, o Jl.l>Z~IJ!O apresenw, fim~ 
execuçí{o flagTante e Ç9~lW?t@. 
dei;s~ plano. ~ os ra!Jii:los' n~i11o• · 
nalistas que perseguiam a. Igre
ja Ítos · seus primeiros ''sééúl&/ 
porque· ela prega~,. iw 1mml:lf? µm 
monoteismo que n~ eijtp.va ·'.!f,
servado senão a~ filhos de l§• 

IE,~~'IO rael, t!v~Hsem p~idçi v.~r ilm 
:às · V7iil'll'lilW w --- uma VJ.SaO de lll\llWS Sé/::l!\ell ,0 1 partido nazista, çoqip ~l'i3W S\>J'• 
SISMANARIO CATóLIC_O COMI rido de goso! f9is 9 QUl-l !114 o 
APROVA-çÃO ECLESIASTICA ! nazismo, senão reÇ{>npu~ ·(l, jq9. 

Redaç~o e Adruin istraçfto: latria :µagíi, aoert!tmentl,l prgf~is· 
Rua lmacu!ad;i Conceiç~o, 59 sada e lit11crgicaroMte pr;1.tiçt14f., 
· 'l'elefane, 5-1S3G uin dos PQVDS gl!I ,~~ 4ll-

Caixa Postal, 2S4~ c1vifÍsação Cl\tólipa? sê ·iflliiAAP, 
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COMfNJANOO ..• 
CIRURGIAj PLÃSTICA 

n,,n, realizar-se, d,•ntro em 
Lr,;Ye, o prinwiro congresso Ja
ti110-:nnerieano de · Cirurgia 
l'lúsl ica. So!Jre o acontecimen
to, i101 :1vpJ especialista desta 
Capi1:1J llell uma entreYista ao 
'·1:s:ado de Süo Paulo'', em qull 
:il.1,n·dou impo.1·tantes aspectos 
r!,·s1 ,. ramo interessantíssimo 
da Cirnrgiu. Assim, foram cs
lt1d:1c]o,: o asp0.do JegaL das 
deformidades físicas. os riscos 
,, as respons,ibilidudes das 
opm·,1 (:ões plústicas; e, ,::,--por 
rilll, o. entríevistado aludiu ao 
aspl'l\l o !lloral P r0ligioso U<\s
tas i11l0neu,:iíes, qtw seriam 
plenurnente admissíveis sob 
illlllJOs es tcs prismas. 

Qual a aliinde de nm católi
co, a11te a eventualidade de 
Ultla opcrn,;ilo pl~stica '? 

l l:í. neste sentido, uma pas
iwg,•l!l muito t,xpressiva de S. 
Frnnc-isco do Sales, que escla
rN·c bastante o nssnnto. Diz 
o grande Doutor mais on nw-
11os o s<"guinte: '·se eu souber 
411ri nm tumor malfgno se vai 
apochinu· de mnu rosto e cle
fonn(,.Jo a vonto de causar 
&sro :10s ericumstantes, dPvo 
fazer o possivel vara ev'ilar 
qiw tal aconteça; porem, se 
t<,nrlo feito o pos,;ivel para evi
t.:í-lo, o tumor se manifeste as
r;im mP-Rmo, <levo cnrva1·-me 
humildnnente a esta p.rovaçfto 
que m0 0nvía a Providência' 
e não dar maior importftnci~ 
li.O sucedido". 

.S.ssim, em primcirn lugar, 
t, vedada ao católico a vai
tlar!e de uma grande preocupa. 
ção com o seu físico, por ex
r,lusiv'a complacência pessoal. 
Po1·0m, por atencfLO com as 
t}esso:ui com que deve tratar 
Ber-llle-ú lícito remediar sua~ 
ueformidadlls, destle que isto 
ileja possível SPm grave risco. 

o Apóstata, tiv~ p!l4ig.9\prever 
o aparecimento çle lWl HiUer no 
século XX, terill, pi;,rventuri ex
clamado o fl1,Il).9SP. "vici.sti t1in• 
dell)., ,Pallie"? l3e 9,'l- ll\lfflilD~t&li 
pagãos da Ren!!,scença tlvr~fm 
podido ver em pleno séçulp ~~ . 
deuses mitológicos mvo~pQS níi-Q 
mais com figur;,,s df.l ficç~ Ht~ 
rária, mas comp ~ntiçlit~s rea-ill; 
o que ier!p.m exçlamiw<>? tt~ ti,l
gum tempo atr~s. n11-s e~c9)~fi 
pµpliCM de certo Jt1µ11icipio bra
sileiro se · tornou <?l?ri@'tlt1?rio p~rtt 
os alunos qt1e c;i,nt!\S,Sem uiµ llino 
a Tupii, !l,ntes d~ a.ili~. lilr;t 
uma ridículp, e !11g.i_sct1tiv~ lffiitll.'~ 
ção do exemplo na~lst11. 4 ,~~ 
propósito, a revjsj;@, "Ç1tr.et11, '.' pµ. 
blicou umll, e.splrituosà c;i.ric11-tu. 
ra, em que rn.D!ltnw?, u.~ íg.919 
indígena, posto nc:, ~lt9 · pé lÍID~ 
coluníl, e tendCl ;i. seus p~ \11,P. 
menino ql).e lhf.l dif!JW- 9 tillQ, 
Na legenga, o pp,.rlçp.t1Jrl&t.a co)Q• 
cou mais ou mem>s ~. ae~\_l/11tes 
palavras: "O ípQLQ: ~u . ~.m 
dizia que ;icabl}.ria ppr çl~trçitar 
Anchieta". Se ~çl.o !l ffiWl{i9 pµ• 
desse compreenger. Ql,l~ r~l~{ie 
dolorosa e prc:,f\UlQ~ htí !J,tr~ 
desse gracejo feito 4llvez . srm 
que seu !l,Utor lhe ~~~ topi 
a importâ.ncla.l 

XI - Não podemos perceber. 
por que. motivo certos esp}rito~ 
obstinadamente curtos insistem 
cm negar qual!l,Uér import~ncla, 
real ao paganismo alemíiQ. · Por
que se há de entencter que · e]e 
consiste em uma séJtie ç!e f(lrmu
las ôcas e sem contl)~o que seµs 
próprios autores não tomam li-' 
sério? Não é P.~íi- li- ~eglsl11ç~q 
Não o é a ed1,IC!\Ç~!;)? N,o o é ll
organisação df f!l,mílm? Ni9 o 
são os principlQS iie torça qµe 
norteiam toda a sua p9litica in
ternacionl\,l? O mol;!.te Taigeto, 
de onde em SP{l<l't\l- m !'tira.V~m 
os filhos defeitl.lQ80S, eri a.pop..
tado como símbolo do J.JAgani,s
mo. Pois ele existe no III.P Relch, 
não mais sob a forma ma.teria! 
de um monte, mas re8$US!)it(tdo 
nas leis, nas idé41s, e n!l,S sa~s 
crrurgicas onde se ester\lisalll ·~ 
pretensos tarado.s. A éscrã.yid~o 
era outra caracterísUC!I, lic> P!!-~!l
nismo. E o que é o tl'jlb~lh9 for
çado que o sr. Hitler impõe 11, 

todos os habitantes f;ia Alemanl)a., 
s~não um primeiro passo, e ~m 
gTande, para a re~te.. uraçfL<J çl;i. 
escravidão? O culto g,a f.orç._ cpa 
mo única regT!L de vida !los lIP• 
mens e dos tJOVOS e.1·;i. típico p.p 
mundo pi,é-cristjí.9. ~ onde ?tip~ 
giu ele propo1·çiíes m~ assus4t, 
doras do que ng µJ:.!1 ~lcp, ~~~ 
se nega aos pai.ses fracos, ap~ 
homens frll,cos, ~s p9v~ ~ltp§ 
"inferiores" qu1i.l9uer p~~l »9 
mundo, que não seja. o de ins~ 
irumento pa.ra o serviço, U'lO e 
goso dos homens e dos povp~ 
fortes? Fala-se nas fera& do Cp
liseu como típicas do pa.g;,n~o. 
Hoje, nos campos ,de ooi:icentra
ção_ não há ieões nem chacais. 
HRS há homens que sal,)em fa~r 
sofrer mais do que leões e do que 
charais, . . "Não queremos rn\l-r-

'-·~·-·~- ~- .,, 

i;lrei,. '.{ll~ f!,,~4,l,,\S ", tX(:ltt,ult,i- O;-A, :;ô () GQJnUl)l;Jmp \,êln t140 ~I.JP R,e;ç)l COl\~l'A 0 Oc.tollC!i,mO, :l!Jntrenlf), tl@II 11,õ ~6món!D mlih._. 
Vl\ J\l».zto, De ~llem. 6, »Qje e;m ll,Oôllllntn~J~,tc oniol no -~ * impQi~nte no,o.t• quo o 11,~~ ro~ ao vltlm,.,, ~- ,u.var 11, )1u~ 
'1!.$, ~ e~cll\maçlio? N~o -6 Cios efojo d~ vlot~nela, O(ilnO OC)~~- ~ ~~ 9~~<> ,-!!h tm ~~- m-,~Uªdtf )111.vemi ,ufa itbo• 
aa,ptos d.~ 4ie:>l01r1a ~o sr. ao~ ta!' qu& o oulilrmo ~ ald<l I\~- ~ tlo Clt,Rtl-l•A.roo»iíi)o. 4a min~Ytl sn11.11,1t~\~~ e.to que o 
~!l~rJ?, d~ n~~ per~ ?Olll qito, «m ~~, moem. q~ ~ ~l(Uo;,. I quo ~ oom q,f 11,,t~oc ~tor~ 

.AE,sim.,0se llouve um pla:10 prl:)- 1 oosóc.nh~· i:. crutl!l"~ (1.1~, li" ~·. líl\'l<)!' 90nm, à lgt'éJU M.O ~ 11~ P.~!-", fftF,r._cy.m-;o ~ 
~~t.i~í.l p-.,.·a s.::.,s;n~~:· ::oln'G Q§ 1 n~ ~ Cli!-in?W tie C9ilt;l1~"'i\~~l), li ~n~~ W)il Sti<'i~ \i(! m.~;liàS pll.fíi. o lru'ernl? P~l'& q~ ~"t~~ 
escoxç.bros do mundo cnsl,Í;,O o, U'.1004-0.l 1:-0i0 ní.ú!..l. l~lo ,~M.-o, .-.;; ~,~ru1çw, '!'oim eas~ poli• 10 J;it;,vcm? 
~1")PO ~' ,orça 6 cour:sS.',tl,l' j p~io C:.il~Ul~, pW.;i 1.,;·o, 1;e;o j(); • 1 U<Ja ~Ciml!i> [', 11:'\'il<i;WolvC:r um ,a1·-1 x:vm o L'IJl:UQW,~,u9 
que o ~º r@'-lil!ill \.ijfü, si ...... 1 ~. ).X~::: ~:.;i,~.:..., t.m:.i;.iP,;.'..~. ~o e pronn~o pl§luo üe Çlescn~- u:~,ro-.i lru,;,wintG~n~ Ç~nl~. 
~ co1111,rei,a. qu~ w·.s. feiro ~:,;-- j !)!li' t'{)cic.~ w u,.,~ 1:nilr.i il m:i.~ 1 ti.1-q~.i~ uo lYJVO, a.fim de elí• i..Opola tio pl\o,o ~ou~o-~,&, 1)1111.: 

rir Ãe ~~o Oll !1-Ulores <icst-e piano, ,1~·.nu.ul.Vt:l m~tiuiJ.·u, de \.lli:ilÇvia, 1o1in~,· Loci-. ::. infiuênela ~v, t-0 ,m~i.@lol'levillmo ci.e ~:r!C:Rli!, 
, tiani.saçio pO!' meios itlt::olvgi(M\J, !j:Vf.11$~.i)C.:: ~ ~.lt:u· ~ob;•e prlU• ce~pij i~i~~::-í.:;. P~Ô~!I s~• 

:XII --· Qu31' · islo dizer que, que j:J.maí;:: a nl/it(n·ie. te..hli vis·. cípi9<1 U:iii.lnEM~ímell~-, op~to.s 1/. i:.scatjç~r~v;.m .11, li 9 p ~ Fl:r• 
entre p nl!ils1no e o çomuni,smq, tq? Ha ~:.;:J. :.ç~p iç].eo~~+í:a i,ütD;·-; e-stli;; wni. o,,ll~o (?) novfl., :.'O.!!l•' Q.P çon1uniçmo ~ c&i\;ip-r.rl' 
I!\ÍO e~lí>tfm piteren~ªs? Nªº· A 

I 
a~c101w.1 o comun~mi:i ü;,1.-0;.:;s~r~. , Ni.o se tro,~ .. i:;1iis. cl.:> udla 1;.;1~ A ~e;;.i~ilic.~~1, q~ 1,1m. l!ú.mie~ ri.9 

~ut~r~llll~ f\\!14 em qu.~ o 11~zls1i10 ; :Q0taq.o de dinheiro lf,·,'ªi.li;i,t;;Ir,9. 1 1.;-..!ó.$s.~;e;:·-., i.;a.~ l.ie um :;.,·,b1.&o,4- ll- ~l\~.1~ àWt~ ÇlOl!'l a In1JlltW1J., 
prO\ll.ll'!l- ·r~1iJ[:l;f!l' pom 1.1111 método/ e!? todo o b4fejo úa m~çvna~·,a. e, ... ,o p:ol\,;;ã9, ir;·eautlvd e mií;- em4gec\ll'!lln ii.e ,s;,íP\.O quilm\Ç> 9 
~IUl~W~nre in~jigeni.e. e com um de.:: fQl'§:;._s s;;créí.il.<i, c;;.;1 ;Ci'ü<l.iS, 1 ta:,tz>, ((Ue cmp::isi}(!e o ce,·co ÚD. COillU11i.."!TIO §? alimm \:IP n~1-tµ.q. 
!@ei.9 !!~Pírl·!;O···· cL. e . c.ç,ntim1porisa-1 r;í.tlio::, . cin;:.ma~, ca,;ts .:,µi~oi..,s, j 1@hsju com todai as a.·m&B. ;. Q Toµ~ f!. coc.iga i.l'l~i-\lolch~'íl!f•f. 
ç{Í.q !lQIJ-H-q 9.!,le_ 9. cqmimi.,mo ten- etc., o comunjsm;i .;..:µlo,·c.u coi;-, qu,, "T;;st.e,~ .Fiüeiis" dem'Jnstrou 1131~ se h!t,V4l, s.cal,matlo . C9~~ 
wi~ ~,r,.i. Cl!l\?9 CO!ll ump. es- trr. a Igreja o a•&qoo direéo e I com impressionante pi'ocisã-0. g\le por ·-en~nto .. , l;, c1mtr, 9 
-tijgi{li ~fjl~lpJtii,çfio, O cómunis- , des(lpriçlo, a injúria soez, a bla;;- si-. Hltle,·, nem u,~l!t exp1>;:~Q d~ 
lll.9 CA.-<lll pg1· inçenqi~r igre. , fémi& e a ca)unia. E depois ele XVI - Nos pl,a.nos de. impie- ºesenç1,tll1.v, n~ri:i uma voz úe re.-
j@# é ,Ç(tll-yenil-)s, trncidar S!lcer- muitos decênios, ela que prome- dact~. o comunismo fracassou. E prOV!J.ç-âo: "Il Fuhern h!L s~m· 
gpt~$ e' v\rfe[)'s r.oi~sag1.·ad.~ ao. téra. aos operários 1.·iquezas mira-1' as.sim m.!l,is mrr% vez, p demónio pre l'?.,~ione" ... 
~e!lWr, ,#~~t!l!r em mna si5 in- bJlentas jamais .alcançou maioria atlrp.r:í. a um cantQ o azo,Tilg·ue, Ai:·Dra, provaYelmente. e8se co• 
V~tiqjl, ~--,O, ·mup(!Q CZl!,rista e eleitora em qualquer país. e CO)lle~rá a fazer a guerra de mu:nisrno de fa.nc~ria vai ren~,• 
r,AA,St11.r,-se çpmopa!}lente sobre Ora., ma11da ~ verdade que se sofi!lmitS e mentir(l,s que tªo bom ce1·, .pol& qµe será um pret~i:::t.o, 
~µ,s ~AITT!1FÇ>~. Mas os mortirí- acrescente que a máquina da pro- r~stJH?.<do Jl1e trquxe · nO · Pai·~iso àisfarr.ado para apregoar a be• 
m~ t~r-ii,m µi,*rt\res, Os crilnes pagnnd.a na~ista foi ulilisa4a com · terrf,stre. A violência çomunji,ta nemerência do novo Consiatlno 
1.evimw~i,, pc9testos e acende- ! uma ha.bilidade :sup_~rior J<Q~. Té- l:l~Q .. sm:tiU. re~µ;)taµq,- tota.l. · A do s6culo XX. · 
f!!fil .f-tf!ie~ti,meptÇ>/;. Sob 9s es- cursos dn. natureza humària. O v1tal!dadv da Ig'réja na · iiy.ssia, XIX . ~ E; o que aconteçer~? 
Cl!IDP.i'QS çjp,s · ~irej11s quelm;,das, 1 nazismo não começou incendian- no Méxicp ou na Espanha dos Prever é. sempre !ngrat-J. M11s 
ou i!, sgro~i'!l, pàs lDUCílS igrejas do conventos nem matando Sa- republicanos será um dos m!l.is não está fora de cotÚta0r10 que 

gµ,e. se .. ·(l .. ~m~rvaram. ª .. b·e. 1··.tas·.· ªI cerd. º. t.es: preferiu pre1udiar com b.el()s capítulqs de sua hislórja o sr. Hitler, st, vencer, constitua VW!!> espiriti,1al começou nova- · p. assinatura de uma concorçlat\l, em toçlos os tempos. Se o sr. 11a. Rússi:'. um governo que pro~ 
~P.ttt ?- rtnçrir. A despeito do O comunismo atirou os maus Hitler vencer na Rt)ssi.i,, sob a cure fazer Ulll\J- concoi,data. com 
11.Sffitg g!!,SOffiçjor em que a Rús- contra os bons. o nazismo co- suz inspiração e se começará a a Igreja (concedendo .embora ~01; 
~1!1- Íie éµcoptqh dp,s inúmeras e meçou pm· atrafr a confianç!l· dos fazer ali o que se faz na Alema- Gismátiqs 1ios1cno melhor), e 
f[eplprji.~ls r4ina,s morais gue o bom:, para depois os arrastar ao 1llu1, e o que se co1neçou a. fa- chegue talvez il. rc,stauraçào dll, 
º()lCil!!vlsmo cpnseg·uiu r.e.,W(ar, é maL Foi tal a convicçuo que a :ze.-, mais ou menos, p9r toda. a monarqtúa to que é pouCQ pro
i?-e.gf. v~J. gue n~o f_pi poss!~e1 exs ,

1 

propag!].nçln. incutiu 110 . espírito Europa . na11ificad~ .. o co. munis- vavel). Mas serã um(l monarguía 
tll'I?M' P\t!J !!, J~TeJ!l- Catollca. O do povo, de que Hitler .era um mo dep1avou os t1b10s e os maus ou governo ~uislinge,.no. C9mo 
pr(mri9 c)lefe do serviço d.e pro- novo Godofred:i de Bcu!llon, que e perse(l"UÍIJ os bons. o nazis1no nr. Alemanha, a obra. de deso· 
P!lJ!m{!.11, 9fic~l \!.!) .a~-~ismo, nas- 1 vinh!L salvar a Igrej(l do comu- encherá a princjpio de entusins- r\entaçii.o c:imeçará por uma f\(8~ 
Cid.o çi{!!llP.-tlco, se converteµ llº 1 nismo, que Pio :xr, na Encíclica mo, o.s bons, para depois arras- d;; acordos. Depois... vir.4 o 
CitoJit~w.o po1· ver o heroismo "Mit Brenn,Ender sorge ·•, em tar parf!. o m!l,l. rc,ftc. isto é u persegulçâQ, a \),bO• 
,IKll;>rerµi.tl!fll~ C()lll que os catóH- que condenou O nazismo, chegou Hç,je como hpntem, amanhã , lição g-rwu.al da fortuna µ11l1.i· 
Çf?S :r~~t~m à perse~µiçüo. lvli- a ponto de afirmar que só Jeva.n- como hoJe, o L~GIONARIO sus- cu!11-,. ,a paianis;u,ã.o int..ensiil, etc. 
ll)pe~ 9-~ ~lilWS se penteram pro- tou sua voz contra este qtiando tentou e sustentar\Í, a identid,:.de etc:. Em. st1mi,. pa1·a \l· Rús.sia: 
V!l-Vt)ffi#Jlt#, O ppvo se. bestialisou I a perseguiçi;o jµ. es.1,a .. Vil-. tiio vi- <l~ sub,st,r11-c~um içleológico çi() na- glor.ios&ment~ renitente ao r9· 
nP, jÚ/~ID.9· ~ mi, depr.av\lçi;.o. M-;:.s sível que nins·uem a poderí!l- de z_1smo e do comunismo, Essa. .so- R1uni.snlo. se procurl(rá en.contnn 
µ~p f9i l,)Ç>~s1_1/el µnpeqir que a ! bo,1 f6 contestar, e isto si bem ltdariedade ideológica úão Jic-qu meio mal& eficaz de Pªil&Pi&a~ão. 
J~reJ&, !!9J?rev1vesse e extençles.se 

1 

((U(', durante um largo espaco de apenas no terreno meramente l~ i~tq o que, ao meIJOli 'nó {TIO

•WAA 1·~f~ç. M!lis U!ll~ vez a mjip tenJpo anterior, 0 s;i.nto · PadÍ·e d<~utrinário e especulativo. Pu- m!;ntu. l}Jl.l'e<:e 1114,i,'i im:inwel. 
~11,rentp. P!L revoluçp.o via esca- j;l, tivesse tido O desejo de se hhcaremos no P'.'~ximo número · - Ma~. e s~ a. Rf!S~i\l venr.!lr? 
,PM·lb.e 41:lll gjlrrN,s a oportuni- manifestai·. )!:m outros iêrm.os. 0 unui. l\.ste.. de not1e1µs que o L~- J~. ~1.mtuinloo ç911w i' l;,.1iwn
l!!1~~ g.e f/.l!.1-!i~{lr integralmente o qµc signiflc!!, isto? o próprio Pon- ~:ONARlO fiett em outras oc~- t(tv~l... e inf9)l2rn{:ll[e p9uc9 
i;i,~1gn~o àe Volta.tre: "Ecra~z. tifice. 0 disse: 1-eceiava ele ,não s1oes, 'derno11strii.nçlo a solidarie- raro P ~~peil\C\!lO d~ ç1.1tüiJc~ 
fil'lfp..me", ·~to é a Igrej!l,, :Q9s ser .cridQ se penunci!l~ as per~ 1 cta{le 'cretiv~ entre Qs dois· regi- que nr.o sé pe.t~uai;J.eJii de AUe o 
e~c9m9r~ do b9Jçhevlsmo, co1110 ~egulç(le1, a11-zi~tas, tal er!l, a tfi- 1 me"- na11-ltllllP, e .s,rns vií,rjpr; suqepa-
9µtrór?, ~9s do.. Revp1uçfio Fr:.n- cácia. 4a pi•opagi(llÀ!l, oUcial teu- 11eos intenwçiQn~is, s~o oontrá-
cesa, a Ii·reja emergia vigorosa e ta; e por isto só falou quando u XVII - 9uem sabe - po, ri;;J i;. li;;rei!!,- ttií. ~rl41 ge11ie do-
çheia. ~~ .unia vJte,liq;i,çle contra . própri!!, ev~Jência dos f;i.tos lhe der-se-ia obje~r - se o sr. Hitler ~ai.w .e.e u~a ingeni1i1i11de ou de 
ii. qual todi(s ~s viol~ncias ha- servia de · docuinento. teve,. o Intuito de iludir o co- um n0,!Ji.QP.1l-1is1uo invencive1m1m
vl1rm. al!io irremediavelmente vãs. D:) l:i par:~ cá, pomo correram munismo com µma alia.nç,a falsa, te <>pªco. ,Mt ·que se consti-

a.~ coisas! o autor desas linhas l esperando deJ)Ois atacá-'Jo quando tua que ll!UJj. fre11-~e ªl).wlula-
~III - Se um simples pecado não se pode esque~r do acento j:\ estivesse em declínio o poderio ment.e únic;:. contra Q iJ1Im!go co

i11E>rtti,l !&. CÇ>Í!,tL s4)llalllent<! QC!io- de dór de um secerdote alemão inglês'/ Quem sabe se n&.o f9i muu1 de todos os Cil-1.Íl)ii:Qs, infe. 
sa, Q~ \il~r-~e de perseifulçj'lo que lhe dizia que, cfetlv{1.meute·. n? própri~ intere$se da clviliSll-- lizmente durarã. Ma1; se vrnper 
t9Í'pe e dem9níaca que o comu- as deva.stações ideológicas do na- c;ao_ c11tóllco. que ele procedeu ~ ~(1ssia. a frént.e única estar~ 
nismo moveu à Igreja? Náo há ~ismo na juventude arrola.da sob. i1ss1m? automaticamente forniw:i.. E to
)?\tl~Vl'M gu~ )?llStem p;i.ra cen-1 as bandeiras hitleristas erani as! Não se compreende que o co- dos 1100--e~1contrenio.~ . eÍn trln• 
sur11,r, DJlll lá.Jrlm!!,s que b!l.stem mais vasta~ e desoladoras possi- munismo se tivc.s.se cleix.:tdD lu- cheira.~ opostas à dela, çlisgos
par~ pl').Ç)rl,l,1'1 n~m ener~jas _qµe \'eis! .OS mo. ÇOS ! Como OS ·.UUlOU U.~bria~ assim. 1:-{ií.~ teria ele !)!'C-

1 

tos. fl· tQdOS QS llero!.51. 1:0., ]. lf,fl!, 

bastem wra combater os horro- N0pso sephor! ~ qtrem podería / visto ISto? E tcn'.1- 1do seu en- c;,1~:rar a IP" Intprna~'.~nf!.l, de 
ris ~Q cçiruunismo. A Igreja fio- não sentir O oorac.ão cortado de I gano a pont~ de di.r orç.ens \!· ! cuJos erro_s _to~os os ~~t~11co.5 ~e-
1'~ l!,Jle:.llr da perseg·ulção, e dor, pensando eiue uma multidão j todos O.'! PiJ._rtidos comunistas u9 vem _ser 1mn11gos __ m~J1I,;1.ntes. m
níí,9 ·P···o1·, causa da pe,rse_gnição. rleles chega _ao pag·;inismo O ·m'.!is 

1
, ~und~. a-,. __ ia~r. <!_ J~go do n:i· trup.f~en~s. m~1ç4~~s, e }ll?í>'.: 

Tem-$C !epeUdo, com iazao; qµe crú, nas fileiras nazistasi . . z1smo. · · . xonaclos. A ner.~ndtssim~. poh 
o .san~úe dos mp.rtires é semente i Quer-se ter uma idéiq. da de- 1 Depolll, se são, esses os intui- tiqµe çlf! la main tençlut" esti\. 
de _criJ!t~OS. Mas ,es~ ~firm!l-GãO I vastação qtJe o nazismo conse~ 1 t~~ d!f natisl)\~, \ COl~O e?!ic~r . }llO,rlja ~ seful~ada.. . . . . , 
lmp:Iic!l,~l:l. em uma cummosa c~- /;UiU causar? Quem não conhece 

I 
CJ~J~ ~l~/ª<!!1 tao 101 te pe~sczt1:- }~m 1elac._ao ~c:s comumstas, ~:, 

nonisaçao de todos os perseg_41- almas que recebem com a,%içlui· I ,ao 1.!ll.,losa na Alemanha. P'l.1 a ba dua: atitu!,s. gue d_e nenlwm 
dores e de todas as persegmçoes, ,:jade os sacnpl)entos, que sempr<J lludil . E tambem será Pfl!'ª ilu- modo s, · exclu.,m. rezin para qu~ 
se não no.s lembrassemos de que creram em tudo ql)e a Ig,rejíl ~ir, qµe ele entre~on pa:-tc p.'.l Deu,: os esdi1,reç9,, e lutar em 
não menO,jl fecunda sementeira de crê fizeram tudo O que el11, man- PJlonia. aos bolchevistas, sujei- c:ido.; o~: r,.mpos e çerretios pira 
cristãos é a palavra de Deus dis- da.' e no entanto. . . afirmam t'1'.n4o-~ rei uµip. tremenga Pfr~~º qµe C!.es nªo f%~1p. mil w:i pró
trib'1ida aos povos pela Hierar- maµ; ou mellOS veladam,ente que guiçõí.o religiosa? Serii.o erses · os KinIO alr~t1·and9 sm-~ pé;l,íJ!ma.i 
quía, em tempos de paz e liber- Pio ::i,;:1 errou q~ndo con-:;teno11 1 pn;c"~~os dos homcn.<, de pet1s? g9µtri!w,,~. 
dade 1·eU(!·los11. Isi,o posto, é pre- o nazismo? Ou que, se1)1 ous:u i · . · · · · ·· ..... ' · ··· 
:::~ ~:~ :~p:l'S~~~liÇ~~ uc:/t~l~ ~::g:t~n~t 

1
~~g:ª:;::mc~:}t: i Quarto Con1re1ao Eu--

ou gu!l,si isto : em tal caso, Nero jamais o Santo Padre o tl\'esse . f ti .. N···· ... 

1 1 ter~ ~i~o l,llll benfeitor e C\ll~- condenado? E que de!-.:J!.'l disto ,.a· r Cl fto . •e o· n ei 
tiJ;!tlpq WJI !11!,llfe!tor da Igreja. se horroris::im diante d:i. e::mpla- W- . · f7tJI ~ .. · H , ~ 

cêuci.1. de cerlos católicos frÍm-
:l!';JV - Tuc!.~ ist-o não ob&t\J.!1• ceses para com o comunismo, NOV ~ 

W, 1;.wio µ~e:, re~nhecer que O éomo se eles não estivessem inci-
mjm~9 mai,s perigQSo do C:1to)i- ctindo em abominação igual! Oh, 
C~ll'),Q níl-0 é a espa~a mtts O so- 0 argueiro e a trave 1 
f~ma, ni1-.o ~ ii, ameaça mas a 
mentira, e gµe Marat ou Ca:lles 
fizeram muito menos =1 às al- XV - Muito recentemente. se 
m!),~ dg gu~ VÇ>lt;l,ire ou Kapt? A p4blicou na liigla~J;rra um;,. obra 
temiçl.ligaçte ge um inimigo nf,o : vercjadeiramente e~W-aordiníi.1·la, 
~ .. me\ie pi,. )o v!~or . com qu.e ,se) de ui!! sacerdote alemão, 9ue, s. ob 
~rY!3 µ!I esJ?ad;,.., ma& pel![ ~~!li- o pseudónimo d.e "Te.stis Fldt,
~lti,fi~ i:~ qu,e !!, m![nusfia a pena. IL ", n!),rrEI. to.da a perse:rn!~ííp do 

Aten,Jendo ao desenvolvi-
mento :;empre crescente dos 
trahf!lhos_ ela .Jur)la )i~xecn!iva 
cio l V Céngre~so Euca.rístic.o 

t--:aelonal, :11ons. fürnesto de 
yaula, IJ!'é'Sitleute, j)I'O\'[dencfOU 
no sentitln lle· dar orgaµizaçiio 
regulo~ a todos os sPrviços ~P 

DA 

seeretariado, inHal!!,lHlP·O em 
ampla S!(Ja uo m1.v1mento té'.·· 
t'eo do Pfl.lácio l:la Cúria Metro. 
politrµa, i!. Ru~ Si1,nt13, Teresa, 
37, e tl.Qtam!P·Q de peiisoal apto 
a a t enqer !l todo~ <itt!illtQS te, 
1iham de tratar de ª"unto& 
relaciol)agos com 11qué1e· Cou. 
g.re~so. 

Al€m disso, i,c.r:í. lícito re, 
correr :'t. Cirurgfa Plástica pai•n 
i,ianar deformidades, quer 
orfnnilas de acidentes, quer de 
riascimento, qu0 possam trazer 
grava prejuízo rnornl, so0ial on 
econômico. Ali:cís. para hem 
ruedir os casos de Jiceidade ou 
tle obriga,;üo da intervenção 
plúst i c:1. se.rú sem J)l'll neces
JJúrlo le·var em cnnu:i o esf::ulo, 
11 [JO":i<:cu) soei:tl ,? a profissão 
lia. pe;;,.;oa, ul0m do,; riscos da 
opera~ilo e as vantngeps qn,, 
se consegnirüo. f'omo RP v,1, en- 1 
da ca~o ser:í um prnillema à 1 
l)ctl'tll. que id ser resolvido de 
aeordo i:om as circumstil.nc,ias I 
J)l'ôprias. . 

,e A T H o L 1 e o s 
Assim desue o dia 1,0 de 

/µlho entrante, todgs qµánto• 
!i:Yel'em necellsld!lde d9 @~:un-
4er-ªe com ª' Junta, rn1~r pu• 
~oalme11te ou l)Or cçrr~•~n
dênci!l · !lever~o 4íFf~r·ll~ &o 

$ecretllrta,dp nP locll,l ·,l!11rti, 1n. 
il!c?flo, sendo que o ll!lU ~pe, 
:!iente dl#io terá, 4l'-8jç, i11 a 
ll9r11~ t ª~ PN!QllfJl't, t,W lu 

RJViUl'll[,0 lJIC'll1P, llÜO' são :J.d· ! 
iüi:JsJ\·r·i-, intervcn<:0es eil'úrgt. 1 

Cl.ia'., t'tJ?Il rito PUi';lrJ)i.)nttl; V~1i· i 

duió, t·ul!ln ~~ej;;t impedi,l' qut;·: 
e):; lc0 lhu·: pareçurn v,,lhos ou i 

l)fü'it ,,mbelezar pessoas • de i 
t1i;.ar·~ncla perl'e-it a mente nor- 'i 
d.àl, emhnra não sejam pro
pi•lamente típos de beleza. E's- i 
b> espécie rle operação não 1 

'li.\;'i:i!. de llCO!'dO nem; com :1 
1 

iã(ii"W, nam com a r~llfi'º• 

Comprem ex e I u $·/vil m, n t fl $lias 'jQt~s e seus presentes na conlle<idª .Jc,atharf# 

e. A.Si&.· · ... ~,~-•... ··;' ~ CASTRO . ' .. , ., . 

Offi-cinas 

Rua 1 S de Novembro N. 26 
proprlas 

Unicos concessionarios dos afamados 
telogios "ELECTRA" (Es-qulna da Rua >.nwiett) 

. •-. ------.--~ ....... ~=------------------=' 

1 17 horll~. 
Toçles 98 p~ijlçtç,, 9, @8?1\• 

Pi!lr?s dt? h!ç.p ç,fict~l ,~ Qcm, 
@,',rf:!{!!39, COJ:llO t{l;J:ll)}lJ~ · ~ j,nno 
~µ~1~~ª1,lÍJJ.' t 49, gis.{1ªt~vo,s. 
devem ser d!r1gldos ao Becre· 
(ªriitcl9 <.rn~ Pfl3Vi~@~P~i-!'2 para 
!t ~\l!l r~essa ou entre&'a ,Pi.i• 
501t~ 
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1. 

hnitações JOIAS lJltil'llêS liô~l1adêS em JOALHARIAS MODERNAS ~ 
·.,·) .,de ouro, tubis e brilhantes :1 

GRANDB ESCOLHA Et1 o·BJETÔS PARA PRESENTES ~ Pé. AGNEtO JlOSSI 

Ali:tlaill1 os pro[6sla11tes 1irco- Hcecssidade de. ünHt fàcttl-clatlé 
'cilflàdos cóm o Ji1óYiinehto re- 1 similar iío Rio. a·· 1jrhi1éira 
ot':iiftiaúizadur que rni :;e !'ir-! ba;;c da fitlufa .Uujv,~n;idar!fi 
-~11:'I?,_,ern noss~: lcr~a, .g.ra,?:;: Batista (Jorn~Í lialir-•?, ÍII~ 
<M a-tr"1dades da A,;ao Ca(u1t-;rn.6.Hl. 

Disltibúidôres dos Rclogius Mundiais · O M E 0 A e O M E G A .- T I S S O T \j 

Casa Bento Loeb ~ ci. Jór-úálist.às e lideres ernu-1 O f;ccrr;t~.rlado Nadu11;il d" 
'g~liêÓs chamam a aténç:lo. ti~ rlE'fo~;i d11,'·' F8 .~i1l:i · .. lé,,:ando 
~~115 corréligionários pai'.a e::;sc. avan((') unia'. cst(ií1cn1ii '" éfo .. ! 
r,gfà.~~c. 11erigo(_ f!Uo "apie~.'?1. ·

1
, J!Olgalite Ci'u:-ada llé _0,rar;ô<'s ! 

!,!3:,:W:0fe~lantism,o. Jw . J:l1:as1I. . pcln. couvcrsao _de nossos i!'· l 
W,êcónh~~éro e :cqüfessa~. !l!IÓ j mãos 1,rolei;lan_tes. N~slcs tl_ias 
.Ação _ça_tólic?, rios mpl_d13S cm j nina igrcj« hülista. inidfo"11.ttt~'.1-
ttite 0 1dcahzadtt, sera entre 

I 
b<'m, cm .represa lia ç ucs/\fto 

,nós uma gründc Imensa po-, ao Socrctariilclo. 111ha "Camtla

.. . RUA 15 D~. NO'll!NISRO N~" 331 ;_,'.,~ 
A ,1ôalharia prcf cnda pela à1ta s~icd~t1t HA 3 GERAÇõES [\ 

( 

·rwnPgmsnr · s:srroo-' ••·--Mn? r:--· .. : bt7.àigigg.W5iiWLit-'i™c~~ú 'T ·r I i'.T .. , 
-.-,----------'------·-------"---.;..;...'-----'------·--·------·--·----· 

·1-enci~. P, p·ara· 01;01· arrna <:on-111lrn d11 Ora<.:ÕC8 pelÍ~ Cüni·er- 1 ,...:...;;... __ --'-'-....;..---"----t 

1 

QUANTAS :ioi!cti r dia~ ri•· 
JrR, arma, re&ulvcram-~c AA cu·; ;;ão_ doi:; Sucbrciotes". lo.rmento'/ Com clôr,:::; dt) 
11ia,r-lb.e .a técnica. Nstas Iioo parecem a,; 1md~ \ <lentes, ouvidos. ncvralgias. 
p:_At_ é há_ pou_co parócia. ser a rccen_tc_::; _e pn_·n._é!pai1>_ .. i~ilil_ç_õ_ es j ., t"'d d., J j {lll.C tiram por completo o 
·Junta de Açao Social da Jgre- u_c PJ~xei; e_ me v os . ,, , g1 e a . 
já Métódistà a que ítié!lior só Católica feitas 11ur 1H·oLeSlan- \ sono e a força para o 1.ra 
ap!'oxnnava dos métqdós da lês 110 Brasil. f.~ na verdade 

I 
balho. ""\·TG" Bá!Hamo ln 

' 

0111 1n"C"S8l' 0 a p t (i riiRll!) a(·,tthé-l COlll PSSf:~H (~!1-
Ât;âO Catól_ic:1. l~üt~cta11tu. ..· · ~" ''°'.' h~ •. C8,,C ;_ ~ .. eo ·,? ., ·,.t 
desde lfl;j8 0 Iaslituto de Cnl- , Hl,l p1 ote;;,antc. I a1 ,1 e. 01«1.. co1Hotlos. :'\ai; ütrmácias ç 

turil. Rcli~iosa cui1q11istou-lhc exlernoi; preci~am r,rotesta.r drogarias. 
a pàluta. Até O rionie foi ·:tira- mas depois c~ida1~ d,c, fundar Lab. "'\'UG", Caixa ros-
do do conhccitlo e rat6lico Ins- Onlens de d1aco111sas e pre- tal, 2175 - São Paulo. 
'tituto ele Cultura Religiosa. O;-; g.a.d_o_r_es ......... __ 
plauos. os métodos, o progra-

~.--~· 

Governo 
" ....................................... 4 ........ , .. i,,f,.; ................ . 

Arquidiocesano 
........................................................................................... 0, ..... , ... ,..,0,,t;,, ............ ... 

·nla eml'ilü lutlo proc11i'a it11itar e t N . DIA 15 - Domingo. . ;uf\lA Mii"tltOPOLITANA 1 !)O ~Ictropolilano dc1crmi;w. 
·º J)]ailo da Ac;üo Católica. Xrm o n r a··· º...... a··· z Is rn o . ,;. que. ª ))Ul'tir <lc,;la clat;i, IIUS 

fa ltal11· o~ c11·1·1·.,,·c1·1·tc.~, ctf·,·t1,,,,1.<,· :'- ... . o JlJxmo. Sr. ArceJJisiio ce'lc- l , 'VISO ,.,._o 1!15 
0 "' ,, - 1 , 8 1 · · 1 · 'j t n "' dias permitidos pelas rnlJri,:;i;;, 

~a· m·. c·ut" 1>1·c'1>,11·ac·10· s. s.~.o· <>.~ .. 'i l . . l •rott us , iot·as trn _g1•e a IJ, :-o-~ . . " .• Dua.:; illl!)::>rtamc:; as~:n,ohúis I ;:r;:1 en)11J.. sidc ci~ca por ao1s 10· .. 1 s· J d 1 .. 1 .. · · DE ,1eja111 dadas, cluraule a Su11t.a. 
''1_11·egadorcs ki<'.os q1J1:; ·, <.·on>'- qu1a1 e e Sao o;;é o ~e é'lll a: DIA DO PAPA - ó BOLO 
. ,_ ., g-ranclcmcntc ume'Jl'l'iclR_s, !ornm rúcns ctc maior rcprcscnt~~;:o no 1-lis8a elo cnccrrnÍJ1e:1to cla81 s-o PEDRO Mi;;sa. alternadamente. ;is cra-

·_,~;itucm (qücm 1iodci·iá : ima~\1- · A - ' 1 l · ' ! d .,, \ . ' . ro . '(, :~.',l',ll,",~.· '. 1.is 0 •. (-)'.·",.i, t.ell(JO l_>J"g·aao· <;Oe;; 'li( !)!'i(''.I! :llll ]l!HVi;,i,i'' 
<·1,a· sló) ,,, Oi·rloiii 'lo~ f'l'"g· ac·lo- real ZJ, a·; cm Londrcu. 11'.J sava- , nivnc <J -· o prcGwen,c üO'.lSen. ., . . " A ' ' · " 1 ,., cli,!lribuitlo a COJiillllÍl~O 1108 De ordem, do Exmo. Sr. r· 1 '-' "pro remissione !)!!ccalo-

rêi;! Colitiiímti1c.l<i dessa foi"11a, r'o e no dómli:~.1. C.:u:·;:,.1i(c ás I e o Papa !'io XII que estavam I bl M llt · ' · !'ic\is. . 1 cê . ilfHl étrl>J:10 ano, aviso o 1 :·um". • • . 
·até <indo chegai-fw o,.; 1.li1;1f~c11- quais os lideres e'"" T:,rcias Ça- ! de- acôrct). como tlcclnn-w. o prc- As 14 liora:; S. l!:xc-ia. JH'ósi- Aévmó, Clerõ _e Flêl_s. do Ar-1 De onkm de S. bx('ta. H<'vma. 
lés do histiltito'? 1 · .. b. · · .... q ct· s· l' 1 •

11 l · l tólico e Protcstàntc ela Grã- Bidente, cm que n Huma!1idadc ,_· .. ;_ 11 ,,1 sol!JIJ" Jll'""i'.,'~ .. !l-0· ,1;. c,,1._ i G<> 1spaao Uc ·no P_roximo _,n 1 , , ao n:,,o, ~ r u J!III to do 
' Outra~ iiilitac·ô6s mais f1·1·- " · · 1 " "~ u~ v 1 · · t 1· H . ( ·I ·,· .. 1, 1 -~ tltlO O S·mtf,• 29 - festa dos Apostólos Sao , l.J4l. 
f:_âulc1; áiiHlit nós a~ eilé:Oitth•· .1 Ilrctan 1a se rcun!rani ,~ara .·e!~·'. ctcvC' cncontiar no•:a:11cn!c ;-.qu~-, 1 rn · 11 1

'- •• e, · .. '' .,. . .,_ 1 _A . 1 , • • .. ,. , . . . _ , . . . . , . . . . . . . ·,;: , . . . ,•illJo Hnti·ionento. Pêclro e <>RO Pau o - a rqui-, ,1. · Co11t.go l ,1ul<1 l.0l11n r,01.1• 
mó,; tí.i l,'!1·t'Ja Calohca Ll\t'c [ cut,1 as bases da paz. Coll\,J ,,- ·: h~ fl", ~,-111. a qual e, l>~m c~ta:· uas -,. fJ 1 .. 1 e: E .. , , ll , '1114be$~ cotttemoraríi o Dia do\ reiro - l'han,·,·!,·1· ,10 1\rccliiti, 
"Ue 'li<' ]ll'O('i~~r10 CII( a11' [' 1 l . 1 • "E l 1 ,\ .. , . lOI, s ,,. ~x<.,Q, cm RI· i Pá . ~.... ... .... ' 10 h . 1 l 
;\ializ•

0
;;, lla f<:~~a , .'.' ,' .;_ ''''. c.ts pc:a ~-rgnn zaçao sp~c n I naçf>es e r. pm1 mundial n:,o 1n- ceu !>CH> Grüzc:ro do Srt! })!Ira , l)a. rH,SS., u1aj as. _ . oras, pa< o. , , _ ., . , • , , • 

de l o11n1s do Esp1nto ' as ctuas rcunio?• 1 cleln ser reco11struidas. o ft!o cie. Janeiro. . .1· rta. l!Jl'eja d.~ San!a lf1~:~'ª• Ca. O~W!,,~ AÇo!'~~ <T;•,lu\l~' .'.\ A 
·ctd·isti", hú p0uco8 <lias (Es- aprovaram uma resoluçúo reco-, ... ; . ·., º' '" .- . K08 clhs lG, 17. H e 1!J, Sllil ·. tetlràl ~rdvl$6r1~,. se.a ceie- ?A;,!"LA DO Sf,,.\Jli\_AldO 
ta o rio São Paulo. 8.6.411. . .• . . . . . , · O a.ccb,s1)o a,, C,.,itu,.1ia. nn ! rnxcia estové 110 RirJ ti'iHaiidu I tirada M:ssa Po11t1f1cal por Sua CL':'< lHAL DA L\L\CLJLAIJ.\ 

Esboça-se o movinrnnto 1rn:·a menaanél:i a adoç>10 em qualouei ·- · , · . · : · 1 ·,- · · R s A t:r CO:-.lC1"1(' -o 1)0 J 1'11' \ ,, , . . _ . . .. . · . relil11~.u cw c,ommgo. dmse se.>:, ,1c lJC!'üt:ios rio Arccbh;pado l'é· roxeia. evma. o r._ rce 1s- . "' ,A , •. ,GA 
cí·iação da 01;tlém das Diáco- dcclara<'ao futura dos obJCtlvo'; , ! ·' ' '"6 ' a pre ç d Cc'en • HoJ·n (29) ' · 0 l ... · ' · cvitlente qUc. r,e dcvcs,;c preva- i ;{l'<•%nndo no dia l!l, IJUilita· ~ , com sen_ ª 0 . • . "º ". v .• ~ , •

18
• ,, 

1
_0

1 
«8. o 

nhms (P:xpusiloi' c:1·isfiío. p;.i~ da guerra e da. pa~. dos dez pon- . . . • 
1 

, fefr•t Pt'io c--uzéiro _no Sul I vabldo Ménõjtolitalio, Os Rev. l l•,xmo. S1. Arc\'111spo .\1ct1·op'J· 
:fün e .Joriüil Balista, 2~_;;_ '!). . · · lccer o s1.5tcnrn nazi:;t.n. ilRo 1e- 1 .. ,. , ··• ' • ·~ ó · .,.. ... . ., "t •. d l 1·t" C' 1 , '-' · .. ;, ~ ·, t lu I t 

1 
,..

1
.A ,.,, ., t f 

1
. . ,-,.r cos, v1garios, ne1 o,es e 1 1 ,-no, na At]Je a e,,, ,,c11111i.ino 

Êm i;rànrlé parte sc•i·{ mai;,;;, os que me cm os c n.co .. pon os veria mais lil>crdadc ein parte I L' w - oe:>t a- I! ra i l§rejàs e Capelães farão con- i Central conferirú ª" s.i;;radas 
tÍmá i_milação: a da Yidu ·1'eli· 

1 
aprc.stiít.ados iJêlo ·Papa ~ deli- ·dguma pnra qualquer Ei·i';: üia- '\,.O L'xiac~. ~t:_- A!éébi~!í~ che-; ét~tir estas cérim~rii~s. em pre- i o.rdcnt: a G p1:~slJítc-ros. G di:ico-

giosa. · : : ncados üa éiirta · cnv1à:da con- .f· t • . d , . 1 , , s,tJU do R10 ,L 8,.,0 1\01 ª"· i IJ&çõês, prêces ésJjec1a1s e san- ! nos, 5 sub-cliaconos, 22 os;I ili,-
. .,.. . . 1 n1esacnu a ,e 1unia1rn. o.i 1 - 13 1 ... ~E·'·· t·«·u1 · · 

rara o ano prome.tem os jur- juntam.ente pelo Arcebispo de · · · . . .. . • -' I As_ . 1urns ~- ~c~u. 01':'o tas coriillf1hões pela intensão I rio;; e leittiros e a prinwira 
nais protestantes ·a abertura Canturía Cardeo.l Hi.nslcY d~ para qualquer Cs?ec1e. de c-itla· 1 parte no almoço ohcm1 _qt1e. Ó I tlé S, Santidade, providencian-1 tonsura a ;, clérigos. S. f.Gxcia.. 
ele up1a Escola de Educ,açiío · e O 

·' dão cristão. Recoiucndou 8. pi'e- 1 Governo do gstado ofetêceu ao tio, com grande empenho, tam- J Revma. será a,;;;ist ido, nc~,:1:1:,i 
Social. Desta YCz. 11orc111, ~0- York, 0 Moderador ·cto Conscil~o I Cliai,C'elér do Pài'àgtiai 1 "'"'m par·a q· ue· se ta·ça a cole· ta· l'P1·1·1110·11·1 .. s J>l'ICJ<' J'c,·111c1" (' 

0 paração pn_ra a paz que traria. 1 . , · , • . . . • . .' . . "_." . , •. ·. . . · , · .. "· · . · ·• ' º· .o-
háo copiarnm a denomina,iio ela lgTcja Livre ao "Times··, a .·. . ,. ;, .· n. 1 • . ':. (arde .?: !".x?la_. eo_il?_?deu tlb· õbdlo dê São Pedro em nego:; Paulo lloli;n Lourei1·o ·-
)o nosso Scl'viço Soda!. · 21 de dezembro último. .corungo um~. ctiiLzaç~~ m,lho: i 1_'.1'.1.m_c!'as nitrl1êilclir'.<; cill·'.f'à- \ fávdr das lnúfriera~ nccessida- (~1~nccler do Arc;eh!f;paflo. An-

Éstal11os coni iiossa;; Fai:tJl- Fa.Jnmlo da sua. cátedra, nc dl) (!uc, as qttc ha\lalll ,sldv 11ac10. eles da Santa lgreJa, tolllo Al\"\:>i dn S1q11e11·a -
clàde_~ _de Filoi:!ofia. e_ Giéheias . Eábaclo µ~.ssadô, 

0 
Cardeal clceli- ciesttuidàs s'Jb suas vistâli, 1 OI A 21 - Sál!ado São Paulo, 26 de junho de Lenf o do S1·111in,i rio Ce111 ral ~ 

l'lll plchu (u1leld11a.1ucilttJ. Coúi, _ _..... ___ ......., ______ l Dtll'aiilo t.od,, 0 dia. 110 Pa- J 1941. _ .. . 1 ~:1lú11io 1:r!<:lf<• - l_':'iroco clr: 
issó não 80 cuiifoi'niam 01, ba ! rou que a reunião se destinava i J.íc,io Silo l,tiiz, S. IDxdil. con- ·. (a) Cone~o Paulo Rol,m Lou- Sao Januano cl11 ~looc:1. forl", 

tistas e já e8tão dlseütindo ai?, testemunhar a. unidade ela, lnst,·tuto Mo~er11·0 1 ,·otl~u itiúmcr:ts àudiótic;ias, f~iro - Chilnceler do Arcc- membrus tio Cukllilu C<1i,ido 
-·:;â·· .. T·-- .. ~~--í- :·-:-·: -·-;,. .. ... ·. 1 fvrças inorais da Co1nunid,',1.d-: !, 1 DIA 22 . O .. ~. bispado·. ::\'1ctn1!>olita1HJ. 

- 1 - Ornlílfjó . . . . •. · ·o· tJ 'n_ o·! 1· britânica nesta luta ,_•ita:, e qur !_ PRAÇA DAS"' 1 - .. s ·r ... S l<'''l · Sr CATEDÍ'tÃL PROVISoRIA (20-VI-1!1tl) ft . 1:., · 63 A., '. n :n <lS, · ,XC ª~ o ' ' I ( 11reja dt Saftta lflgênla) 
PRATA E PLATINA não obstant~ à va.ticclactc él,.f ! SÃO PAULO Arecli1:,po fci ordena<;oes ge- 1\íons J,;,-n .. sfn ele J'·rnl'l \'i. 

1 . 1 nis n·t Ca icl' a· s··11•'·.···.· 1 -FES'l'A DJ~ SÃO l'J•;!JnO _-. ,' , ' ' 
de tôda esp6cle, ab prêço ! causas a que obedeciam, os séus j Fiscalizéldo pelo Govêrno ' · · ' i '1 · ª 0 e ,rnai 10 1 , 1::11;.-J C,cr:tl. c( .. o;pa, lwu: 
ittàis àÍtb da praça, cbn1· i menibios esta.Yain J'lrmcs e indi-: l')A'tI·t.OGI.~1\I.~I-J\ 1 :_,?ido tJNlc:1ado ~-1H·~sbit~t·os,? Edital n.º 29 do __ Cé!remoniíirio I Procissão a !':i\ol" d:1 l':mí-

1 

1 • " .. , l'.laeonos, .> ti 11bdiacon(?ii, 22 .Jlll· 1 ., do S0110 J quia de Siío .J ost'· du ~'l;i r:1 11 h;', ., 
prà se Consultéhi nossos visoi;. i·cs01vidos a mantci· os 1· 1 · · ·[ '" ' · ' 1 · · · · 'J'APUWHAFIA 

1
11 01_:lsta_;;_c 5 ___ ·,rnsu_i·a.·,u_ó~ .. -·, ... · ·,· __ .De oréiep:i do Exmo._ ·e Cólifessor J,;xt:·aorclinúri{} <lo 

Prec.·õs. Rua 15 dé Novém- ' · · ·1 a · 1·1,, ti · · · , i ;(. t J "ut s 1-- J 1 1 pnnc1p o.s a ,.,er aac pessoa •. 1 ! _A art_ e, ,:n1 __ 1·u_.ac1e, •.. · !ix,c_,_ .. a. ' Revµ10. Sr. Arcebispo Metru- J1Jst ituto D. l'iaeicl; "ª· ., r:, ,., ,r 
bro 1!13 2 ° andar sala 1 · · O Melhor Ensino Pelo 1 (O tl J t ~ Udl " 1 ,, ' · 1 ' • nacional e internacional. A l • 1 _:_ nce_ ;°li ag, 111fü, a . C.uCrns. p_olitano. _ e ó m U ll i e o ,lOS j do !lev1110. l'e. L.úciu :X:1. i<'l' d,, 

. 23• - Sã9_ Paulo I orientação para 
O 

caminho da Menor Preço I DIA 23 - Segunda-feira I Jlcnnos. ::,rs, Concgos e aos, Ci,st:·o. 
!.=======.= .. == ... = .. = __ = .. ===-· _ 0 f;;,;1110. __ Sr._ ,\rc;e~is_tlo con- 1 fi_f~Í~; i\lJC ncJ <~ii,t ~!J, _.1~oinin~ii, 1 ~usenta~--s~ d~' A~q'.1icl:~r,e~c 

.. tedca andiPncms publwas na' fe, ta,. !lll Sãb .I ut11 ti. ,ts f.O ho- pu. 11111 li!\ s, ,, L .. 01 1.:J l,c, 1,,,, . 

E ~-p ,·r ,· 1· 111s mo e o·· n;,, t ,· a· dúl'ia Meb'opôlitàna ê às .l~ râs; ha.vérã solene Po!>tlfical, l'é:. ,lo:;ó de Ca~(i() i\,·;·;_ 
. · · q · . · _·. .. héli·aí; d fii:êiâ pfêsidlil-à i'61iniãô flà Cãtêfli;al flfovisói'ia ( IgteJa Dispensa de. impedinicmt,,; 

lt 
11 

tili mensal da. Comissão E5tetiuti· d.e. Santa- IfJftênia), prccodhla --- .ó,ntô1:iu ele Olivcirc1, e JLtli<> 

e S. p I r I t I s- m o va das Obras àa Nov·a .Càtedí'ái dó ,câIUó dâ Hora dt: Têfolâ, Gm'cia. 
<le São Paulo. Séfvli:'ãó fio Trório, as Dignl-
.. .. t . clades: JVIons. D.r. Martins La-

(2:,--VI--1!111) 

Qüêfii qúél'· dos leitores qúe tcillta tido Yelho oêiHro éspfrita i·edêntor, as coisas 
a. paciência de seguir nossos anteriorc:; se proccssadt inltHrafüe1ile às a vossas. 
êstlldôs liã ele lt!ii· notado que a grancle clis- Diaute do féchaii!ehtiJ tlos eeritrt>s pêla 
côi'tÍ.la no séio elo cspii'ltismo, glhi. eili tú.t· i>ollcia cio Rio, Oétérm!tiádo velo tato ln-
fió c1b baixo e elo alto, aquele, vulg:n, bru- t,ontestc de que !J hâ-Jxo êsíiii'itisfüo fab1'i-
uhàrlá, cfiarlatanlsmo; este cientifico. ex- cava loucos, e cliiüHc elo c:oit1citlându tb 
péritriefilal; religioso, O LEUIOKARlO jú, .. · LEQlO:--;ARJ() a tllié ilci!iia libs i·cíe.l'ihiós. 
êVidenciOU a tJOUCa diferença existente Cil· .' parec;eu-11os Íllt8i'ésSàhté hHjüit'ii.' SC déii-
tl'O uril e outro quaudo do fechamento - f.ro tamb0·111 tló kài'ílécisnH:J, it "íálfrieà" 
há dois més11s - dos eeutro,: d!: .bliixo l'euliznva rcshltatlfü, oJJstdiliit!'s. l<i o r1hC 
espíritismo pela poiícia ca!'io<;a. Porque ~: ·, iios di:: oficlulniejiln esti., órüo ilficiul c](J 
notavaniós éiítâo - à medida n,p:·c.;sivi-. e~pirit'. mo c:aritlcà confi1'tiia :-ütisfatorla-
0ra tomn.da como antídoto its cafü;as t,e fücnte o co111ê1Hf\i'io c!csl,l íC<Jllii. Lciüm r:-;, 
lo'Utí11'à. él élstas se verif!cam em ambos oi t,~ t.!·echo. autênt!t:o mal cl·lal ck projiagni1-
éspii'itismos. Ctlllttur.ntu trn<lc;s,wmos JJÍ'b5· <la: .. (.; noste ccilll'tl t l'Spii·iln i·ecit>nloi'. ele 

. segui!' Ílâ cxposi<:iio dotitrinal tia scitü. ê11i i:rnpcza psíqi.lic,; l e st'iik filiittlt>s. <tti·! n, 
11ue pese o dissabor ([ue • expcrimo1, tàhio;; jira I ka o cs1iii·itiki1Hl ra\'itarni ,, cic11I ific'o 
no ap<Jllt,,r ehagas ~em remédio. ,;pfhui (eristào) que nüi·rlíàlllia r <·itrà lti111·os (c.:/1>· 
forçados a reeonheccr que o pomo da tli- ,;edadosJ feitos JH<ltl<; càngHés, fh;f.lc-eirns 
rõrgêncla azeda reside no co<lificador tio e Kardecistas (sic! l q1ic, far.éli1 esf>iritisino 
éspil'Ítislno. d c1uem presam uns do ~cguit· rm família, déscle a;; büliWas ao;; ,;itÍiíC's 
e outros de repudiar. \"a:110~; dar cxeai- .. atapetado:-; clrl alta sdciNhir!c-!''. Vi'ni S. Pnn

·Õlos éÍai·os, colhidos énlre 1iós. para niiti · !!J pois. o esJii1'ltis1i10 t'ieJ1( ifil:o ( CÍl, mk'i·D· 
fligiritios do afühiente hra~ileiro. A,;;;im a fone e rc,·istas· itttlbui :i. lt>i1ctii'a ao hàixlJ 
nnlão faderátivit és]iÍi'itit paulista. que evi- rspi.ritismo r ó:::tc fü1h t'• ;;•1hWJ1ti:' o .. ;;;,i1i-
êHilitefüeiílé se alribtii fotlos os 1ircdicàfos i;ô de ferreiro" sc'íHio ((ÍH' LtJtJo o PSi>irlti~: 
rle éstJit·itlstiio Ue salão, avcs;;o às _riiácllíii- ino não karclccista. Tcn1us a;nda ciliê iH! 
!Ja:; e mtstifth'ios; coutinua tt cllvulgái· tre; tfaiJilàl Fedeh1l o ccwtro mal:; ac;rc.ditatld; 

-:·ttlO.tndas YGl'l'illlli:l t)Olltl'II. todo$ OIS fjÚe; i\tfavéz clô~ orgàos !lUblkitár!Ôc ci;p!l'il!l.'J 
.. , d-,:11tro dt1. familia, espil'ita, .descetidelil dus 1úâl& antigos do Brasil, propõe-i;o tt ctmli' 

l•'ox, se111 passar por Alan Kartlec. E enfre os lUtlcds ti,ue o kardccismo produz. EsJji-
.. outras eJ:clama: "Espiritismo que não se Í'itisil10. karclecista e espiritismo anti Jtâr-
. 'àjustar à filosofia kardecista, e aos pre- tleclsta, ambos 11rclensõ1?s a científicos, 
, cêitos · dos mensage!rds do alto, não ê àmlios :rnbmissos -il mcnsagen:; do Allc>; 
· 1i:ieio êspí.i-itismo, iiãti e baixo espiritismo, .i,:111h1JS se deglaclianrlo 110 rurur <1:,. i:'JI!· 
.. ,porque não é espiritismo!" Temo~ porlan- [u:;iíó. /1fi11nl ·Alan l<arclcc ,·i·uu n,1,.• ê e11l-
.. 'tó; inapclavl?lmontc, que não existe cs11i- tiiiilo trnl:is tl~sgni.i:as c:,;pirilah ·: Vere1uu~ 
.. .dtisi:no sem à marca de AJan Kái·tleé. Ni1 nii pr1hilüo número o papei rtuc tle8ewpe, 
. Rló de Janeiro entretanto, no famoso 6 i1hou esté corifeu. Para nos entendermo~ ... 

,. 

DIA 24 ~· êr§à·félM . cíeii•a, :Moiis. Dr. :NicóÍilu Co- Procissão a favor d:, pnrli-
Sua F.lxcia esteve ausé1Ü6 dél seiltíno Móüs. i~níésto ele l'àü- <Juia de São Lnir. rlo Go:12,,ir.;a. 

São l'auio. fa e Mófü;. .MaiHié! ;\léii"clcs Oratório Particular; ~ .'>.lei. 
DIA 25 _ Quàrta-f!irél Frêií'é. dos Rodri~ucs e Matilde .To:ina 

N .• · Alt - · ã D' Salcrno, farad de üliv8ir·,i. g 
Stta l!ltcia. lii'"sidlii a· l'"ti· • o ai· servir . co1ilo 1(L. " " · · · · """ · ,.. e ílilda do Amaral. 

nião mc1rnal ela Dirétótià Cfüi- ·eono o ,1..,vinõ. ni'. onego 
Á ;;ü' .. 1'' · j · ·"' ,.. fi · 1 · Testemunhais:, - Oraudio 

tl'al ela l,ili'a, das Senh.óras Ca- t'; ma uo os,, vo ça ves e "' ·· -, · s . ., ;-," · n·· de Oliveira e Filomena L11 1111,.·, 
tólicas e concedeu eni Palácio eo1110 uu-umcono o evmo. 

S. e .. · -- .,.. ti' d"t 1, · · ,\.ntônio Anurcotti o Iobnda 
inúmeras audiênci!lé, r. ouego ne e I o ere1ra 

dós Sàhtós. Carmignalli. Vic:cntó ele So11s,t 
, DfA 26 -"- Quintá-f!lri ó Êxino. e Ítevino. Sr. Ai·co- e Ana Fernandes dos Santos. 

1 o l•hmo.,_S.i· .. Ai·ué}'lli:!_Jjo. (!OÍl' ' ÍIÍS})O, séfü 1'ecobido na porto. (24-Vl--ln-11) 
c;cdcu au,liene1às 1rnllllcas iia f dll. Catedi'a! po.r todos os Capelão da Carn cl,) Saurl~ 

l Cihi.t Meti·ojjdlit.iliià ·e às 17 tiHfüo!'. Si·s. Coilcgo;;, i'cvcH- Sanla Hita, a farnr do Hevrn". 
horas. estél'Ei. pi'éséiité à inait, éÍdós de càila cài'ineziií1 e a1'. Frei Júlio Sanz. 

11t1iruc:ã<i tla Exposição dé AHê miiiho. l Procissão: - a fnvo.r ,las p 1,. 

1 
Ct>11!elllfiljn,nea. rl_'.J H?1rilsf~1'l~ _Sfto Paulo, 23 d0 junho rle róqülas ele Pirapóra, Bos;quu, 

j Oclc,ehlal, no Salao da Gale1·ii>. 1911. , f'arnaiba. 

1 

.. _P,rl'.~,te~ ;'1;ii;i", Pi'i-1tá füJ Pii- .. ~~1'.é?ó Joã?. _Pai'ê;;io. ecl·e- 1 Pleno Uso de Ordens: 
l J la1 tii: . . l monmrio üo Soho. por ui\1 môs, a favor do Rcwmo. 

i DIA 27 --- Sêxta-f~lra AVÍSÓ N.º 196 l'e. José Chamot. 
j O IrxiÍlo. St· . .\rccb_ispà Mf1, IMPEJRATA ., ;\D P~TE:'-iDAM Tririàção a favor dos Hll. 
1 c:cden vii.rias mttli61iêirts fiúl11J, · PLUVIAi\I" · PP. Conrado van Kés8el 0 An-
! cas; Plll Palúl'iu. , ,. . . . " . . .. ,

1
. . tônio A. Brandil.o OlíYciru · 

1 . ... . • "... A>'I80 ao rd~vilo. C e1·0 Sectt- Benzer e 1 1 .. . · 
DIA 28 - Sauéldo lai' il lfogtilái· élo :\Í'C:cbisjiâclo ~r· apc, ª-!e s._ 1, ran-

S. J~xcia. visito\i hí.i'ios bair- (f!Jê, . pol· iiitltivo da cstiàgtrni ci::;cu ele 'ila e_,uilh;rmrn.J. :\ 
rus da cfrlailr. reinante, o Exmo. Sr. Arccbis- fa,•or rlo Revmo. I-c. .Jnilo 

.......... ·--· ......... , .. -----·· __ Ogno. 
testemunhais; - !l'!oravan

te UQdti e Ma1'iR :r>aritiô, A!U
no Silva Mcitdc:; e Mo.rlna Pi• 
res ele Camargo. 

P AHA O PUô.XlMO CONGRESSO 
EtJCARiS1'ICó 

EST'.Ã:NJJ;A<R-TÊS 
.érn tr.1cin.s os é~t/lQS e />récos 

• .: 4 I f t.~~tl ô.1:/1)_ e s ·1i# 
pllHor :iatro 

\ Coia_jforá11á6 ··11~ .. d_e,corâçã<l da r~r.éja da Pênha) 
LAtlc.lRÀ CEL, RôDéJVAL:HO, 194 -- Penfla ..e;. s. P:tulo 

Professor alemão diploma· 
do, ensina /\lcmáo, lnqiêG, 
Matcinátic;i e M,í:,ir,;,_ l\ç,oi
ta mais ;iltw11r; 11111110,; di~-
1·iame11tc depois dirn 5 ho-

ras, '- F'reços rnodícon. 
Tclcf, 2-6944 



= 4 -- LEGIONARIO São Pauio,29 de Junlio:-êle 19.ft) 

Federaoão das Oogregaoões Marianéls1Paró~uia de São JoSé de Vila américa 
L,.-.. 

Congresso Eucarístico :,e Concentração Mariana em Santos 
Realizando-se no dia 27 de 

junho. o Congresso Eucarístico 
na Diocese ele Santos,. a Fede· 
ração das Congregações Maria
nas do Estado de São Paulo 
vai promover uma· grandiosa 
C'.Oncentração mariana na cida
fo de Santos. 

Sairá de São Paulo um trem 
especial conduzindo os ma

rianos. da Capital. 
A Diretoria ' dá Federação 

das Congregações Marianas. 
pede aos presidentes das Con· 
ucgações Marianas da Capi
tal que, na reunião mensal a 
rr,alizar-se na Curia, no dia 6 
rle julho, levem a lista dos 
congregados que vão tomar 
parte nessa concentração. 

O prero ela passagem de ida 
e volta, incluielo o almoço em 
Santos, é de oito mil réis, e os 
coupons j,í se acham à venda 
na. sede da Federação das Con
gregações Marianas. 

DIA DO PAPA 

recomendou-se à, s Conisre- to, fazendo-~e acompanhar do 
gaçõe:S Marianàs que pr0- I ,;eu Padre Diretor, qu? lá_ ceie, 
movessem um desfile, termi I brará o Santo Sacnfíc10 da 
nando· com uma manifestação Missa. 
aos R'evmos. Padres Di.retores. Nessa casa já foram reali· 

Na'· Capital, haverá hoje, as zados tres retiros fechados, de 
vinte e meia horas; uma sessão tres dias. 
festiva; no salão da Cúria, pro
movida pela Junta Arquidioce· 
sana,,~a Ação Católica, e para 
a quál foram convidados º? 
congt'egadºos marianos. ' 

CASA DE CAMPO D. JOSÉ 
GASPAR DE AI<'ONSECA 

E SILVA 

Ainda ultimamente o Exmo. 
Sr. Núncio Apostólico visitou 
essa casa de campo, levando 
dela ótima impressão, O Exmo. 
Sr. Arcebispo esteve presente 
no ato da benção cio edifício, 
acompanhado de muitos Sa. 
cerdotes da Capital. 

UNIFORME MARIANO PARA 
Comei é sabido, a I<'ederação o CONGRESSO DE 1942 

das: Côngregações Marianas do 

para a formação rellgiosa do 
congregado, pelo Revmo. Pa
dre Valter Mariaux, S. J., Di
retor do Secretariado Central 
das Congregações Marianas 
com sede em Roma. 

Sendo este livro feito espe
cialmente para os cong,rega
dos, todos o devem possuir, pa; 
ra tê-lo à mão e poder con
sultá-lo a cada momento que 
fôr necessário. Cada Congre
gação tenha pois um estoque 
deste livro, para vendê-lo aos 
seus congregados. 

Este livro se acha à V'cnda 
na sede da Federação das 
Congregações Marianas, na 
Rua Rodrigo Si! va n.0 151 em 
São Paulo. 

ticia 

RESID:l?:NCIÀ S. NORBERTO 

A' 20 de' abril do corrente ano foi lançada a primeira 
pedra. Com as bençãos do céu, em dois meses já atingimos 
o pavimento superior. Entretanto nos achamos na triste 
contingência de paralisar as obras pela escassês· de re
cursos. Confiantes, novamente apelamos para a generosi
dade de todos os antigos alunos tanto ~acerdotes como 
leigos. Tornamos extensivo este nosso pedido aos nossos 
bondosos paroquianos do Jardim Europa, Jardim Paufü;. 
tano e Jardim América. 

Trata-se µe proporcionar.mos aos velhos e· bondosos 
Ex-Professores Premonstratenses um recanto adequado, 

onde possam passar calmamente os últimos dias de tão 
preciosa existência. Na "Residência São Norberto" o Vi
gário de São José de Vila América terá um pouco mais de 
conforto ele, que há dez anos reside na Matriz, numa 
dependê~cia que lhe serve de dormitório, refeitório, sala 
de visita, escritório. . . . , 

Todo e qualquer donativo será .recebido com .profunda 
gratidão e poderá ser enviado ao Hevmo. Conego Melquior 
Rodrigues do Prado, Ord. Prem. l\latriz de São José de 
Vi_Ia América, nua Austria, Jardim Europa, São Paulo. 

r. 
Estad~ de São Paulo adquiriu Com aprovação do Exmo. Sr. 
há seis meses uma magnifica Arcebispo Metropolitano, os 
casa ·'de campo para dias de congregados marianos da Ar
recofüimento pâra congrega- quidiocese de Sãó Paulo são 

dos .marianos da Capital. Esta convidados a prepararem o.,seu 
casa de campo recebeu a de- uniforme, constante de um 
nomlri'lj,ção de Vila Doin'. ·José, terno branco e de uma gra
e acha··se situada nas pJ·oximl- vata azur" com · os distintivos 
dadEls da Capital, há tres ,a.u~,. mariano e do Congresso Eu- t 
lômet~s da estaç(io Baruer.f,. carfsticos para os atos reli-

Sendo hoje a festa de São da Estrada de Ferro Sorocaba- giosos e 'as grandes manifes-
CACHOEIR1\. Missa com Comunhão Geral; 

às 10 horas, Missa Cantada 
com assistência Pontifical. Pre
gqu ao evangelho o conceitua
do orador Revmo. l'c. Miguel 
Laquis. 

Pedro, a Federação das Con- na, e ~onta com clezeseis al- tações elo próximo Cong-resso Em cumprnnento ao prog.ra- Às 16 horas, após rap1da V1· 

gregações Marianas celebra queir,es de terra e ótima cas~, de 1942. ma previamente organizado, sita à Santa Casa e Asilo, S. 
neste dia a festa elo Papa. !<'oi de residência. realizou-se em Cachoeira, de 4 Excia. inaugurou no escritório 
recomendado que em todas as Aos.:·.domingos, os congrega- COMUNHõES PELO PAPA E a 13 do corrente, a Semana Eu. ·da ERtrada de Ferro Central 
Congregações Marianas do Es-1 dos marianos da Ci_i,pital ~o- RAMALHETE ESPIRITUAL carfstica, e festa em honra de do Brasil, a imagem de Jesus 
tado de São Paulo, os congro- clem ir lá passar O dia, munm- POR SUA SANTIDADE Santo Antôilio, padroeiro da Crucificado. 
gados oferecessem a sua co. do-se do respectivo coupon que Paróquia. Às 17 horas saiu a bela pro-
munhão pelo Papa, . gloriosa- se acha à venda na sede da No começo de maio, a Fe- No dia 4 teve início a No- cissão Eucarística, tendo a en-
mente reinante. Numà circular Federação. deração expediu uma circular vena em homenagem a Santo trada o Exmo. e Revmo. Sr. 
que foi expedida pela Federa- É preferivel que cada Con-, a todas as Congregações Ma- Antônio, com reza solene, cons- Bispo Diocesano feito magnf. 
ç::ío das Congregações Maria- g,regação promova lá, cada elo- nanas de São Paulo pedindo tando de terço, ladainha, ser- fico sermão e dado a benção 
nas do Estado de São Paulo, mingo, um dia de recolhimen-' comunhões por Sua Santidade, mão e benção do Santíssimo. cio Santíssimo. 

,"j 

i A . exDeriência 
:f é a grande mestra ! 
~ 

,~:\ ·, 
J 

O Profess9i; Austregésilo, notavel psiquiatra avan
çou ~ seg-uiilte 'proposição: - O médico, diante de .. qual
quer moléstia deve sempre pensar "sifiliticamente·•. 

o Papa Pio XII. Estas comu- No dia 5 houve comunhão ge- Ainda cm prosseguimento ao 
nhões foram recomendadas pe. ral das Senhoras, sendo con- programa. às 20 horas, na i;;ede 
la Confederação Mariana Na- fortador o movimento espiri- da Congregação Mariana, pro
cional do Rio de Janeiro, para tua!. À noite iniciaram-se as cedeu-se a inauguração do re
a qual a Federação de São pregações pelo distinto ora-1 trato do Exmo. e Revmo. Sr. 
Paulo deverá enviar a soma dor sacro, Revmo. Pe. José D. F'rancisco Borja do Amaral. 
de comunhões. Pede-se, pois, Gomes Rodrigues. 1ra1ou em nome dos marianos, 
instantemente, às Congrega- Nos d'ias 6, 7, 8 e 9 conti- saudando e oferecendo aquela 
ções Marianas elo Inte.rior que nuaram as comunhões. gerais, sincera homenageJll ,o repre
cnviem o número de comu- •respectivamente de criai1ças; sentante deste jornal. · 
nhões feitas · por intenção do moças, homens e moços. Pilll Dia 13 dia consagrado a San. 
Papa aos Diretores Diocesanos, todas as noites desses dias to Antô{üo, às 7 horas houve 

Às 15 horas u ,,,Amo. e 
Revmo. Sr. Dispo benz1cu as 
pedras fundamentais da nova 
Capela da Santa Casa e da. 
Sala de Operações. Paraninfou 
o ato o venerando Pe. José 
Brandi, digno ~apelâo da San
ta Casa e doador do novo 
templo. 

Às 17 horas, saiu a bela pro• 
cissão em homenagem a San
to Antônio. A entrada fez co
movente sermão o Exlll'o. a 
Revmo. Sr. Bispo. 

Dia 14 após a Santa Missa, 
o Exmo. e Revmo. Sr. D. 
Francisco Borja do Amaral, re
g.ressou a .Lorena, tendo sido 
acompanhado por uma comis• 
são de congrP.gados e autori• 
d ades. 

u 
De fato, a Sífilis pode atingir todos os órgãos do 

corpo e simular todas moléstias como: Carcinoma es-· 
tomacal (úlceras 1io estômago), lesões do fígado, rins, 
espinha dorsai; 'etc. Eiú todos estes casos consulte seu 
médico que lhe aconselhará a medicação especmêa 
quando. se tratar de impurezas do sangue, 

para que estes, por sua vez, as houve setmão e reza solene. 
enviem a São Paulo. Pede-se Dia 10, às 17 horas, chegou 
que tambem enviem o produto. à cldade o. Exmo. e. Reymo. Sr. 
das coletas feitas no dia mu'n- D. Francisco Borja do Amaral, 
clial elo congregado, aos Dire· D.D. Bispo Diocesano, acompa
tores Diocesanos, para que es: nhado cio seu secretário,. 
tcs as enviem ao sr.' João Is- Revmo. Pe. Geraldo de Oli-

SANTOS 

1 "§afen~al',, 
l 

111ard, 2.0 tesoureiro da Fede- veira. 
·ação das Congregações Ma- S. Excia. foi recebido ua 
rianas (Rua 24 de Maio, 88 divisa do município por uma 

L 
ti' 

São Paulo). .,omissão composta do Revmo. 

t 

~

' Valioso auxiliar no tratam_ento ~a. Slfilis ~ o remé.dio 
que deve usar pela sua açao enérgica e eficaz. . . . 

. K. 0 57 EC. 
' 

LIVRO DE FORi\IAÇÃO 
"NA FAMILIA DE DEUS" 

É necessário que em todas 
as .reuniões semanais das Con
gregações seja lido um trecho 
elo Jiv'ro NA FAMILIA DE 
DEUS, escrito especialmente 

Pároco e autoridades locais. 
O Exmo. e Revmo. Sr. Bis

po desceu do automovel no 
inicio da Rua Marechal Deo
doro, tendo feito o trajecto 
até a Sede da Congregação 
Mariana. por entre alas de alu
nos do Grnpo Escolar acompa. 
nhaclos de seus Professores e 

uum 
grande massa de povo. 

da Madre Após se te.r revestido dos 
Pai:amentos foi organizado o 
préstito religiqso, tendo as au

livro sobre a vida 
Teodora Voiron'' 

J!'ot recebido com grata sa
tisfação, o livro acima, o qual 
se apresentou de forma atra
ente com otima disposição dos 
vârios capítulos. 

SCIENTIFICAMENTE 

AS SUAS FERIDAS 
G Pomada seccativa São Sebastloo 
combate scientificamente toda • 
qualquer aifeccào cutaneo como 
sejam: Feridos em geral. Ulceras. 
Chagas antigas Eczemas, Erys1pela. 
Frieiras Rochas nos pés e nos seios. 
~pinhas Hemorroides. Queimadu
ra~. Erupções. Picada~ de mosqu1101 
a insectos venenoso$. 

f_ ]J~ 

~~~IVAS-~!~~.!f,~.~ 
8J; ._ Só PODE FAZ.Ef< BEM 

.l'm 

Na introdução mostra os es- tuio espedat, as g-raças alcan
forços dessa g-rande educado- çadas por inteceçãq dessa 
ra para confiar às religiosas boa alma: é um verdadeiro ro
obras de caridade e educação sário de benefícios espalhados 
na aurora dos tempos moder- por seu patrocínio e que dei
nos. No capitulo que chama xaremos ao leitor o p,razer de 
rapitlo esboço de sua viela põe apreciar. 
em relevo suas devoções a São Para terminar o livro apre
Luiz de Gonzaga e a Sfw José, senta um suplemento em que 
do.s quais copiou a pureza vir- noticia e di;r. o que ronun ai, 
ginal e a humildado. Helata a festas jubilaro::; deH:m carinho
cena da J·eccpçiio no uoY'i<.:ia- sa madre, e as do 1.0 centená
do onde fez rápidos progres- rio de seu nascimento. 
so; na virtude e emfim O modo Eis pois um ótimo Iiv'ro não 
pelo qual, em substituição à só para aqueles que se interes
superiora que morrera a cami- sam pela obra elas irmãs de 
nho ela veiu para o Brasil. São José, no Brasil, mas tam
Pas;a, ainda neste mesmo ca-, bem para os que quizerem co
pftulo, a informar cios labores nhecer uma viela heróica. 
dessa Fundadora que se con- A obra, otimamente impressa 
cretizam em 19 estabelecimen- pelas Escólas Profissionais Sa
tos tais como o de Nossa Se- lesianas, encontra-se à venda 
nhora do Patrocínio, Externa- na Livraria Católica, à Rua do 

1 
to São José, os estabelecimen- Cai-mo, por 3$000, 
tos da Irmandade da Santa 
Casa de Mise.ricórd ia, cuja cli- Dr. Durval Prado 
reção lhes foi confiada, e ou-
tros. 

É marcante, e ressalta de 
toda a obra, sua confiança na 
Divina Providência. 

Passa a analizar i,ua corres-
pondência •í8rdadeiro ramilhe
te das m:i,is belas virtudes que 
pode almejar uma criatura nes
ta vida, encôrajando ~uas ir
mãs de hábito que, doentes 0u 
impotentes para aparai· os gol· 
pes contra elas vibrados, iam 
como qne combalindo. .. 

E se toda essa vida votada 
para o bem não bastasse, o 
livro enumel"a ainda em capí-

Oculista 
R. Senador P. Egídio, 15 

. Salas 513/14 ". 14 às 17 hs .. 
Telefone 2-7313 

Xarope "CRUZEIRO DO 
DHASIL" inclicaclo no' tra-
tarncnto elas traquco-bron-
quitese, sua:,; manifestações, 
tosses rebeldes e abundan-
tes, tosses convulsivas, etc. 
Lab, "VUG", caixa postal, 
2175 S. Paulo. Em farmá-

cias e drogarias. 

toridades ca1'regado o Pálio. 
A saida do préstito, usou da 
palavra o dr. Ag-ostinho Ra
mos, Prefeito Municipal que 
saudou S. Excia. em nome de 
todos os Cachoeirenses. Sem
pre aclamado S. Excia. fez o 
trajecto até a Matriz. À en
trada o coro cantou o "Ecce 
Sacordus magnus". A seguir 
foi entoado solene "Te Deum" 
e dada a benção do Santíssimo. 

Usando da palavnt o Exmu. 
e Revmo. Sr. Bispo agradeceu 
a manifestação. tendo ao ter-1 
minar <lado a benção Apostó
lica. Em prosseguimento às 
manifestações, todos os pre
sentes se dirigiram à Sacris
tia onde foi inaugurado .o re
trato de S. Excia. Rev·ma. 
Pronunciou por essa ocasião 
magnifico discurso o Revmo. 
Pe. José Francisco vou Atzin
"<:en, vigário da paróquia: 

Dia 11, às 7 horas, o Exmo. 
e Revmo. S.r. Bispo celebrou 
a Santa Missa, tendo havido 
inúmeras comunhões. Durante 
a tarde foi administrado o San
to Crisma. 

Dia 12, às 7 horas, o Exmo. 
e Revmo. Sr. D. Francisco Bor
ja elo Amaral, celebrou o San
to Sacrifício, tendo distribuí
do 670 comunhões, das quais 
157 às crianças que receberam 
pela primeira vez a Jesus Sa
cramentado. 

Após a Santa :i\iissa o Exmo. 
e Revmo. Sr. Bispo se dirigiu 
à casa Paroquial, tendo sau
dado S. Excia. em nome dos 
néo-comungantes a menina 
Sílvia Piuto Gome~ 

CONGRESSO EUCARíSTICO 
DIOCESANO DE SANTOS 

Conferências preparatórias ao 
grande acontecimento do 

mês de julho·· próximo 

dos dão, perfeitamente, uma 
garantia do êxito desse empol• 
gante acontecimento. Tudo es• 
tá sendo previsto, com larga 
visão, para que. o Congresso 
seja de fato uma demonstra• 
ção de amor e de reconheci• 

Conforme temos noticiado, , menta a Jesus Sa~ramentado. 
a cidade de Santos prepara-se,: Entre os prepara~1v~s, desta.
com todo entusiasmo, para le- j c~m-se as confer~ncias que 
var a efeito, em julho próximo, vem sencl? proferidas, to~as 
de 20 a 27, 0 seu primeiro por católicos d? .reconhecida. 
·Congresso Eucarístico Dioce- ~le_clacle e de I?Uita cul:ura re
sano. Sob a orientação súbia !Jg1osa. Atraves cio. microfone 
cio J<Jxmo. e Revmo. S.r. Bispo da P. ~L :l· 4 . g:ntilmente co
Diocesano, D. Paulo ele Tarso locado a d1spos1çao do Congres• 
Cam1>os, os trabalhos realiza- Conclue na. 7.ª 11agina. • 

Ultima Palavra 
da Técnica Moderna 

Enceradeira "EPEL" 

R. 24 DE MAIO, 80/90 
Tel. 4-3587 , ·-· . . 

é a mais moderna e per• 
feita enceradeira-elétri
ca, pois apresenta os 
dispositivos conhecidos e 
já antigos, rigorosamen
te aperfeiçoados, além 
de possuir, exclusiva
mente, outros melhora
mentos técnicos: 

é de fato uma enceradei
ra e não um escovão· 
elétrico de lustrar; em 

, virtude de- um dispositi
vo automático só apre
sentado pela EPEL, es
palha a cera liquida ou 
em pasta em camadas 
finas e uniformes, as 
quais secam imediata
mente, permitindo, sem 
perda de tempo e sem 
espera, um lustro incom
paravel e durad.ouro, 

• 

Casa. Fundada cm 1852 

São·Paulo 
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EVANGELHO SE;G{{/WOS rn,; U :IJA .NO!-
\'.\ · ,Aceitavcl. 

A BARCA DE PEDRO 
l->OI'<HO DB; ~[úSICA 

Accitavcl para adulto::;. 
AS TRES NOITJ•JS UE FJVA 

- Restrito. 

Jesus, o D!Y!no 
Meatre nada faz iuus 
til ou casualmente. 
Supô-lo seria blas
fêmia irrogada à sua 
Sabedoria infinita. 
Assim, não sómentE\ 
nas suas palavras, 
como tambem nas 
suas ações há dou
trina que nos com
pete conhecer e se
guir si quizermos 
conseguir nossa sal
vação eterna. O que 
se dá especialmente 
quando o Salvador 
salienta o simbol is
mo do seu procedi
mento. 

t: o caso da pes
ca n.ilagTosa. 

QUARTO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

São Lucas, V, 1-11 

f' Naquele tempo aconteceu que a multidão 
se comprimia em torno de Jesus, quando Ele es
tava junto ao lago de Genezaré, E viu duas 
barcas que estacionavam à borda do lago; e- os 
pescadores tinham saido e lavavam as redes. 
E, entrando numa destas barcas que era a de 
Simão, rogou-lhe que as afastasse um pouco da 
terra. E, estando sentado, ensinava o povo da 
barca. E, quando acabou de falar, disse a Simão: 
Faze.te mais ao largo, e lançai as vossas redes 
para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: 
Mestre, tendo trabalhado toda a noite, não apa
nhamos nada; porém, sobre tua palavra, lança
rei a rede. E, tendo feito isto, apanharam tão 
grande quantidade de peixes, que a re-de se 
rompia. E fizeram sinal aos companheiros 
que estavam na outra barca, para que o·s viessem 
-ajudar. E vieram e encheram tanto ambas as 
barcas, que quasi se afundavam. 'Simão Pedro, 
vendo isto, lançou-se aos pés de Jesus dizendo: 

Aos poueo8 foi ·o O MORRO DOS V.l<JNTOS 
Salvador amoldando UIVANTES - Filme aprecia
seus discípulos às do na lista n.0 106 e cotado 
sua8 providências como RESTRITO, devido a cc 
com relação à sal- nas fantásticas, de ódi<: c vin
vação dos homem;. I gança e outras falhas 1.1.i pHJ-te 
Não seria I:<lle em moral. 

COTAÇõEfol: 
BOM - Pode ser as.si5tido por 

todos, com proveito moral. 
BOM PARA ADULTOS - Po

de trazer proveito moral tão so- , 
·mente para adultos: 

ACEITAVEL - Embora serr: 

pessoa que enca:ui
n haria para o céu o 
g<\ncro humano: te
ria SIICCSS0l'es, mi
nistros, para reali
zar sua obra - os 
"pescadores de ho
mens". Entre estes, proveito moral, pode ser vlst<; 

por todos. 
apósto1?8, cha'.11ados ! ACEI'rAVEL MENOS PAR,\ 
uma hierarqma pa- i CRIANÇAS - Idem. Po e 
i-a um trabalho or- 1 • de s r 

. , visto por adolescentes e adultos. 
denado e Ulll~Ol'me ACEITAVEL PARA ADUL
como _conv_e~ ª Sa- TOS - Idem. Pode ser visto 
bedona D1vma. Pe- tão somente por adultos. 
dro seria O chPfe RESTRITO - Pode ser visto 
supremo· Por isso, só por pessoas de criterio for
durante sua vida maclo. 

-1-

CASA dos PRESENTES Ltda. 
Largo São Francisco, 66 Não sem motivo 

especial JesuH pri
meiro pre.;;ou às tur
bas da barca de 
Pedro, depois en
cheu-a de peixes. 

Retira-te de mim, Senhor, pois eu sou um homem 
pecador. Porque tanto ele como todos os que 
se encontravam com ele ficaram possuídos de 
espanto por causa da pesca de: pe:ixes que. ti·· 
nham feito. E o mesmo tinha a_co'ntecido. a :Tiago 
e a João, filhos de Zebedeu, que eram compa
nheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: Não 
tenhas medo; desta hora em -deante serás pes
cador de homens. E, trazidas as barcas para 
terra, deixando tudo, seguiram-no. 

pública -cumulou a M.".U vc:.:::do a qua'.!quer 
Pedro de pt·eforên- .. -------------------------------------- ____ _ 
eia _ no sentido de ! 

Este duplo fato 
encerra uma verda
de para crer e se
guir po.rque interes
sa de perto à nossa 
salvação. 

incultá-lo aos após- 1 o 
tolos como chefe [ c1nco·entenar10 de Dom 
dos "futuros pesca- 1 
dores de homens". ! 
De maneira que to- 1 Costa Maced·o 

Os JjC'ixei; - dc<:laro11-o o rnci;mo i\!estre 
- sim!Juliiarn e,,; homens. "ll~1 ;igora cm 
deante será:-, J)ci;cactor rlH hutncns ", Nâu 8ig
niflcam, po.rem, todui; os IHHncnr,, mas aque
les que atendem à palavra do :Vf estre, e se 
recolhem à barca de Pedro. NP:c;sa barca en
contram o Salvador e sua doutrina de salva
ção; "e entrcndo na barca de Pedro e:1sina-
'\'a o povo_'' 

A barca de Pedro é a verdadeira Igreja, 
Nela os que ingressam se salvam, e os que 
dela se afastam perecem. Porque um só é 
o Salvado.r, uma só a doutrina de salvação; e 
um como outra se encontram na barca de 
Pedro. - Eis a revelação que a maneira de 
agir dJ Divino Mestre encerra. 

dos bem entende
ram a o Mestre 

rpiando dP fato o constituiu chere supremo 
\Jc s1ia Igreja, 

'~*"' 

c·omo decorreram as sa/enidades promov .. ·aas 
pela Arquidiocese do Pará 

A vcrda<kira Igreja, p-ol.4 SP encontra I Nos dias 21. 22 e 23 do mês bresaindo S. Excla. Revma. D. 
onclc se achar o legítimo sucessor de São , findo o E8tado do Pará teve A:ntônio de Almeida Lustosa e 
Pedro. Ora, como de um lado é miste.r exista, 1 a oportunidade de prestar as inúmeros representantes da so 
hoje ainda, e de mod·o patente, a verdadeira I devidas homenagens à memó- ciedade paraense, 
Igreja de Cristo - pois há ainda hon1ens I ria de um de seus mais in-
que salvar,· e, por outra, só o Romano Pon- signes filhos, 'D. Macedo Costa, NO ASILO D. :\IACBDO 

COSTA 
tifice apresenta título de legítima sucessão I pelo quinquagé8imo anivcrsá-
ao Prfndpe dos Apóstolos, segue-se que a I rio de seu falecimento. 
verdadeira Igreja de Cristo é a que obe-1 !'- sa.udosa recordação tlo in
dece ao Papa de Roma, ou seja, a Igreja chto prelado motivou brilhan
de Cristo, a barca Salvadora de Pedro den- tes solenidades efetuadas na 
t,ro da qual se de>vem acolher os que : capital, das quai's damos aqui 
quizerem salvar-se é a Igreja Católica I uma breve resenha. 
Romana. 

MISSA PONTIFICALº 

O Instituto Histórico e Geo
gráfico . do Pará, no dia se, 
guinte, fez celebrar uma :r.ús
sa seguida por uma visita ao 
Asilo, uma das obras be1iefi
cieutes ofertadas ao Estado 
por D. Macedo Costa. 

as homenagens ao eminente 
pastor, promoveu uma Sessão 
Magna no terceiro dia, no Sa,. 
Ião do Colégio Nossa Senhora 
do Carmo. 

Durante a sessão foram exe
cutados diversos números de 
canto e música e foi encerra
da por uma magistral confe, 
rência do dr. Samuel Mac
Dowell, que discorreu sobl"e o 
grande vulto homenageado. 

Critica Cinematografica da A. J. e I A Arquidiocese de Belem, 
t · reconhecendo os inúmeros be-

Esta homenagem foi honra.
d.a pela presença do Ex:rno. 

Revmo. S.r. Arcebispo, que ce
lebrou a Santa Missa, Botl~s ~e Diamante 

l neficios que lh-0 deve, empre-
endeu a celebração de solene SESSXO NO INSTITUTO No dia 16 deSt e mês o 
:Missa Pontifi-cal em sufrágio HISTóRICO Re,'mo. Mons. Nascimento de Orientação Moral dos Espetaculas da alma de seu imoi·tal n"'st·o,1·. Castro, Vigário Geral da Dio-

v= À tarde do mes1110 dia, na cese de T b t · f t · 60 Estiveram .. p-res-e:ntes altos au a e, es eJQu o o 
A :\IÃO DA Mú.M[A --- Da l lum!Jia uom ,Jack Holt' e história de um fanwilo aviador. - , · sedt, .do Instituto Histórico, aniversário do sua orcle11ac·,·-1o 

dignatários ec-les!ãsticos, so- h • Universal, com Dick Foran e Stanley l:<'ields. - Mostra as Cenas de embriaguês, lutas _____ _ ouve uma i:mssão especial de sacerdotal. Foram 60 anos de 
Peggy i\forau. - História fan- peripécias de um agente de corporais e a apresentação, A""____________ estudos, dur3llte a qual o intensos labores, lutas que re-
tástlca sobre um culto p.rofes- seguro incumbido de proteger embora discreta, de in.fidelida- Revmo. Padre Antônio Gomes, sultaram em vitórias que emol. 
sado em montanhas do Egito. a vida de um ex-gangster, se- des conjugais, desacoru;elham CABEI.OS BRANCOS •• , membro do. Instituto, recitou duram a vida d-o sacerdote que 
A apresentação de um mons- gurado em milhões. As amea- o filme aos mP.nores. E n v e: f h e: e e: m 'Jm soneto de uma lavra a foi um dos batalhadores mais 
tro - violador do templo, - e ças e agressões são em núme-1 Cotação: - Aceitavef para: .,..,.. ..... .,.,..,.,.._ .. respeito do grande "Bispo' do enérgicos do· nosso tempo. Vi-
cenas de assassinatos, con- ro reduzido, havendo a puni-. adultos, Pal'á" e O orador oficial dr gário de Taubaté semp.re sou-

t - · t ·t ç- d 1 ! d f Bolivar Bordalo da s1·1va, 'roca·.· quan o nao revis am mm a gra- ao os cu pac os, e orma que ZOMBOANGA, ILHA DOS !•lipll,,,lp9"' ... li4l.,._i., .. a1 be salvaguardar a cidade con-
vidade, qesaconselham o filme o filme nflo oferece inconve !izou a personalidade de D. tra os assaltos dos asseclas de 

1. AMORE'S Da Art, com M d C t 
a crianças e adolescentes. niente para o público em geral. Edward L. Alterson. _ É um ,ffllilliii..i..w.ir..i..lãiil~liiiil• ace O 08 a. Lutero. Como jornalista escre-

Cotação: - Aceitavel para Cotação: - Aceitavel. filme baseado nos costumes Faz desaparecer e SESSÃO MAGNA PROMOVI- veu obras que são verdadeiras 
adultos. 1 A VOLT.A; DOS MOSQUE- rudes de uma ilha das Fllipi , EVITA-OS SEM TINGIR DA PELA ARQUIDIOCESE jóias da literatura paulista. 

NATAL EI\I JULHO - Da TEIROS_ - 1?ª Paramount, nas, longe da civilização. Hf : ••••••••••ld A Arquidiocese de Belem, Ao lado de seus raros conhe, 

Ellen Dre~. _ Ironisand(i os panhamos neste filme os es- vos. Algumas cenas inconve- ---- --------------- sofia soube o Revmo. l\fons. 
Paramount com Dick Powcl e I com Akim Tamiroff. - Acom- um romance entre dois nati- para encerrar condignamente cimentos sobre teologia e filo-

concursos de rúdio. mostra es- forços ela polícia _rural pa.ra a uientes são atenuadas pela ~11n11111nr1111n111111111nrn111111n11Ht1111111m111nm11111m111111111111111u111111111111m1mnmnmnmmrnrnmnuunc!i Castro alinhar altos conheci, 
te filme as apreensões de um l captura dos ladroes de gado. própria natureza do assunto,. ~ M.ANTEIGA -~ mentos científicos e matemáti, 
rapaz que neles toma,·a parte. Assassinatos e roubos desa- Não é filme para menores.. e FRESCA :::: cos que com verdadeiro amor 
o motivo cômico é sempre ex- conselham a película aos me- Cotação: ---, Aceitavel para ~ ª . transmitiu àos seus discípulos, 
plorado, podendo o filme ser nores. adultos. i só na 1ª Foi pois .das mais e!oquen-
visto po.r qualquer público, Cotação: - Aceitavel para if e as a ~ tes e sinceras ~s homeilagens 
e.pesar de alguns pequenos adultos. PREVISÕES DA . = L-i b e r o 'ª prestadas ao msígne vigário 
senões. 

1 

HOMENS CONTRA O CEU.

1 

"LEGIÃO; _DA DEC~NCIA" 1; , j geral de Taubaté que dispõe 
Cotação: - Aceitavel. - Da R.K.O., com Richard HERóICA MENTIRA - ~ Rua L. Badaro, 485 - _(frente ao 1\:.:-.dineíli) ~ ·1 de largo _círculo de admirado. 
PIRATAS DO AR - Da Co- Dix e Kent Taylor - É a Aceitavel para adultos = 1ª res e amigos tanto na sua dio-

. . . • ir.:1t11mnmtD111111mmm111nmmcm111mnin1nmH1H1mt111Hm11t2in111111111cnmn11HtCJ1111m11111011nnmmcni~ cese como em São Paulo. 

ADVOGADOS Indicador Profissional HOMEOPATIA 

Dr. Yicente Melillo 
:Pra.c:.u. da Sé, 23 -- 2.0 andar 

Sala 13 

, Dr. Plínio Corrêa ele 
Oliveira 

Joviano 'l'clles 
-e-

J. N. Cessai· Lessa 
Aclyogados 

Largo .da Misericórdia, n.0 23 
Sala 904 

CONS'rRUTORES 

Affonso Butti 
Perito C-Onstruto1· 

Rua Quintíno Bocaiuva, 54 - 3.º Dr. Francisco P. Reimão 

Estudos - Projétos Orçamentos 
Construções. 

AI. Glete, 359 - Te!. 5-6719 
Sala, 323 - Te!. 2-7276 Hellmeister 

Dr. Milton de Souza 
Meirelles 

Rua São Bento, 224 - 1.º andar 
Sala 3 - Te!. 2-1543 - s. PAULO 

P. Pedrosa Tambellini 

MÉDICOS 

Dr. Gil Celidônio 
Rua 15 de Novembro, 150 - 7.º Advogado Partos - Moléstias de Senhoras 
andar - Sala 74 - Te!. 2-0035 R. Wenceslau Brás, 14 - 3.0 and. 

Dr. Carlos Moraes de 
An-1rade 

ltua. Benjamin Constant, 23 -
4,0 andar - Sala 38 • Tel. 2-1986 

Luiz , Gonzag·a Parahyba 
Campos 
Advogado 

(Palacete Santa Helena) - Praça 
da. Sé, 247 - 1.0 andar - Sala 103 • 

Tel. 2-'1951 

Tel. 2-6326 - S. Paulo Operações 

ENGENHEIROS 
Amador Cintra do Prado 

Engenheiro Arquitéto 

Arquitetura religiosa, colégios, 
residências coletivas ·- "Ft. Libero 

Badaró, 461 - S. Pau!o 

Lf:R E PROPAGAR O 

Residência: - R. Albuquerque 
Lins, 902 - Te!. 5-4156 - Con
sultório: - Rua Marconi, 34 -

6.0 andar - Tel. 4-8501. 

Dr. Vicente ele Paulo 
Melillo 

Prof. ele Higiene do Colé1rio 
Univcr~itário 

Dir~tor elo Sanatório "Vila 
Mascote" 

"LEGIQNARIO" Cons.: R. Marconi, 34 - 6.0 and. 
Apart.0 63. - Te!. 4-8501. 

Ís DEVER DE TODOS Res.: Av. Agua Branca, 95 
O S C A T ó L l C O S ! Tel. 5-5829 

Dr. Celestino Bou1Toul 
Re.s.: Largo São Paulo. 8 -
Tcl. 2-2622 - Corn;.: Rna 7 de 
Abril, 235 - Das 3 às 5 horas. 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

Clinica geral e moléstias de 
sl!nhoras 

Cons.: R. Libero Badaró, 137 -
4.0 andar - Telefone, 2-2270. 
Res. : Rua Tomé de Souza, 55 

Te!. 5-0565 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurg"ia - Moléstias de senhoras 
Cons.: Rua Senador Feijó, 205 
2.0 andar - Prédio Itaquerê -
Tel. 2-2741. - Res.: Te!. 7-1268. 
Consultas: elas 10 às 11 e das 
14 às 17 horas. - Sábados das 

10 às 11 horas. ' 

Dr. Camarg-o Andrade 
Doenças ele Senhoras - Partos 

Operações 
Da Beneficência Portuguesa e da 
Maternidade de São Paulo -
Cons.: R. Senador Feijó, 205. 
Te!. 2-2741. - 1)as 16 às 18 hs. 
Rcs.: Trav. Bdg. Luiz Antônio, 8 

Tel 2-6035 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
~ICO RADIOLOGISTA 

Rádio • Dia.gnóstico Exames 
Radiológicos a domicílio 

Coll8.: Rua Marconi, 94 (Edifício 
Pasteur) - 2.0 and. - Te!. 4-0655. 
Res.: R. Tupi, 593 Te!. 5-4941 

.s. PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. José E. de Pausa Assis 
Adjunto d.a Santa Casa - ,Ope
rações e tratamento das molés
tias de ouvido, nariz e gai·ganta. 
Co11s.: Rua 7 de Abril, 325 
1.0 andar - Apto. 110 (das 14 
às 17 horas) - Te!. 4-7551 

Res.: Tel. 8-2432. 

Dr. Rezende Filho 
C~ns.: Rua Se-!'UUk>r Fa.ijó, 205, 
7. andar - Te!. 2-0839. - Das 
15 às 18 horas. - Res.: R1J& 
Castro Alves. 597 - Te!. 7-8167 

DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomeu 

Cirurgião-Dentista - Racliologista. 
Pela Escola de Farmácia e Odon
tologia de São P.au1o - Clinica 
Dentária. em geral - Raios X -
Diatermia - Infra-vermelho -
Coagulação - Trans-iluminação 
- Vitalidade pulpar, et<:. 
Trabalhos por cartão, hora ou 
orçamentos. - R. Martim Fran
cisco, 97 - Te!. 5-5476 - S. Paulo. 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado da Fa. 
culdade de Farmácia e Odonto
logia de São Paulo. - Cirurgião 
Dentisl:.ll. diplomado em 1914. -
Ex-dentista do Liceu Coração dE 
Jesus. - · Especialidades: Pivots 
Corôa8, Pontes, Dentaduras ana~ 

____________ _ tômicas e sem abobada p,a._latina. 
Consultas das 8 às 12 e das 1.; 

T O D O C A T ô L I e O às 1.9 horas, - Cons.: R. Direita. 
d e v e I e r O n.º 64 - 2,0 andar, sala 7-7A: 

" L _ _ Res.: A1. Barão de Plracic:ioo. 499 
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\_...._,' 

·.-:·'.FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 
VINHO 

CREOSOTADO 
àe João da Silva 

· Silveira 
GRANDE TONICO 

OS TRANSPORTES CO
LETIVOS NESTA 

CAPITAL. 

Além dos casos cmunerados no 
decreto, a desapropriação poderá 
ser feita cm outros. previstos 
por lei especial. 

Ao Poder Judiciário ê vedado 
110 processo de desaprGpria,ção de
cidir si se verificaram ou não os 
casos de utilidade pública. A de-

t,r.;GrONARlO 

,J 

BRASIL 
• 4 GMd _ -declarações du111 porta-vóz ale

mão. Segundo os círcuios berli-
nenses, ;a,: Alemanha es\wra V('ff-

-w 

Syphilis 
R~_~um~ti~)no : .';'\' 

.feridas em geral:f~ 
cELIXIR DE ~.,, 

NOGUEIRA• 
Milhares de curá~,6$ 

cer a nú.~~lá, ::\té num ·múxitild vi~; ~lemfü_; e a. bfüliol,êca iér• 
Charles Fenwic, Mariano Ponte- , solidaslrs éin nome:; gt'rair, para de 6 scmanaa. mânica. d<!- Ánlêtléa ~-d!:f Súl. 
cilla e Eduardo Labougle, cmbai- serem ob,1eto de apreeia,.ii.o rm Afl · 1lédir o fcchaménto .dêii 
xadores elo Chile e da Argentina, cada entidà.dc e fi:iialmenté rttba- MENSAGEM AO l'HE- consulados e., cscrit6rlos gcn\11i., 
respectivamente, e o sr. Salvaclor tidos em 1942; bJ os que cor\,s- SiDENTE INONU nloos, o governo dos ~tàdós UJ\l. 
Martinez Mercado. , tituem màtêrla coordenadora. on- d<>S a.firmou .que . O/l díplóili##. 

Após discutir a tese_ referrntc i d~ a unidade de vistas desde já . . . , 
0 

aleniãffi vinham de te111pos pàra. 
-- sapropriação deverá efetivar-se 

""" sr. Présidente da Rêp: iítiifoü v mediante acôrdo ou intentar-se 
assinou um decreto-lei dctérrni- judicialmente dentro de dois 
c{andl) que a Thé S. Paulo Tran- anos, contando-se da data do 
w;.y, Llght & Power Co. Ltd., re.spe\.ivo dC{)rcto e findos os 
Íticrá. obrü•àda a manter os ser-

ao mtcrnamcnto contmontal, a, recomenda a sua, adopçâ'D por! Chcgo_u a Ankai:3--._ p10ced~nL cá, dirigindo os J,i:aha1l100 de,m.-õ~: 

.., quais este t:aducará. Neste caso, 
·vlçó& dé transportes coletivos somente decorrido um ano po
:tiesta Ca.pttal, por meio de bon- dcrá rer O mesmo bem objeto de 
'dcs, a.pó3 a. terminação d-O con-

altcr;,.ção doo limites do mar ter- 1 Estados e Municípios, indepcn- ! de Vlcl~i, _um emlSSano. do ma~e- lJag.i,nde; do Pa1-Lido Nazista, na 
ritorial. pas.sov. a comissão :10 i dente de qualquer providência I ehal Petam, o 51'. Bcnois Mccem, América, dtstribuindü fÍ.mdós.'Flà,:ra 
estudo do projeto de consolidação; por parto do Governo F'cdernl; i ª<:°~npanhado de mais 5 funcio- cuSi.cio de atividades. anii-amêri.: 
das regras de ncutralidacl<•, ela-: cJ f!nalmcntc, aqueles que nito i nanos franceses. Sabe-se que Os canas. 

nova. decJAração. 
'ib"a,tõ vigente para esse fim, visto A ação, quando a Unii~o fôr 
·;tis condições anormais provoc.a- autora, será proposta no Distrito 
,:tias pela gn6rrà não permitirem Federal ou no fó.ro d& capital 
'~ Municipruidadé a.ssuriiir éncar- do Esta.do; onde for domiciliado 
·,os des.5e serviço, e tratar-sé de O réu, perante O . juízo privativo, 
Jnte:resse público. se hóuvér; sendo outro o autor, 
_ . O decreto-lei, estabelece outras no fôro da situação dos bens. 
'·nórm'S.S que autorizam o controle .Somente os ju~ que tiverem 
; ·e fiscalização pela. Prefeitura. áos · ·,garantia de vit'á1i~iedade, inamo-
:riervlços. organisação _ e e~1,füí~ · 

borado pelo professor Charles ; são comuils a tóclas as entidades, ! visH.1.ntc~ trazem ª.º prcsielentc o fechamento desses conaul&• 
Fenwic, . chcgando-_sc a acórdo J mas que, nem por isso, dispen- · Inolm uma _mensage~ na qua.l dés foi muito comentado em tàit 
quanto as dl-sposiçoes constantes. 1 sam ser cuidadosamente estuda- 0 governo fia~cês piocura d~- o mundo, parecendo que ire trita. 
dos art.s. 6.º e 20.º do mesmo l d.Js e. aprecia.dos.. manchar as pcssimas lmpressocs do Jll'i-llieiro p,a&SO pai"à o ~. 
projeto. Por fim, o sr. Salvador I turca.s do discur&o do alrtlh'l'.ntc piméntó diplón\átieo total entt-e 
Mercado propô5 que a comi.s3ão l 5 N·r · • Darlnn, os Estados Uli.itiós·.c a AlcmaM&, · ot 1.·c 1a.s significa.ssc ao governo ela Rc- .· ·.. _,,,.. __ ...,....,_ . D . , Néstc i~í.s, a atitude dó i;n;i; 
pública. Argentina sua sati.:;fação do B t· as· 1· 1· D ISC u HSO E ,1 sidérite RoCiS!Velt causou iriitt• 
por haver o mesmo expedido um ........ -.;.,_,..._,__ CHURCHILL. [ nação. Da. parte do Rcich f61 
decreto reguiamentando .a. entra- dãdo O seguinte- coinunic.a.dCi ófi• 
da de sub1tnaribnos dbeligerant.es 1 REPORTAGENS - O ma- l :!!'alando dia 22 pelo rádio de j clal: . - . 

'ração daquela empresa.' pàrtic,ula;·, -vibllidade e irreqJ,1tibiliclade de 
:; · · · . . . .. ·". vencimentos, poderão conhecer 

dos processos de desapropriação. 

cm seus por os asea o na reco- 1 L d .. · · · 1 " · 
mendação elaborada pela comis- . jc,r Felinto Mulicr, chefe d3 1 °.n rcs. o prune1ro mnnstro , Na nota de 16 d'.l cõrl'êl\t~1 
são. · 1 Poiicia,. baixou yortaria. dctcrmi- 1 ~ 1;J.Ston C:rnrc~ill fixou a po- 1 elo g~verno "yankec ''., . dMgidô ~& 

'.'. ,COMPRA-SE; 

OURO 
e PRATA de qualquer es
pécie. Antes de vender seu 

·OURO é de seu próprio in
terêsse consultàr os nossós 

. preços. Avaliações gratís, 
.,. 'Também compro prata, den

taduras • ótiro baixo. Rua 
São 8êiitô, 549, 1.0 andar • 
sala 6, próximo ao largo São 

-Bento, - São Paufó. 

·s.A.GRAÇÃO DO BISPO 
DE CAICó 

. Foi· rcccnterncnte eleito pela 
~anta Sé bispo da nova diocese 
de Caicõ, no · Estado de Rio 
O:rande ·do Nort.e, o Revmo. Mons. 
José -Medefr'os. Delgado,· que até 
bá pouco exercíá. o vicariato em 
Campiúa. Grande. Muito conhe
_çidó ·cm todo o Nordeste, a esco
iha go ~!JS, .Medeiros . De)gacia 
foi rcccfüdá':cóhi gerar agrad-0. 
A sagração episcopal de S. Excia, 
Ecvma., será. realizada hoje, na 
Clltedral de Jóão Peasôa, sendo 
ll,ll,gra.nte o Exfüo. e Rcvmo. Sr. 
D. Moisés Coelho, Arcebispo de 
l\liariana. e consagrantes os Exmos. 
• Rcvmos. Srs. D. Marcolino 
];)antas, Bisi)O de Natal e D. João 
da. Mata, Bispo de Cajazeiras 
(I'ctnambuco). A posse solene 
em Caicó, da.r•re-ã no dia 26 de 
Julho, fCllta de Santana, padroei
.ra da. catedral da novel diocese. 

R ôeo'vi'"' . . c1· - d ! nand-0 as autondadcs e aos run- 1 s1çao do seu pais, ante a exten- cnca1regado dos n.egoe10.s álàlnães 
~ , uo, por m 1caçao o 1 1 - d · · · · W .. MILI'rARES presidente, reunir-se a· Comissão, c~onários, da policia _civil qur. saou o confhto ao onent-e curo~ e~ al;hmgton, foi ex!g~da à/te• 

cm sessões ordinárias, todas as j nao prcs,em informaçoes, faç::un I pe · _ . _ _ . tu a~a. ?º.s Estado& Umdos, tléls NO'l'fCIAS 
. . . , , . . , scxtaa-fciras, levantou-se a sessão : quaisquer declarr..çõcs, forneçam i Co1menou a mvusao alem:-, d1- func10n~nos consUlal'és gtr.ft\áni-

Poi motwo 00 seu 1eg1csso d . . clement.Js ou <·onccàam cntrcviJ- 1 z~n.do que e!~. vmha p1war que! cos assim com·º· dos ltiemJ;rós da.. 
U 'd d t 1narca a a seguinte para o pro- .. ~ · · ·t, . I . ' . 

dos Est~~os m os, . on e cs eve ximo dia 2,. tas /.1, imprensa. sem prévio con- i' H1'.,e1· c~1~batc p~los, ide~1s pan- Bibllotéca _Alémã .. é.m. Nóva. Yru'~, 
a e?nv1tt. d~ Depa1 tamcnto da sentimento daquela chefia. gc1 m~n.1cos. de aom1naçao um• ! de, :'g~n?ia Transócêán e dos 
M.armha Norte-Am~neana,. o ai- rISCAI lZAÇ'ÃO ORC i\ A portaria estabelece ainda que' versai. . . ft1nc1onanos . das Est1'adâs· élt 
nurante ca_stro e Silva, chefe do ' ., ., ' .1·· • as repo:~Rg-ens sobre assuntos ou l · O sr. Churclull declarou que a I ferro ,(!Jomãs. O gôVérnó dó Reiél\ 
Estado. Maior de, Armada, rce~- MENTÃRIA Do ES'l'ADO ~ervlços policia'.is só podem ser mvasão da Rússia não constituia ! comidérándo iüjustificávêili óa 
b~u lJ.oJe un'.a homen.~gcm pres1- publicadas quando aprnvafüii ! n?vidadc para o gwcrno britâ- 1 motiYjs, pol1deradós ptlós . E~til.• 
d1do pelo mmistr? '.:'-nst1des Gu1- . O Ministéric da Justiça e ~e- pn::vi&mentq, 1 n_1co, que repetidas vcmt' advcr- ! cios Umd0,5, deliberou íWmkiitAI' 
!hem, ~om a. ass1Stenc1a de ~~do gocios Interiores de!ignou vários I . tira M?scou dos }JlanoK _nazist_'.'-s, l co;1tm !ªI ll:'cdlda. que. consiõera 
o Almrrantaao, e que ~onsistiu membros da Comissao de Estudos i 2 AEU.ONAU'l'ICA _ Pelo Prc- 1 Depois de outras cons1deraçoea I Côfitl'âria aos convcruos asslmi• 
üum almoço que se rcal1Sou no dos Negócios Estacluai.,, para.! -·c1 t d R 'bl' f . , . 1 de menor lmportânci.5. .. o st. Chura I doa é-ntrc an1bos os 1:!Aisca" 
7.0 andar do Edificio do Minis- constituindo uma :rnb-comis~ão· 1 . dsi <'dn ,e ta 

1 
_epu ica 01

1 
,J.s- : chill. c:eclaron que a Inglat,,rra ·

1
, • • • . . · ' j sma o ecrc o- c1 orgamsanc o o 1 • • . - ,---'------'---------. 

teno ªª Marmha. organisarem um trabalho no ~en- ' quadro civil elo Ministério da i prest_arrn. a Rússia todo o ap:,io ·1 1 Moços e :Moe.,as da_ 
saudando O chefe do Estado tido de melhor regularisar n fis-1 Aeronáutic~ 1 eco_nomJC,., que· estivc~·sc ao -,Nt , -

Maior da Armada falou O minis- calisação orçamentária :loc&l pc-

1 

. 1alcan?e: Continua.ndo. o Primci- j I Catlital 
tt'O Aristides Guilhem. los Departamentos Ad~inistrati-

3 
ESPOltTES _ 0 ministro ro_ Mnustro afirmou st:'.\ aversão , OA'J.'ILOO~Atr1A g 

* O Presidente da República 
assinou um decreto-lei determi
nando que a sub-diretoria dos 
serviços da. Remonta e Veteriná
ria do Exéricto terá como chefe 
um coronel de Cavalaria ou um 
general de Brigada.. 

vos dos E~tados, de acordo com• Gustavo Ca ianema resolveu! 1J_clo comunismo._ !01·:na total!tá- ''íAtjOlô:ttAPtA 
o que d!sp°<: no decretto n. l.Z02, oue a .séssão d~ insta.Jaeão cio ! n~, de ___ organ;saçao estatal. Mas, 
de 8 de abnl de. 199, no qual fo- êonselho N'ácional de D;súortcs i o auxluo _ p~·omctldo, o era, para 
ram. t_raçad~s normas para as se realize 110 próximo dia - 3 de que a ~u~s1.a defendesse, sua in
admm1straçoes estaduais. 1 J lh t d . . . ' dependcac. ia e soberania e nesta 

u o, e~ º. ~a par~ 158~' con- defesa poderia conta,.' com a aju-
CONFERÊNCIA DE LEa vocado os icspcct!Vou Invmbros. da da Grã Btétanira. 

. Os rrH~lhores cursos_ .dé Si .. 
Paulo. Rá_pidós .· prâticôs 
e econômicos. .Vá. iloJe·. 

mesmo ao 

INSTlfUTô DE ENSINO 
GISLAÇÃO 1'RIBU-

4 
PLAS'l'IC:\ _ N 1 ºC-- Em outro ponto ele seu di,scur- ! Rua São Bentp,-39, e faça ... 

TAt?IA · . ' 0 
. · on so, que· teve grRnclc,· 1·epcrct1i;são I à matrícul-a; :,, :, * O ~linistro da ~arinha _m:i.n- · , . gresso ~ati,no-A~?n~ano" de I cm. todo_ º .. mundo, o_ sr. Cllur?l1i_ll 1 ....__ .............. __. ....... ___ ""'"'_.....,......,...,..,... 

dou rcmeo111orar a esquaara o I Cll urgia Plastica. seut icall~ada I afilmou. A Jnvasao da Russia , 
contra-torpedeiro "Sergipe", que li.· Encerrou t\ _ Con_fHêucia _Na. - . na Escola Naci?1:ª1 de _Belas Ar-1 não ê ma.í.5 e.lo que um prclútlio ! 

1
.
0 

· 
estava subordinado ao arsenal da (llonal elo Lcg!Slaçao Tnbutarla, 1 tCII a 1." Expas1çao Clrurg1ca In- 1 de uma tentativa ele invasãó eia-, i Ns (1iJ cJ 4$ 
Marinha, na Ilha das Cobras. éom_?osta de representantes. d'_a ,

1

1 

ternacional de Plástica. 1· ilhas b_ritâ_nicas. O perigo para! M 
tJ - d Est d d g . . .. , d (1 * Na Fortaleza de Santa Crnz cí~;~;· os ' a os e os MUlll· 1 s SUINOS - SegulldJ dados ! ~ig~ú:s~a p~rf:~·t~~:

0 
EJ~ta~~~o u::º s-11Y º~-

realizou-se com a solen!dado do Durante um mês foram dcba- , do Serviço de Estatistica do dos". . . 
estilo a posse do tenente-coronel Mdos vários problelnas que, cm ' Ministério da Agricultura, o Era- 1 PltOtfiIÇAO -'- Os i1Õl't!l• 
Afonso de Ca:·valho do 1.º Grupo BU?1l\ se podem classificar cm 

1
1 siÍ possue o 3.0 rebanho . suiho AGITA Çõ ES NA amérléauós 1·ésidc1iws na. 

de Artilharía de Costa dessa pra• tres grupos: a) os que, Consi- do mundo, com 23 e meio mi- 1 Itâli_a . !óra1h 1>roibidos _dê flêWH' 
derados dignos de estudo, con- ' Jhoes cie cabeças. ES1J AN H A a pchinsula, sem autoriJJa."ão do ça de guerra. " · · · · .. · -----. 1 governo. · 

* o navio-escola "Almi::ante o·-' U" ", .. o CAU'fELAS DO l\!OKTJ~ DE SOCOllRO i 'D_esdc que_ foi noticiada a !11- 2 CONVi'!'É -· o govérna.áo1 
AS DESAPROPRIAÇÕES Saldanha"; procedente de Be1ém - JOIAS USADAS .E BlÜLHANTJi;S -

1 

v~sao da' Ru~sia J,e!a Alemanha, - de A ores eónvidóii o P.fési-

l.J_OR· ·U1'ILI·D.".DE" . do Pará chegou dia 19 a Rec·fc C .. d Ih . g1andes mamfeslacoes nopularco. d t e ç. . . . ·· 1··. ,.,..,: 
.~ , A , 1 . ompro pagah o os me ores preços de desagrado à J\,Íoscot tein st 1 ?n e armo~13.-. a r<:_a ~-r ."'."''~ 

P_úB.L.l .. C. '.A. . · onde permaneceu até o dia 25, i·ég·isttado 1 , ~d E . 1 1 v1sfü1 ao refer1ao arquipclago. 

O sr. l:'téllidéntc da República 
&sslnõu hõjé um decrêtolel dis
poftdô sóliré désaptópriaçõés por 
utilidada públléà, pela União, 
.Estàdóll, Municípios, :Oistrito Fc• 
Jl,eral e Tetritõtiós. 

O decreto dispõe que os béna 
ílo domínio dos Estãdos, Muili
e,ípi~, Dlstrito Fedéral e Ten-i
liórió!i l'léderão ser desaproptia
doS pela, União e ós dos Municí
pios pelos EStados, mas, em qual
quer caso; ao ato deverá prece
ticr autoiisação legislativa. 

Tambem os conccsionários de 
l!Crviços públicos e os estabeleci
mentos de caratér público ou que 
exérçam funções delegadas de 
poder público, poderão promover 
dCllat)ropria.ções mediante autori
Eação expr~sa constante de lei 

seguindo nessa ocasião para Na- Rua Álvares I'entea, D 1· M · · ior w ª 'spau ia, l 
tal, em continuação ao cruzeiro 203 • 3.º andar • e o na.e o niõrmente em Madr!. Grupós de 13 C0:-:1.f'E.8.tNCIA ... O minis~ 
que realiza.. do, manifestantes péreotreran'i a ci• trõ dô Japão, &i'. MatSU6~a, 

dade, aclamando a Alemanha, vé!m reàliâándo ltripõrtàútêà ~U• 

'TEM calos? Qtte.r tirá-los .. E o pi·estanao home11agcm. a cm6ai· 1 ni6ê!s oom !lS éfifüamdõrés dill. 

E X T R I R xada do Reich. Rússia, ltãlia é lfiglatêrra. 
ou continuar com eles? Se 
os quizer tirar, só pode s0r I Acredita-se que O g-ovérilo es- 4 COMPRO. M.ISSO - A 1\u·.; 

· pa11hol venha a tom.àt· pa rté ~ia .. . . . ;. · . 
com a aplicação do Cailclda _ guerra contt'a a u. R. s. s. eü- qula, ~egundo, ~eclara~õés __ de 
CRUZEÍRO. Kas farmácias GUERRA GERMANO- domi~'ô, ~o él11baixador .russó I vlando um corpo expeciiciónáríó An~ara, nao_~e~uaiou_os coli'lpr6-
e Drogarias. - Lab. ''VUG", 
caixa postal, 2175 - S. Paulo. 

sovrnncA no. Qmrmal, que •. desde'? ·ª,.ia dei para auxiliar as t' ropa·s·· alemãs. 1 mlssos MSum1dos com a ldfia.a 
hoJc, dia 22 de Junho, as :-> ho-1 O governo éspauhol tem se reu- térri.. 

Os rumores qiic n2.. séhianà ràs . e 30 nUnutós da manhã,. à ti!do frequentes vezes para tratai - VIS11'A - v· lt . ·,-.. -.. ~-
. . . . _ . Itáha consitlera-se eth guerra d · $' - d · 1 . " . f. , d !:, iS a PI=en 

COMISSÃO INTER-AME-' germano-soviético tiveram plena co 1 ª R~ss ~ · guétra géfmáfio-sóviêtiéa. sr Washin<>tón Luiz ex-"'~;sl 
passada ptcsag1avam o confhto . rl • 1 ii · ! !l, po içao O pa 8 "m ace ll I mente os Estàdos Ürtidõs· & 

1 

. _ . 1 Nos primeiros momentos do . . 1 · ., , ,.,.,, • RlCANA DE NEUTRA- conf1rmaçao pela proclamaçao de I fl·t Llt . . ·t A "Falange Espanhola', or- dcaW dó Bi'asil, 
· ·tl . ''id. , d .. , d d I con 1.,0 a uan1a aprovei ou 1 .•. f .. , tl. ,. 1 .. LIDADE Hl'er cmt, a na 111.a ruga a. e ... ot t:l ., . l intl , d .. ; ga.nsaçao a$c1s,a aquee pais 

6
, OCÜi'A A A ..., 

1 

domingo, dia 22. '. p_ara · ~: ar~arc s 1t.- eten ena ! organisou . <li\:ersq,s. pr.sscataB. ! · Ç O -'- 8 trôPàíi in,• 
A pí·ocia1ilàção do "fuhcrcr" cia ªª ussia ,.,ov cuca. m go- 1 Dcante da sócte·· do ::Pú! tifül o mi- i periais átisti'idianas ócup&.~ 

Sob a. \~residência do cmbaixa- de grande extéilsf,o. at:usa,;a a verno liv1·e fel orgahizàdo <'m ' nistro Scrràno sui{;r decfa'.·cu: ! mm a cidade de Mérdje Jurt ... 
d?r Afranw de_ lv:clo Franco, re~-, Rússia de colaboração com a Kaunas. . . . . i "Camaradas! Não é este o mo-; 7 ATIVIDA:OE -· A. ''Rõ'al 
mu-se a Conussao Inter-Aman- Grã Bretanha é de vir desrc.,- As noticias sobre as pnmel!'as . mcnto de fàzêi· fl'ases ! Nt!si.é insc i A' . F ...... ,. t. . . . . / 
Cann de Neutra11·c1act~ F. t· 1 .. . . . . ···t , . 1 1 n 01 M cfü estadd llas-
. , " . .., '-'· .• ,;s _-ivera~ J peitando o tratada de 1939. Dizia operaçoc~ mm are: sao esca::sas.: tante a "F3:langé" dit0- S1:1fL s.e.n- t.ante e.tiva, bOJlibartléando én\ 

ou contrato. p1esentes os delegados. p1ofesso1 , tambem v documento que O go- Os alemacs ao qtL parece, arnn- 1 tenca: a Russia é culpada ca-1 d . . . 
· · · · j · ' 1 am" p'oi· 5 cblu1 brl · d , . . : . . . · on as sucessivas. a. França ocupà~ 

r"-.·'+:'.+:'.+·~·'.+:'+'.'.+:'.+·.·+··+··+-·+··+··+··+··+··•·+··+··+··+··+··+·-.··•·+··+··· ..•.. ., ................ ··.:· ··+::." .. . verno russo havia tomado as na- ç . las, 0 gan. 0 os, maiadas! Esperastcis. por este mo-1 da e ª" -·- i ·d· "t"• · "" ~~ """,.,.,."" •• ··""" """",. "··"" "" "" ........ "·· ........ • .•• .+ .. , ... +,,, - · · · mviéticos a retiradas e"tratégicas 1 · .. · ... , . · . ' regioes n us nais u .. 
,., ,:, 1 çoes bult1cas com o· fito de amea- ' · ' ~ '. · · mcnto ! Estais prêparaelos! A ell- Alemanha. 
~ QS MELI-IORES PRECOS ;.;! çar a segurança do Rcieh. Os Ao q_u_c_sc a11,~.1~cia_oflcl,almC'~ntc,I minaçiio da U.R.S.S. é a ncces- 8 . V-"·'t"t·a· "'" ».at 
~ • . . s ,•, agentes de Moscou teriam tam- 0 cxeicito alc ..... J Ja se apo~so_u I sidadc mais urgente da Europa!" -VtH..'1'A '-"" ,w ""' 
i.+; E A MELH. QR QUALIDADf~ :!: bem ocasionado sérios ciisturbios de Kaun_as. Loncho e Brcst-Li- posto de embaixador na iiü.s-
: 1 .J ;+; na Rumania, pais aliatlo do tovsk. FECHADOS OS CONSU· sia. "s!í'º' StMffüd éfipt}ii, ·que 
~; :!; "c(xo". _ os_ bo1'.1bardêios a~i·éos têin sido LADOS ALEMÃES NOS foi rccéntcmênte fióméado mem-
' Presunto e Frios ·· Vinhos ll'inos, ,•, A proclamaçao de Hitler, se- li extreinameilte violentos. A ca- , , ., bro do Conselho Privado :Sritâ.~ 
:•; Fruta.s, Bistoutos e Bombons :!: g-uiu 0 se um memorandum do :ini· pital ela Estônia, Talin, foi eles- ES l ADOS UNIDOS nico; 
~ Gcneros Alimentkios ;•; nistro das Relações Exte1-iores do truida pelas boinbas incendiárias. 9 PROTEST@ _ A- i.mpre~ .... 
1:-0 ,•. ,.,. • ·h O g e· n · i•· · · u Scb. t I II 1 · sk' e t Depois de bloquca·r os crnditos fr +· .c,CJc a •·ov r o 1'1 ..,,.,o, com - as opo, · e sm ·1, ons anza, portuguesa é unaninic cm 
.~ E'-,,M', . p·-_o· R' ' 1· o MO' . N'.' TE'~ N i}Gljo· i•i rticá.11do-Ího que a Alemanha e à Dantzig, I<ocnigsbcrg·, Varsóvia e ~os ,?id~dãos p~1;teneentés 'ao manlfeatar sua repulsa pelo tó1·· 
~i J:, ·'- { U. R, S. S. catAvam en~ guemi. LubHn tambcm sofrc1·am 1·udcs eixo .. e élos ),à.ises dominados pedeamei1t0 cio ná vio mêrói.à.u' 
1 Rua Ausuita, i.!U ( isq, iit, Lúli: Coei t-to) _ Ferie 7;àoàs ,,, A dcclllão aleinl\ !01 imitada ataques aé1·e0ll, o presidente Roo11Cve1t oonvlclou "lJgand•" @ 6 000 ttJncl&d&a- _· S :} pela Rumania, tendo ó general Col~_nas 1•umenfl.l5,. ,1ue h&.ví.&m . todo5 o~ conaulad_os_ ce1·mar1l9o:J . _ . . . . . ' . . . , .. /._.,.. 
~ .MERCEARIA A VENI.DA :•; Antonescu declara.do guerra à invadido a Bessf/,-~âbia; opei·ando.111' ce$,a1. ~u~ at!y1dl!.®.6. nos Ea· , 10 Jt~mtW.,,NTO- A_;t,111&· f :*. Rússiâ. na região de Galatz, conseguiram!. tados _'Umclos. . F~ram. fechados marca. rompeu relà.çoes dl· 
~ Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 2.098 - (Em frente à '.~ A Finla.nd!a entrou oficia!men- se aprofundar 50 milha:fcm ter-! ~ambem_os escritório~ das ferro-. plomátieas eo°' a Rússia. ·, 
~ Igreja Imaculada Conceição) _ Fone 7•5453 :!: te no conflit-0 no ~ia 25, depois ritório russo; . . . I· 'li(·:·,,·, , : _ _.. ..; __ . ___ _ 

1 
:+: de o . seu tcrritó!'lO haver sido o governo suéco permitiu n. ' 1"' ..... . :=a. ··r· ·m· ·O' ra r 1 ª' V i .d: '·a.'·. . 1 

Experimente a. i!i bombarcíe.ac10_ vó.ria.t vézcs pelà 1ms.,a.gem de tropa~ alemãs, por· · · ;.L ~-.· · · .·· ,.. · . 
,..,,. . . . ,-,1 "BA11\TDE.,1R· ANTE ... '' ;+; aviação russa. seu território, em direção da .. Especiallda em tumuios de mármore· e grànito • .;;_ .w.1.A.NTEJG.a t" ' •! Solidária eom o "eixo", a Itá- F'lnlandia._ i:irê~ôs_ m_óâíéôs . ....;. . A. VtbAL NETÓ, - ALAMEDA 

Quilo 9$000 '.•; i lià ~mou pública sua decisão, no l Os di~igê-ntks llii.Zistái; espérãni BARÃO D'E LIMEiRA N,o 1ôs, -..:. telêfonê 4"2312 .. :;;;_ 
! .. _ .. . :l: seg-um~e co111un1cado: para breve grandes sucessos, ná SÂO PAULO, 
~~0~°':0_%+'..)~;t~V~~~t;~t,;~t;;t;;.;,~j • 0 i,OVc.L'l.lO il.11.lin.no COUlU.UlCOU llOVG ínmt..e do comJiil,tç, tJCJUUdO ,._ ____ ...,.;... _____________ .._.;_;... _____ -i 



·lotlclas do lnterler ~ ~~f 4e ~OUl'$ Ne.
grfl2f tenJ:2fn® o sa~ tm\dlt-0 
~~whP, 

·JilÍ!taa s..esões !:!O-leue« í.t'm 
coi1i:aci-0 ainda, com a pa.rticl
~cí!.p de Seuborl"ulµ.11 d~ so
cled'atle ~autista, cu~ coape-ra. 
para· O êxito que v'eUl Stmào 
"jQªlH}iQP. 

[ ,~. 119! l~r,a ~~uitstaa t~m cb~
: i.\l~ voza, ~~ ~lt ~r(ldit@B e 

j\1t~,1~11d1t• éiaeot'rendQ s?bre 
f: ' ffllHt!HI. d~ Jt~\11:i Çr1~to, 
,\>r!9-ctpi\l~,ntt 11o~re ~ ~c1:!i· 
!\i'tnto d<? .A,~~. li, ]1luc~r1sti!i, 
"'(~feri~ ~rgfµnç~, oµ seja \1, 
;tet,'1r.P- ~, ll\l\J@ n~ lt(ist!~ 
ç't11m~pll~!l, verd1uie ~ll~ v!élr
fà4~~ aob~j!l,ip~µt~ ;i.nunci\l,q.a 
Hfi~·@ e11.gqul9s Livros e \le, 
fe111HP!l e prei{l.d!i pelf! Igr0j!i 
Jl~fillv~l, pepO$itá,rl;i. úpiç:!I, !}11s 
riN!'ies-, 'd e'.·:,le.~'1$' ·Cri st.o, ú n i~ 
aiie' deve ser ouvida em rnat.:,, 
~1f·4!l Fé porque é a únii'a cm 
J9gg o mundo Cal)~Z de P1'0~r
i!lona.r aos homens os rne10~ 
pe~ess:\.rios. pa.r;t guc virnm 
\!erw e1 ,p;i_ra q11e salvem as 
ilias 11.lmas. 

N~o. menos louv·;tvel é o tl'a

tenores, na sede doti vi-cent.1-
nes. Foi proferi-da RO dia de 
$1\-0 Joi\<1 13tiltta.. R,el.}iet.a de 

·Ã/bios ens1na-ç1entos e de Ç'Q· 
mep4í,rlot, ·opo1•run:íssimo.i, com 
desassoinb1·0 mostrou a n.ieefi· 
slda<le dtl r~tglão cG.mo pre
ventivo aos grandes m-al~ q"e 
91,ocuJ'lHll absorver o mu~d.i. 
"A M-9cidacle e a E-iwarísti!!, ", 
fQi o título 1l;i. cGnferênc!a d(J 
Dr. ,J. A. de Moura Negrini, -
!la qual portpu-se col.ll-0 um ver, 
tlad.eiro mestre, mestre 1los 
mell10.res. Com !l"l':rn~~ erudi
ç~o, deixou bem Jlatfll'!te a. w
cei,1,id,tde -~~- purer.a,. ~. p~r~ 
reconqll iHllÍ-la . O\l soiidificGAa, 
ll.l)Ofi10U COtti'o C!UHinlHJ segUl;O 
a. J<"Juca.rístia. Prolongados fQ

ram os aplausos que se fize
rauJ ouvir, qnando o Sr. :Ór. 

Os conferencistas acima, fo
ram, r~specHvaruent~, apresPn
tad-os pelos s~uintes seuho
res · Dr Euclides d-tl C.iwpos, 
J-i1i~ de ·Direito da Com,Ú·c'a dt 
~ito~: Prof. Pedro Crescenti, 
Plretor do Instit\ltO Q. El~.co
lá;stic,1. Rosa, Sr. Lµcio <li,t ~il
va e Dr. GÍ·imaldo Dutr;t. 

Nncerrando este cí.1·c1:1lo d~ 
conferências, falará 110 düt á de julho ~- ·sr. AlÚedg d;t Sil
va Jµnipr, alto funcionµrio do 
Consulado Americano em San
to~ qµe, será sl411<lado pelo ·lll'. 

Á.l:ltô;io .Jorge Martins, cirur
-~iãp de!)tlsta. Par;i. est;i soleni. 
-cla{le dP. e1werr1:1mento, sito coH· 
vicl!ldos os católicos em ~eral. 

SOROCABA 
l>~l\10 que os Vicentinos lle PRIM!clRO CONGRES$0 secret~rio o S_r. Pl'of. Diógc-
Santos t(lpdo á frente o presi- 1,:UCARíSTICO DIOCESANO 11e11 l\farins. Com essa indica-
g~Í1tp !lo Conselho Central Pio- ç~Ó, fical)l assim organisadas 
C!,B\);TIO, e com todo apoio dC> Reuniào da Comissijo de as comissões: - Prop,1.ga.nda, 
N:qp,o. e R,!)vmo. Sr . .l}ispo Dio- Pr·opaganda Na .residência. prcs. · Úr. Fern~ndo Santos, 
Cf'~íJ.nç>, vêm. ,reaLizando, · 011) do Hevrno. :\!ons. Vig.\rio Gemi :,ecr. Prof. Clfrudio R. Silva; 
s.n-a,- seçle central. realizou-se a citada reunião. Enfeites: pres. .Toão Vicente 

·Ern hoa hora. resolveu o Estivcr;1n) prescnte8 vétrios Oliveira; secr. Heitor Antu-
flousclho Central Diocesano de jornalistas. J~icou deliberado nes; Finanças, p1·es. Felipe 
S~P,t.os organizai· ump.. sfric <le nue O Prof. Raimundo Pastor, Beti, see_i-: José Grohmann e 
~trpfeNJnc!as, dando, assim, a dos ,. Diúrios Associados.. en- \es. Daví Augusto. Vai fazer 
1:1µ.a cooperação aos pre1iamt.i- C'arregar-se-ia de conseguir do o discurso ele saud~çfw ao San
vo;· para O· Cong.r~i?SO F.1warls- Sr. Govemi.tdor da Cidade, au- to P;:tdre, o causíclico de It-ape. 
tfcp' de jnll)o 11ró;irno. to.rizaçflo parü colocacflo d.e , tininga, Sr. ,Joflo Batii.,1'a Ma-

N4 elià de Santa Crnz, o cartazes ele propaganda _~m lu- li cedo Mende~. 
-1i)Jff)P. Sr~ Dr. Antônio Alhas gares púhlicos. Ao sr. Avelino • 
:wm10, conceituado clínico e ci- Argento foi dada a incumbên- As Congregaçoes 1Y1arian<1s 
r11rgfil.o, proferiu a. primeira eia ele falar na R:'tdio A uclicão ! na Diocese. -- · A FederaGãO 
~uferência. tendo discon-ido sobre os fim; soeiuis ilo grun- 'Diocesana fez distribuir a s~a 
s9br~ a i!Jl_portâqcia cios Con- ~e <'fl!'tume religioso. Ao Sr. 1 c!.rcul~r n. 0 49 <'Olll r:,; segu1u
greRsos f<)nca·rlsticos e ,;nbrfl 

I 
Dr. Femando Santos coube; tes d1zer0s: ··De acorrlo co111 

;tfl maravll)uis do santíssimo [ ocasião fie :;ngei·ir O iiiício des-, as novas _deter111ina~;ües d::i. I•'. 
Sac.ramrmto. Bem mrrecidos Ide logo, !la propaganda Í>elos Í C. 1\1. • Sa.o Paulo. b:'m ~abe o 
f1;>,:~m.· os, aP)\l,usos oue 1·oroa- jorn!ii~ 19c,iis e ua lliocese. fi- ! l!QSl>O esforça~o presidente_ ri_ne 
r;tu,:i_ a conferênci;J, <lo dr. Ablas. p:!ndo de apreset1t:ll' llltla rela- , ?S:.;a_ ~ederac;ao io1ppu varH\S 
.Filho, da. qual guarda.mos a çiío tlP nomes tJe j:i.malisia:; · 1nH·-nil.1vas q11e redpnd:un na 
mal~ g'r:Úa impressão Jwb. sorocab::rno:; para uns JJl'!íxi- org,rniza<;ão e des0n\'/>IYimeu
l~r.rrÍ' 'que' J)l'O!l_bt·cionon às 11os- Lm"fls !'ell!}ÍÇ)!)S - ofç,rec~rem seus ' to dos lrn~alhos_ marianos _em 
'>~R nlmas.- l escritos· sohre O assunto. nossa quernla Dwcese. Queira, 

· Pelo ·1fr/ Réinal<]o Crnz. no l . poiB, distinto prcsülente, con-
tlia·-~.i Asr!'<>.rprão (]o .. Scnhm:, foi j Reu1iifio ela C~misi,ão _ P: , bid0~·ar 0 e;'<ecutar i1s detr.rmi-

·r,eita ::i. segunda ronfcrênr.ia, 1 H_os~ed-ag.em ---~ ~a sala_ '.l,t: naQoes abaixo: 1.ô Enviamos 
imbordinada ao trma. ,, Vi<ln. ~iblioter:1 <lo_ E~i~ino Rel_igrn- ; para o arquivo lle~sp n1·óspern 
J<Juearíst.iea", a colifer?.neia mn I so ila !,ig-g, U:~tolic-a, reali:w_u·, G. :\I. uma fieha, cópia do nos
gu~i,qQ tpJt.911 çl;t n,li~iào na-1 s~ a ;·.''. reu'.1.iao, d(;~~a ron;1~- 1' so Hegist1;0; 2.º_ l;nvii_i.,µos 
t1irP:!; d;t .relir;iào sohreualu1·::11, ;tº· ~ iese:ites os .sis._ Alva1~. t~mh_em ·Instn1<;_'.les' sobre 
!]?, reyel;.tf);ifl, cl;i ronfisªão e 1 ,1. :1110~- A'. naldo ~ 11 ~:'.·1 • Jos,:, fHf'('ª.º. e Agregaçao d~ _e. _M. 
da· comunhão. Concluindo. o i\!ignel, Diógenes .\fa. 1118 , Ave- e so!Jc1t.amos as prov1dt,nc1as 
conferencisla afirmou quP. sen- lino Argento. Paulo .Monte S:r· ! llo estima1lo pre-sidtnte; :l. 0 So
do a vont.aie de Deus :-\°osso rat. e O Revmo. Moirn. Franc·is- licilainos seus inestimaveis 
Senhor sustentar · e aumen- co Caiig'J'o, por eSl.e :lherta a: ti-;i!~ttlhos, infoniiaudo-nos si 
t:ir a união entre a criatu1·a e seSRào com a. exposião <lo t:·a- ' existe alguma C. M. - · J-fo
sen ('ria<loi', e seu do certa a balho que ,caber{( à refor ida CO· mens, :\laços, Menores Mllil a
pre~ença. de Deu!'\ no Sacl'a- missão. Pa.ni ª hospedagem res · --- que niio esteja 'conosco 
inento da Fluearístia, resta ya. dos Dispos que ''isitarüo esta regist.rad;i; 4. 0 Solicitamos en-
3,<> ·l)o'mli\m a obrigó.Gflo ele viver eidacle foram apresentadas re- car0cidamente que nós meses ,~:;i. vida esscnci:'ilmente F.u- sidências de JJicdosas famílii!s dr janeiro. maio. Re(e,mhro --· 
•l'fsl.ic,a.. soroc,ahanas. fi<:ando de. mui- o número ele congregados no-

i';ío, dia do Corpo 11<' Deus, to breve, 0 Sl'. Presidente, <,m viços e candiclaclos nos seja 
numerosíssimo foi o auditório companhia ele um do.: me111- comunicado. Que.remos suh0r. 
que :tfluiu a sedo cios Viccnti- hros du c,omissào visitar as somente 3 vezes por ano, .o 
110°s p(l.nt. ouvir a conferência aludidas famílias at'im dl! con- número dos nossos congrega
do Sr. Jaime Hourneaux de ccrtarcm ·08 meios de recehcr nist.lls; ii.0 · Achamos conre
:\Íoura .. prcsid0nt.e da J;'edcra- Ss. füxcias. Foi ainda mostraµo nientc outrossim que as C. M. 
é~.p :v1aria11;1 Masculina de aos pre.senl.es O hclísfiimo clis- não falhem na remessa das 
Sn.Útoi?, CÓm gran<lfl fel ieidade tint.ivo quR dever:\ cm se tem- "quotas mensais" que mn re
ó · _cgi-tferencista f:Ílou sobre a hro ser di:tribui<lo por toda <l gra geral deverão ser de 10,li000 
c9nfjissiio e sobre '.t comu11hflo. Dioee1,e. '.. ar:_i Jll'". 81 <1e_ntc des- - ou de menor quantia con
~Jxfmlo çla <·.iênc,í:i de ;ii·gu- la comis?<l'.> lo! 1>1 opo~to o Sr. forme a J>ossibilidade finan

m~nt.;i.r, o Sr .. l;i.ime J-f. clP. :\lou-1 Dr. Antouw i\lahilc e pnra c0irn ela C. :vi.; para nia.io1· fa-
r!I, p.rovou no ;p1rlitqrio qur a i. · · cilidade, 1ioder:.'i enviar somen-

eon_.r_ !ssfi_o --s-'a_c1··-un_1·e-11tal- nf-10 ti-:~ 1 te 3 vozes ao ano, nos meses ~ln!, nr(gem liurnaua e que fora. 1 - _ · de ja.neiro, maio fl setembro, 
sim, instlt11l<l:1 nor Nos~o Se-: ,i~~~,4f4~~ j ou seja, de 4 em 4 meses, as 
11hor ,Jesu$ Cristo. Com n•lu- '..j quantias respectivas; G. 0 De-
~â; ª~ sig;flio que 1:nvolv!, Ps,;r. sr.ja.mos que Iodas as C. M. 
;iaeram<:nio, foi 1Jen:r~s e)o- possuaUJ, e assim todos os r.011. 
iiJii»té · iia: e~vosir;i.~ · q11e ft'Z. : g,1·egados em particular --- um 
•quem __ , sincPramc;1f P. o_uvíu _ª 1

1

, exemplar de "Na :l<':Ímília do 
c9\lfi;rênci!l- (lo l;Ji· .• J:,t.ip1e 11. Ü!,à_ Deus·• do Revmo. Pe. Valter 
)fourit, nada mais 1ior.le dizer Mariaux, S. J. Os volumes dc-
d;i. confisi,iio sacramental, vor- . verão ser solicita<los a esta l<,. 
qÍÍe todas as objeQões foram C. M. P custam a11enas 4$200 e 
brllbantemente refutildas. Con- elevem ser venclid;'Js por 5$000. 
eJ1;1fu citando os Liv.ros inspi- A dife1·enç.a · é ela Caixa da 
r11g9ij, no que se referem u C. M. 7.° Congresao Eucarísti-
co11flssão .e a comunhão e con- 1 1 co Diocesano: é iudiscutivel 
a!tou a todos a que contrita- 1 'que nós marianos tei·emos lu-
ÍP..tPt~ coµf!;l$Setµ O!J seus peca-' ~ _ , . , : gur proeminP_nte uos tra~U108 
uos aos p~dres católicos e que - . • • , , o na8 solemdades gr,i,ndrnsas 
llu.mÜdelI)ente recel,essem a:~ ,,./ ~ dr oululJro p1·óximo J'nturo -
Nosso ·senhor, no Sanlíssimo: .Snaru... & : !'lia ele_ Cristo Rei. H fomos 
Sacramento da Eucaristia , · - , \ rncumb1dos pülo Revmo. l\Ions. 
-~·4- qµ11rta confer~nc!a esteve ' Ruo 24 d• M':-.~~ ;~·;·9~- -'~;::: PoHal, 2021' Vigário Geral, Preside-nte do 
• cirg9 !lo pr, J. A. !le Moura, · sÃo PAULO 1.0 Congresso Eucurfstlco Dio-
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li] 
Uuliv-o::; a :J~000. Dentro de pou. '.•; 
cos dias euviaremos ao J,Jiedo- :+: . . .. . .. 
so presidente um certo núme.-

1 
:+: 

ro \!eles, p,tra seren~ _vendidos I ;:; 
e11tre o::; congr11g:.i.n1~tas e os l 'i 
fié'is em g-erai por aétuele })l'e- , ;+; 
ço, em favor do l'inam·iunwn to . :!: 
do Congresso. Contamos ,:1;in1 a ! ;•; 
co~(\ju'vaçã.o valiosa llo nosso 1} 
pre;;l(ieµte. Qupira receber o ::; 
ag~·adeci.meláit.o e as atimciosall 1 :•; 
sa.udacõe1> do se1·,·o ern :\1 a ria. :t: ' . - . . w 
(a) r'ref Zeno Rol1r, O. li'_ M. ,.i 
Dlretor Diocesano. :+; 

-~ Comp re!;11Hauo dos t.ni- ;' 
b li t tí . ·t· i nOHSa '•' q 10s es ;t íl 1c01; < a '•' 
Diocese j:.'i pocl~mos conLar com '•' 
1.491 congregados, 402 noviços \,;. 
e 22:1 cancli~Ú1tos, num total de ~ 
2.116_ maria. ·nos, em fí0 sortalí- ,._ ·~ 
ci~- ~:;:t:1~dt::;os respost;1 1l~s l:.l 
seguintes Con;1·egações Maritt· 

., ~.! 

f unaicãs Artística ri1Jl1tt 
Vft1va Anllfllo Angell & Fllllo 
Rua A~ ~ 54t, - ~-~ 

1 

nas, que não nos devolveram '+' 
o guesnonàrio: I3oituvu, C. M. ;•'. ótimos sinos para Tue,-!as • ra~~l, ~ 
Santo Antônio <E. 1"· S.); 1 :!: Refundem-se e compram-se Siinos'"velhoa, 1 
Bom Sucesso, :\!atriz; Guarei, ~: E . l'd d d SINOS arr'lh"o '.•! , . ,., . . , i\'Tt· :+: spec1a I a e e em e I a . ~- ...,,, 
Mati 1z, Itapet.mrnga 1 ,1 1 a- ·+· T' . f b · - • · ~ 
res; Tatuí, e. M. Qu'adra. :+: 1p1ca a r,caçao europeia. ->.it.' 

~ ~ 
O Ensino R e I i g i oso na D i o- ~:+::+:'.+c'.+::.::+:+::+::+::+::+'.'.•::•::.::.:,::+:~::+::+::•::+::+::+::.::+:;~.:~'.+::+::.::.;:Ç,;t\~:'.'"•:'.+:.'.-.1~~ .. :+::;~ 

cese. -- A Diretoria Oioce- ...,..,,.......,__. __ -"__,, - -=no..:::.J?.,,~.111!5* ,;t 
sana distribuiu esta 8elllltna a 
!ma circular n. 0 2 nos seguin- (r 
tes termos: "A Diretoria do1 

USO OBRIGATólUO 
no GAZOG~NIO 

Ensino Religioso, em diversas 
reuniões chegou a ronr:Jusão de 
que, em vista do forço1Jo 1~ovi
mcnto, tem necessi<lade de 

Contonne estabeleceu a Co
mi,'*/i'IO Nacional ele Gazç,gên.io, no 
nr{lxµno dia l!> de ju1no imtraní: contratar uma J)esKoa capaz, " 

comnetente e dedi<"ada, para em Y!ll'º:'. ;i. lei gue ol)rlgil; toçlo 
atender ao seu serviço. A Çúria propnetano de 10 QU ma~- e:u
Piocesana não pode· :.irrar com 

I 
mi.1lh~ a I?0ssuir um ~ ~a2,0~e

maiK 0sta despesa. iiío temos j nio em cada ~TUJlO de O.to E.ssa 
outi-a fonte de .renda. r,; 111 vista 111ediçi!!, abrall{l'e no momen · ape
disso. a l)iretoría dp F,nKino I n~ os_ Estados do Ri?, S. ~ulo, 
Religioso cm audieneia com\;. 1 Para,na, sa~ta. C~jurm:J,, Rio G. 
J~xeia. Rcvma. 0 SI'. Bispo Dio- , do Sul e Distnto Federal, 
eesano, resolveu solicitar dos 1 
S!'s. Vigúrios a contribuição rle · 
quinze· lnfl r(•!s 1heiíflais, · Rnt!'e
gucs u0Rta sede por rheque ou 
vale postal. a comRçnr <le, ju
nho co1T0nte, em pagamentos 
lrimest.raiH ou Hemestrais. As
sim a. Diretoria espe.ra até o 
rtia !i <l<> agosto a co11t1·ibuiQüo 1 
:!essa pa1·õquia. Dessa coa<lju
V'aGiio financeira <lependení a 
existênc-ia do J"nsino lleligio
,10, que na Diocese de Sorocaba 
é modelo. Srs. Púrocos: resu
mühunente vos expr0ssamos a 
situaçãC> do Ensino Religioso 1 
aa Diocese, e comJ>rP-endereis 1 

perf<>itameute :is dífkuldades. 

CHUVEIRO EL1-~TRICO 
Ú Í DR ·Ó: 
Tf:RMICO 

119 e 2-29 ~lts, 
2 2 O f O O 0 
G p, r anti
do por cinf!Q 
ap911, inclusi
vé a re*-

NóH contamos com o vosso 1 
apoio, com a vossa rolahoracfto -----,------,----,---
preciosa e i111presindiv1;l. G; 
mais um sa<'rifício ó mais um 1 
desfalque, nrns, que scj,i fello 
po1· amor de Delis. Co1n este 
a1Untó.rio mensal fica extinta 
a porcentagem de ri% anual 
<l;is associações religio::;as. p::1-
roquia1s. Esperamos 11ois, a 
vos,-;a r0sposta. Ag-rndecendo, 1 
reiteramos nossas sauda<;ões. 
(a) Pe . .João Batista. Riheiro, 
díretol'; Diógenes Almeida Ma
rins, secretário; 'l'erêncio da 
Costa Dias,· tesou1·eiro. 

Congregação da poutrína 
Cristã da Catedral. - Foi o 
seguinte o movimento do mês 
de maio JJ.Jl.: 3 Distritos: 3 
·Dil·igentes distritais; 21 cate
quistas-chefes; 6G catequistas 
efelivos; 9 eat.equlstus subs
titui.as; 738 crianças matricu
ladas no Preliminar; 448 na 
Preparatória; 307 na Perseve
rança, num total de 1.51G; l<'re
quência: 2.615 comparecimen
tos e 1389 faltas. Primeira Co
nh:âo: Jú fizeram 367; Kão fi-1 
zeram 1.0fi7. Premios clist.rlbui
dos: 990. 

CONTI-

NUAÇÃ() 

PA 1.• 

PAGINA 

•• 
tenso, e !!ontem um retaMr!o por
menorisado de todas as vicissitu
des p0r que passaram as rela
ções germano-soviéticas, Vê-se 

· que e1e foi redigido com o cuidado 
do não omitir um único dos ar
gumentos que poderiam torn,a.r 
simpática a causa nazista. Os 
motivos da guerra, o carater de 
que ela se reveste, sua finalida
de, etc., tudo foi exposto ou in
terpretado de maneira a favore
cer a Alemanha. Assim, só os 
que queiram prestar-se ao rk!í
culo de serem "mais hitleristas 
do que Hitler" poderiam ver no 
conflito germano-russo causas 
mais nobres, intultoo mais altos. 
pl'eocupações malll elevadas cio 
que us do chefe do governo ale
mão externou. 

* 

única vez, a guerli"a- · ~ 1,i- Rúsor 
sia, o car,ater de l)ml!, luta san,,. 
ta para a resj:,a.ufM~ (la (liVill• 
sação crisw,. ~iq~, esS!C" 
gJ!:gi!,ÇÍIO ~Í,!l, V~~ ~ ~ 
rlgef]tes nazi,..<;t~. <> (!11,W se com,.: 
pr9va peli,. ~j(ly~ «oui 41!1"8, 
em outr~ te,m~, o -~· H~r Si 
:i.rv<>rpu em novo ~tino, 
No enta~o, tal e t~ ~~enw 
tem siço .i, persel$:\ti~ ~ ria,. 

ii~WO co~tr;t :i,. IgreJ~, gue o Sl' • 
Hit-le-.:r itchou impri,iuente t~ 
nesti tecla, JÁ :lllqtto gasta.. e&,. 

beriá a.penas a alguns de ~ 
endeusaQOl"es nestM kmgÍJK!UIW 
pl~gas · o privilégio de ter uma 
ingenui~dê mài.ôr dB ciúe ó "FÚ-
herer '' ·poderia supôr,· e, 86Slra, 
imaginai· que é :rCll~n-te em 
nome da Religião que ele COJ:Qa 

pat~ COJ:ltl'a. ll, Ú.R.:$,S, 

* Nem prociµ·ii, 9 ~- Hitler tn.-' 
sinWLr qµe s\ijls r~~s e:om a 
a(1ssla fgram um (ij!!t'm'ce que 
lhe permitir4l-, ulter~;rmente, au.,~ 
car mais comod.iune~ os SOYiets. 
ferindo li.SS\m . pela.s Ç.ÇSUIS essa 
inimigo da .civil~I> oc~ental 
e católica. Muito }lelo cpntrá-. 
1·io, o sr. Hitler Pl'\>ClJr~ d~ons" · 
trar long·amente q~e, .depc;,i& do 
páto Ribbentrop-Mo,Iotot, no qual 
teve "o dest!Jo de dar· um ·fim à 
tensão com a Rússia e chegal', 
se possivel, a estabelecer cpm a 
mesma harmonia i:!urooom·~'.', 
essa harmonia só foi pei-turbad~ 
pelos manejos desleai-i" dos· sO• 
víets. Quanto à AlemanI1a., ja
mais pensou em intervir M Rús• 
si11, e dern1par o nazismo, poit 
que ela "jamais se envolveu na 
Rússia e jamais lhe desejou le.
var sua concep()ão nacional-:$ 
cialista ''. 

Todas ::i.s palavras que publl• 
camos entre aspas figuram llCJ 

prc5prio texto do chanceler ale" 
mão. 

* Desiludam-se, pois, ô!l i11rrA-
nuos, e não queiram saber :;i. res
peito desta guen-a mais do que 
sabe o sr. Hitler. A gÚeÍ:ra teuto .. 
russa não é uma guerra ideolõ. 
gica, Essa grande tese, que desen- · 
vo1vemos pormenorisadamente em 
outra secção desta folha, ê fl 
única que a .análise circunstun .. 
ciada dos fatos autorisa. · 

Mais uma vez, repetimos ql.11! 
os aspétos temporais do proble=
ma não nos interessam. M!l& es,qa 
aspecto ideológico, fa2ell::I06 q-.:w&~ 
tão que não fique obscuro :uo e1i-o 
plrito de nossos leitores. 

1'.0DO ,CATOLIC~ 

- A sede 110 Cut.ecismo Pa-
1·oquí:ll estú funcio1wndo 11unH1 
das s:ala8 do PrPtlio da Ação 
Católica, onde está instalada 
lambem a biblioteca do ca-t-e
quistn. Funcionam todas as 
noites, das 19 às 21 horas . 

01·11, importa sobremanefl'tl. 110- d e v e I e r o 
N~grlii:i, méci!ço, e, COtll,O 11s an- . ,.N.,, cesano, da venda _Lle 2.000 dis-

.::::.:...;: ====:::::-:=-~-===e:.;.====================~~~ 
tar que o s1·. Hitler não deu uma\" L E G l O N Á ·_R ·1 O " 
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ANO XV $ÃO PAULO, 29 DE JUNHO DE 1941 ,--
Os primeiros dias da luta leuto-russa apresentam-se ele 

forma nebulosa, não se podendo ainda prever a direção e ra- 1 •= = = 1 
- ""h • mii« r :me-- rFN rFSr:rw ?ii-Pri rsz â- rnmnnm -

NUM. 459 

]iidez do desenvolvimento das opé·r~ções. 1 N t . . d C h . K 
Berlim mostra-se sobría nas notícias oficiais, emquanto I o. a s s o e l a 1· s e u n g . 1• n g· 

seus círculos oficiosos iniciaram a luta dizendo trata.r-se de um _ -
e1,is6dio. sem importânda, a findar-se em dois meses uo máxi- 1 
mo:- é as iiàticias exageradamente otimistas anunciavam as 
perdas da aviação russa, não em unidades ou dezenas, mas em 
centenas e milhares. 

Esse exagero arrefecflu, e as notícias elos ataques f\ contra
ataques, dos bombarclelos e das lutas aéreas, dando, conforme 
a origem das notícias, a vitória para um e outro lado, ainda 
mantêm obscu.ra a situação. 

Os meios nazistas anunciam. tambem revoltas de russos 
brancos da ü. R. S. S .. 

As poucas notícias rflais sobre as possibilidades militares 
russas fazem com que as opiniões dos obseryadores estejam em 
extremo Jivididas: emqttanto alguns acham que os alemães 
obterão numa blitzktieg, r:ipida vitória, outros julgam e:a;Lar 
o Heicl. pPrdido. 

As IDtÜS sensacionalll <leclara<;Ões Rübte a for,:a milll.:i,r ! 
d:l Rússia foram as que tez Linrllwrg, Quundo. ab:i.ndonan<lo rn- 1 
p<•ntinamente o r·efút;io a que ~e rE-C1)lhern, :;,.tcrrori:ia<lo, ,,pós ·1 

o mpto de seu filho, passou a se apresentai· confia11tc em 
toda parte, na Europa como na ··América. 

Após uma visita à U. R. S. S., nas vésperas do pato de 
l\funlch, - quando a Tcbeco-Slovaquia ainda esperava apoio 
para resistir, - Lindberg declarou ser a pior possivel as 
forças armadas. e principalmente as aéreas dos soviets. 

Suas declaraçôes foram uma bomba nos meios aliados, pois 
a Tcheco-Slovaquia tinha na U. R. S. S. um ele seús melhores 
e.poios, e d~ sensação causada pelas palavras de Lindberg 
aproveitou-se· Chamberlaiu para. fo.rçar a aceitação do pato 
de l'ilunich. 

Então não se conhecia ainda a aparentemente inexplicavel 
nazifilia de. Lindberg, hoje nos própros Estados Unidos tão 
desmoralizada. 

Se a guerra com a Finlândia foi nm fracasso para a Rússia 
a~ primeiras operat;ões ele agor:i,_não confirmam aqueles dados. 

Outras opiniões declarou o IHº Reich perdido, por julgarem, 
uns. s1iperior o poderio militar rusRo. e outros por lhes parecer 
que Hitler ·só lançou o ataque à União Soviética em desespero 
de causa, por lhe faltar abastecimento de boca e de combustível. 

A situação é, de qualquer forma, extremamente confusa, e 
uma opinião agora emitida sobre o pro,'avel curso das opera
ções militares nenhum valor pode ter. Mas entre os dados 
sugestivos, a esse respeito, está o· momento em que é lançada 
a blitzkrieg contra os soviets: quando nos campos da Ucrânia, 

Mme. Chlang Kal Shek oferece chá com limão, em Chung, King, ao Sr. Lanchlin Currie, emissi:rlo Cic presidente Fràn. 
klin Roosevelt junto ao seu esposo, 

celeiros da Rússia, são iniciadas as colheitas, O ataque alemão ã Rússia é, um problema que so Japonezes estão discutindo cuidadosamente: à sua adesão ao eixo, nessa 
luta, poderá significar, no caso tle Insucesso do àtaque nazista ã U. R. S . S., a contingência para as ilhas nipônicas de en
frentar tres colossos: Rússia, China e Êstadôs Unidos, sim ui taneamente. 

As cerimônias da Po~se do 
Pároco inamovivel ele 

Santa Cecília 

As boas rei.ações sino~americanas preocupam Tóquio em extremo, 

-------------------------·· 
na 

Como o Lll:GIONARIO já xiliares de S. Revma., ap6s o 

·Reaç.ão contra 
·América 

o 
do 

.divó,rcio 
Norte 

anunciara. realizou-se no dia 
tla festa de São Luiz Gonzaga, 
21 do corrente, a cerimônia da 
posse do Revmo. Conego Luiz 
Gonzaga de Almeida como pá
roco inamovível da Paróquia 
de Santa Cecília. 

Às 7 ,30 horas daquele dia 
foi celel>rada a Santa Missa 
por intensão de S. Revma., com 
o comparecimento de todas as 
associações paroquiais tendo 
havido numerosas comunhões 
dos paroquianos. 

número de abertura do pro- ~ 
grama, falou O Revmo. Padre ~m uma recente reun!ªº de 
José Batista de Almeida, vigá- ! sociólogos norte · amencanos, 
rio cooperador da · Paróquia, um dos oradores ~scalados ~ão 
em breves e eloquentes pala- compareceu. Havia, no auditó

rio· um velho professor de. so
ciologia, já aposentado. Solici
taram-no a preencher o claro 
aberto no programa, discorren
do sobre. os ensinamentos que 
durante vários anos de magis
tério ha,•ia 'millistrado aos seus. 
alunos .numa das grandes uni
versidades norte-americanas. 

vras. 
Em nome dos paroquianos 

falou o Sr. José Filinto da Sil
va, presidente da Congregação 
Mariana de Nossa Senhora de 
Nazaré - Congregados Casa
dos. 

Finalfnente o Rev'mo. Cone
go Luiz Gonzaga de Almeida, 
antes de encertar-se a sessão 
artística, agradeceu a homena
gem que lhe era prestada. 

MEA CULPA 

Os números de canto, decla- O erudito p,rofessor era o.os 

gente neste, planeta que o es
paço seria pouco para todos -·· 
e, · naturalmente, um dos tais 
que agora olham assombrados 
.para .OS bancos Yasios nas es
colas norte-americanas, cttlpan
do suas doutrinas insensatas 
pelo mal assim causado à 
nação. 

Era ele tambem dos tais que 
tinham idéias multo "avança
das" sobre o afrouxamento dos 
laços conjugais. 

Foi, com efeito, sobre este 
assunto que falou na ci.tada 
reuni~o. Contou à ,audiência, 
em resumo, como, du.rante toda 
sua carreira no magistério, 

'· conservador", 
gmático". 

não ficara ó•cb- que se extende por llll1 periodo 

Que queria com isto dizer o 
emérito professor? Precisamen
te o que todos os outros es
píritos pequeninos e orgulho
sos de nosso::; dias que.rem di
zer quando usam elas mesmas 
expressões. Queria ele dizer 
que havia "provado clentifica
mente·• que o divórcio era uma 
coisa má. Queria dizer que ha
via defendido o divórcio, que 
havia visto sua aplicação no 
organismo· social durante sua 
pequena. · vida profissional de 
20 ou 30 anos, e que havia ob, 
servado seu.s resultados. 

ele 2.000 anos, alcançando to
dos os climas e todos os povo~! 

Pobre, insignificante, ' ricH• 
culo homem ;·educado" com 
seu minú~ulo intelecto e seu 
limitadíssimo poder de! obser
vação. Que mal que essa sua 
inconsciência pode causar a si 

A seguir, às 20,30 horas, no 
salão de atos da Congregação 
Mariana da Anunciação, rea
lizou-se um festival em home
nagem ao Revmo. Conego Luiz 
Gonzaga de Almeida. 

Em nome dos dedicados au-

mação, violino e orquestra, que tais indivíduos que há poucos 
se fizeram ouvir, agradaram I anos atrás viviam apregoando 
Bobejamente a numerosa assis- 'l·que, a menos que se tomasse 
tência que enchia o salão. uma providência, haveria tanta 

mesmo e à sociedade. Pense
mos nos milhares de estudan
tes que cairiam sob a irritante 
influência desse homem du,ran
te os anos em que ocupou a 
cátedra. Pensemos nos muitos· 
que foram sem dúvida preju
dicados por suas pseudo-cienti
ficas elocubrações sobre a vida 
da família. percorreu o caminho que me- Agora estava convencido ele 

deia entre uma adesão ao di- que ele era realmente máu, so
vórcio bem visinha do amor cialmente nocivo. 

E' o que mais para aep1orar 
é que esse cidadão não se acha 
sozinho. Há diversos de sua 

FUNESTAS CONSEQUjl:NCIAS laia em nossas escolas. E ve-

A formação dos Conar•aados Marianos 
livre, até à atitude em que, 
b.oje se acha. 

D~SCOBERTAS NOTAVEIS 

uos Cavaleiros c..3 Maria'' do Revmo. Expoz o professor algumas 
das razões que ditaram a trans
formação gradativa ele seu fer
renho liberalismo com relação 

Pe. Walter Marlaux, S. J. 
O Rev'lno. Pe. Valter Ma-

riaux, Diretor do Secretariado 
Geral das Congregações Ma
rianas, que é o órgão supremo 
do movimento ·mariano em todo 
o mundo, se encontra no Bra
sil há algum tempo, e já. co
Jlilece detidamente toda a ma
ravilbesa extensão e desdobra
tnento do ideal mariano entre 
nós. E já não tem apenas ó 
conhecimento indireto, que lhe 
.forneciam as estatísticas e re
la tóriqs, mas o conhecimento 
vivo e palpitante da experiên
cia pessoal, da experiência 
41uotidiana. 

O R~vmo. Pe. Mariaux com
PTJ:le.ndeu, desde Jogo, as enor
mes pgssibilidà'des que se 
abrem i,.o movimento das Con
gregações Marianas no Brasil, 
as suas reservas inexgota.veis 
de ene,rgias potenciais, emfim, 
a obra surpreendente que po
derá realizar em nosso país; ao mesmo passo que percebia, 
com notavel perspicácia os 
obstáculos que era Pi'eciso su
per.ar, os escolhos que era mis
ter. .. eYitar, ... e .. ai! . :iJ~_çes!.Jidades 
tue se iwviam satisfazer. ··· 

A pltjánçà e a rapides, _que 
ea-racteri2aram o su.rto das 
~~ Matlimu ~u-e 

nós, de maneira n colocar o 
Brasil em primeiro lugár no 
movimento mariano universal, 
demouHtrav'am a sua origem 
providencial. Porem, uma vez 
realizada a tarefa preliminar 
de estender pelos mais. recridi
tos rincões da pátria a rede 
das Congregações, para arre
batar a mocidacle ao materia
lismo prático e à indiferença 
religiosa, urgia dar a esta mas
sa de jovens marianos uma es
t,ruturação espiritual e intelec
tual sólida e coerente, para 
torná-la capaz de um trabalho 
concatenado e profundo. li; nes
te momento que vem até nós 
o Revrno. Pe. Mariaux, para 
realizar esta missão evidente
mente tambem providencial, e 
à qual se dedica de todo o 
coração. . 

O primeiro fruto deste tra
balho foi o excelente livro "Na 
Família de Deus•·, clestina<lo 
especialmente aos congrega
dos. Este compêndio sub11ta11-
closo e forte da Doutrina., ade
quado sobremaneira tL ménta
lidade da mocidàde mariana 
brasileira, de maneira a lhe 
dar uma base firme e unifor
me ele vh:la espiritual, é apta· 
a retemperar a tibra varQnil 

dos jovens na selva fecunda e ao divórcio para a opinião con
sobrenatural da Fé Católica, e, serv'adora que agora mantem 
assim, p1:epa.rá-la para a rea- sobre esse assunto. Uma razão, 
lizaQão dos fins específicos das por exemplo, foi a descoberta 
Congregações. notável feita por ele, com o 

Agora, o Revmo. Pe. Ma- correr dos tempos, de que o,( 

riaux acaba de publicar seu se- católicos, rejeitando o divór
gundo livro, "'Cavaleiros ele , cio, são tão felizes em sua 
Maria". rnsta obra tem por fi-1 ·vida familiar quando os não
nalidacle a formação social ~os c~tólicos que _aceit~m o divór
congregados, e, muito particu-

1 
cio. Outra razao foi o fato por 

larmente, a formação de chefes I ele constatado de que as pes
marianos. Como se poele ver soas divo.rciadas, que de novo 
Imediatamente, trata-se de um I procuram se unir a outras, não 
assunto importantíssimo, . que I são felizes . nessas novas uni
afeta não só o progresso do ões. Uma terceira razão pro
movimento mariano, mas a sua I veiu dos resultados fatais do 
[Wópria conservação. Sem che: erro liberal em matéria de di
fes devidamente escolhidos e I vórcios - o fato de que na 
preparados, nenhuma ação sis- América do Norte hoje em dia 
temática é passivei, nenhuma 18 em cada 100 casamentos se 
organisação é viavel, nenhum I esfa?elam nas rochas do di
programa é realiza vel. E o vórc10. 
Revmo. Pe. Mariaux soube 
tratar tal assunto com a cla-1 O QUE VALEM CERTAS 
reza, a precisão e a largueza lALAVRAS 
de vistas, que lhe sft.0 pecu-
liares. · 

Certamente, este livro vai 
despeJ'tar o maior interesse em 
todos os meios marianos, n:io 
só pelo' seu indiscutível valor 
intrlnseco, como tambem · pela 
autoridade de que se acha re
vestido auem. 0 asc.reveu 

f: claro que o erúdito p.ro
fessor se apressou em tranqui
lizar sua augusta audiência, 
composta de técnicos em as
suntos sociais, de que ele não 
havia abandonado seu ponto 
ele vista científico, e que muito 
embora. ae tiveaae tomadQ 

Eis àí um exemplo da clên- mos o resultado disso por to
eia humana. E ponhamos ao dos os lados, na sociedade 
seu lado a palavra de Deus norte-americana. 11: te;npo, com 
que diz ser o cliv6.rcio um erro efeito, desses professores du
e portanto seguramente noci- vidarem de suas superstições 
vo! Façamos ll'lt cotejo entrR 1 ,;científicas" e de voltarem as 
.essa experl~nc.iazinha e a ex. v i~tfü; para o que desdenhora
periência da Igreja Católica, mente rlão o nome de "dogma". 

~ 

~EVITE 
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Confie seus predios à nossa organi
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'' A Divina Providência e os acontefimentos hum.anosu . . 

E,
) o seguinte o texto do ' 
1 discurso do Santo Pa- r A 

lb'.e Pfo XII, iuti1.uhi.do: 
"Algumas considera- , 

Q}ocução de S. Santidade Pio XIL na festa de S. 
çõea sobre ..i divina 

·l)rov_-têncía e os aconteci
mentos b.Ümanos ", pronuncia
.to por motivtJI" da::; comemoi·a
~ões de São Pedro- e São Pau
lo: 

"QueridoB rntw~ ué> toct:1. ~, 
:igreja Católica: 

Vossos pensarrwnios nesta 
:re~tiv-iduµe .dos santos 'apó:,to·
los São Pedro e São Paulo, se 
'V-Oltam com afeto para Roma, 
:nos termos· do hino triunfal: 
,•ó! Roma feliz, que te lavas, 
tes e santificà:stes duplamente 
':no·sangue de teus 'princípes no 
martírio". i'iias a felicidade de 
:Roma, que é a-do- sangue e de 

, té, é tambem 'vossa felicidade, 
porque a fé de Roma, selada 
com o sangue do príncipe dos 
.apóstolos. em ambas as mar
,ens do Tibre, é a fé que vo~ 
toi predicada e a fé que será 
predicada a todo o mundo. Vós 
.,os regosijais anté o pensa
~ento de saudar Roma porque 
~entfs dentro de vós a emoção 
uo .romanismo de vossa fé que 

.tudo abrange. 

A "VITORIA" DE NERO 

, I-Iá 19 séculos a Roma dos 
-,esares foi batizada com o san
~e do, -primeiro vigário de 
Cristo e do Apóstolo dos Gen
tios e foi designada com o no
me de Roma'de Cristo devendo 
ser o símbolo impereciYel da 

--:::--·;nàetectivel--suprein:aciá · da ··sa---
~rada autoridade . da Igreja e 
sim.bolo do infalível ensina

,lllento de sua íé e foram esc.ri· 
tas as_ J?rimciras pâginas da 
i:rande e nova história de sa
tradas JJatalhas e vitórias em 
Roma. Haveis perguntado al
guma vez quais seriam os pen· 
sarnentos e· os temores do !lll· 
nhado de cristãos espalhados 
na grand-e cidade pagã quando 
depois de haverem dado apres. 
Bada sepultura aos cadáve,res 
de dois grandes mf~rtires -
um ao pé da colina ido Vati
cano e outro a beira da' estrada 
de· Ostia - se reuniram em 
sua maioria em lares de escra
vos e de pobres mercadores
mas, alguns deles em suas sun
tuosas -residências, e experi
mentaram um sentimento ele 
abandono, qua,;i ele orfandade, 
pelos rlcsaparccimcntos <los 
dois supremos. apóstolos, -

Foi o momento mais -crflico 
da tempestade que pouco antes. 
da crueldade p,raticada por 
Nero, se havia desencadeado 
sobre a nascente Igreja. Ante 
seus olhos levantava-se' ainda, 
a terr!v'el visão das fogueiras 
humanas ardendo em meio da 
11oite nos jar.dins elos Cesares; 
dos esquartejamento, dos cor
pos que estremeciam nas are
nas, dos círculos e nas ruas, 
Parecia então que a implaca
vel crueldade triuntava, quan
do consegt1iu golpear e derru
bar dois' pilares, cuja presença 
somente sustentava o valor do 
pequeno grupo cristão. 

Q ABANDONO NAS MÃOS 
DE.DEUS 

Naquela época de sangue 
quanta pena terão sentido seus 
cor~ões ao se encontrarem 
.sem o consolo e nem a compa
nhia desses dois grandes após
tolos e abandonados à brutali
dade de um Nero e ao temível 
poder e a grandeza de Roma 
:fmperecivel ! Mas contra a es
pada e a força física .do tiran~ 

e de seus sequazes ;receberam 
um espírito de fortaleza e 
·Jmlor mais forte que os tor
·,nentos e a morte, que nos pa. 
~ce ver o ancião Lino na 
'teunião que se realizou '1ogo 
_Jepois, da desolada comunida
_l!le. - Lino, o primeiro cbama
iilo a. ocupar o lugar dQ ausente 
~edro · e a tomar em suas mãos 
: tr;e~. ~ em~ a. ~: 

fürigida pelo apóstolo aos fiela-, 
ela Asia Menor - dirigindo 
lentamentf;l as palav,ras de ·ben-· 
~,ão e de consolo: '!Bcnditp se. 
ja 11osso Deus, Pai de Nosso 
Senhoi· .Jesus Cristo, que a 
grande mercê n~s regenerou 
na esperança da _ ressurreiçãc) 
de Jesus Cristo. Com ela vos· 
regosija!s embora devais sofrer 
por curto tem.po e com diver
sas tentações. $€/ele por isso 
humildes sob a poderosa mão 
de Deus. Abandonai os vossos 
cuidados que ele cuidará de 
v'6s. :Qeus que é todo mlser!
córd-fa, que nos chamou ~ra 
sua eterna. glória em Jesus 
Crlsto vos fará sofrer um pou,· 
co, mas em seguida vos fará 
perfeitos". 

VISÃO CONFORTADORA 

Nós tambem, amados filhos, 
por indestrutivel, desígnios ele 
Deus, recebemos em sucessão 
a Pedro e a muitos outros san
tos Pon.tffioes n missão de con
fo1•mar e confirmar a nossos 
irmãos em Jesus Cristo (Lu
cas, XXIII) NÓ/!, ào mesmo mo-
do que vós, sentimoii que nosso 

confortadoras que nllatam nos: 
sos corações com. grandes e 
santas espectativas: o gene-· 
roso valor ela clefeza dos sen
timentos da civilização cristã 
e a confiante esperança em seu 
triunfo, o mais intrépi,go pa_. 
triotismo, os atos heróicos e 
virtudes das almas escolhidas' 
e dispostas a todo o sacrifício 
à abnegação pura e completa, 
o renascimento da fé e ela pie-. 
dade, 

coração dói ao pensamento da A EXALTAÇÃO DO MA.L 
tempestade de males, sofrimen-1 · 
tos e angustias que atuii.lmen- - Mas por outro lado vemos 
te avassalam o mundo. :ti:: v-er- pecados ·e males penetrando 
dade que nas penumbras da nas vidas dos indi\'íduos, no 
~~- Jl.ãQ · ~~ . ~ím. -~r,49, 111~~4;:J.Q «ia tamilJ.~, 

no organismo social os quais 
nãó são agora tcilerados sim
plesmente por deb!l!dade ou 
iinpotência e sim desculpados 
e: exaltados . 

Pêiletram com os anos, nas 
mais diversas fases da vida 
humana, a decadência , do es
pírito da justiça e ela carida
de. ·Povos subjugados ou lan
çados ao abismo do desastre, 
corpos humanos destroçados 
pelas bombas ou J)e1o fog-o 
das metralhadoras, feridos e 
enfermos que chegam aos hos
pita-is e saem deles quasi sem:. 
pre ,com a saud.e arruinada e 
'seus membros. mutil_ados. in
válidos pôlra o resto da vida. 

Prisioneiros que se encon
tram: longe dos seus queridos 
de sempre, sem ter notícias de
les, l)el!SQ~s de J:amiliao1 bitei: 

OS DESIG.N.108 DIVINO~ 

\ 

Oamo poà>:J Deus pen:n-lí'.'.il' 
i:1100 islle? Qo:i;u., po<l., De-ili,,. 
'1:Uipotem-e, inf.Untaw.all'te :iábif.) 
15 bl»il. to:te:r::u· umoo11 m.x füd' 

, que EJ.e. seria. capaz. de im1>&
dir oom tanta fa~ffülaqe? Mui 

· vêm aos meus lábios as pala
vrâs de P'edro: "0 Senhor ea-
tá longe de ti". 

1-Jão, meu Deus - pensai -
nell;l vossa sabedo.ria, ~ vos
sa bondade, nem vossa honra. 
podem per:r,nitir que o mal e a. 
Vfoiência dominem até tal })Oll• 

tci·· no mundo e triunfem com o' 
vosso, silêncio. Onde está vos
sa providência e vosso poder'?
Dévemos duvídát· de V0!:1$0 go
ve,rno · divino ou de 7;os.sô amor 
para conosco? · · · · · 

Aquf, te apetecem não as 
coisas que são de Deus e sim 

· · as -_,que são dos homens. Disse 
,Crtsto a Pedro tal como o pro
fet1;1, · !saias disse ao povo de 
Ju4á; "Meus pensamentos não 
·-são os vossos pensamentos, 
nem a vossa conduta é a mi• 

-:11-ha conduta". 
-'.{'_odos os homens são cria-

,. · tura,s· de Deus mesmo os mais 
profund,os p;nsadores e os 
~ais_ experimentados conduto
r-e$ /(te povos .. Julgam os su-

. c~s'.sôs'~êoiii' a:-visão'º,do. tempo 
que passa e voa. Deus, em tro• 
ça, eomple4t e contempla-os do 
alto, do centro imovel da ete:r. 
nida!le;. Aqueles têm. ante s-eus 
olhos o limitado pano:i?ama de 
alguns anos e Deus tem ante 
os.seus o panorama.-das- itiades. 

A. V1,SÃ0 ESTRi:.1-'{:A,DO~ 
•H_~M-ENS.'. 

lilles pensam no sucesso hu .. 
mano com relação às suas 
causas próximas, de efeitos 
~mediatos. Deus os examina 
em suas causas remotas e os 
julga', pelos remotos ., ef-eitos. 
Eles se detêm em escolhe,r es
ta ou aquela não como .a res• 
ponsavel, , Deus vê a oculta e 
complicada convergência d-e 
responsabilidade em , seu con· 
junto, .porque sua eleváda Pro• 
vidência não exclue a lt.vr.e es-

l colha do mal ou do bem, na 
, seleção humana. : Eles criaxam , 

uma justiça imediata- de· esean• 
dalo:. o poder. ef-êmero dos ini• 

ras deportadas, tr·anspõrtadas m'igos de Deus os sofrimentos 
de uni lado para outrà, sepa- e a humilhação dos inocentei 
radas, arrancadas de seus la- permitida por Deus: 
res que vivem na miséria, sem Mas , ·nosso Pai Celestial, 
apoio, sem meios de ganhar o 
sustento diário, males que afe- cuja. luz, da eternida:àe, ab-ran. 
tam não som-ente os combateu. ge e penetra as vicissitudes do 
tes como tambem pesam sobre patemi: ª~~:~ ~mf. 0 ª serena 
toda pop 1 - h z Ili! 1 ...... es m 1-nitas Deus, 

a u_açao; _omens, mu-. ,-qu,e é'a Benditit. T:r" d ;,., ..,~-
lheres e cnanças 1n.-ocentes e · - m ª"""'• =-

, amantes ela paz despojados d-e co~ple~ eompa-i~ J?elas !ra
' toda a defeza · bloque•- e q~ezas, ignorância e :mipactfut. 

, . -""" Cla dos homens pasa q contra-bloqueios, que agravam f 1 ' · ue suas 
em todas as partes as dificul- : tas ós afastem das sendas. 
dades para obter abastecimen- e sua sabedoria: Seu amor_ 
tos e viveres, de tal modo que continua e cont-in-ual'á fazen-· 
a fome com todos os seus hor- de eom que seu,-sel- se_ le-van:ts 
rores já faz sentir sua fatídica sobre bons e mau.s -e-,que chova 
presenta, Alem disso, tem01t: se-bre . justos e m1ttst-os. (-Sãe 
os indescritlveis sofrimeo.-toa, M~t-eus, V 4-5). ~a gu.:iar 
angustias e perseguições que seus passos de cnança oom 
tantos d-e nossos queridos fi. f~eza. e carhia-de é neeessá
lhos e filha~ - sacerdotes re- rio apenas que eles se deiltem 
llgiosos e' leigos suportam ' em guiar por Flte e que tenhaJD 
algumas partes, em no~ de confiança. em seu pooor. 
Cristo, por causa de sua reli-

, gião e sua fidelidade à Igreja A PROViD~NCM INSPlRAD-A 
e de seu sagrado ministério· · ·PEt.O AMOR 
angústias ~ ama1:guras que ~ 
ausietlade De;r aq,ue\es q,ue so
frem nüo ·nos permitem revelar 
todos os seus tristes e entris-
tecetlores detalhes. Ante tal 
acumulação de males e obstá
culos, a v'ida de dezenas e de
zenas de infelizes, c1e .provas 
de toda a especie, parece que 
a mente e o juizo do bome-m 
se perturbam e se confundem 
e~ talve:i:, lllJ c<õlraçã;,,, !le m.-'1:11 

Que significa confiar QUl 
Deus? Confiar em Deu.s s-igni• 
fica o a.bandooo de si mesmo 
com toda a fOFça da vonta® 
sustentada pala graç-a e pelo 
amor. apeitar de todas as dü
vldas ql!e suge,rissem as> apa
rências do contrá1'i-o, abandono 
à sabedoria ·e ao infi.n.it.o.:~ 
ce Deus. · 
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i;;EMANARIC.l CATOL.ICO CONI i 
"PR.OVAÇÃO ECL.ESIÃSTICA 

R.ed.agâo e .Admillistr.i.çüo: 
$'1W& llnaculada Con0el9ão; Ml 

'1'elaf-0n,e, i;~a 
Caim Pos:t.$1.l, ZS49 

Assi~1àturas: 
-&no :·· ._. • • .•. • • • • 15$000 

'' ,exterior • ,. • • • 2-6,$000 
· ;)em·emre • • . ., • • .•: s.io1.10 

" e::üerior • • • 13$000 
fown.Ho avulso •• :•: .• : !j;:300 

_,,,_· frtrazado • •. $400 l 
li()f!;amtos-:aos 110suoi:: assiuan
~ comuni-Carem a mu<lauça 
ae St>~ls endereços piu·a a. Cai
xa. Posta,1, 2849. 

A.NúNCiOS 
feçam.:taiJ.ei:a sem-,compromisso 

Não publicamos colaboração 
de pessoas -extranhas ao nosso 
quadr.o de redatores. 

O LE~tONA'RIO tem o má· 
xirr.'1> prazer em receber visitas 
à-s in:sra.lações de sua redação 
e ofi-e1n-a, m~ ped.e que não 
sejaan as mesmas foitas nas 
2as., 3as., e-·4as. ;feiras, por exi
gência;i do f;e-rv-iço. 

ln~ituto lidemo 7 
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SÃO PAl:JI..O 

i=ltcaliz::itlo pelo Govêrno 

DATILOGRAFIA 
TAQUIG-RAFIA 

ô Melhor• Ensino Pelo 
..;__ Menor Preço 

COM[NlANDD .. 
CONGRESSO EUCARÍSTICO 

DE SANTOS 

Dado o carater nacional do 
Congresso Eucarístico que em 1 
1942 se realizará nesta Arqui-. 
diocese, é evidente que, desde já, 1 
devem os católicos trabalhar· nas 
mais variadas circunscrições ecle
siást.icas, afim de que, p11,ra São 
Pau'.lo confluam, de todos os pon
to~, nwnerosas e expressivas re
presentações. 

Neste .sentido, foi das mais 
eábias a resolução tomada pelos 
Exmos. e Revmos. Srs. Bispos 
desta Província., de realizar Con
gressos Diocesanos nas respecti- 1 
va.s cidades episcopais, a.fim. de 
preparai: u.s almas e estimula.r 
0& eutusi.asmos, para o gra-nde 
Congresso de 1942. 

Dado o êxito com que em vá
rias Dioceses tais Congressos já 
oo têm realiza.do, devem os cató
licos empenhar seus mais per.se
yerantes esfôrços afim de que os 
r.;utr-os Congressos coutinu~m a 
f.brir perspectivas felizes para a 
i.;rando concentração euciwística 
do µró-ximo :mo. 

Assim, é com o maior entu
sln.smo que os católicos de São 
Paµlo devem aprestar-se para 
comparecer ao Congresso Euca
r:f.gtico que se i·e~liZará breve
mente na vizinha cidade de san
tos. Com efeito, graças à inte
Ugência lúcida e segura de seu 
grande Bispo, que tem sabido 
mUltiplicar com r:u-o talento a 
eficácia. dos recu=.s de que dis
põe, bem como ao interesse que 
as mais variadas camadas da po
pul~ vêm maiúfestando· por 
rete grandioso empreendimento 
® fé, é de se esperar que o 
Cbngresso Eucarlstico de Santos 
atinja as prop~ de um vei·

~ade.iro triunfo. 
Cumpre ainda notar que São 

Paufo tem uma obrigação eospe
eW de concorrer para a grande-
1:ía deste triunfo. 

Anual.mente, esta cidade envia 
t, Santos grande número de 'vera
i1lstas, que, nas pi:aiai de banho 
L'lfestam de paga.nismo o ambien
te sa.ntista. 

Assim, é muito razoavel que os 
católicos de São Paulo em ato 
às ·desagravo, se dirija~ a. san
tos, afim de adorar a sagrada 
Eucaristia nas mesmas pra.ias em 
que tantas afrontas· recebe de 
reus conterrâneos a moral ca
U,lic,a,. 

f.ME PROPAGAa O 

.. LEGIONARlO" --·-··-...---------
t DEVER DE TODOS 

OS 0ATóLICOS 

: T T --y·· 75q;r 

N.:a lilá 'ilif' 9b PiHll"il, pó~ Ó~tl, 

,di\Q w11 Feita dQ P.tpa ef'9ani:t&iíl11 

em S.:inta Cecíllll pelos Cirngregadcs 
Mnri.ano;, re:illa:ow•se 11. traijlC~nal 

quelmA de liYru milolc; ~~st"'m• .que 
r~mo11u Aos: têmp1:111 am que o ao~
do110 D. Dvarte -se achava à frente 

da Paróquia. 
Muito embora fosse do nosso 

agrado atf'ib~ir ã "intoler-incla me
dieval" o mérito da introdução dessa 
prãti-ea salutar-, o amor à verdade 

r; lt' ((1··0 N íA a l U 
t1:·;; 1·1e:c1r:rr:c ;:::;;r;·rnr- r::e; •u 

1a 1/irli.ge a wtti !!GPt'iio .úl'! .t.ittã 111~ 

uiclii • ~- carl.i'ilsle. "O el'l:ernpli. do 

Santo Doutor, c.liz ele, lhes traça uma 

linha dt conduta bem clara: - ea

tudu oom ,o maior cuidado a doutri
nll eatati'ca e pos11uí-l11 na m&dlda 
de swa1: .forças; evitar seja alterar a 
verdade, seja atenuá-la ou dlssimll
Iá-la, sob pretexto de não ferir os 

adver!:á.rios. Saber. quando um .ita

que se impõe, refutar os erros e se 
opor -à malícia cios operários do mal, 

histórica iloi; obriga a reconhecer de maneira a mostrar qL1e se está 
que ela vem dos tempos apostõllco~ .... animado de intenção reta e que se 
Já São Paulo conseguia que os neó- age sobretudo Impelido por um sen-
fitos de é:fese lançassem publi-ca- timento _de caridade". 

mente ao fogo seus livros super1U• 

ciosos (At-011 19·1-9)e 

* * * 
Enumeremos algumas das obj~-

ções que pode.rão i3e.r feitas conto . . \ ,. 
tal costume: - a) os livros podem 
ter interesH cie11trfico; D) ·sua· qwe,i

ma -eonctitwe 1.1m aten.tad~ <sontr.11 ,_à 

liberdade d<e pwsàmen~~. impedii,do 

,.o progre"o dais fetra_$,;. e· das . ci.êll· 
e ias i C) é .Wh'I ·itltraje ·pará OI ·aÜi~: 
res e para os -.u~ profeau~ suu 
idéiH, 

.Di:a: o Oardul t~•rry Dei Vai, na 
carta,prefá,cio do . "fnd-ioe de llvroa 

proibi-dos", qwe "o valor li-krirl9 ou 
científico, mesmo si for real, não 
pode .certamente legitimar a· dlfwsâo 
de ·um llvrt conff'irlo •à religião e 
aos bons costumes, sendo' neste ~ao 
até 11eceeeiria uma medida de re
preasio m1.1lto ma~ enErtlc~, ,Porque 
as malhas do· erro serio Mai, t~nues 
e ·mais seth1wras!'. E 11\tando: a lgr~~ 
ja prolbe a d-lf~ _aie d•u.h'inn. er-

,' rôn~_as,- longe de ,com»atu a lijler-
,,-- ··aade, cujo ex•reíc~ 1.e.it~mo consis

te na esoo~a · cks ~,._, in..K: afH'O• 

priado1_ à no1M •lvaçio et.,.~a, Ela, 
proteje esse · ,r.Htno llvre,arllftrl-o 

contra os c:ie_svio11 a que a ·iraqweu 
humana o pode CORd~zir,' EsH intole." 
râm:ia sé púclé m.lindrar quem Ili.o 
te!l) ~oçio StCJUtr 11$. qwe 1eja · a to
lerâl1cj.à. · 

* '* :tr 
Quem fala ,&ln tol.erância E ot.1ro 

q11e se ~fer.~ a uma -coisa mã. ·Nin
guem v.a.i dlze.r "·tolera" u111 bem. 
Há, !)Orem, coicas m·ãs qve podem ·e 

devem ser .toleradas;, como o ridio 
do "visinho, por .e-xempio, e coiuia 
más que não Podem 11em deverrt ser 
toleradas. Nio poclemoa elogi~ toci4' 
impassibílfdade e toN indulgência. 
Diz o Padre Vermeersoh, em seu fi. 

vro sobre a _tolerância·, que a· Igno

rância do p1rl10 av a brav111ra fa
zem eom qué -Lrma puna se m,m. 
tenha calma em face da morte. Um 
paralítico, do 'rtlesmo modo- que um 
soldado valente_, não foge deante do 

inimigo. Tambem no do~(nlo lntele• . 
ctual e moral há paralizias ou lnea
pacidades que impedem aquela ira 'e 
indignação que o mal nos deve sus
citar. Não devemo·s portanto_ cottfun,_ 

dir a verdadeira mansidão com eace 
pacifismo preguiçoso _que desiste de 
lutar contra o erro e o vício. 11l: co, 
mum encontrar-se um tipo de catõli
co liberal ~ue vive a desvirtua.r as 

palavras ·de São Francisco de Sales, 
quando dlase que não se apanha_m 
moccas com vinagre, mas com mel. 

O Sa11t.o Padre Pio XI, por oca
sião do terceiro centenário do grande 
Bispo de Genebra, dirigindo-se ao 
Episcopado mundial, recomendou 
que os escritores -e jornalistas catõ· 
licos, na defeza da'doutrina da Igre
ja, mantendo, nas discussões, firme-

* * ,. 
Mas alem desses que se ·recusam 

a defender a verdade por desanimo 

Ql! comodismo, hã os lobos que se 
vestem em pele de ovelhas. Para es
tes, o ideal seria que a Igreja fosse 

constituida por uma enorme coleção 

de "Anastácios". 
Desde ps primeiros tempos da 

rgre;a, v:en;ios que a atitude do ver
dadeiro catplico é bem _diferente des
sa recomendada pelos indolentes e 

J. de Azeredo SANTOS 

A PROrosrJo DA 
OUf I MA Df llVRU'S 
pelos "quinta-colunas". Para os pri

melros mártires os termos para um 
·acordo eram muito' simples: - Bas
tava, por exemplo, que queimassem 
incenso n.o altar dos falsos deuses. 
Não transii;t!rartr,. porem. Não. soube
ram .sent-if' nem vender suas cons
ciêrl'cias., E a que deve a Igreja esse 
·heroismo., - essa "fierté" de 'que re

ce1:1ten;iente n;os falava o Padre Char
les.? Da sua into_lerância, dessa in
tolerância que a Igreja· mantem co
mo guard,;i da 'fé e çlos costumes. 

Por esta mesma razão, a i"greja exige 
que se .aceitem Seus Dogmas sem 
1 ~ 

nenhuma restrição.. A negação de 

uni único Dogma \:onsum.i a tie1·esia 

e. prodtiz o apóstata. 

* * * 
Nada ,mais natural, portanto, que 

· a Igreja combata os herejes, i!lto é, 

aqueles que _Lhe pertencendo pelo 
batismo, se colocam exterio.rmente 

em desacordo com a Sua doutrina. 
É para esses infelizes que São Pe
dro, o prlmel·ro Papa, usa aquelas 
palavras durai: !que conhecemos, di· 
zendo que eles "~ão como animais 
irraclon111.s, destinados por natureza 
a serem capturados e mortos-'' (li 

São, Pedro, 2-12). 
Imaginemos um jol'nal católico 

que hoje se referisse aos nazistas 

nos seguintes termos: - "São fon
tes se.m água. Nevoeiros agitados de 
turbilhões. Aguarda-os a mais pro· 
funda escuridão. Vêm com frases ar
rogantes e vãs e seduzem pelos ape
tites impuros da carne aos 'que mal 

acabavam de -abandona)' a sua vida 
desvairada. Prometem-lhes a liber
dade, quando eles mesmos são es
cravos da. perdiçãÕ; pois ·o homem é 

escravo daquilo por que é vencido. 
Pelo ?Onhecimento de Nosso Senhor 
Jesus Cristo tinhar:n fugido dos ví
cios mundanos; mas deixaram-se ·ou
tra vez enredar e escravizar pelos 
mesmos, e 'tornou-se-lhes o último 

ett.li.'lg pio;, ~w~ ~ ~t-lfflell'Q, Melhit> 
lllet fa,•a niiil' toi'itth jártia ii 1Ntihoç_i~0r 

o caminho da justiça, ctg qué, depois 

de con~ci•lo, voltar a~ costas ao 

santo mandamento que reeeberam. 
Verifi'ca,111 nHBH tale a verdade do 
provérbio: - "V;lta o cão ao seu 
vômito". e, "0 porco que saiu do 

banho, torna a revolver-se no lama• 

çal". (ll São. Pedro, 2-17 e 22). 

* * * 
,
9

f'ossemos empreau ~je em di.1 
ess:1 ling-uagem e não t;\rdari11m a 

murmurar os que 1\cham que não é 

com vinagre que se apanham mos
cas. Mas São Pedro ao verberar des
se modo o procedimento dos herejes 

bem sabia que não é com mel que. 
se apanham rinocerontes. 

Daí a pena de excomunhão lan·

çada pela Igreja contra herejes, de· 
pois de esgotados todos os recursos 
su.asõrios pa'ra trazer de novo o re
belde ao Divino Aprisco. A integri-. 
dade da fé e a preservação do reato 
dó rebanho exigem• essa ,amputação. 
Podiai,,os a-bordar aqui Úm as1rnnto 

qwe em geral caL1sJ1 horror e pânico 
aos partil.'lãrios da· "douta ignorân• 
eia". A · palavrtt "Jnquisigão" provo
ca nesses tais uma catadupa de sa-

,:ques á ·respeito 'dâ 'n•olfe· 'éle 'it\'if áhOS; ,, 

dos fanático,s o~s:curantistas e do&. 
atentadot contrlà · a· liberdâde de' . 
consciência. Mas não nos sobra es

paço para hi1fü:,riiír oªmodo como apa. 
receram, ao -la-cio das penas espiri
tuais, as penas _temporais impostas 
pela Igreja aos hereJes, nem tão pou. 
co da clemência com que essas pe11as 
eram imp.ostas pela Igreja, em con• 
traste& com a violência co,m que o 

poder civil perseguia esses pertur
badores da tranqu,ilidade pública.· Ve
jamos, _por exemplo, o ca&o de Wick
lef, o precunor do comunismo. Pre
gava ele, em resumo, o seguinte: -
1·.-º) sem o e,tado de graça, a pro
priedade é um roubo; 2.º) o estado 

de. gra9a cl" d)reito .. a. prop,riedadc. 
Isto, que·i difícil de se ·1ev,Ú.' .a sériQ, 
proóiniu na ldaile Médi_a uma tre- . 

~nd.a r~volução política e religiosa 
na ln-glaterra: Chegaram os seguido
ros de Wicklef a Cl,/lminar seus de
sttti-i:toe com o assassinato do Arce
bh:po de Ca;ltuÚfà,' -ri~já éatÚrai' os 

modernos herejes nazistas ~cabiltn . 
i .' !,"-"ç 

de fazer voar· pel_os :ires. 

* * * 
Essas penas temporllis Impostas 

contra um delito de natureza espiri· 
twal espanta hoje en, dia apenas os 
espfrttos embotados pelo laícii:mo 
implantado nos países católicos pe

los i'nimigos da Igreja. Tais penas 
eram mais da que naturais numa 

época em que um crime contra a 
Igreja tambem atingia o Estado. 
N inguem então negava o poder coer
citivo ··d.:1 Igreja. Lembramo-nos, a 

este respeito, que, quando Nosso Se
nhor mandou São Pedro apascentar 

Suas ovelhas, lhe poz nas mãos o 
cajado ou báculo de Pastor. E esse 
cajado tanto serv·e pa-r.1 conduzir ao 

Aprisco as ovelhas doceis, como pa~a 
fazer voltar ao bom caminho as re

calcitrantes, 
Continuemos, portanto, a defen

der nossa Fé com esse destemor e 
essa intolerância que não excluem a 

caridade para com o próximo. Con
tinuemos a fazer llma fogueira com 
os máus I ivros e destruamos tambem 
no fogo do nosso zelo toda e qual

quer des_confiança na sabedoria e na 
s.:intidade d.a Igreja. 

Indll!CUi-ivelmcnte. o fato ma.ilr 
·. ifnportante da .;.-emana, foi a fru·
mosa alocução pronunciada pelo 
Santo Padl'e. ., 

.Nesta quad,;a em que sãd tan
tqs e tão torment~ os a.con
tedrneutos que a.fetam, do modo 
mais profundo, a salvação das 
alm~s, . é evid~ que o Santo 
Padr.e muito term que dizer à. 
c1;standade aflita e ameaçadà. 

E quanto mais claras fossem 
suas pa.lavr~. tanto mais focun
do :seria seu efeito. 

Ora., o que se nota na alocuçãQ 
poutifíc1a é que o Vigário da 
Jesus Crl.sto se sentiu na cout-in
gência de f.11-lar somente por meiQ 
de alusões, mais ou menos vel.ad1:1.1:. 

A. consequêncm que dai se in
fere é muito cJara: o Sant-0 Pa~ 
àrei não sent-e ,plena segurança 
par:i, o exercicio · de seu soberano 
direito cie preear a to'1os o.s 
J)ÓVOS. 

De onde vem o risco que o 
Sumo Pontifice, em benefício doa 
grnvíssimos interesses, cuja. gmu·. 

.da lhe est,11. confiada. se s;,nte nú. 
obrigação tle •vit-ar'/ 

A IIIª Int.ernaci.ona-l foi Sêlll • 
pre, para. o Catolici~mo, um ini
mi&'O capital. cujo extermlnio ar
dentemente desejou. Nesfu mo
mento, mna. g-raude potência in
yeste contra, este inimigo, e t'uz 
proclam~r por seus ó1·g:ios de 
propaganda que é o desejo de cte
i'ender a Civi!isaq:Ío Crist-:i- (jUt' a ' 
move à luta. · · 

, Deante de um fato de tflo 
1 grande importâneia, seria nor

mal que o Santo Í'adl'e se pro
nunciasse, abençoando franca
mente, o novo Cons~ntino, é le
vantando ele modo altivo o es
tandarte · da guerra sa:nta contra 
a. judeu-ma(!.)ml.l'ia. 

. O Santo Padre Iez preci~men
te o contrário. Em lugar de fa-

;~~u::Ulo~sep:~ lr~s -~~ :~~~~~~~ 
çiio qm, lhe eram pedidas. 

Onde pois a autcnticickl.lle 
desta guerra santa que 'o Re_pre

l sentante de Jesus Cristo se re
ct,sa a reconhecer2 

* Contraria toda A verosimi.111!\11"' 
G::I ti hipótese de que o S::1.mo 
Padre, reconhecendo ernbora u. 
natureza de gunra santa no con
fl_ito nazi-soviético. tenhà jll1-
gado prudente calar-se, nfim de 
evitar profundos resentimento~ 
e, quiçá, 1.Jill cisma dos católico., 
ingleses. 

Esta hipótese presupõe uma 
injmios!\ convicção de que a ade
são da Hierarquia Eclesiástica da 
Ingla.ter.ra ào trôno de s. Pedro 
é mais frag·il do que a paixfto 
nacionalista. Tal convicçf10 ali:í.s 

• suporia uma ignorànciu ;.tlclieal 
. elo temperamento inglês, que· as
sistiu impa,~sivel a:Js infames 
"meetings" pacifistas, promovi
dos pela 5.ª coluna cm Londres; 
que assistiu com toda a natura
lidade o Parlamento exigir a rein-

1
; tegraçfw elos artistas contrúrlos 

il. guena nos estúdios ela B. }3. e. ; 
e que depois de ter feito, por 
muito tempo, do guarda-chuva 
do sr. Chamberlain um símbolo 
nacional, continua a tratar o 
sr. Rudolf Hess como um hóspede 
de eleição, enquanto prossegüe a 
destruição sistemática ele Londres. 

* .Vemos pois o que se deve pen• 
1 sar sobre o risco que a. unidade 
' ela Igreja teria conido caso o 

Santo Padre dcscontenta.sse 08 
interesses britfmicos. 

Por .outro lado, a imprens,t 
fascista vem movendo, na Itália 
uma retumbante pror:i,ganda, no 
sentido ele persuadir no povo füt
liano ele que a guerra contra u 
Rússia é realmente uma luta, so -
grada. Parn tanto. não têm os 
porta\'ozes elo fascislno poupado. 
nem "manchet-t,es", nem artigos, 
nem sonoros rlitin,mbos. Eviden
temente, esta atitude se destina~ 

. r __ =7 va em torno ,da já prenunci~ 
ela alocução pontifícia um am--. 
biente de ardorosa espeét:itiva 
nacionalista. Assim, caso o sumo 
Pontífice não -satisfizesse os in
teresses nazistas abençoando a 
guerra contra a Rússia, teria de 
arcar _com todos.· os inconvenlen• 
tes que decorrem das grandes 
decepçõe.9 . populares, ·ora, Pio 
XII, que tão "têrnamentc anut a 
Itália, não receiou: arcar com 
esta dolorosa l)Onsequência, mas ,.. 
inseriu em seu discurso trecbos 
bastante significativos para, con ~ 
trar.Lar as. paixões suscitadi\S. pela 
imprensa fascista . 

·--·--

e A T H o L 1 e .... o s 
(omprem ex e/ u • i va·m ente suas joias e seus presentes na conhe<ida J o a Ih ar Ia 

C AS T R ·o 
• • 

. ;;'-}. ·_, Offic:inas 

Rua 15 · de Novembro N. 26 -

propria·s 

Unicos (OílC~SSionarios dos afamados 
relogios "ELECTRA" 

._ ____ ... -----(EsqUina da Rua Anchieta)· 
-------~--~~~--..,. .. ~-~-~--~~-~=~--"!"'-----~--.!'!'!! .. -!'!'!' .... "!"! •.. !'!'!!. ~---~---~----~~~ 

* A -este propósito convelll no-
tar que o Santo Padre, não ten• 
do reçeio de, com sua d1illissl.• 
lil.11, at.ltude, descontentar e aceu• 

.(Ç~iiaJ.·~-
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O tC. R.ffDS PROTf:faHl(!Ji, JOIAS-'1JltimàS iroV~~a~:i/~u~~A;~~~~~e~ODERNAS 
Pc. AGNELO ROSSI 

'l!lmbora. org.amsado Por ele- para, substitllirem os que se aras-
. !mentos pré6bi:terianos, @ lnsti-1 tassem" (Expositor Cristão, 3-9-

tuto de Cultura Iwllgiosa, (r. e. 1940). Diante desta sit\lJ\Ção e, 
R), fundado cm São Pau;lo a perspeti\•a, com razão, aventava; -
,6-2-ll9J8, despertou grande entu- o sr. Jacó R .. Inkc, em sua revis- : 
~iasmo entre as várias, denomi- ta "O Amigo Cristão" a opinião 1 
nações protestantes do Brasil. de que esta iniciativa 110 futuro, ' 
Surgia êle como um movimento sem o querer, pode abrir cami- ! 

GRANDE ESCOLHA EM OBJÊTÓS PARA 0 PRESENTÉS · 
rn~tribuidores dos Relogios Mundiais O M E G A e O M E G A • T I S S O T 

leigo, inter-nacional, destinado a nho para uma nova denomin,\ção' 
realizar, con1 os membros cultos l no seio das já existcni~s". 
<las seitas evangélicas, um vasto Além desta possibliidadc no 
trabalho nas camadas intclcc- krreno práticô, existe ainc)a um 
tuals do Pau;. ponto qúe merece sei· considerado. 

Casa B_ento Loeb 
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A Joalharia preferida pela alta sociedade HA 3 GERAÇõ~S" 

:, 
Logo depois, porém, quand<J se Não dispo~nos , de . ,documc_n~os 

I 
it' .. tambcm O que :;e cxlgr l'IA J 

elaboraram os cstatut,o;;, cxigi11- para a lupotcse que iremos 1mc- Ordem dos Pregadores é .. incOn'\
<lo um regime mais scvei'o do_ que dia_tame~te formular mas ela nos patívcl com os votos de ordena- [ 
podem comportar algumas ~g;re- Plllecc razoavel. 0 Instituto de- ção C, de fidelidade à igrcj'i me
JilS ])rotcstanics mas pnncipal- veria. ap1;?var um "man~a( de todista" <Exp. Cristão, 3-9-40), 

, mente qu~ndo_ a1~rovo_u o "ma- douirm~s , _que fosse _suf\cicnte Rc :iciiarn o InsLltuto. cnouanto 
nua.l cte cloutrurn. ' com os seus para cxclu11 algumas seitas como _ s1 , , _ · 
· · . . nao mudar de onentaçao como 

117 pontos falando mesmo cm por ex,. o pentccost!smo. o 6a.- b·t . 
sacrament~s. a saber. em balis- ba,tiSmo ... mas tivessem 1a1·gueza j scudo um movimento prcs l ena-
1110 e santa ccü,, então surgiram bastante para .contentar as outras \ no, nada mais do que isso. 
1,ozes prowstantes, desconfiando seitas mais fundll.mcntalistas. B Apesar dos protestos, que pa- f 
elo Instituto e recomendando abs- dlflcil, sem dúvidll, esta cmpreza. recem lc.a.ls, dos diretores do Ins- f 
tenção completa de colab<iração Atesta.elo eloquente disso é o fra- tit~to, de não querer trans~or
·com ·o novo movimento. ca,sso dos CongTcssos que procura- ma-lo cm um movimento fascista 

Pregan 
A atitude desses protestantes rnm realizar a Ideal união doutri- ou prosclitlsta, ainda reina entre 

foi éocrcnlci. · nária entre as seitas protcstafl- 1 muitos eva,ngélicos grande dcs- e m.artelando 
De, fato. Se os membi:os das lcs. O Instituto tambem não o confiança. contra êle, enquanto, 

:Igrejas indiviclualmcnte· se filia- conseguiu; O órgão oficial do cm compensação, outros clemen- INSISTO! 
ram ao II1.~tituto, prestando obe- mctodism;,; vê-se poitanto. na tos emprestam-lhe todo o seu j 

• 
0diêncfü :ws seus dírctores, tái\o contingência, de, dcsaconselilar a ,apóio intelectual e mesmo 1:ic- Como dizia Napoleão 1, 

6 lodo. Sabe glorificar o ],r,n 
e a verdade. Ao scni<·o da 

>ciue colocai· ÍlClc_ ~cl,1s suas éa.- adesão ao Instituto. Doutra p-ar- ! ,cuniário. 1 o melhor argumento é a 
pa.cidades espirituais e materiais. ~------------··rimmiimiiimiiimiiiiimimãii; repetieão. 
Não só hrwcria esse desfalque dos i l'ciis aná:o a rcpcti.r, ;,, 
melhores _c)c1:1entos nus ativida- A •,.. • l repelir ullimamentc que a 

A IMPR[NSA 
11111a hem ca.urrn. 11m .hom j.orn;,.l 
,, tuna hoa 1ic1w,,, r111c r:J(,ri,' ! 
:\Ias ... 0 !orlo, .. J,; qnc lodo! Aí 
ele quem 11<'1c H' atola' Ondas 
rlc lama e rlc lodo cl,)sJ1e,!,1rn 

dcS das lgrCJDS mas a d1rctona ex~cr1enc1a illlpl'CIJSR é necessária, Ó OpOl'• 
do Instituto, consoante informa- tuna,, 6 a melhor' e a maio1· 
ç~s df "Fé e Vida" (órgão ,ofi- (__) ,·"' aran-".e m~(-1.'!!/Jopa ! 1 e_las armas na lilta por um 
C'tal do I.C,R.), seria c:mst1tm- -. .J i'jl U'ifi,i 'iilhilllll Hleal. 

da como w11a espécie de "fachio'', O Professor Austrcgésilo, llOL,Hct psiquiatra avnn· 1 J~ nós c:ato11cos, s1 na.o coínpreendermos 
cabendo a ela 111c~1rnt perpetuar·- a necei;sidade .(la imprensa, veremos mais cedo 
i;e, 110meando o,; novos membros rou ª seguinte proposição: -,,. O médico. diautc de _qual- ou mais i.anlc a calamidade o desastre desta. 

Dr. Durval Prado 
c1uer moléstia deYe ~cmpre pensar "slfililicnmc-ntc". ,ttH11de acanhada. mesquinha'. em face do maior 

Oculista 
De fato, a Sífilis ])ode atingir lodos os ó1·g·;fos rio 11rohle;11a ·ria hora que vamoi; viv'end~. 

R. Senador IP. Eo í d io, 15 
. Salas 513/14 . 14 às 17 lls,. 

COJ'llo e simular toda:, moléstias como: Carc-iuoma 05 . /Perdoem.me si vou aqui e por ai :afora ~ 
t>lll])rC/?;ar O argumento de ::\'apoieão: - J'epe
tir, re[)ctír''mil vezes aos nossos católicos: 

tomacal (úlceras nó cstômai;o). lesões do f1,;-ado. rins, 

Telefone 2-'1313 

CÓMPRA-Sf. 

espinha dorsal, etc. Em todo:,; estes caso,; <:onHult<' scn 
m<,di~ que lhe, aconselhará a mcdica<:fto c><pecí[ica. 
qua1ulo se tratar ele i111purczas rio Ha11g11~. 

0.U~R O 
e PRATA de qualquer es
pécie. Antes de vender seu· 
OURO é de seu próprio in
'tirêssc consultar os nossos 
preços. Avaliações · gratis. 
Também compro prata, den
taduras e oure baixo. Rua 
São Bento, ç49, 1.0 andar -
sala 6, próximo.ao largo São 
Bento. - São Paulo, 

Va'iíor,o auxiliar no t1·atame11(0 ria 8frrí1s ,; n rrm<·dio 
que !leve u~ar pela ,utt n<;,iQ enéq;iea r Pficaz. 

&r.f?iMbifXi ÇJ.IMJkE/4 §3 4;.p 

ALAN KARDEC 
Lião I!ipólitu DénizarL Lli vai! nusec11 

em Lião no ano ele ISO·!. De um natural 
faula:,;ista o 'arrehala<lo. seus pais não sou. 
berain dar-lhe educação C'.·onveuicnte em
bora p,roCessasscm a rclizifw católica: Cer
caram-no de um ambiente propicio para o 
desenvolvimento de seu carater pseudo
místico, chegando a preferir para o filho 
educadores protestantes. Adolescente, ma
triculou-se na ~scola de Pcstalozzi, na 
,Suissa, ,de qu'em foi sempre discípufo ilui
tativo. Mestre o aluno criam então que a 
instrução supria e realizava a perfeição 
de uma educatão mo,ral religiosa, donde .a 
confiança segura de que1 deveria haver, 
dentro da ciência experimental log-ar ade
quado para a RcJig,füo. De fresco saido dos 
bancos cscolare$, fez-so professor. ]';e~to 

'mistel', tratou de desen~olvN consciente
mente cm si e em seus dis'cípulos a])ro
veitaveis, o temperam eu lo idealista-misli
co cm que o sonho da imaginação fazia 
questão de não ccr1er à realidade pa'IJ)aveL 
Não havia porem c:ircunstàncias para uma. 
eclosão definitiva. E esta objetiva carên
cia ecoava mal no organismo de suas fér
Yidas fantasias, Sentia-se fatigado, adian-

' tado em ai1-0s; quando afinal surgiu, num 
horizonte propício a primeíra luminosida
de de um êxito que lhe não poderia fugir. 
J<'oí quando chegou a. seus ouvidos o rumor 
de que trcs irm~.s. \lª América do Norte. 
tinham er~uido um pedestal que espe-

, ,rava. certainenle pela sua própria pessoa. 

coorent<'. Aqui, porem, 6 con1·011ümtc uuyir 
o que nos rclat,t o prúpJ"io codificaclor. 
Lê-se em smi:S "obras póstumas .. : "Os 
l>Onlos t i:atados (nas co,1sul1 ar; aos Pspíri· 
'tos) eram geralmeute frívolos, Falavàm üe 
assuntos atiuentes à vida material, ao por
vir, a tudo o que não pode, se,r levad'o. a 
sério: a curiosidade e a diversão eram o 
principal movei dos assistentes ... l~oi assim 
que eu fiz os meus primeiros est11'dos sé
rios sobre o espiritismo, posto que tenha 
tido mais revelações do que mesmo ob,;er
vações ". 

:\fas tudo isto, evidentemente, não pro
porcionava ao ilustre arvorado em chefe 
de uov'a religião, nenhum elemento apro
vei pa,ra construh· s1ia síntese, Resultacfu: 
teve de abandonar prnvisoriamentc as di· 
retrizes de ah)m túmulo para, ele inicio, 
servir-se d e sua própria orien taçào cien l Í· 
fico-filosófica e distinguir depois o que lhe 
servia e o que não podia ser aceito ... 

Our:,imô-lo outra vez: "Ulll dos prin1<'i· 
ros resultado,;; tle minhas ohsena,jões foi 
concluir que os espíritos, mi.o sendo 1üais 
elo que as alma;; elos hon1e11s, niío possuem 
nem a soberana sabedoria nem a prudên
eia soberana, que o seu saber era vropor· 
cional a ;;eu progres,;o e que 'sua opiniiío 
11ão tinha nfais valor do que uma 011i11li'10 
l)essoal. Reconhecendo c~ta verdade desde 
o princíJ)io, preservei-me do escolho ele 
crer cm sua i,nfalibilida\le. 'I'a.i,; sã.o as dis
posições com que comecei a catudar o cs· 
l)iritismo: obse,1'\'ar, comparnr. julgar deso
paixonadamente todos os fatos... Propuz· 

Imprensa! lm'prensa! ·soa imprensa! 

DCM 00 C11:Ú 

A. Igreja, saud,ou a aparíção. da tn1J)1;e11113, 
no mundo co'!no um dom do ·céu - Divino 
fav.ente numine invt,nta ·escreveu Leão X 

110 clCfJl'Cttl "Inter sollicitudines". , 
Gutenberg,. começa por imprimir. o mais 

~rtntó rlos livros: a Biblla. Diz.cm que com 
<lescont'iam;a, má vontade, e até como he.rêsia, 
rorii, re<Jebido na Igreja .. ·o invento mara vHho
"º t!R imprensa. 

!'\ada , mais, falso que se.mclhanle, afil'-
1118\:àO. Dom do céu, eh; a expressão <le 
Lcãp X, 

Não ~ realmente n\arsavilhoso Yer assim 
facflitada. a. rude tarefa. da difusão das idéias? 
.E a Igreja sen1é'adora das idéias sublimes d'o 
l!:vàug'elho ele Cristo, Magfstra, veritatis, i\Ies
tra da Vercladé, podel'ia deixa,1· de se regogi
ja1' vendo com o· progresso, novos meios, mi\ls 
rúpidos e ad111iraYcis da propagação da fé? 

A imprensa recebeu scmp,rc da Igreja, à 
benção carinhosa dos se1ls· ponti'fices, e desd·e 
o seu áparcclmeuto na teri·a, fol, e\, e será. um 
dos meios mai,,; eficazes e podcrnsos da · pro· 
pagação e defeza da nossa fé. 

Urrr dom -do céu4 

INSTRUMENTO DO MA~ 

O dom do cell, ·•d1v1no favente numine 
inventa" na ex])J·essão de Leão X, se transfor0 

'ma Jogo em instrumento do mal e do ,erro. 
E como tudo deste mundo transtornado pelo 
pecado original, se inclína mais para o Infer-
no que ])ara o Céu. , 

í,; a imprensa então como, a língua de 
Esopo - a melhor e a pior coisa do mundo,~ 

Si não nos servimos dela como instru
mento do bem, será o instrumento do mal. 

"Os homens estão dominados por uma 
avidez insaeiavel de ler escreveu Leão Xlll. 

Ou lhes damos o que ler, isto· é saciamos 
a ~ua avidez de leitu,ra, qu ficamos a marcar 
passos sem lhes transmitir nossas idéias, nos· 
sos ideais. 

1~ a grande potência, a maior potência 
do Estados e elo mtmdo contemporaneo. 

Jfl infelizmente, de&gra'.',;adaménte quasi 
sem1)\'e. a serviço. do mal e da meutiral 

* 

Pobre invento de GutcnbergL, · 

FARMAClA 

E~ercvcra um poeta castelha1.d! ,
" La prensa es gloria y es lodo 
La prensa táVô', ... Y salp-ica, 
La prensa es una llotica 
Donde se encuentra · de todo", 

Sini, realmente a imprensa. é gl6tia e 

p e. Ascanio 

<·ada dia o:; J)relos. 'A mesma 
imJH'cnsa que ao :c;ervi<;o do 
hem lava, JJUrifica as alma:,. 
suja-as manc:lrn-as lwdionrl:1-

mcntc ao serviço do erro, da imornlitladi., ,u. 
heresia e elo mal. 

A. imprensa emfim é farmácia. 
Es una botica... Tem veneno e tem .r@

médio. Podê curar e pode matar. Aí ,;e ca. 
contra. de tudo. Pode fazer bem e pode até 
matar. Os ·antigos , chamavam a bibliot0ca: 
- "Farmácia das ·almas". Nada tiío ,,xat<J • 
Si ao farmaq,êut.ico ,faltam reta con:,;c:,'nda, 

·e competência, que desastre! tlue am,,a,;a à 
saude pública! 

Que diremos dos escritores, livreiro:; e 
fdit0l'€S? 

NOVIDADES .••. 

Referem os "Atos dos Apóstolos" •Q,Uf 
quando São Paulo falou no Areopago, os Ate
niens.e·s e os forasteiros que 1mr lá estavam 
quizeram ouvir o AJióstolo 11orquc de,;eja vam 
saber alguma novidacle, algo cxiranho e HoYo: 

aliquid novi. ' 
Esta curiosidade, ·este · espírito át!co, ain

da existe hoje mais do que clll' tempo al,;11n1 
da história. O ddadão moderno tem serie rl0 
novidades - aliquid novi. E é mister, custe 
o .que custar dcss0nd0ntá;lo. 

1,; o que faz a imprensa. Dá novidadc11 ao 
poyo. Boas ou más pouco i1111)0rta. Notícias, 
idéias novas: E nem 6 preciso mais ir pro
curá-las no Areopago ou no Fo,rum co1110 o 
faziam os Romanos. As novidades c!J,,1:a111 
cada dia cm casa e de portüs i1. clonl ro. comn
damentc, assimiladas, preparadas, <lgrad;i, veia 
a cada paladar - O J orna 1. ' 

Saido rio prelo. o jornal c:om as i<)r,i;1,; G 

fatos do dia -- E como (Jllclll bebe 11111 ,·ot,o 
de bom refresco o cidadão mata a :,;ua ,;,•de 
de aliquid novi ... a sede ch1s novida{lc~. 1·:,J 
creio que si hoje voltasse São Paulo ao Dtllll

do não pregaria. mai:; 110 Arcopago seri<1 jor
nalista, disse Ketteler. 

E pi·eguria a este mundo p,.1i;ani~ado ~ 
novidade do Evangelho? 

O JORNAL, DISSE . ., 

Os Escolásticos costumavam rlizc1·\ 
, Time lectorem unius libri;' temo o lC'it"r do 
um livro só. 

Sim, realmente, ·e para se temer o homem 
que assimilou bem um livro, mas r\ mht«r 
distinguir, diz judicioso autor, si este Jiyfo 
é a Bíblia ou a Summa 'de Santo Tornaz. Xüo 
se há rle temer assi111 a cultura do leitor üa 
qualquer livro ... 

Do jornal porem se há de <lize.r exata
mente: Teme o leitor assíduo de um jornal. 

Si temes a idéia do jornal, teme ainda 
mais o leitor que o toma nas mãos todos os 
dias e o devora. ' 

O cidadão moderno viv'e o seu jornal, 
encarna o pensamento do seu jornal, fala, 
clisêute, forma opinião pelo ... seu jornal. A 
linguagem é sempre a mesma: li no jornal.., 
o jornal disse, o jornal é desta opinião ... 

O jornal emfim 6 hoje o Magíster dixii 
elas pQripaléticas de outrora. 

E podemos descurar no combate pela e·att
,s;a de Cristo, da Igreja e da verdade, o jorn.il 
que forma opiniiio, isto é form;i leito1:c~ '? Que 
ciitólicos destemidos não formaria uma legião 
de Diários católicos neste Brasil! 

BRAN'DÃO * 

As Fox descobriram que os mortos so co
mu1dcam aos vivos. E isso interessou à 
mentalidade de nosso Jleroi. De tal forma.,. 
que quando eiu 1S55, assistiu a uma ses
são mediúniça em Paris, verificoµ que só 
o esl}iritismo lhe poderia. fornecer o arse
nal com que seu sonho se satisfizesse. E 
Jlum ,ato resoluto, abandonou a cátedra, e 
poz•se a construir uma doutrina. sobre os 
t,a,tos g,ue, ,J.)1·e~encia.re.. Estava ss.tiateito co-

mo <r.U'Jltl jj,,a.àuro. a rida ,ftttdnz f'df(//gar a 
própria ·.vocaçflo e, só quando surgem as 

.me .a. r:esolver os problemas que mais me 
preocupavam sob o ponto de vista da psi· 
cologia e <la filosofia, e levei a cada se'i;são 
.uma série de questões J.lreparadas e meto
dicamente ordenadas que receberam res
posta profunda, precisa e lógica, .. No 1iri
meiro momento não vi mais do que a mi
nha própria ins:trução; mais ta.rele t1uando 
11erc·ebi que a~, comunicnoões tinham to
mado o corpo de uma doutrina. penso! 
om publlcâ-la:; pnra a hu;trução do llll\ll· 
do··. 

TEM calo:;? 
•. I ., , ~ 

Que.1· tlrá.-los 
1 t•t;eut,,11,,e1,,otu1ot11l1ttut,••••• ......... •,t•'f11t••t .. t••IÍ•tot••t•••••••• .. ••ti,t•i•··•••fl!••t,.,,,,,,1,,1.,1 ,,9,.,,..{t••O. 

, rugas da· madureza al')arece a ocasião de, , 
cotrntrufr o seii eaii{elo, Sem tudani;ª' po,; 
pif4;1s à obl'"ii, Tr<ltli-illrt'Iª de OtSV)r o qu.e 
oi,i~'\"~ os qesenca.rn~qo(! v•~ etllltlea.r 
a nqy11, religião n~m ~rc~i,oirno sóitcl.o e 

J;)i~ ;i.f como l!On1c~ou a coclificaç:ilo do 
ef;p\rlt111ii,,o .. Vere~o~ c9.J:ti.o continuou, poii; 
não sa)lemos como aca,)lai•á. 

ou eonti11ua1· com eles? Se 
o;; (JUiZCf tirar, SÓ \109~ Jrnl' 
com a aplicação do Cll,l\tidiJ. 
crrnz;ElRO. ~ªª r ... rm,i,ci;w 
e Drogarla11. - La\,. "VUG", 
caixa pÓstal, 217õ • S. Paulo. 

. , 484$ e 53()$ 5 válvulas (2 das 
·' duplas) tranofo:·· 

mação da força, alcarrcc muntlial em 
anelai; Cllrtas e longas,· 2 anot; d!' 

0 
garantia, 

IMrôRTAOORA AVA ··- HAD!O$ 
Rua Prates; 43 - S4o 
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' -~EGtôNARIO São Paulo, 6 de julnõ àe Hfg} 

POR QUE A'NOSSA'ÂLFAtATARIA 
ADOTO·U o ·coRTE ''KENWAY''? 

* Para melhor .· servir nossa 
· clientela, pondo em dia a 

moda- masculina com a ele· 
gânda da época r. 

, * Para oferecer maior con· 
forfo, consoante com o 
ser:so · pr?tico do século ! 

* Para proporcior1or a ele
gâ.,cid, o conforto e a·como· 
didade 100%, que o novo 
corte "Kenway" e~presta. 

MODl:RNO CORTE AME-
. RICANO, SYSTEMA . 

: '.·"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE 1a; PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE ·LÃ; LINHAS DA 
MELHOR QUALIDADE;, 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MINIMO EN
Ct!IMENTO. (ELIMINA!>O 
TOL'O O PESO INÚTIL) 

M. OVIMENTOS ·LIVR ESJ 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

,. · E NA CINTURA . . 

Governo 

CORIA METROPOLITANA 

(27---:-VL..,.-1041) 

ArquidiôtêSanO 
..,........-;., .... , ·,,, , .......... eu, .. , .. , .. , , ........... ~ ... , • • , , .• _•., , , , , , , • .._ 

l ras. As matérias são as 
gu!ntes: 

Teologia Dogmática: D e 
Mons . .l!;rnesto de Paula, 

gário Geral, despachou: 
Vi- Verbo Incarnato - De Gratia 

· - De Virtutibus Infusis. 

se-- Iemb~ ao!! Ile~os. Pá.roeos.Í 
Vigários, Reitores de Igrejatí 
e Capelães- do A,reebispado quEJ. 
11-0 próximo domingo, dia 20 <la 
julho, durante as santas mfs.; 
sas e, à. tar.de, por ocasião d~ 
reza, deverão fazer em sua51-
respectivàs Igrejas uma coleta,. 
cujo., resultado integral será 
aplicado em favor da obra má;., 
.xima da Arquidiocese: o En.. 
sino Religioso. , 
. Para o completo êxito nestas' 
·coletas.os. Revmos. Párocos, Vi"' 
gários, Reitores de Igrejas e; 

Capelães envidarão o melhor. 
dos. seus esfoÍ,,ços, já com ins~ 
truções. de carater doutrinário! 
sobre o assunto, já exortando
os fiéis sobre o dever de auxi-. 
liarem · o.b_ra t1i0: ,meritória, ;re ... 
comendada pelos Santos Pa..; 
d,res Pio X, na· encíclica "Acer•: 
bo _nimis" e Pio ,XI, de santa.i 
n2emó_ria, n.6 Motu Proprio,, 
"Orbem Catholicnm" e, recen-; 
temente; pelo .Decreto "De Cit-i 
techetica IRstitutione impen-: 
sius curan.da et provehenda"~ 

Vigãri-0 da Paróquia de 
çanã, a favor do Revmo. 
Br1:1rio Maurer. 

Ja- Teologia Moral: de Sacra-
Pe. mentis. 

Procissão a favor da paró· 
quia de Santo Agostinho. 

Ereção Canônica da . Pia 
1 União das Filhas de Maria da 

páróquia de São Domingos. 
Fabrlqueiro. da paróquia de 

Ja.çanã, .a favor do Revmo. Pe. 
Bruno Maurer. 

_<;apela, ·por um ano,. a faV'or
da. capela de Santa Rosa- de 

·_ .Lima, em Sant0- Amaro. 
· · . Ausentar-se da .Arquidiocese, 

por .15 .dias, a .favor do Revmo. 
Pitd~:e M_anuel de Carvalho Ne
ves. 

Oratório .Particular: ~ Al
fredo Buchmanu e Rute Mµler 
de ArauJQ. 

. 30-VI-1941)' 

Procissão a ravor da paró
quia de Ihirapuera. 

Ritus Parvulorum a favor 
das paróquias de São Rafael 

· e Nossa Senhora. de Fátima. 
Dispensa de lmpedim_ento: 

- Benedito Pereira Pires e 
1\-Iaria Pereira Vieira. 

Testemunhal: - Otávio da 
Silva Geraldo e Maria ,José 
Gomes. 

Mons. Ernesu,: ae J:aura. vi

gário Geral·, despaclwu;, 

Direito· Canônico: 3. 0 livro 
do Código de Direito Canôni
co; de Rebus (do can. 726 ao 
can. 1551 inclusive). , · 

Estão convocados os ReV'e
rendissimos Srs.: - (1938) -
Pe. Luiz Geraldo de Melo e 
Luiz Gonzaga Biazzi; (1939) -
Pe. Lúiz Martini e Pe. Nelson 
N. de Souza Vieira; (1940) -
Pe. Luiz Faria Cardoso, Jj'e. 
Mário Marques e Serra, Pe. 
Manuel s71vador ·de Carvalho 
Neves, Pe. José da Costu .. Stipp 
e Pe. José de Almeida Batista 
Pereira; ' ·. 

De ordem 9e S.uá ' Excia. 
Revma. · 

São Pauio, 3 de julho de 1941 
(a) Cônego Paulo Rolim Lou
reiro - Chanceler· do Arcebis-
pado, 

AVISO N.0 199 
da Sagrada Congrega;ção do

·Concílio, publicado no Concflio 
Plenário Brasileiro (apêndico 
LXYT, púg. 367, d). 

COLETA El\I FAVOR D0· 
BNSIKO IU.JÜGIOSO •. DA 

ARQUIDIOCESill S. Paulo, 3 de julho de-1941., 
Cônego Paulo Rolim. Lou..; 

Dd ordem do Exmo. e Revmo. reiro - Chanceler do Arcebis.._ 
Sr. Arcebispo Metropolitano pado. 

•j""•, 

PARA O PRóXIMO CONGRESSO 
EUCARíSTICO \\ 

1.· 

ESTANDARTES 
em todos·· os estílos e .·preços 

/.alfredo cespi 
TEélbos DE PURA LÃ, 
i>REsENCOLHIDOS ; DAS 
MElHORES PROCEDÊlil-· . 
CIAS; DE PADRÕES 

Procissão: - ._pa,rõquias de 
São Rafael. Belem; Mogí das • 
Cruzes. 

. pintor ·sacro 
(Colaborando na decoração da . .Igreja da: Penha) 

LADEIRA CEL. RODOVAL.HO, 194 - Penha ~ S. Paulo Trinação a favor do Revmo. 

MODERNOS 
Pe. Helário Correia Laurini. 

.Capela, por -um. ano,. a favor ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
das Cap.elas do. São Sebastião, _. 
Santa Cruz das Almas de Bi-

1 

Santa~ lzabel, R~!nha de Portugal 

ritiba Mirim e São Sebastifto [ 
de Campo _Grande, situadas na 
paróquia de Mogí das Cruzes. 

Ritus Parvulorum a fav·oi:.,da 
paróquia de Mogí das Cruzes. 

Celebrar uma 'Missa a favor 
da capela de Nossa Senhora ,(~~ 

. dos Remédios, em Mogí das ~"i;j, ,:, ,--;;.. 
Cruzes. • 'li" • ' 

Dispensa de lmpe~imento:- , ! ê;;;;,, , 
Anacleto Bolivar Marabello e [ · \,, 1'.. ../'. 

Arnalda Maria Nicaretto. ~ 
Testemunhal: - Raul Cris- ~[QNVENIÊN[IA · 

toforo e Santinha Rissalto. l ~ 
CRISMAS 

Durante este mês de julho ' 8 DE: JULHO 
_ , será administrado o santo sa-

Sãnra Izabe?, rainha de ·l'Or- ·:o. Diniz todo o seu apoio, quari-, por amôr de Deusr e por isso, c·ramento da Crisma, às 14. ho
iugal, é um exemplo frizante de do este punia aos culpados~ ener- sabe que, a. .. mesma diligência em~ ;i-as, nas .seguintes, Igrejas ma-
(lU6 a graça de Nosso Senhor gicamente reprimia o mal, mesmo pregada no serviço dos t>obres, trizcs: .. _ 
Jesus Cristo provoc.;i. a :santidade quando o foi o proprio•filho que deve guiar', todas as suàs ações ·· 6 - Vila Pompéia e São José 
em todos os estados e condições armara uma revolta contra· o e d(!,r-lhe energia para combater do Belcm. . ~1~ 
de vjda,, não exigindo ·c1e nossa pai. . o mal, seja contra os poderosos, 13 - Santo Antônio da Barra '.'./;;,.) . 
parte senão a. cooperação da bô,a, com a morte de D. Diniz, Sta, seja c8.8tigando os Cl).l)pados, me.s- I~unda. ~1~ -'.• . ')· 
:vontade. Izabel quiz retirar-se para um mo sendo estes aqueles em que 20 - São João Evangelista da ¼,;í ~ 

De fato, Santa Izabel,' filha de convento, porém, as religiosas fi- se tem a afeição natui-al. Casa Verde. ~ ~ ~? 
Fe_d:rG m, rei de Aragão, e dada zeram-lhe ver que .era muito Os reis santos, como Santa 27 -: Nossa Senhora de Fá.ti- ,)~~SAU· 
"'"'"'"-""" 12 ""°" a Dom =• ~=•,1• = mm>du,, Ioo- """"'· Sfo Luh<, ,te., inúmc>ThS m, du sm,.,,;. •• 
l.h."1.iJ!i, rei de Po!'tug-a.I, roube alial' t,a,Iou-se, então, numa. casa. vi.si- na Idade MédJa, s:io. hoje raros, A y 150 N. o 182 
~- -dignidade e privilégios de sua nha. ao convento e termil1ou seua pois os go\'crnant.e:; hoje não 

•m11íção, = profunda humildade dias na prática exclusiwi. do amor compreenqcm a stw, verdadeira EXAMES PARA OS REVMOS. i 
"' o semç.o dos. pobres em (IUe de Deus e em peregrinação aos função de pab dos governados, SACE1UJOTirn ORDENADOS 'I 

. tanto iie· distinguem as almas Lugares Santos. e some11tc procuram impôr seus NOS ANOS DF.J 193S, 1939 n 
4e.,ejosas de perfeição. Em geral, os santos são con- privilégios, esquecendo-se dos de- 1910 

Rainha, ela compreen&m a sua siderados como pessoas despoja- veres que os obrigariam a cui- r 

J)osição, não para hsufruir os das de personalidade e uns fra- dar do povo com toda a caricia- O Exmo. Sr.'. Arcebispo Me-
privilégios do cargo, m8.8 como cos com que se pode pisar à vo11- de e bondade de Santa Izab'el, tropolitano, de {;Onformidade 
uma verdadeira mãe dos portu- 'ta.de. Não compreende o mundo e ter quando preciso, a energia com o canon 130, § 1.0 do Có
EUeSCS, sabia que os deveres para que a bondade dos santos -não de rom1:iér com tudo para caí,- digo de Direito Canônico e ,o 
com. os seus súditos eram mais é a moleza do "bom coração" tig·ar àqueles que combatem' pelo decreto 11 do Concílio Plená
hnperio.sos e neces.5ários.. dos homens sem fé. O santo pra- mal. rio Brasileiro, manda convo-

}V[ AIS convc1;iênci~, maior economia ~ara 
· melhor saude, eis os rcqu1S1tos e a fma

lidade do refrigerador ALASKA, o aparelho 
de linhas elegantes e eficiência garantida. 5 zo
nas de frio, prateleiras de correr e dispositivos 
racionais, permitem a conservação da mesma 
quan.tidade de alimentos que um refrigerador 
comum de maior tamanho. Procure, no inte
resse d!J seu confôrto e bom emprêgo de seu di:
nheiro, conhecer a maravilha da refrigeração 
moderna no seu ponto culminante ALASKA. 

Esposa, ao lado do · cumpri- tica a caridade, exclusivamente Nem u1112,, nem outra coisa eles car pelo presente a viso os 
mento fiel de su8.8 obrigações, ;;::============:-: a tém quando se trata de com- Revdos. Sacerd.~t~s do clero 
vendo afinal a coroação de seus O U R O bate'r os adversários de seu par-· secular da. A.rqmd1ocesc, orde-
esfôrços com a, volta. de D. Diniz · . tidc, nunca para impedil"que agi- j ·nados no~ ano~ de 193S, 193_9 
à fé católica. · · PRATA E PLATINA tadores perturbem a paz e cor- e_ 1940 para os ex_am<:s cano-

Por outro lado, Santa Izabel 
não só desvelou-se na c.;i.ridade 
visitàndo pessoalmente os pobres, 
tratando dos doentes e pro
cw-ando sempre levar os portu
guesés a prova de amor de sua. 
rainha, como tambem dava a 

de tôda espécie, ao preço 
mais alto da praça, com
pra-se. Cons·ultem nossos 
preços. Rua 15 de Noverr.
bro, 193, 2.0 andar, sala 

23, - São Paulo 

O 
. CAUTELAS DO MONTE DE SOCORRO 
. - JOIAS USADAS E BRILHANTES --" , ur o Co_mpro pagahdo 06 melllores pre9os 

~ alvares Pentea-
·. da, 303 • 2t.0 andar • Dei .Monac-o 

rompam ·o povo. JHCQS que .se reahzarao na 

.A.. düei-ença é notável. Na 
Ida.de,Média os seus governos tão 
caluniados, eram exercidos por 
santos que amavam realmente a 
seu povo, e por isso o defendiam. 
Hoje, os governos fortes tão Jou
vad0s só ·procuram o povo para 
cscravisá-lo ao Estado todo-po
deroso, viol.ando os mais sagrados 
direitos naturais da pessôil, e da 
'família . 

Cúria Metropolitana, no dia. 28 
ele· Agosto· vin-douro, às 14 ho-

. Que os políticos meditem a, 
vida de santa I_zabel e aprendam. ,. 
dela executar' sua nlissii.Q hon
tQ&!,, ua. ·J,e.tra, . 

QUANTAS noites e dias de 
toJ·mento? Com dôres de 
dentes, ouvidos, nevralgias, 

· que tiram . por completo o 
sono e a força para o tra
balho. "VUG" Bálsamo In
diano acaba com esses en
comod!')S. Nas farmácias e 
drogarias. 

Lab.- "VÜG", · Caixa Pos
ta~:}~ ?5. :-:, _São I'a11_!0. 

··• 

CASA FUNDADA EM 1852 

RUA 24 DÊ MAl-'O !0-91f • ·sÃo PAULO 

3.&& 

I 



/ 

r.;Et';IONA:RIO 

EVANGELHO,, 

ºF.-A R Is· E··u s 
JlJstit:a entre 011 

Jlldel; significava 
auBdade. Juato ~ 

QUINTO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOGTES como dizem. Dai, 
embora uma grande 
admiração para com 
a. Igreja. Romana. -
h~e muito em voga 
- reeervam-ae o di
reito d~ critfcâ-la 
em mais de um 
ponto, h e m como 
aos seus chefes su
pr-einos. 

'. --.·· . . .. -
Ho Mateus, V, 20-21 · 

· o til• cumprts. com 
~ a.a obri
cao5ell 4tue o llP· 
· ftm a Deus. O Di
--rino Mestre neste 
trecho do l!lTange
lho iàcumbiu-se de 
!Wmifestar à p·erfei
cã.o maior que a san
tidade· de Deus exi
ge dos ~ desfru
tam os favo.res mais 
abund~tes da nova 
Lei, por isso mesmo 
chamada especial
:rnente "Lei da gra
ta". 

Nà4üere tH,pc, d-.e JHus aos aeus dia• 
~toa: Si a vossa Ju.tlga nlo foi' mala abun, 
da11te que a 'dos e&el'lbas e fariseus, não entra
rela no reino dea céua. Ouvlate:s o que foi dito 
aos antl§os: não matar,ú, aquele que matar aerá 
reu de jul1:o. Eu, porem, vos digo: todo aquele 
que se encolerizar con.tra aeu Irmão, será reu de 
juizo. Aquele que disser ao seu irmão - Raca ! 
- serA condenadq pelo Con&elho, E aquele que 
diaser - Louco! - será condenado à geena do 
fogo. - Si, s,oi9, •ap!"Oeeritares a tua oferta ao 
altar, e alí 'te -lembrares clé que teu irmão tem 
a~guma co11Sa contra ti, deixa ali mesmo ao pé 
do att.ar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar
te com teu irmão, Voltando deDols apresentarás 
a tua. oferta. 

Não discutimos a 
intenção que possa 
animar a atitude 
d estes " crm tãos " . 
Admitimos mesmo 
que não séja · igual 
em todos 08 -indiví
duos, podendo sua 
dtversidad~ 'extre-

Nem na antiga, 
hão obstante, era suficiente a observância que 
dos preceitos divinos tinham os Fariseus. 
"Cingindo-se unicamente à letra da Biblia -
di2l o Pe. Hipólito Leroy - ,os fariseus inuti
.zaram o làdo' moral e vivificante da Sagrada 
Escritura. Não há piedade verdadeira e ver· 
<ladeira devoção; não há idéias n,obres e ele
vadas sob.re Deus, a alma, a virtude, ,!I, san
tidade, oú "O p~ ~ado que é seu obstáculo; nem 
um só sentiment::> ·Je sincera contrição e hu
tnildade. Há sim um formalismo seco e frio, 
práticas puramente externas, uma pureza le
gal que não afeta a consciência. Observai 
externamente a lei e sereis salv'os, els sua 
doutrina, a salvação pelas obras sem fé",' 

**:)I 
Havia, no entanto, exceções a esta regra 

geral e "se contava maior número de pessoas 
de bem 110 partid-o ·dos fariseus ('ao qual pe.r
tenciam os escribas) do que no dos saduceus ". 
E o próprio DiYino Mestre deu disso mostras 
sentando-se, por vezes, à sua mesa; como 
teve entre eles amigos e defensores. Mais 
tarde foi neste partido que mais copiosa messe 
fez a Igreja nascente. 

O que não quer dizer que só por isso 
devam ser estes fariseus apontados como 
exemplos que seguir pelos discípulos de Cris
to. Não. 

0

Áinda que neles admitamos boa fé, 
a. justiça- dos discípulos de C,risto deve ser 
mais abundante, mais perfeita, ultrapassai· os 
limites da -justiça dos fariseus, pois a boa in· 
tenção destes fariseus não impedia a insufi
ciência de. sua observância de maneira que 
não pode ela ser· proposta à imitação; muito 
ao invés, é mister não se deixem os discípulos 
de Cristo fascinar pela ap•1rentc integridade 

· de ·-vida· destes· hoiuens. 
,:,,:,,a 

Cousa semplhantc ac:onteee noJc entre os 
qi.ie se prezam de seguidores d"' Cristo, os que 
a si se apelidam "cristãos'·. Pois, 'há muitos 
que .fazem praça de conhece.r e cumprir a dou
trina do. Mestre Dh•ino, reivindicam para si o 
título que recorda :,cu nome, mas fazem restri
çõés à sua Igreja. · 

· São "cristfios ", nr10 são "católicos" 

mar de muitó as 
consciências. ).'ara nós o que importa- saber 
é que não nos basta justiça, este· "cristianis-
211.0 ". Verdadeiro cristão só é o que segue 
"toda" a dont.rina de Jesus Cristo, começando 
por ·aceitar a .Igreja que Ele ftmdou e copi .a 
qual quís identificar-se como se pode ver no 
diálógo com Saulo, perseguidor da Igreja: 
"Eu sou Jesus que tu persegues". 

É, alias, uma injúria não pequena ao 
Mestre Divino, indigna do norri-c Cristão :pre· 
tender encontrar falhas na doutrina geral e 
no modo comum de agir da · sua lgrejâ; pois 
estas c,rfticas atingem ao mesmo Diviu·o Mes
tre que nestes pontos assiste de modo parti
cular ao Romano Pontífice e à sua Igreja. 

*** Nosso primeiro cuidado, pois, seja co-
nhecer bem a doutrina dos Papas, constitui
dos pelo Senhor nossos guias na senda da 
verdade e do bem. E no nosso apostolado com 
nossos próximos seja nossa primeira prco· 
cupação que os faça tambem cristãos no sen· 
tido inteiro da palavra. 

Depois, não nos entusiasmemos com os 
elogios e admirações que estes "cristãos" não 
católicos rotam à Igreja. Eles nos fazem mais 
mal do que bem. E, aceitando-lhes as palavras 
sem denunciar-lhes o equivoco, contribuímos 
para crear a persuação de um certo cristia
nismo a.confessional, que não é a doufrina 
precisa e inequívoca de Cristo, que já foi ex
plicitamente 'condena-do por Pio X (enc. ''No
tre charge -apostolique"), qUe, por vago e iro~ 
preciso, não conta com· princípios sólidos "ca: 
pazes de orienta.r uma vida para a sàlvação 
eterna, ou sacudir a indiferença religiosa da 
sociedade atual. ., · 

Nada mais agradav'el poderíamos fa'zer. ao 
demônio d,o que pat.uar de qualquer maneira 
com este pretenso cristianismo. ~ ele um ·dos 
grandes e inteligentes meios de que· usa o 
inimigo de Cristo para· conseguir seu fim: im
pedir a difusão do reinado de Cristo, e a 
salvação de multas almas. Pa.ra ele · pouco 
difere obter seu fim por uma perseguição· .vio
lenta, ou inoculando .o vírus do indiferentismo 
nas almas que estiola as consciências. Este 
ültimo meio ató lhe parece preferível por 
ser i;nais eficaz, 

CHARLIE :\1C CARTHY DE-

I 
TETIVE - Da Unive.rsal, com 
Edgar Bergen e Charlie Me 

· Cart,hy. - Lutas entre gangs
' Lers. Indivíduos de má indoln 
, predominam no enred·o. Cenas 
· e ditos inconvenientes. Pelo 
exposto o filme torrui.-se desá
uonselhavel aos adolescentes. 

Cotação: """"' Accltavel para 
adultos. · 

OS TRES MASCARADOS -
Da. Republic, com John Wayne 
e Ray Corrlcan. - Um bando 
de malfeitores tenta apossar
se de vastas propriedades. Al
gumas lutas, falcatruas, des
vendadas no final, com a Yitó
ria do Direito, não chegam a 
eonstitntr grave inconvenien- ' 
te. Po_de ser v'isto por qualquer ; 
público. 1 • · 

3ii;i,nt~~:~~\tve,,: CASA dos PRESENTES Ltda .. 
pela .. Legião da Decência.. 1 . . . : ,., 

-JU.STIÇA À BERRANTE _ L a r S a o 
Da Pan-American. - Aceitµ. , 
vcl, 1iela Legião da_ Dccêncl!J-. 

Fr~-ncis-co,, 66 

e:.:.::~;::,;~~::$~. lôuarto . hi~n{f ~ijísjco Nacional 
Ac~!!~!fr!ar:ºa~jt!~éA ~l- r?- Cir;cula'r 

MULHERES NA GUERRA 
- ·Aceitavel para adultos. A Junta J!.'"Jt\':'cutiva do IV Cón-f :Prêm!o, A tnmica para a letra 

DIVISA DE DIAi\fANTES - ;:_,'CSSO Eucarístico Nacional aten- '2.0 Prêmio deve-se à gentileza do 
Aceltavel para adultos. dendo a lnúmeroo pedidos rela- Revmo. Pe. João. Batista Leh• 

NUPCIAS DE ESCANDALO tlvos aos resultados dos concur- mann, dos Padres do Verbo Di• 
(Passagens sugestivas e 808 feitos para a ietra, música-e· 'Vino. 

tratamento leviano · do · casa- escudo do mesmo congresso, pela A Junta Executiva tem o pra• 
mento) - Restrito. presente circula.1" faz público o zer de participar que já estão im• 

A ILHA DOS RESSUSCITA- seguinte: pressos os hinos oficial e 2.º Prê-
DOS - Restrito. · mio, custando o exemplar de cada. 

1 
LETRA - Obtiveram o -1.0 e um deles a importância de 1$500 

COTAÇõE~: 2.º Prêmio, respectivamente, as a parte para harmonium. e $200 
. BOM - Pode ser aS6'!st!do por po~sias de autoriJ!, dq _Revmo. a parte de canto. Quem desejar 

todos, com proveito moral. Padre Dr. José dê:P~fft? _Ne!!• adquiri-los, deve enviar a. res
' BOM PARA ADULTOS - Po- e a da. Revepnlia.,_ :_ÍP'~!~f,,~aria. pectiva importância (sendo con-

<le. trazer proveito moral tão SI'!• Conéeição Rq&}f:g}~i:)~19ª _de vdiernlg1·em_ntedo-ªse aaqouissiçeãocre· tdare.., a_;no bo,'Ges); 
mente para. adultos. · Maria Auxilladô~a.. .: ;-: , f ; ""'" 

pr!~~!T~!~l, ~o::~~~-,:: . MúSICA ~d;jrJ~\ífssüfçi~ ~:~g~:ss~U:~~:~~t~~i~~alI~ 
por todos. · · · cias em 1.º e)~:~ lugar/respe§tk ,C(tri.a Metropolitana, Rua Sta. 
,: ACEITAVEL MENOS ·PAR,\ vamente, a de ,autoria· de_ "tfm . Tereza, 37, São Paulo, 
CIUANÇAS - Idem. Pode ser ànóÍiimo,· servo do_ Santíssimo. 
visto por adolescentes e a<hlltios. sacrament_o''./e· a do. sr

7 
j. :_:M. 

:'ACEITAVEL PAltA ADUL-. Gonçalves de. Rezende,. :residen,te 
TOS '- Idem. Pode- ser visto em _Mogi das Cruzes, neste. ~s
tíio somente .por adultos. . . , . ta.do.,. ., . · :, . 
\ RESTRITO - Pode ser -·visto 
s'ô por pessoas de criterio íor- É preciso notar-se qile as ·coÍn-
mado. pos1çocs musicais, · dlassiflcadas 

-_. MAU - Vedado a qualquer\ em 1.0 e· 2.º lugar, forain feitas 
público. especialmente para a letra 1.0 

A VIDA GLORIOSA DA 

MADRE -MARIA Jf ODORA V01RON 

Critica CinelTiatografica da A.J.C., 
_Fundadora da Província Bra9ileira das Irmãs de s. José 

Obra com prefácio ·:wtografo de Dom Duar':e 

à -venda na Livrar/a· Catõlíc:, 

ESCU;DO - A descrição do es• 
cudo oficial· do IV Congresso Eu• 
car.í.stico Nacional, ~cudo esse 
dé .autoria de -uma religiosa Scr
·vá do Santíssimo Sacramento e 
que obteve o 1.0 , lugar no con• 
curso . realizado para esse fim, é 
a seguinte: - Ao alto, à esquer
da, o C:r'uzeiro do Sul, simboli
zando a Fé· do povo brasileiro, 
cujo · país nasceu à sombra da 
Cruz e sob o doce olhar de Jesus 
Hóstia, na primeira Missa cele
brada,' nesse solo abençoado, & 

qual é representada, ao centro, 
pela Hóstia e o Cálice. As duas 
bàndeir.ÍS, brasileira e pontifícia, 
entrelaçada.s ao pé do Cálice, sig
nificam a estreita união da nos
sa Pátria com a Santa Sé, pela 
Eucaristia. Em b.aixo, o rio Pa
raíba, formando· o seu misterio
so M, sinal de grande predileção 
da Virgem Mãe de Deus por nos-. 
sa. terra, · querida, et1ja imagem 
milagrooíssima, sob o titulo de 
Nossa Senhor.a. da Conceição Apa
recida, foi encontrada ;naquele 
rio. 

I 
Orientação. Moral dos Espe_faC'!lt;IS; 

I>o!S Il!CUDOS NÃO S-E Kaisér e sua orquestra. - Co-

1 
náTio do oeste ainati<llin<> no 

BEIJAM - Da Paramonnt, :médra. musical apresentando ano de 1sq-0. Algamas anedo
l!óm :Jwk Benny e Fred Al- os progr.amas radiofônicos dae tas picantes e a apresentação 
íen. - ·O presente filme pro- Kay Kraiser e seu bando. A .de dansru.-i:nos em easas -de ,di
cura, nwtivos cômicos na di- comicidade de enredo -e o am- ·versões, constituem.a nota dis
vergência existente entre dois ·biente geral d-e discreçã.o das sonante- -do fi~. As pessoas 
progra.madores de râdio. Situa- cenas atenuam as ~is fa. adúl-tas .. saberão- julgá-lo. 
~ões e diálogos incorretos, bem . lhas d-e uma ou outr-a passa- Cotação.:_ ---, Aeeitavel par,a 
como a· focalraaçâo de basti- :-gem dispensaveL Não há, no adultos. 
d<;res teatrais, constitltem o: ·filme, · i~~nveníentes morais HER<>ICA MENTJRA _ Da 
t.nbuto que sempre deve ser, -piu-a o publico em g-eral. M__._ . ~ __ Sot...,_ _ A. 

· · raJ ·d de C ta ~ A it 1 = 0 , com . .a>.lll ""'rn. 
3.>ago a _:1:lllº 1 ª. ·. (.) çao: - ce ave• visita de um. casa.l:ao presiffe&-
. Cota.çao :. .,...., Aecfta>1el para- te, ,.,......_ :-_,.,__ ...... _,. ~~- -n:rt-iro, 

d • UM.A LOJ;RA NO C'llHNHO -= ,y,:,uu,c .,,,..... U.U.,, ~ u a u tos. é o tmna. do fibne. Li,eira:s 
-, Filme espanhol, com Fer- cenas :inconv:e:!1:!entes e a, jus

. AS TRES NOlTES DE EVA na.ndo Borel. - Conta-nos, o 
presente filme, uma história de tifica-ção, pelo enredo, da falta, - Da Paramount, com Henry 

Fonda. - Uma aventureira à 
caça de rico herdeiro consti
tuo o motivo desta comédia, 
em que as cenas imorais, os 
trajes inconvenientes, os diá
logos maliciosos e o tratamen
to leviano do casamento, são 
de molde a tornar o filme in
conl'eniente a qualquer públi-
co. 

Cotação; - Restrito. 

d-O personagem principal, ' de· 
uma jovem rica e caprichosa, saconselham O filme pai'à 
que se emenda e modifica :,ua 
m&neira de agir.· Algumas pas
sagens inconvenientes, embo
ra dentro de certa comicidade, 
tornam esta película não acon. 
selhada aos mimores. · 

Cotação: - Aceitaver 1para 
adultos. 

cria,nças. 
C~ão: - Aceitavel para 

aduUos. 

SEGREDO DA NOIVA - Da 
Fox, com Lynn Bari. - As 
dificul~ad.es de um detetive, 
cuja :t:utura cunhada está en
volvida em um roubo de jóh\s, 

NO 1.'EMPO DO ONÇA - oonstitnem o enredo do filme. 1 
Da Metro, com.os irmãos Marx:, cujas =as d-e tiroteios não 

. ISSO MESMO, ESTÁ ERRA-1- Os excêntricos c6mi:cos · chegam a ser p;rejudiciais. 11 
'bo. - Da R.K.O., com Kay aparecem desta vez num ce- Cotação: - Accitavel. 

Rua do Carmo, 142 - Preço: 3$000 .. 

Eis a oportunidade que todos esperavam para 

adquiri:r ótim<>s ª1"!ig:os por ~reç?s J:iªra:Ussimos _! 

GRANDE 

LIQUIDA CÃO 
ANUAL. 

DA 

Casa Lemcke 
Rua Libero Badaró, 303 

Nos poucos artigos não reduzidos concedemos 

o desconto de 1-0 % • , 

A Q~ intere&ar, a. Junta 
Executiva. comunica que já se 
encontram à. venda os distintivos 
do Congresso Eucar.ístioo, aos 
seguint.es preços: De lapela, cada., 
3$000; de '.facha-da, cada., 40$000, 
Os pedidos devein ser cnde1·cça~ 
dos, como pa.ra a, m.ú.sira, ao Se• 
-eretariado Geral d.¾. Jnnt;J. Exe~ 
c11tlva. 

A Junta. Executiva; a.proveim. • 
oportunidáde pa.ra CCllllu.n.u:ar que 
os donativos angariados pe'.l;y 
respectivas comissões, no 2.0 se
mestre de seus trabalhos, g,eram 
os seguintes resultados: - Co• 
ml.5sões paroquiais: 87:923$200; 
conµssões colegiais: 48:432$900; 
dest=ndo-se a paróquia do sa
grado Coração de Jesús, dos Cam
pos Elíseus, que já contribuiu 

1 

com 30:500$000; o Externato de 
São José com 20:0~000, e o 
Colégio "Des O!seaux" com 

1 14:694$000. 
1 S. Paulo, 25 de Junho de 1941. 

Cas_in, iras 
{ ' Brins, Linhos e Av,.iarnentos·? .... 

Só na e A s A A L B E.· R T o\ 
Largo Sao Bento, 40' - (S. Paulo) 
o A, s?i-E s P-E e t.A -ES 

• 
A .OS 

Rua Frei Gaspar-~ 39 - (Santos) _ 
S-ENHOR,E_S- A.L-EAI .. ÂTES 
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FRACOS e 
ANEMICOS 

'l'OMEM 

VINHO 
CREOSOTADO 

cie João da Silva 
Silveira 

c;l!ANDE TONICO 

.OS J.>REÇOS DO CAFÉ 
PARk EXPORTAÇÃO 

., 
M 

pachados cm quotas de merca
do com . destino aos port-Os d~ Vi
tória, Rio de Janeiro e Parana.
guá é insuficiente para atender 
as necessidades da !)Xportação. 

f&SMDiFWB?iíf&ihP'f+i 

BRASIL 
Milci'. chcl'e da Missão. e outras 
alta., autoridades civis e mil'ita-

conjeturas sobre a "importante 
decL5ão aclotad.i. pelo governo 
pa.rn enfrenlar a ai.uai situação", 

o Pre.<iidentc da República as- NOTíCIAS .MILITARES 
mnott' um decreto. dispondo sobre 

O mundo Oficial e as socieda
des médico-cientificas preparam
lhe gra.ndes homenagens. 

JN'J'g]{ VENTOR 
FEDERAL NO PARA 

rcs e todo3 os oficiais ela Missão (.Ã~. ;') 
Militar Americana. ~ ~ 

O coronel Edwin Sibet, adido 1. :).<) os preços ·de, café 1)2,ra exporta- Seguiram para Piracicaba, onde 
aeronáutico dos &lados Unidos,! ,(,'.:\;-?) çf\o. pcrmaneéerão 15 dias cm ma- 1 
saudando o seu colega., disse que 1 ~---·? 17 \"'();" , ' Reza. o artigo 1.0 que a partir nobras de instrução, os oficiais 1 
o seu pais se sente ~tisfcito cm '/ · ,, , \ · ,) \ -,~~. .tia, daLa de assinatura do decreto alunos do segundo ano da Escola ! Encontra-se em visita ao E~

Jicam proibidas a venda. e a. ex- de Estado Maior do Exército. 1 lado O sr. José Mclchcr Jntcr
porta\·ão, pal·a o exterior, de ca-1 Esses exercícios estão sendo di- 1 \'cntor Federal no Est;do do· 
fés de produção nacional a pre- rigidos pelo professor tenente- ! Pari ' 
ços que não correspondam aos coronel Alcindo Nunes Pereira. 

ter como representante ela acro- ~\ , \ \ : '· ' ,..,""" 
náutica. brasildm uma elas ex-' .. \: \ \: ,\ · ,. ' ; 
pressões mais sadias ela anação ,' J1/}:.-C~' 
brasileirn. 11 ~\t'i 1/4:-c. 11 

O _,tenente-coronel Arangboia 1 · ~'1ft1 'tiue forem estabelecidos ·pelo De
partiLmento Nacional do Café ou 
às cotações vigentes, quando estas 
torem superiores. 
_ , Os preços a serem estabeleci
dos pelo Departamento Nacional 
ido Café para , o. fim. constarão 
'de resoluções. do · me.<,mo. Departa
mento divulgadàs pela imprensa 
li constituirão a base do "dispo
lliVel" nos portos de exportação. 

, i . 

que partiu hoje à noite para j 
aquela ckla,de. ! 

PRES1Df:NCTA DO 
SUPREMO TRIBUNAL 

MILITAR 

falou a seguir para agradecer a 1-. - -:1-::. 
saudação elo coronel Stbc\,. '{,U,U 

i 
1 * Ainda no correr desta sema- 1 

na deverá ser lançfÍdo ao mar 1 
o contra-torpedeiro "Orconhalgll" I . A GRANDE SlDERUR-; SCIENTIFICAMENTE 
que, com o "Marci:lio Dias" e I Em face ao recente dccr~to 
"Mariz de B,arros"' completa a I sobre a contagém de tempo de 
série desses naviú.'s, n1andadoº ser .. ~iço elos oficiais generais, o 

GJA NO HRASIL ' AS SUAS FERIDAS 
u I O Presidente da República aca-

construii- pelo govetllo nos nos- general At1drade Ne,:es, prcs:- ba. de assinar um clccrelo-lci 
1 

sos estaleiros navais. dente do Supremo Tnbunal Mi- dispondo que o Tesouro Nal'io1n! 1 

* O Presidente d(L República 
assinou decretos na pasta da 
Guerra conceckndo transferência 

litar, acaba de solicitar sua trans- · 
fcrência para a reserva., · ficará solidariamente r0sp0nsa-

vcl, na qualidaelc ele fiador, pelo 
Embora não seja obrigado a pagamento das letras promisso

deixa,r a presidência daquela al- ras que a · Compa:nhia _Sidérúr
ta. corte de justiça, o general An- gica Na.clonai vai emitir para o 
drade Neves passou as funcõcs financiamento da aquisição, nos 
desse cargo ao general Ah;aro Estados Unidos. elo material e 
Mariante, vice-presidente, 

NOVO ADIDO AERO
N A U'l'ICO NOS gE, UU. 

equipamentos ela Usina ele V-Jlta 
Redonda. 

• Pomada ~eccat1vo São Seb,~::;'.:(io 
combate sc1cnl1licamente todo o 
qualquer alleccào ,::u!(rnC'n como 
sciam: f'eridas cm gc,rol. Ulcews. 
Chagas Gntigos Eczemas Erysiprda 
Fric-ii:as. Hachas rios pé:,; e nos sc-;os.' 
Espinhas Hcmc,troidcs. Que:rnadu· 
ra·s. Erupções, Picadas de lnOS'lU11ü$ 

e insectos venenosos. 

JJ~ 
SÃO SEBASTI~\O 
si:ccAT!VA - AN';"i 1',\J(,\SJfrHJ/Ai. 

SÓ PODE FAZ.EH Bf:M 

Syphilis 
Rheumetismc,·- , .~ 
f e rides em ger'el t 

,ELIXIR DE 
NOGUEIRA> 

Milhares de curadoi 

Os aviõe., 2 BOMBARDEIO 
ingleses bombardearam no~ 

rnmcntc Bcií-ú, · pro1ongundo-se o 
at.aqne 1,or seis horas. 

3 DESASTRE - Oconeu na. 
Inglaterra uin grave ciesas• 

trc ferroviário com o expresso 
ele Plymouth, hm-cndo variM 
pess·J:1s feridas e tres mo1·tcs. 

4 CON'FERÉNCJAS - as cm~ 
lJaixaclore!l da Itália e A1e~ 

nrnnhu., e de)1ols da Rússia, conp 
fcreneiar-a1n com o ministro do 
Exterior elo Japão. sr. Matsuoka. 

5 I'.'lnENISAÇAO - Noticia-se 
que os Estados Unidos cx1-· 

giram uma iudcni.5ação de um 
milhão ele dólares da 'Alemanha, 
pdo afunclnmcnto elo "Robin 
Moore"., 

6 A VIÕES - Os· rll.';Sos noU• 
ciaram que, fçiri>m. abatidoo 

155 aviões nazistas .. · 

7 MOitTO - Informa-se que <' 
1.t,ncntc alcm[to. Martin Muc,.l, 

i ler, que havia ·fugid_?' de um 
'. campo ele concentraçao 110 Ca-

patrulhn..: l 
nadá. foi. morto ~o resistir u uma 

para a reserva ao general de bri
gada, João Bernardo Lobato Fi
lho, ao tenente-coronel Rudcrico 
Dantas Barreto e ,ao major ve
terinário Durval Carlos dos Reis; 
nomeando o general de Briga.da 
Salvador Cei.ar Ovino para exer
cer o cal·go de comandante da 
Art!llrnria Diviliionária da 1.11 Di
visão de Infantaria.; o coronel 
Aquiles Lima de Morais Coutinho 

\ para exercer o· cárgo de chefe da 
: 28." Circunscr1ção de Recruta .. 
: mcnio (Pa.l'á); . o coronel lntcn
i dente ;fosé Scal'Cc!a Portela- parn 
: exercer o eargü'' de ,,chefe do Ser
j viço de Intendência da. 5.ª Rc-

Nesta condições, fica o cm
présLimo obiido pela. Companhia 
Siderúrgica Nacional no Banco j 

A Milisão Militar I Americana de Exportação e Importaçúo rc- 1 

ofereceu um almoço, ao tenente- vestido da garantia oficial do · 
coronel Armando ele Solllla Mello i;ovcrno bra,silciro. 
e . A1:arighoia., novo adido acro- \ ., ~ , ., ., , ., 
nautico do Brasil nos Estados I I Rh\,ÜS E CON-SUl\'10 

: 8 l'Assmo - Os 11ilt,'.)s sul
·americanos que estão na In-

1 glatc1'ra: visitaram as bases aé~ 
_ __: J reas ela· R.A.F'. 

r 
gião Mi)itar (Curitiba); o tenen
te-coronel intendente Clodomiro 
Nogueira, para · exerce!· o ca.rgo 
de chefe do Serviço de Fundos da 
5.ª Região Militar, ó tenente
coronel Rubens Monteiro de Aqui
no para o ca.rgo de chefe do es
tabelecimento de subsistência da 
5.ª Região Militar; e mandando 

',PONVENIO CAFEEIRO reverter ao serviço ativo o te
nente-coronel José Faustino dos 

Por outro decreto foi aprova- Santos Silva e os capitães Anto
do o couvculo entre os Estados uio Tomé da Silva e · Armindo 

Unidos da América do Norte. DO SAL 
Compareceram · o ministro da 

Aeronáutica, o embaLxador Jef
ferson Caffery, o general Lheman 

Xarope "Ci'WZElRO DO 
BRASIL" indicatlo no tra
tamento das traqueo-bron
quitese, suas manifestações, 
tosses rebeldes e abundan
tes, tosses convulsivas, etc. 
Lab. "VUG", caixa postal, 
2176 - S. Paulo. Em farmá-

cias e drogarias. 

o Instituto do Sal \:JabcotC 
uma portaria estabelecendo que 
só poderá ser o artigo posto it 
venda quando se enqu,'1drc em 
tipos cstabelccides, e que será 
âprécndido o sal inferior ao tipo 
3 - 90% dé cloreio de sódio. 

Por outra portaria foram fi
xados os preços do produto até 
31 ele Dezembro do corrente ano, 

1 
enquanto uma terceira fixa os 
preços que vigorarão a partir de 
1942. · · · 

cafeeir<lS. Fon·el.ra VUaç:11. 

w.~:p: io=i~ ~~~:l:~~:p;~= o NOVO INTERVE1>.'l'OR; FABRICA D~~-~Grf~ [·r;:t· ~ HR_R M[] N 105 
ti.:e os Estados de São Paulo, Mi- DE 8ERGIPE - =•· m,nt, ~ &".r'~t···. ,_ 
nas Gerais, Espírito Santo, Pa- · ~-li . f&'l:H/_J.-.a; ' /'h(;c•.:s 
raná, Rio de Janeiro, Baia, Goiaz ~ BOHN "i ij}t• .. :t .. ;;J' (./4\i.r::Jf"•é-• 
e Pernambuco, a 3 de Abril de . No dia. 1.º. do corrente, no ga-' , ..-,M,~N • ... ..i~· .... .,, ,,.:: .· -· ,,, i:'o'.I::t.'.:.'(~-.,, ~::;9'' 
corrente ano rui. cidade do Rio de bmcie do mm1stro da Justiça foi 1 

_ '1 E..,...D"M" "" .' .1 ,l l """ "'"'' , .... ,, "'· 
.1a.nei.ro, para ª adoção de me- empossado pe10 titu1ar da p~ta, u. U N DO . _. • ' ! BO H N ~ C IA 
didas e sugestões relativ~ à po- ~-r. Fra11c1Sco Campos, o novo in- 'NOVO HAMBURGO '·'"'''""sr •o• R.GRANDE. DO SUL-BRASll 
lítica. cafeeira, alterada, porem, terventor em Sergipe, capitão RV.~ t,1AROUEZ DE SOUZA • 1 (>O.TWC~ CHO,iJ ORG,\°O 1 ·_ TELEDHONE N' 1 3 ç ·' 

111, primeira parte da cláusula. III, Milt-On Pereira de Azevedo. A ce-1 ================~==:;::=======:::.::::::========-rimõnia estiveram l)resentes ;rn. "· 
que passa. a ,ter a seguinte rc
w,,ção: merosas autorictu.cles civis e mi- E X T E'R I O R ·, "Para a. safra de 1941-1942 ili.ares. · 
lerá. inStituida uma quota de 
equllibrio geral e uniforme de :E.MBAIXA'DA MÉDICA ---------------------
135 por cênto do total dos emba.r-, ARGENTINA · 
~~ . 

- Não se aplica, às safr~s cafcei- No próximo dia 10_ devei·â chc-

GUERRA TEUTO
RUSSA 

ras de 1941-1942 e 1942-1943, o gar ao Rio de Janeu·o a. cmbai
disposto no ai-t. 1.0 "in fine", xada. universitária, cx~raordinà- T~nçhcndo completmnente o no
do dec.ret.o 22.121, de 22 de no- ria ao Brasil, composta, na sua Llciário dos jornais, a guerra, rn
'fembro de 1932, referente à al- maioria, de professores de esta- tro a. Rússia e Alemanha, conti· 
tentativa da entrega da "quota belecimentos i;uperiores e médi- nuou indecisa. Ambos os beli
de equilibrio" a.o Departamento cos da República Argentina. Ao gerantes anuntiaram vitórias, não 
Na.ci.Onal do Café, para ser re- tocto ela se compõe de 190 mem- confirmadas, e perdas fantásti· 
tida por tempo indeterminado e bros. Integrando a embaixada, cas do inimigo. 

1 
nos ao norte da França e Ale
manha, visando pri'.n.eipalmentd 
a zona industrial. Foram bom
bardeadas as bases alemãs elas 
ilhu.s Fl'isias e Borkum, Brcst e 
Cherburgo. Bm Brest .fora.lll vi
sados, especialmente, os navlos 
de guerra alemães ancorados no 
porto, como o "Prinz Eugen ", 
Gneisenau" e "Scharnhorst". 

Esquadrilhas de combate ale
mãs salram ao encontro dos a.pa
relhos ingleses, travando-se gran-

CICLONE NA 
.BULGÁRIA 

do Mundo 

1 V1Sl1'A. - Por ocasião elo 
71.0 aniversário elu ele\'ação 

do Canadá à categoria de Domí
nio, o rei Jorge \;I visitÓu as 
tropas cànadenscs. passando o 
dia no acampamento. J 

E NAO MUDE 
f.ff•• ., •• ' •• " ' 

,- i ' ., . . ,·y: 

1'ara "ua 1::conomla t;11·va-se de no:;:sa vasa e rnatque ·ãs 
Qessôas de s1,1ai; rí:la1,ões ~ ami.:adcs. 

An 1onio Albec11 
lmportador em grande escala de artigos religiosos e para 

presentes - Hoje o melhor Prego, 

Rua Quintino Bocaiuva, 63 - Sobreloja - Telefóne 3-1971 
Caixa Postal 2221 __,, SÃO PAULO 

liberada quando e · como fõr jul- vêm igualmente, nove doutoras A esquadra russa bumbardcou 
5ado conveniente. credencidas pelos meios cicntífi- a base na.va'i teuto-rumena de 

A medi?ª da convers~o da c!uo- cos platinos. . . j Con~La_nza, clc_struindo-a, _ªº que 
ta de equilibrio dos cafcs espi11to- A embaixada vem dmgida pelo mfo1 m;i,m os 1 ussos. A ac;ao. lcn-

de batalha aérea no 'Mnr elo 1 . • 

Norte. ' f () rf fl r ~ fl r. o Mariana feminina . santenses, fluminenses e para.- decano da FiLculdade de Ciências do sido feita ele surprcza, não 
naen.ses, prevista na cláusula IX Médicas da Argentina, prof. Ni- permitiu que as baterias de cos
do Convenio só será aplicada pelo canor Palacios Costa, e traz uma. ta atirassem, não perdendo a 
Departamento Nacional do Ca,fé bibliotéca de 3.000 volumes para Rússia nenlnnna unidade nesse 
se o mesmo Departamento ver!- ser oferecida ao governo brasi- combate. 
ficar que o volume dos cafés des- leiro. Por outro lado, as tropas ger-

mano-finlandesas passaram o 
~:+::+::+::+::+::+::+::.;:.;,.::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+;:+;:+::+::+::+::+;:+::+::+;:+::+::+;:,, Smolensk pelo norte. continuan-
~ ~ ~, OS MELI IQRES .+. do no seu avanço sobre Moscou. 
~; . • - -1 PREÇOS :!j Windau e Murmansk sofreram 
'°'' + fortes ataques das tropas fino-' E A MELHOR. QUALIDADE '.:; alemãs, tendo, sido noticiada a 
~ ;+; ocupação dessas ciciacles. Minsl, 
~' Presunto e Frios .. Vinhos Finos, .+. foi varias vezes noticiado como 
i;..' } tendo sido ocupada pelos ale-
~ Frutas, Biscou tos e Bombons · · ;. ,•, 

1 
mães, que conquistaram Riga, ca.-

.~ Generos Alimenticios ;~ j pital da Letónia. 
~ ,+, Os russos contra-atacaram vá-
~ EMPQRIQ MONTENEGRO ;; · rias vezes, conseguindo desfazer 

!ª(;;!. Ru, ~;~;;;~;;l"''l~i~d;A'·OOS5 ,',,/~!:':;), :~~~:;~;.;;:;:~;; 

, guirem aprofundai· bastante o 
Av. Brigadeiro Lui:z: Antonio, 2,09B - ( Em frente à a\'anc,o nazista, talvez com a pos-

lgreja Imaculada c.onceição) - Fone 7-5453 :+' sibilidade de atacar Iilcw. 

E~rimente. a; 
MANTEIGA "BANDEIRANTE" 

'•' '•' ~ ~' ':ti 

BATALHA AÉREA NO 
l\lAlt DO NORTE 

Esquadril.ha.s b1·itânicas conti-Quilo 9$000 ;,:.:, 

~ :+:+»=.it:+>::+X+::+:::+.:+:~i'X+:lt-X+:~~~+;it.:.lli.,~~~.;~~~•;.:.::.+;;~:~':! nuaram nos seus ataques notur-

/ 

A A'l'ITUD_E DO .JAP.AO l l, U 1J U 1/ il 
Dcanto da no\'a situação in

ternacional creacl,a. pela guerra 
russo-alemã, o Japão tomou uma 1 

atitude de espectativa, aguar- 1 

dando o desenvólvimento dos 
acontecimento. Iwu·:.:u-se a Con
ferência Im1x: :,;J, a oitava que 
so efetua. na história ela nacão. 
Foi pulJlicaclo um comunicado · no 
qual o governo convida o 1;ov9 
.1aponcs a se manter unido ao 
Imperador, trnnquilo e obedien
te. O sr. Yosukc Matsuoka, mi
nistro do Exterior fez declara
ções, dizendo que "a vigilância 
e a P!'epa.rnção 11acio11ais scl'ão 
os pontos básicos da polit!ca Ja
ponesa para a guerra existente 
entre a Alemanha. e a Rússia", 

Sabe-se que importantes deci
sões fo1·am tomadas na Conferen
cia Imperial, quanto à pol!tica 
externa. ja.ponesa, pc,1·é111, tanto o 
comunicado, como o ministro do 
El'tei.·!or si:lenclll-r;i,m ~ e~se r~· 
~too. Tanto a mip~~ de 'ró• 
quio, como os correspondentes 
estraqgciros, foram admitidos que 
deverão se abster de fonnul&1' 

CONGRESSO EUCARíSTICO DE SANTOS 

Reina entre as fileiras ma- ú rua Venceslau unis, ·,;s . 4." 
rianas grande interesse pelo\ andar, sala 13, encerrando-se 
prox11110 Congresso lDucarfstico ! logo q_ue estiver completa a 
a r0alizar.se na vizinha cidade , lotação do Especial. 
de Santos. 

A l•'edcrn,;iío ;\!ariana F'c1ni
nina, quo deseja pa.rticipar dcs
t e magnífico · 1110Yimc11to de fé 
e piedade espera re1inir na
quela cfcla.dc ma.rft.lma muitas 
centenas de moças desta. Ar
quidiocese. 

Uin trem ·~sial conduzirá 
a Santos n _.)sa. e lID;ponen-
te comitiva mariana. 

As inscrições abrem-se se
gunda-feira, dia 7, na sede da 
Federação Mariana Feminina 

MANUAL DAS FILHAS D! 
MARIA, 

,Tá se acha à. disposição da~ 
· interessadas a 4.ª edição do 
i\Ianual das Filhas de Maria. 

Apresentando em tres tipos 
de eneaderna,.ção, espera a Di· 
retoria da. F. M. F. melhor isa.· 
fü;faze1· as filhas de Mo.1•la. 

Os pedidois devem ser feitos 
diretamente na s,ede da Fede· 
ração. · 

~1armoraria _Vida-1-
i;;i.;pecialli;ta em tl.)mulQB de mârmol'c e ~rimlto, ..,,,. 

Preg~ m6dlço~, _.. A, Vlt}~l,, Nlfl"Q, ..., Al,.A~iÇIA 
BARÃO Pi (.IMilRA fll,O ,o, • .,.., :relefOM 4,~31~ .,,.. 
SÃO PAULO. 
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·': A DIVINA PROVIDEl\!CIA E OS 
A-CONTECl.MENTOS HUMANOS .. 11 

tOollOlrilllo da ·11.• P"I'•) ~V{) que d guia e ..somente o; -'beier.~ sua fragancla, nt1 es• íié.f para suportar ~ 
Significa acreditar que nada-; hem dos homeris e dóa :povos·· p~ <IUti as cerca No -en.tan· {liebrea, XU·Z). 

!neste mundo eseapa à stHt Pi'o· · ;~11.2 com. q.ue Ele _:in:tm'.v.enha, ;~ essai1;.fiores com· seu pe1'1'U- . 

Crua: f grave l10ra de nos_ sa histõria 
a virtude d.e todos seja. ig_ual 
à sua fé. 

:Vid&ncia,.seja na ordem unh'ey,. ·pan cft-usal' essa.-@r. · · àlm! sâo-Qbra de Deus e d!il seu.a: 
sal, awa n ord-eru. privatfa.. S.igaif:ica. {i.nannente crel' 'J;llanlv'dàosos desígllios. 

A CRUZ ANTE-<.;,EOE A Nossos pensam1>,ntos se diri-

Que ll.ada. de gl'lmde ou peq.ue- q.ue a teITi:ve-J. :iU:tea2ifü\d.e da S:e- Ele permite q-ne qu-a-lqner 
,R;ESS tJR8EiÇÃO gem especislmente a· U, Roma, 

ZIO que seja suce~ aem qite :prova, as-sim como o triunte d~as !lores s1:1eja var.rJda pela Par!l o Cristo crueificado nó 
seja previsto; desa:liwo ou pe.r- do mal. durarfio a{IW em bai:lw, : te-m:peat-ad:e, :aão aered:l;t.a.r-e1s .GóigQta dirigem o s-eu olhar am 
Illitido e dirigido sempre pela. somante o temPo dete:rminedo vthl que Ele pode ter fücado msio dali imensas atribuições 
Providência, picra a reatlzflção·',e uão rna:is. A hora d-0 sau:to um propósito níio p-crcebidu pe- e dúvidas p:lra a divulgação 
de seus altos fius que ne:,;te-: regoBLjo, e hora llo 11ov-o cau- lo o-lho lrnmano, J}Uro. o sacri· do Er.angelbo e.is-es dofa a:pós· 
:111uudo esti4o semp,re ins1Jira- t!úu de li-herdade. essa hora rfcio de tão inofons-iva cria0ão, tolos Pedrn e Paulo. nwliltres 
elos pelo amor ao humem. àe Deus há .d-e Ylr.; llQ'I'a de mi.- · na -tlis.posi~o i,e.ral da lei pela e testeinunhas do falo de C{ue 
· Significa crer que Deus po- ,sericó.rdia de exaltação, de ale- qual Ele impera e domina a na Cruz se encontra a salvação 
de permitir, às vezes, que por gria, :hora em que, d-cp.oos de nauu.eza? e que não pode haver vida, no 
algum tempo predominem o deixar del!encadear-se o fura- Com a diminuição da fé nos amor de Cristo, sem sofrtmen
ateismo, a impiedade, o 111.men- cão por um momento sobre a corações dos homens, com a to. 
tavel obscurecimento do sen- hu-m,anidaà:e, a mão totla po. ansia de prazer que toma toda A essa Cruz, que ilumina a 
tido da justiça, a violação da dero-sa do Pai Celestial, com súa vida, o homem é_ Jcv.ado a estrada da verdade, a vida elos 
lei, o tormento dos homens, gesto imperceptivel. o deterá consitlerar como mal e como múr1'i,res romanos, ·os primei
foocentes, pacíficoa, i.adefesos I e o fa-rá desaparecer por meios inPquívoco mal tod9s os incon• ros cristãos dirigiram os olhos, 
e desvalidoll. pouco conhecidos para a meu- venientes materiais que se Jlle na llora dos sofrimentos e pcr-

Sig-nifica. acr.editar que Deus; te ou a esperança dos homens oferecem neste mundo. seguições. 
its vezes, permite que haja mo-1 e a ju,stiça, a calma ,e a paz ,Esquece com frequên;-i« _Qt'.e 1 "Olhai-a t.aml)cm, vós meus 
mentas da prova· para os in- serão restituídas às nacões, 1_1a sombr~, ''.ª ~uz .,e.lo Ca_Iv,_t~·1? j amados filhos, de igual forma, 
tlivídUoR e povos, prova da qual sa,bre a estiada dlJ, Ressu11 oi- c>m vossoR sofrimentos, e en-
a maldade dos homens ,. ins- O SOFRIMENTO DOS <:ao. Esquece que alui é sem- centrarei,; a for<;a neeess{(ria 
trumento spb desíg·nios da jus-'· INOCENTES J)re um b~m. que '.)ens r.10~

0

fa: não meramente para aceitCt-Jos 
!.iça, dirigidos pa.ra o castigo ~o i:iecessa:10 para ofPlNE.r ,\ com re;;ignaçâo e, sim, para 
110 pecado, pur::i. a pu,rifkaçf,o Sabemos Lem qne· a dificul- Justiça. divina uossa pn.T'te da amá-los r, glorifíd--los romo os 
das pessoas e dos povo,. nie- clade _:1wí~ séria J,a,rn :lqtH',lt·s e:i:pia~,a1), . , aJi6stolos e santos, como nos-
tlia.nte a expiação em snn vida que na.o t,rn1 o cone'<º sentido fü~quc.,cc qnp ,:, 1,111c-o P l'PF· 

Bos pais P ir=ão;:: maio.rrs, que prosent.e, e pa.ra atraí-los a 1-;:1., do divino, vem a. sei· a obser- '/ 11:üfolro mal l'.· o 1,Prarlo, qllf! .. , 
r,or eSRe caminho. Mas signi- vação de la11tas vítimas ino- ofende ;; Deu.-,. er-a1t1 fonnndos de vos,m rnes-

d t I 
ma <·.a1·ne e tinham a mesma ca acre it.ar, a'o mesmo U·mpo, e entes en .regues ao so!'rimt>n- Esquere as pal.1 vrus do :·_, póF<· 

que essa justiça existe sem- to na mesma f.c•mpcstad0 esma- tolo .. •· O;:: ,.;ofrimf'uto:i ele força que vú,; e que üs ama
:pre aquf em bê!Lto, a jusl.i0a g:u.dom d.os pecadores. agora nfio siio uignoR de ser ram 0 ~JtJl'ificai-am. Olhai vos-

so padecirnento _é, dil'i<'uidades llo Pai inspir::u.lo e dominado Os uomenR. nunca permun,~. com~iarado8 eom a glú1·iu 1'11111. 
]Jelo amor, eém inclit'<'TPlltPs c1uunllo o fu, ra e que nos s0rú !'evelutla". ii. lu?. dos sofrimentmi dos c1·u-

cificn{)os. Por ruais crncl quo pareqa, ·racão derruba. grandes úrv·ores (Roma11-0s. \'llf, 1). 
-:i. mã.o do Divino cirurgião, l e arranca tambem as plu-ntús Jí};quece que d(lv·emos ver Olhai-os :'t luz r1ns sofrimen
quanào corLa a carne viva. com :i. seus pés, plantas qU<' não fa. Bm Jesus o a11tor p consnmu- tos ela Yirgem Bendita i11ore11-
o hist.urí, é sempre 11m :imor zem m::1is que prodig-aliza.1· sua ilor· da fé q11t• de:-iprnza o prn- 11P <'ri:it.m·a, que mais· inlima-

mente eompal'tilhou elos sofri-
i mf'ntos <le Xosso Senhor ,fe-

F ed eraÇàO das Co_ ngregarões Marianas/ 8118 CJ'it:1/,o () podereis CODlpre-
y ende.r que• sendo semolhant.es 

~lf,UN.L\O MENSAi, NA C.:úlUA .Páscoa elos Jorn.alislas, promo-
Hoje, às dez e meia horas, vida pel.tl. Federação das Congre

realiznr-se-(l, ·a. reun1ii.o .mensal da gações Marianas e pela Associa
I-'ederação=" 'ctas.,Congregações Ma- ção dos Jornalistas Católicos. 
rlanas no .salão da Cúria, na Todos oo . jornais da Capital 

lifüa ·santa 'l'ereza, 37_ tiveram um grande número de 
·os srs. Presidentes, Secretá.ri-os representantes, ficando a Igreja 

e· Tesoureiros de _todas as .Congre- de São Gonçalo literalmente cheia 
gações Ma.rlinl\S· · da, ci~ade de · de h~~enli. . , 

Comunhões que foram feitas cm/ u quem <leu o exemplo, o filho 
Maio pelos congreg·actos maria-! de -~eus, 1·_ei de Pader-.lmentos, 
nos, por intenção do Santo Padre. l enco11trare1s o caminho mais 
A Diretoria da F.C.M. do Es- seguro para o céu e a Yitória. 
tado de São Paulo deve mandar Não olheis meramente os es
a sôma total de todas as comu- pinhos. que vos at'ligmn o cau. 
nhóes à Confederação Nacional sam vossas dores. Pelo contrá
do Rio de Janeiro. :i,: necessário, rio: pensai lambem no mérito 
portanto, que /J, sônfa dessas co-1 que existe em vossos ·sofl'in11m-
111unhões seja enviada o mais de- .to.s p·l.'!lc·ont.ra.!"f'is com a graça 
pressa, possivel, ou diretamente, de D<:us, o yalor e a força do 
ou por intermédio dos Diretores heroísmo cristão quo · é, ao 

nossa cklade nat!tl orn duplo 
sentido, obie-ttvo de tei,no eon• 
solo, acostumada a suportar, 
com nobre sentido do dever, as 
gnm.dc-s cargas na vida da 
Igreja. 

A ti, em prllneiro lugar esta. 
dirigida nossa benção, pois sa
bemos que, nesta hora em que 
nosso sereno podé.rio é exercí
cio do bem, não negarás a fé 
que te fez senhora do mundo e 
senhora das Dações, em que se 
ohtem a cultura cristã. 

.Juntamente. contigo benclize
mos a todo .o povo italiano que, 
com o privilégio de possuh· a 
citlade que é o centro da Igre
ja, apresenta sinai!l visiveil' ele 
mi!'lsiio divfnn. e que, nos mo
numentos do sua acidentada 
mas niw menos gloriosa his
tória, atravez dos séculos de
monstrou inquebrantavel tra
d!f;ão católica. 

A todo o mundo, finalmente, 
onde quer que tenhamos filhos, 

· todos igualmente queridos para 
nus, estendemos· nossa benção, 
<:nq uanto nosso coraçâ,o estre
mere quando pensamos naque
lt>s S<'l'PS (}Uf' mai.s sofrem pe-

, las atuais e desastrosas cala
midades que enchem a terra, 
com semelhantes conflitos e 
pesares. Niio excluiremos de 
nossa oração de. bons desejos 
os que estão afastados do seio 
ela Igreja, ,para .que ,possam 
S<'niir seu insistente e mater
nal convite ·de' retórbo, e para 
que possam 'i>les tambem en
contrar nela a salvação e a 
vaz. 

Assim apresentamos todos a 
Jesus Cristo. Redentor de to
dos. E em seu noi_ne e com a 
auto.ridade dos sa.ntos a.pósto
los Pedro e Paulo, cuJo. martf-
1·io P triunfo cPlebramos da-

. mos, do fundo elo coração; nos
sa b~nção apostólica". 

ÔONTI 

DA :t.•· 

~~ ~-
der w:n cismi-"e1*m ~ po-vo _~ 
liano, prova BllSàn que nio e.ta 
um CmillQ ~ perigo ~ 
!Drte Pm'a o i112er calar. , 

Aliál!, é pa,ra nós um indtm'.4 
contentamento poder afirmar com 
sant& eufaRkt., qne nem um. nem 
outro cisma têm a meaoi_, poss1a 
billdacre, e que, a ae1m :t"ilbos da 
Itália o da lng:Iaterra,, pode o 
santo Padre dl.Zer tudo qmmto 
seu dever e- seu zelo lhe inspira
rem, sem ter de r~ a me• 
nor indisciplina. 

* Assim, pois, não é das mell'BI 
<ll\tólic~s que procedeu qua.lquea' 
raz-~ Cl!.p8,Z de aconselhar act 
Santo Padre a ,a,titude tão ~ 
dente, se bem que ao JlleSlD.o tem• 
po tão eloquente, por e.le ~ 
:mida. 

A verdade dos flttos aí • est.6 
bem clara, demüllStJ:ando (l1ié 
hoje, como no tesnpo de s. Pedro, 
a pa'lavra de Deus não pode ser 
acorrentada. Hoje, como no prt.;. 
meiro século, a; Igreja encontra 
Césares, prtJcla.tn~ com p~ 
meios pars vencer o tiu,o;:o àaiJ 
cisão ·a Verdade, sem · comttàO 
fornecer aos gmades do d:'dl. preo. 
textos para perses-u.1çêe.s ou ;re_. 
presálias, 

* ConfirID11,-se ascim a atitude 
do LEGIONA.RIO, q\lê se~ 
afirmou que a Igreja é · irredutl,., 
vel e totalmeote ~ ao co,,, 
munl&mo, mns, ao mesmo tema
po, não pode pra.ticlll' com o Da- · 
2ismo a política. da "ma.ia tellf- · 
due". 

Não p()derla ao menos o P.a,pa 
preferir um mal menor a lm& 
outro maior, ou seja, o . nas1.smo 
ao comunismo? Evidentemente 
sim. E por isto mesmo se pro• 
que, se o Papa não prefmu o 
na.zismo, não consitlen. Dl8l 
menor. · 

* De tudo quanto ficou dito • 
deduz para nó.s um _dever im~ 
rioso. Ficou bem p,e.tente a nos• 
sos olhos a extrema. compleXii. 
dade c!os problemas com que o 
~anta Padre se. defronta. E, por 
1sto, nosso amor entusiástico é 
incondicional ao Papa · nos ~ 
levn.r a omr insiStentemente pie>. 
doso.mente por ele, hoje m1Ús do 
que nunc.a.. 

São · Pn.ulo devem cornp:,rec~r. _ Apos a MJSsa, houve uma ses
Mons. Ernesto de Paul.t, DD. r sao festiva" na qual o r~prese~.
Vlgátio Geral da Arquidiocese. tante ~o. Corrnio Pauh.stano , 
determinou além disso que os Dr. Ollveira Cesar, usou da. pa-

Se 
., · T . 1 Lavra, agradecendo o trabalho 

.cre.,.,rias e esoure1ros evas- realuiado pela Associação dos 

Diocesanos. _ 1 me~rno tempo, s~crifício e vi-
P W" t be d tó,ria, paz e hero1smo que- vos-

e -se a.m m ª to as as s·i f& tem clire"to a d' 
As f'elaç6e~ entre o Nazismo 
. e o Comunismo · · sem o.s respectivos livros. Os Pre-

sidentes elas Congregações devem . Jornalistas Católicos. Falaram 
tambem o Dr, Alfredo Buzaid, 

tambem convidar os congrefados I e - M · 1 ar.n. esta. reunião. pe o. ongrcga~ao ariana. e e 
P . . . • Homrns de Sao Oonc.a.lo, e o 

F~r-sc-a ot,VU" nes_ta rN~11ªº . Dr. Ayro&, Galvão, di~ti.nt-0 en-
o coro da Congreg·acao 1'.funana 

1 

1. . d e· p 1, t d E . · gen 1e1ro a ia. au JS a e s-· 
da Penha, que vcu c.anta.r alguns t d 1 F . d · 
números do seu · repertório. . -ra , as e E' en ° e um os ma_is 

03 Pi·esidentes devem levar a I a.ntigo? . congreg-aclos do Brasil. 
ô d t . ·t . 1 Este ultu110 falou em nome dos 

s._ m_a_ os c~ç,_uro:S e~pu•i u~~16• • ª Fenoviários que tambc:n .nesse 
!lista dos Congregad.os que vao .. !' ' P. A ó 
t::irnar pa.rte na coDcentracio mu- ai1t rea ~am ª .sua . ascoa. _ P s 
la d 8 t . · 1 r1 f'erimoma, muitos Jornalistas e 

r na : '· ::in, os e O numero . c_e ferroviários deram o nome à. 
comunhoes e rarrrnlllete.e. espin• 1 Con"N·u-,H'C.o Mariana.. 
t"no.is frll-c,s J)f'lo Siinto Padre. · ,., '·'' '' ' 
Além di,%0, os President{'S <lc•1·,-m 
ta.mbem levar a lista das pás
coa.~ reali2,udas pela sua Congre
gação. 
. PASCOA DE HOMENS 

No dia 2!l de Junho, r<'ul:7.ou
se na Igreja de Sii.0 Gonçalo a 

RAMALHETE ESPIRI'fUAt, 
PELO SANTO PADlrn 

A Diretoria clfl.· F. C. M. do Es
tado de Süo Paulo pede a todas 
as Congrega,çõC's Marianas elo In
terior que enviem o número ele 

Congrega9ões Marianas do Inte- ' ·' .. , ' 1 
• vos ~r. 

rlor que enviem a importância URBI ET ORBI · 
d.as colétas feitas no dia mundial 

(Conclusão 11:l 8." pag.) 

gra.mas anunciaram qÜe aviado-do Congreiado. Ess::1s colétas súo 
destinadas ao Secretu.riado Cen
tl"al de Roma, o qual, este ano, 
vai ofertá-la ao $auto Padre 

,, T<]I in finP ". para repetir as ' i·es russos auxili.U.vam o Iraque, 
palavras de S. Pedro: "Sede cm sua luta contra a, Ing-Jaterra: 
todos iguais, tende compaixão "Tumbem a atitude da Rússia. 
uns dos outros, amai-vos uns é motivo de surpreza. Não por

para que este as dest-inc às víti- aos outros. não pagueis O mal que houvesse razões para se du
mas da g-uerra.. As Congregações com o mal, pelo contrál'io, de- viciar d.a soledez dos laços que 
Marianas que no Dia Mundial veis nbençoá-lo. Que em todas unem Berlim e Moscou _ laços 
não .fi7.Alram essa coléta, podem I as coisas Deus t.e honrou atra. que se romperão apenas quando, 
fazê-la em ~ualquer rl'nnião e vez ele ,Tf'sus Cristo," para qt;c"m vencidos os demais a.dvetsários 
enviar o mais depl'C'ss,a po,ssfvel é n gl6rin e o irnp<-·rio pPlos comuns _ e que são todos os 
a São Pm1lo. sÁcnlos" (T'.oclro, XXXVII!, 44 paise.~ em quf' ainda predominam 

Pede-se tamb(IJll às Congrega- 11 ) • uma civilisaçf10 cristã e católica 
çõcs Maríanas do Interior que ;\fas as imhlimes allurns do - qeverem decidir da stlprema
enviem a mensalidade o·u a anui- cristianismo fazem com q11f\ ci.a entre si. A smpresa no caso 
dade destinada à F.C.M. de São nosso pensamento spja exalta- consistiu em que não se esperava 
Paulo ao 2.0 Tesoureiro da F.C. do <' sintamos no fnnclo do co- que a Rússia, anuncasse já a 
:rvr. (sr. Jor,o Isnard, rua 24 de i'açii.o o <les0jo dP qu0 lodo,; os múscurn de neutralidade e fosse 
Maio, 88), o (Jtml expedirá o nossos filhn,1 coincidam cnnns. auxiliar materialmente a lut.a 
respectivo recibo. co cm ])Cdir a Deus que em tiio contra a Inglaterra.," 

ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo 
I'ra:ça dti s~. 23 - 2.° andar 

Saiu. 13 

lndicad·or Prof i·ssional 
,. ____________ _ 

Dr. Pfinio· Corrêa de 
Oliveira. 

Rua ·Qnlntlno .Bocaiuva, 54 - 3.0 

sala, 323 - TeL 2-727G 

Dr. .Milton de Souza 
Meirelles 

Rua 15 de Novembro, 150 - 7.0 

andar - SI\Ja 74 - Tel. 2-0035 

.Joviano Telles 
-c-

.T. N. Cessar Lessa 
Advog-:ulos 

La.rgo d11 l\1Lgericórclia, n.0 23 
Sala 904 

Dr. Francisco P. Reimão 
_ tHellmejster 

Rua São Bento, 224 - l.º 8.Udar 
Sala 3 - Tel. 2-1543 - .S. PAULO 

ENGENHEIROS 

CONS'l'RU'fORES 

Affonso Butti 
Perito Consirut-Or 

I<,stuclos - Projétos Orçamcnlos 
Construções. 

Al. Glete, 359 - Tel. 5-6719 

MÉDICOS 

Dr. Gil .Celidônio 

Dr. Celestino Rourronl 
Res,: Largo Súo Paulo, 8 -
Tel. 2-2622 - Cons.: Rua 7 de 
Abril, 235 - Das 3 às 5 hora.s. 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

Clinica geral e moléstias de 
senhoras 

Cons.: R. Libero Badaró, 137 -
4.0 anelar - Telefone, 2-2270. 
Res.: Rua Tomé de Souza, 55 

Tel. 5-0565 

Partos - Moléstias tle Senhoras , Dr. Barbosa de Barros 
Operações Cirurgia - Moléstias de senhoras 

RAIOS X 

Dr . .J •. M. Cahello Campos 
MfJDICO RADIOLOGISTA 

Rá1lio • Diagnóstico Exames 
Radiológicos a domicílio 

Cons.: Rua Marconi, 94 (Edifício 
Pasteur) - 2.0 and. - Tel. 4-0655. 
Res.: R. Tupí, 593 Tel. 5-4941 

S. PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. Carlos Mornes de 
Andrade 

Amador Cintra elo Prado 
Engenheiro Arquitéto 

Residência: _ R. Albuquerque Cons.: Rua Senador Feijó, 205 
Lins, 902 _ Te!. 5.4156 _ Con- 2.º andar - Prédio Itaquerê -
sultórlo: - Rua Marconi, 34 - Te!. 2-2741. - Res.: Te!. 7-1268- Dr . .José E. de Pausa Assis 

6.º andar _ Tel. 4_8501. Conwltas: das 10 às 11 e das 
Arquitetura religiosa, corégíos, 'Í4 às 17 horas. - Sábados das 

Rua Benjamin Constnnt, 23 - residências coletivas - R. Libero -------------- 10 às 11 hora;
5

• ' 

Adjunto cln. Santa. casa - Ope
raçôes e tratamento das molés
tias de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua 7 de Abril, 325 

f.1>---a.nda.r - sam 38 • Tel. 2-1986 Badaró, 461 _ s. Paulo Dr. Vicente ele . Paulo 
,: MeliHo 

Luiz Gonzaga Paràhyba um E PROPAGAR o 
Campos 
Advog:ido 

(Palacete Santa Helena) - Praça 
41a 86, 2,7 - 1.0 anàa.r - sàla 103 

T,l. 3-4iá.L 

"LEGIONARIO " 
~ DEVER DÉ TODOS 

os OA'J:óllQ OS 

Prof. de Higiene do Colégio 
Univi;rsitário 

Dfretor do Sanatório . "Vila 
Mascote" 

Cons.: R.(Marconi, 34 - 6.0 and, 
Apart.º 63 - Tel. 4-8501. 
Res.: AV. Agua Branc~. 95 

Tel. 5•G82i 

Dr. Çamarg-o Andrade 
Doenças de Senhoras - Partos 

. Opei"ações· · 
Da Beneficência Portuguesa e da 
Maternidade ele São Paulo -

Lº andar - Apto. 110 (das 14 
às 17 horas) -~ Tel. 4-7551 

-Res.: Tel. 8-243~ 

Ccins.: R. Senador Feijó, 205. T o D o CATôLICO 

d e v e 1 e r o 
Tel. 2-2741. - ')as 16 às 18 hs. 
Res.: Trav, Brlg, Luiz Antôniri, 8 

Tel, 2•1l03ll 1 " L. E G l O N. A R _l ~ " . 

Os fatos den1onstr.a.:ram ser ri,. 
zoavel essa surpreza: Oll telegr14. 
ma.s a respeito ni\o em)n ver~ 
deiros. · 

r- 1'11 

Concluindo ttmo. nota sobre iil 
manobras do gênero das acima• 
expostas, em que eram com.par. 
sas Hitler-Stalin, deixávamos ela,. 
ro o nosso pensamento, .bA alguna 
meses atrás: 

"A. repetição desse fato nãÔ 
escla.rece apenas os espír.~os ob~ 
tusos ou de má fé: nn. realidade 
a polít.ica nazlsto, ou comunista, 
são irmãs gêmeas, e uma est.lu'i 
afinal disposta até ~ sacrificar 
pela outra, para a consecucão do 
íim comum: a destruição da ci• 
vilisação cristã. uo mundo,'• 

=- -· ...... ,,. .. = 
HOMEOPATIA 

Dr. Rezende Filho 
Cons.: Rua Sen.ador Feijó, 205. 
7.0 andar - Tel. 2-0839. - n:u 
15 às 18 horas. - Res.; Ruit 
Castro Alves, 597 • Tel. 7-8l6'f 

DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomeu 

Cirurgião-Dentista - RawolOl'i,sÍ11J 
Pela Esoola de Fannácia. e Odon
tologia de São P.a.U'lo - Cl1niea 
Dent:írJa em gellll.l - Raios X -
Diatermia - Infra-vermelho -
Coagulação - Trans-.llumitmção 
- Vitalidade pulpar, etc. 
Trabalhos por c..artão, hora ou 
orçamentos. - R. Martim Fra.n• · 
cisco, 97 - Tel. 6-54-76 - ·S. Pmilo.. · 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorll.(io da Fa~ 
cUldacle de Farmácia, e Odontc,.. 
logia de São P!\Ulo. - Cixurgl.ão 
Dentista diplomado em 1914, -
Ex-dentista do Liceu Coração da 
Jesus. - Especialidades: Pi\'~ 
Corôas, Pontes, DentadUl'as ana
tômica.s e sem. abobada ~ina. , 
Consultas das 8 às 12 e cws a · 
às 19 horas. - Cons.: R. Dil'&ta, , 
n.0 64 - 2.0 andar, sala 7-7A. · 
Res,: At Barão de Piriicieaba, 4111 

s. 1'4W,,Q, 



LEGIOXAa•o '· 
cJ "0!;Servatore Romano" de I Ele est:i. na rntà, quanto estão ,Q · 

12. de lVIarço. inteiramente con-1 património da. revelaçã. o e d!!. .re

~@:b!t~ a:v~.:8:i:~9!-Ei~l=D 
' ' ' 

, s11gro.do ao anl\'ersário de S. S. denção ii. que pertencemos e . do 
Pio XII, apreseni-0u cm sua pt·i- qual de esti encarregado; tanto 
meira p{.gina, um artig·o impor- quanto estão â justiça, a caa:.idàde, 
lante de seu diretor, do qual da- a fraternidade. . • taato quanto 
mos um extrato: está a civilisação cristã .. 

"Dois anos de P,ontific:vio, es- O Papa está na luta, não come. 
ANO XV 1 SÃO PAÚLO, 6 DE JULH.Q DE 1~41 NUM. 460 

creve o Conde ri'ana. Torre, - qualquer um que se deixe leva.1:, 
· dois anos de · lutas. Atend~ndo que · resignado, de roldão, más como 

AS. r e Ia to-e s e n t r e o /N a z 1· s m o -·~· p e· o m: u n- 1· s m· o ~ra:~;rr: :;;:~a~:e. n~~:~a al:: ~~
1
:

0

:I~~~n
7~t~:. ~º:~;::: ' . . j ~. que a Igreja .ele Cristo é sicut ção dos povos têem nele, à()s olhos 

U castrGrum acies ordinata, faz-se e ao coração de todos, um. 1n.fa-
mais necessana, mais urgente, tiga vel defensor. &tes são ~ 

Ao comentar o conflito tento 
russo, em seu último número, 
o LEGIONARIO prometeu pu
blicar uma lista com algumas 
das noticias que deu em várias 
ocasiões demonstrando a soli
dariedade efetivá dos J·eg;mens 
nazista e comunista. 

-~---· mais elevada e mais salutar. ideais, os conceitos. proolamado11 
de fonua idêntica os ncssús I rusirns. As duas· potênciar: to- J ,L'.'..:~~ _. última hora arrasta I Diz-re, repete-se: 0 Pap,a, a pelos campos opostos, mas que 
leito!·es contrn a confusão q_ue talitárias parecem estar r,llJ!'C· , '.:ufa a Efü·opa. , Santa Sé, potência, neutra. se acham lnfirmados pelos pre-
um conflito teuto-ru.sso pod0ria I sentando, para o mundo 11,tBi- . ,:":"li, 1 Dii1-se, .retlete-se que esta po- conceitos rec_ípxocos de servir _de 
rausar nos meios católicos. ro, uma farça de esconrle-0,,- "(-.:oino •ocl J l ~ r t ~ ns - ' os vem a :-º a !º· 1 tência néutra é imparcial. Isto m .. sca a a m cresses e i/. ,1 

Desses inúrueros trechos dc<i conde. O;·a deixam cair a m,í~- ra<;ao germano-russa t'sta atm- é n-o P tênc·a neutra sio-- egolstas. Sobre o chefe de um 
ari igos de fundo, "7 dias em cara de sua pseudo-incompati-- · d 1 · te' · 1 mn e · 0 1 ..., · · · · ·t 1 • e! g-mt· o dseuRa.ug_e, pe a m · :·_venç

1
ao nüica,ria que O Papa, 0 Pai e O I pm~1paao etsp

1
1n ua _ nao po e 

roYista" e '· nota internacior.al" l;i\idade, e apl'esenlam ao pú' v 1 d A 1ecru 1 ac o nem se 
esparsos nflsta fôlha, orerece- blico mas faces idêntica:; de ª 1 ª ª ussia, ~ ª ~ ~a .e- Pastor, o guardião e mestre do! ·. r uma ª ."~ts ·ª • 

.c\love-nos a faz<~-lo somente 
'l desejo de tornar bem paten
te aos nossos leitores o .nosso 
peusa.m•nto, submissos aos ln· 
Len,,;~'ll dlft. Igrej:;~, e par· ... toVi-
1,U,i· ,}Ui se I:uwe a. cüntus;;io 
!HÍÉ .,spfl'ilu,i 

mos n,ais alguns treclios aos irmis s!amezas, ora. cobrem-~:;, manha, na poH_t_ica a.s~ática. O Evang·elho em sua v1rtude religio- fazer tal suposi<;ao. Todos ~ _re-
1-EGIONARIO Ja prevm lonia- sa e social, individual e coletiva, conhecem,_ combatentes ou nao ... 

nossos leitores, com o fito de ltol'amente com 'ft 1i1áscara rle t· t I t t· o t d V ,.~,., men -e uc o quan o se es ·a pas- poderia ter interesses egoL~tas a s ensmamen os a. er ........ e 
preveni-los mais Ulfla vez con- inimigos tracundos, e amea-· sando. E. exatamente ugorn, . . ela justiça, do bem, jamais pas-
tra. a dladà. inimiga: çatn tr-avii.r entre Si u,· t lut.,1 quando parece tei· chegado a seu salvar ou ao menos estrannos saram sob o silencio, jamais !o

. ]'OU p:l.Íll<HlllS 1) l l't\b:.ll.i(, e u 
esp:«:o, d<>ixautlo i!,~ ei1 ut· a o-pi
niüo constante tlo LltJGIONA
RIO sobre a identidade entl'e 
o nazismo e o comunismo,' ex
pressa anteriormente ao famo
so pato nazí,soviético, e que 
infelizrueute muitos leitores re, 
cebiam com um sorrizo inc.ré
dulo, pois então Hitler se 
preocupava em aparecei· como 
o campeão da luta contra o 
co1n unismo. 

·,. ... füt .Alemanha, :,iuda \ llc· morte. \/o meio tle ido. 'A· :ceuith esta ,·olaborac;fw, p:-rtill- àq4:ler: ctue se empr~endem ~mn: ram tra,ic\os, mas .~ão repetiddli 
ecoaIO os tiltimc8 ,lons <lo fe~- to, o püblif.'o cré'1ulo e ingêilllO tlrno-rw:i ac\lan.r mab 110111, e:ol-, romhl.> urnndlul, 0-~1 tot.la;; e., tanto mai:l c·lan"inente quanto o 
tiD1 n:,,zí ,wviétlúo, que hoJ~ fica :;em sabei· 0 quP pensai' r,a l\ no~~s ki(,oi,, 8 , ,·ol~u. <'Sta! ~ra\13 de v1du .. 1'.1ule~·ml. t- mori,.; ê'Xi!,;em u.~ ihfra.çé.lé's Pvident~~; 
tilÔsL1·:1 a oú u ~olidai·leú,:d~ fü, u~sirn. n rnascnt·uda vui e·rn-· que, certamente llw c,utSar(; :.:ui·-, c,o., povos. l'o,eu~ia wi?an,~ 1 ele» cme11:em l'Omo uti1a. referer,
dus suas lwresiirn, St' bPrn q_ue t.iouunclo Pnquanto 08 at.n;1i,-r pre.:a: no pé Pm q,ue t>$Li'lO elitas s.it-:~lflrnrm qtw O l.H,pa {lao po- ela, um termo de comparação, 
esta,: aincia possam, am:inhã, senhores tlo mundo qu!zereru ''. l'elações, tanto é possivel que du- ! dena escolh;,,· entr~ :, v~rdade e uma pedra de toque entre o ouro 
retomar a comédia e os uisfar- '~':"~ rem longamente, quando que de! a ~istificaçao, :nt1e a Justlç,!L e e a imitação, entl'e o i·eto e o in-
ces .de ou tem ... " . t a M h . 1 º \· ª mJttstiça, en.-re O amor e O correto, <:nre âs boas e as mál; 

A dança de aproximaçÕP,!;l e lepen e eman ª agr d.. a ódio, entre o bem e o mal. -

"Assim, pois, o comunistno 
começa a regeitar a máscara 
comunista, sem regeitar, nem 
seu espírito nem seus proces
sos. A Hüssia real, a Rú::;sia 
objetiva, a Rússia que os co
munistas quizeram fazer e f!. 

Essa máscara ele tirou ape- zeram de fato quando estavam 
nas quando lhe conveiu - nas "com a faca e o queijo na 
vésperas do ataque à Polônia mão", esta Rú.ssia se desp,J do 
- para conseguir mais fàci!- "travesti" comunista, e apal'e· 
;nente o seu intento. ce tal e qual é, aos olhos elo 

Desde então - Setembro de mundo inteiro: oligárquica, au. 
1939, - convencido. os nossos toritária, ·· tir~nica, abso.rvente, 
leitores da solidariedade entre periFosa. ·.. . . . 

· os dois regimens, preocupamo- Evidentemente, o que pode 
•10s em preveni-los contra as sign.ificar isfo? Que os com\1-
'uturas manobras dos dois che- nistas estão ensaiando alguma 
:es anti-católicos e· seus se- tática nova. Qual será e1a? 
a.uazes. Ainda é eedo para dizê-lo. :\1:as 

Ainda em 1939 escrevíamos nossa geração, · que já· assistiu 
que "essa aliança, desde que à aliança de quasi todas as 
,onvenha, se mostra como é: potências do pato anti-Komin
;acla vez. mais forte" tern, com" a .Rússia, assistir;\. 

Nesse füesmo' ano ~upunha- talvez a alguma outra ce1.1a.,.do 
mos possível a qualquer mo- gênero. Será, por · exerll.plo, a 
meJ,1.to um ·domínio do Reich Rússia se transformar em po-
pela Rússia: tência anti-Komintern. E se 

"f1 verdade que, afinal, não for isso, se.rá qualquer ou-
exausta tanto a Alemanha tra farça neste gênero. 0,i in
quanto as democracias pela gênuos que se preparem. Deve 
guerra, a Rússia será capaz de haver, pelo ar, algum· '·menu" 
impor-lhe uma reviravolta em rico em fraudes de toda a or· 
Heu regime interno. Mas isso áerµ de que, com sua v·oraci
não deve preocupar muito aos daqe habitual, não deixarão de 
sequazes de Hitle.r: porque, deglutir e degustar a todas 
afinal, um ou outro regime elas, sem exceção." 
vem a ser a mesma cousa ... " ,,. •· * 

recuos entre a Róssia e O III.º Rússia. E tudo isto nem que I a.çoes .•• 
deixe de ser perfeitamente real O Pai, 0 Pas~or, 0 Mestre: .º Assim, apos dois anos mau-

Reich, indicada no tópico ud- . b' Suce..<so_x de Pearo_ deve dl,_1g_1r grado as cti·ri·ctildades· cr·e'sccn·t·es, 
f . a s1111 1ose nazi-cortJ.unist:i,. 1 

ma, te,·e con .1.rmação no ::.;e. Q l os p_a_sto.re
1
,s .e ovei.na~ d_~ Cmto,, ,,8 ,.n m'."~a·o ele equidade, ele mo·. 

guiute, ptiblicado em ··outra n vivra verra.". f " f . 1 " 1 1- "" = ·· ... . con uma .. ~os .na, e, :sa va- os, ao ralisação, de p~z, tem obtid( 
ocasião, em ~940, reprodu~iil?.º ,:e:"~ 1 J~nip da &nda elos tempos, par;i. i um:i. pr·imelra e i.na.Jteravel con-
os comentários dos jo1 nau, Convencidos da s:ilidariedade , fms eternos O representante 1 . t. . . · · .- r .. · · l . · . qms a: qualquer que seJa o por-
que J>1ev1am eptao um es.11a- teuto-ru.ssa estavamas ·i,ambem dAqueie que se defm!u como o .• d t d 

t d la 1 - • " · h . ,. j Vll, epos as as armas, o mun o 
men o aque s re aQoes. !certos da inconveniência àa sua camm o, a verdade e a vida , d' til·' c1en· "D' ,. í d' . _ · um ra, sen a que nova or 1 

isto, set 1a um · n ice ex. clara manifestacão. nara O na- e que pronunc1ou o serm. ao da 1 1 . . . d . 1 ·t· · · t t d t' ··•· · ' . 1 a guma sera uiave e pos11va ~ 
pres~1vo o ra a o an 1-sov1ec1· zismo, espernndo .antes um apa- montanoo e qu: n_os ensmou o, não inspirar-se na,s condições e 
c~ firmado pelo gov_erno J~po- rente conflito. Pater Noster, na.? e neutro nem I pontos fundamenmis ditados pelo 
nes com um grupo de chrnr::- P. is ·r· tá imparcial: ele nao está por fóra P . . . or so tnam es mos nossa sur- apa. 
ses pot- este elevado a cat.ego- . d. . tel nem por cima da confusão. Que A í · to f . . d d d, . presa quan o nwnerosos . e- . · . qu o au r az uma 1mpres-
na e governo a gran ., 1 e- os crentes o saibam bem, qtie I te i te d d . dis 

. bl., . t 1 Ali d d \l . C , 1 ~ " . t j f t d , s onan s n se os oIB cur-pu 1ca _onen ª/ -~ o a.., _e· onc ue na ,. J)llg1na es e am seguros e recon ora os. sos pontificais dos Natais de 1939 
manha, 0 . Japa~ nao pqderia ----------------------------- .e 1940 bem conhecidos dos nossos 
e~trar iem coli1ta.o. com· os ~~ 0 • .----. -,:.,.,..,;;~=------- ··-·· ··----· leltore~, os quais ele ·mostra q~e 
v1ets sem afetar,_ ~ndlr:1tamen. · ~ li já. foi •. da parte de Pio XII, uma 
te, a solid~z das I elaçtoes rus_. E. ~ 7 I l"I" E hEl:oica b.ata:lha. 
so-germa:?1cas. A at.Luêle ~lo :\. . , ., '- . 1 Vejamos a conélusão: Que ele 
Japão nao te_ria, certamen,e, ~ - . j a continue, esta batalha, co~ 
sido toma~a sem uma sonda- . . . . toda firmeza, com a ajuda c;e 

ge~ pr_év1a em Berlim, onde ABORRf CIM .. EN' lo· s·,,, Deus, para· refoi'çar ,as poslçõe$ 
ter~a s1~0 decla:ado que um · · · . :. • • • morais conquistadas, p~rà ala';;~ 
atrito mpo:so7!ético ·.,e .Ulll., con- gar os l:}orizontes dos seus stices-
sequente -~sfdr amento igermanB o. ---.:::~!=::"""' >,, . .,., :,. ' . ~-sos, tal .. é nosso . .,.votn nesta jor-
1:1880, nao esgostar a~ er• nada, se não de festa,, entre'tia,n-
l!m. E, assim, a preca,ne1lade Confie seus précl,ios à nossa organi- to. ao menos de desejos entre 
das- relações entre o comuni:,- a,~;i.osas esperanças ... 
mo e O nazismo transpar-3ce- zação que aumentaremos seus · - Pastor angelicus, este retraro 
ria .clarame.nte. rendimentos. de,Pio XII não constrata com sua 

Tudo isto parece claro, e 
bem raciocinado. Mas é erra- li A Z d p d• t t divisa, que ele incarna flelmen-e B 8 ora re 1a I te em sua figura, em sua alma, 
do'', li em sua palavra, em sua piedade? 

E estava errado. Não demo- ADMINISTRAÇÃO PREDIAL, COMISSÃO 3% QU 5%, Mas de que a d.oçura conjuga-
rou muito para vermos Stalin COMPRA DE IMóVEIS POR CONTA PRóPRIA, se com a força, a suavidade com _ 

· e Matsuoka, um nolJ. 11raços do COBRANÇAS DE ALUGUEIS ATRAZADOS. a firmeza, cttmndo o exige a causa 
outro. ADEANTAMENTOS SOBRE ALUGUEIS. da Deus, - não temos· nós s 

Em 17 de Dezembro ele 1939 Em .-29 de Dezembro de 1940 ..,** SECÇÃO BANCARIA: prova no ·Guarda a'.lado, cujz 
sucede, Em Novembro, comentava- DEPÓSITOS COl\f JUROS MENSAIS.· espada de· fogo defende ª porta - quando ainda não arrefecera prevíamos o que ora 

o e~panto causado pelo pato no seguinte tópico: 
nazi-soviético, comentando as "O LEGIONARIO já teve 
manobras hitleristas para evi- ocasião de dizer inslstentemen
tar uma alianç_a dos países es- te, em mais de um de seu.; nú
candinuvos com a Inglaterra · meros, que a hostilidade fi21.i
visanclo o auxílio à Finlandia' eia do nazismo contra o comu. 
escrevíamos: ' nismo, amainada oficialt11tmto 

"Noticiado um po'ssivel con- ("oficialmente", sim, e sú "ofi
tlito do Reich com os Soviets cialmente ", pois que no terre
aqneles paises ficam numa- si- no concreto nunc·a houve luta 
tuar:ão extremamente dificil: e nada havia a amainar) por 
auxiliar a -Finlandia ligando-se interesses políticos <le mom;m. 
. quem? . to, poderia, de um instante pa. 

Na verdade o próprio aux!llo ra outro, readquirir noYo vi
da Itália à Finlandia prejudi- gor, sendo muito do feitio do 
cando· com a retenção em ter- ditador nazista dar um golpe 
ritório alemão de numerosos rijo no comunismo, apreuen
aviões. Assim, mantendo a in- tar.se assim it humanidad.e co. 
cer~eza do ambiente o Relch mo um novo Constantino, e, 
se reserv·a sempre u~a última prestigiado pelos louros clesLa 
possibilidade de se salvar :m- vitória "cristã'', empreender 
crifiC'ando sua grande aliada. mais resolutamente elo que 

i\Ias, principalmente, 0 1e nunca a guerra ao Catolicis-
mantcm a confusào no cenário mo·•. 
1J1ternacional, possibilitando a "Noticiamos, em . edição an
RIÍssia, enquanto dure essa in- terior, que o Partido Comunis· 
decisão, ir avançando em ter· ta bulgaro obediente à l!I.ª 
1·itório finlandês. Iaternacional como costumam 

A aliança teuto-.russa é mai,s sê-lo todos os partidos da cs
profunda do que muitos que- querda, distribuiu na Bulgária 
rem crer. Sob a aparente diver- numerosos boletins em que 
gênc!a de formas há um mes- procurava desanimar o povo 
•mo fund.~ em. ambos os ~over- em relação a qualquer violenta 
ilos. ··· contra a investida nazista. 

Durante multo tempo insis- Dias depois, o telégrafo nos 
cimos em que essa aliança se t.raz, entretanto, a curiosa in
·raria, afinal, quando'· as con- formação de que o . Krern lin 
veniencias o mandassem. E protestou oficialmente coqtr~ 
desde que ela se fez, notamos a ocupação da Bulgária por 
'!Ue é preciso não esquecer que tropas alemãs. 
ie trata de duas formas de Assim, ao que parece, a U(Ls-
1ma s·ó orientação, o que expll- sia procura novamente afh·e
!ará, a qualquer momento, o lar a máscara do anti-nazismo, 
mcriffcio de uma para assegu- ainda há poucos dias cons!de· 
!ar a vitória da outra. rada · antiquada e inutil pelo!! 

Indiscutivelmente seria O dirigentes sov,iéticos. :fJ pos
ldeal que o Reich pudesse se sivel · que a farça vá Joo.ge" ... 
aalvar da guerra que imprnden, previa o LEGIONARIO, quan
temente provocou, para ir do surgiram. os primeiros ru-· 
111.bstituir em Moscou a foice mores da. ocupação nazista na 
-, o martelo pela cruz swá- Bulgária. · · ·· 
,lc&". "A polftlca internacional 

Atravez todas as alternatl- continua cheia de mistérios, 

:,.d~-7,:.~:.;;_J;; ~s~q=3•J:~; 

mos as manobras diplomá.ti- DESCONTOS El\I GERAL. do pai·aizo p,.~.rdido, e no guer-
cas de Hitler:· reiro celeste que abre o. caminhe 

N. B. - Sôbre nossa idoneidade, quais_quer informações. d · t d s M' "Após a visita de Hitler à · o paraizo reencon ra o, . . 1-
França, e do seu encontro com R~nato Alvim Mal clonado & Filho. guel? Anjos, todos os dois. 

Franco, verificou.se que os es- RUA .JOSÉ BONIF ACIO, 39 •• 2.º AN. DAR 
forços de Lavai e Serrano Su- T O D 0 e A T ô L I C e 
lier foram em parte frustra- FONE: 2-2401 -o-- S. PAULO d e v e 1 .e r o 

dos por vá.rias circum;tancias. JJ••••••1.11••••••••••••••••••••• " L E G I o N A R I O .. 
Na Espanha verificou•se 

1i.âêntica resistência da . opi
nião pública à. tentativ'a. de ar
rastar o país il. guerra, para 
sen;ir o eixo . DO PAPA -Em vista dessas circunstan
cias, que impedem o atag,ue à 
Gibraltar, e de haver fraçassa
do a invasão da Inglaterra, rt:iS· 
tando assim apena<; a possibi
lidade do ataque ao Império 

Sessão solene promovida pela Junta A1quf .. 
diocesana da Ação ·Católica 

pelo canal de Suez, Hitler ne- Domingo último, realizou-se, Pe. João de H.ezcnde ela Con
cessitava resolver com a Rús- conrorme fora anunciado, no gregar;ão dos Padres Salesia
sia a questão dos· Dardanelos, Salão Nobre da Cúria MeLropo- nos, o rppresenLaut.e do. Sr. 

A U. R. S. S., por todas as litana, promovida pela .Junta Presidente cio Departamento 
formas e em todos os tons, fez .:,,,rquidiocesaria da Açào Cató-1 Administrativo do Estado, o 
constar sua oposição ao domí- Jica, solene sessão em home- dr. Plínio Corrêa de Oliveira, 
nio dos Balcans pelo eixo, com nagem a Sua Santidade o Pa· ! presidente da ;funta A,rquidio
desrespeito à. sua zona de in- pa, e para leitura do· relatório cesana, e os Drs. José Pacheco 
fluência. dos trabalhos realizaeloR du- Sales e Luiz Gonzaga Arruda, 

Hitler invadiu os Balcans. r::i.nte O primeiro ano de exer- tesoureiro e secretário da mes-
A U, R. S. S. não se moveu cfcio da Junta Arquidiocesana ma Junta. 

apeza.r disso. ·de São Paulo da Ação éat6li· Iniciada a sessão com o can-
Veritlcando a Inutilidade dos ca Brasileira. to do "Credo", saqdou ao 

esforço_s Ju·nto ~-: Espanha · - 1 s Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo 
Pará. 0 : qu-e afivelàra nov.,-e· ·n- _Apresentava-se o amp o a-

, ...... 1·' d Cú i t d o Revrno. Assistente Geral da 
te· a máseara -a· nti-comuni"ta, ao., a. ., r a ornamen a o a ·-

.. 6 ·t d t d t Ação Católica. autorizando sua imprensa .· a· prpp s1 o, es acan o-se car ti.· 
ze's com oportunos e sugestiatacar o governo de Moscou, 

Hitler deixou a farça e résol- vos dizeres. ., 
·véu entrar mais uma vez em . Grande número .de sacerdo· 
entendimento com os soV'iets. tes, quer seculares quer das 

Para esse fim vale multo a mais variadas ordens religio
Iembrança · da guerra russo-fin- sâs, assim como grande massa 
la:ncteza, e a imprestabilidad,e de fiéis enchiam literalmente o 
do exército · moscovita. Dos f:ra- salão, comprimindo-se, ainda, 
cassos de seus aliados tira . 0 os .que já não mais podiam 
fuehr.er grande proveito, para nele ingressar, pelos corredo
se · impôr COJll<I. senhor único res .do vasto edifício da Cúria 
da Europ·a;.i .; : . .. ,Metropolita.na. 

Assim,' iJ.· deíivaiorizaçi1o cíàs . i.: mesa que., presidiu à. ses
forças russas permitirl-lhe são tomavam parte S. Excla. 
exercer pressão suficien.te pa- Rev·ma.· o Sr. Arcebispo D. José 
ra qtie Molotov se abal4sse de Gaspàr dé' Afoiíseca· e Silva, o 
Moscou a. Berlim". ·m,vmo. Cônego Dr. Antônio de 

A1ora, a sltlnÇão esta.va me- (·Castro M-ayer, Assistente Ge-

~ ;i;aça~. • e ~"··~f!.-l'S\a ~ ca~jJiQa,, G ~ 

A seguir o Dr. Plínio Corrêa 
de Oliveira teceu comentários 
em tor-no dps tJ·~balhos da Jun. 
ta Arquidiocesana, destacando 
as principais iniciativas toma-
das no decurso des11e seu pri
meir-0 ano de atividades. As
sim, referiu-se especialmente 
o Presidente da Junta às cam
panhas promovidas por ocasião 
do Natal e da Páscoa. · 

Após um ntlmero de canto, 
ocupou a atenção da grande 
assistência, o Revmç,. Pe. João 
de Rezende, Sale.si.ano, que fez 
belíssima e comoveaora sauda
ção ao Soberano Pontífice, S. 
Santidade Pio · . XII, "lortosa~ 
~ :t.inan~ 

~ntes ele terminar a. sessao, 
S. Excia, Rdv·ma. o Sr. Ares.· 
hispo, em palavras repassadas 
de paternal carinho agrade
ceu a saudação do Revmo. Cô
nego Dr. Antônio de Castro 
Mayer, tecendo caloroso elogio 
aos trabalhos da Ação Católica 
e do seu Assistente Geral, acen
tuando a soma de sacrifícios 
que a realização de tais traba
lhos exigiu e dando-lhes a maia 
plena aprovação. Finalmente, 
S. Excla. Revma. manifestou 
seu sempre a11dente dese,o de 
que a Ação Católica continue 
a prospera.r e progredir cada 
vez mais na Arquidiocese, .afim 
de que seja dada sempre a 
maior glória a Deus, e que o 
Congresso Eucarístico Nacfo. 
nal no próximo ano seja um 
verdadeiro canto de ho1rra, .Iou. 
vor e glória a .Jes\18 Sae>ra
mentado; 

A sessão termiI\_ou deb_111J:e 
de aclamações .e sob os a~ 
des o Hino Pontifício. 

A parte ·coral .da lilessão e• 
teve- a carga da magnifica 
"Schola Cantorum" do Semi
nário Central d-0 Iplra.J!ga, que 
interpretou: com raro orilhan
~mo o ;,Christu.s Vmctt". de 
Dellad"en e o ''·Tu étÍ · B.,_., 
~-~ ~ . . !iQzta 

I 

" 
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Na Grande Alemanla se. defroatam dois 1111dos · No momento em que escre
itemos, continua muito confusa 

espirituais que se repelem como o fogo e a á1ut1 f!I, situação ·criada pelo conflito 
entre o Equador e o Pe.r-ú, tan
to mais que,· para a. opinião 
brasileira, a irrupção deste no
,.-o foco de guerra constituiu 
violenta surpreza, que as no- • -
tícias publicadas pela itnpreu
sa brasileira; nem de longe ra
.ziam antever. 

Ao que parece, entretanto, a 
ação ~érgica das chancelarias 
americanas conseguirá sustar o 
co~f'lito, rQintegraudo rm uma 
paz fecunda todo o Continente. 

O; 

Se muitas vezes nossa dedi
_cação aos mais altos interes
ses da C_ristandade nos tem le
vado a desmascarar o pacifis
mo farisáico, com que certos 
políticos europeus arrastaram 
o Velho Continente ao gravfs
sim() perigo de paganização in
tegral, em que se. encontra, es
ta folha não pode deixar de ver 
na· guerra· um mal gravíesimo, 
que só se justifica quando é 
:ajeio iusubstituivel para evitar 
males maiores. 

Assim, fazemos votos arden
,tfssimos para que a solução 
dos altos problemas continen
tais possa ser obtida por via 
pacífica, evitando-se o derra
mamento de sangue cristão e 
católico na Améric~ 

• 
O LEGIONARIO sempre tim-1 

Diz o Arcebispo de Friburg:o em sua Pastoral da Quaresma 
Do "Osservntore Romano·", ór

gão oficioso da SaJ1ta Sé, trans
crevemos os . t.reclu;is principais 
da Pastoral qlte, J>Ol' o~asião da 
Quaresma, dirÍgiu (1os seus llioce
i;anos S. Excia. Revma. Mons. 
corado Griiber, Arcebispo de 
Friburgo (Alemanha). 

Começa o ilustre Preladopor 
declarar que "vivemos em uma 
época decisiva sob o ponto de 
vista religioso e que o termo da 
luta que agora se desenvolve vai 
superar a derrocada religiosa do 
século XVI." · 

Mons. Grober, faz em seguida 
;is seguintes considerações: 

I - Os últimos anos. tl'oW(eram 
ao:; católicos alemães "grandes 
mudi,1,tl.Çi\S, restrições e rulnas, 
f!Uasl. sem precedentes". Quasl 
já. não existe a ·açtio desenvolvida 
pela lgreja. no meio da juventu
de, assim· como tambem vão min
guando as associações. 

A:' CIDADE DE DEUS E A 
CIDADE DO DEMONIÓ 

II - Estas restrições devem 
causar maior tristeza ainda.· ao 
observar-se que, por outro ladô; 
à.umentou ooriamente "o afluir 
de concessões e de princlp!6s 'não 

católicos" .. , Estão se defron
tando na Gran<!e Alemanha dois 
-mundos t!spii'ituais que se opõem 
como o .foe-o e à aglta. ,Tust,a-
menle o que é essencialmente ca
tólico vem sendo notoriamente e 

ção publica.mente) íóra elas Igre
jas.». 

' UJ:'f'A CONTR.-\ A iGRE.TA 

' III - Sob alegações de que o 
fundamentalmente negado. Não Cristianismo · é cais.a definitiva-

. · mente liquidada", recusa-se hoje 
afirm°' ainda que a nossa ~ca quaiquer aproximação ou nego-
se. acha completamente fechada· ciação com os católicos. Apezar 
para. a defesa, ,Permanece toda~ de todas as declarações em con-
via dlscutivel se possuimos ainda} trário, não somente a nossa Fé 
na.e propor~ão concedida a outros, . é despremda. como. coisa . do pas
a possibilidade de manifestar sem sado e como· anti-racista. e anti
perigo, ·por melo da palavra ou .germanka,, mas também'·,ri.ós ca~ 
por escrito, as nossas convicções. tólicos, que atingimos a 'alguns 
católicas, em uma franca. rea- milhõês, somos com crescente fre--

O do·mínio inglês da S .• 1-r.1a 

quêllcla designados como homen., 
atl'azados e fóra de moda, .Pa.rn 
justiflca:r esse t,rata.mento, a.í \.!'
ma-se que a·ylóa. vjgo~.cio.pi<' 
sente e o grande futuro do }J<Nw 

alemão, dominador do munúv, 
prQvêm exclusivamente de. font0s 
nórdicas recentemente abertas, e 
dos homens dos novos tempos, 
que nelas bebem com ,a,videz, des
prezando a sêca cisterna católi
ca. A cisão dos alemães subsiste, 
portanto, inegualavelmente .•• 
Esperei, com · perdoave:t otimismo 
que' ao menos o terrivel conflito 
afinal provocasse uma mud.anç~" 
Foi' uma ilusão. Com a guerra, o 
isolamento e a exclusão dos catõ
liéos· convictos se acentuam po1· 
det.raz do fronte de :m,a,neira mais 
evidente que nos anos passados,, 

A VELHA MURALHA. 

Deve porventura a gloriosa fra
terldade de armas no fronte, a 
qual abriga. milhões de católico.; 
alemães a pagar o tributo de seu 
s.angue e de sua vida, ser amar
gurlJ.da com a dolorosa noticia 
de que na terra natal a luta 
contra a Igreja e o catolicismo 
se acende e se enfurece, . cada 
vez com mais violência, para 
arrebatar uma espécie de decisão 
pre\fentiva, enquanto esses ro 
acham ausentes?" ,

f>rc>,U em. denunciar a fnti.ma so-

1 
lldariedade,, que, V'jnculando a 
Berlim. tQdos os':· partido~. to a-

~:,...J:i~~~és~i~ .. ',ll ' 

' pe'ús faz uma Iilterilacim{al 'tao 
coesà e disciplinada quanto a 
Jr.:i Internacional russa, 

c,-,~~;-:~,e ,,,. g,u~ )§~ . ~ .. JL .!IW . j(!. .. ,. .... ,..,-'*',~-.,, 
pre_ténde fazer com :tanátic.i m.., 

\_. .. ., .. 

fléxibllidade. 
Dei>ois de haver expressado o 

desejo de que esse v~rdadeiro 
atentado contra os cat&icos não 
venha a ser consumado, Morw, 
Grober formula esta pergunta; 

Disto, oferece-nos· mais uma 
prova eloquente o que ocorreu 
na- Holanda, onde, segundo te 
legrama publicado • na semana, 
passada: o sr. Seyss-Inquart 
disso! veu todos os partidos- po. 
líticos holandeses, inclusivé o 
magnífico e aguerrido partido 

Em Beyrouth, que ê a séde do governo francês na Síria funciona em grandioso edifício a. Universidade, que nosso cliché 
apresenta, e que constitue um dos mais justos motivos de orgulho da Companhia de Jesus, na· obra extraordinária de 

educação e cultura que desenvolve, por todo o mundo, · · 

IV - "Porque tudo isto? --· 
Como motivo princjpal se adu:11 
o fato de que o povo alemão, por 
culpa do Cristianismo, ficou su, 
jeito a uma evolução defeituosa, 
e que os cristãos nós suscentiveh 
de conversão têm de sei' ·consl~ 
deràdos como obstáculo ao novo 

(Conclue na. 2.ª pa.g.) 

Ron1a 
D. G. B. 

Entronização da Imagem do Cruci .. 
fixo na Fábrica Pirelli de Sto. André ao que é eternamente alemúo: 

pois se colocam como uma ve4 
lha muralhA ·. vitoriosa corrent~ 
jdeológica." 

Realizou-se sexta.feira passa
da em Roma, a cerimônia da 
ordenação sacerdotal de D. 
Teodoro Kok, O. S. B. 

· Jornallsta,Ociesta.cado
1 

coiabo-1 Todas as obras ele apoltola
rou assldµamente · nesta fo-1 do a que se dedicou não im
lha, criando mais t!\r,cfo a sec- pediam o desempenho de seus 
ção das "notas i1;1ternacionais, 1 deveres profissionais, como 

r engenheiro talentoso e de 

. Realizou-se no domingó, com I altamente cristão que acaba· 
grande solenidade, a entroni- vam de 'ter permitindo' a entro. 
sação da Imagem de Jesus Cru- nisà<;ão do Crucifixo naquele 
cificado na Fabrica Pirelli de importante estabelecimento fa
S~nto Antfré. bril. S. Excia. 1erminou sua 
. A ceremonia foi presidi-rla oração dizendo ·que daquela 

pelo Exmo. Revmo. Monsenhor hora em diante .Jesus Cristo· 
Ernesto de Paula, estando pre- era o verdadeiro senhor e do
sente o Revmo. Vigário, di- no do estabelecimento_ Ali fi
_1:etores da Fabrica, operários cara para abençoar os t.raba
e grande massa de fieis, lhos e santificar as almas. Por 

O Arcebispo de Friburgo ouõtJ 
uma perfeita contradita a e;tiu 
acusações, pondo em relevo ~1 

correspondência das verdades da. 
J.i'é c,a,tólica. às necessidades da 
alma, flQ povo alemão. 

O jovem sacerdote, quo no 
mundo . chamou-se Dr. Avend 
Kok, foi um dos mais brilhan
tes e dedicados redatores des
ta folha, pelo que aquela data 

. for 'tam.b.em de festas para os 
que aqui labutam. 

O dr. Avend Kok, antigo con
gre,gado· ma,ri!mo de Santa Ce
cl!ia, foi um belfssimo exem
Pj~ dos frutos que produzem os 
2odalicios marianos. 

Sob a clireção de D. Paulo Pe
drosa, O. S. B., cutão vigário 
da paróquia 'e diretor da Con-
gregação Mari;ma, o dr. Avend 
Kok trabalhou d\irante muitos 
anos. 

Antigo àluno do Ginásio São 
Bento, foi ele quando universi
tário da Escola Politécnica, 
presidente da Congregação Ma-
ria.na de Santa Cecília. ,/ 

Elemento dilstacado do lai· 

em que revelou a segurança e 
o raro ·senso com que apreen
dia a posição d!L Igreja em face 
dos mais graves problemas. 

grande futuro. 
Chamado a destinos mais al

tos, ingrP.sson ua Ordem Berié-

1 

ditina em julho de 1934, fa
zendo sua p.roflssão religiosa 
na Fesla da Natividade de Nos

' sa Senhora, a. 8 de Setembro 
' de 1935", na Basílica de São 

Bento, nesta Capital. 
Pouco. depois , D.' Teodoro 

Kok, O. S. :a., seguia para Ro
. rrm., afim de continuar seus es
tudos, permanecendo na cida
de eterna at(i agora. 

Na data de sua ordena<;ã.Ó 
sacerdotal foi por _sua intenção 
celebrada a Santa Missa na Ba,' 
sílica de São Bento, com a pre-
sença dos membros de sua fa· 
milia e . numerosos amigos e 
antigos companheiros de suas 
pugnas no laicato católico. 

Feita a bençam do Crucifixo, isso todcii;i os dias ao penetra
M:onsenhor Vig·ário Geral, pro, rem na. Fabrica, operários e 
cluziu v.H>ranti:, alocu<;ü.o, con- patrões deviam mandar O seu 
gratulaodo-se com os diretores pensamento para a imagem de 
da grande indusfria pelo gesto Jesus Cristo Crucificado soli

Conferência comemorativa 
· do 4.º Centenário da 
Companhia de .J-esus 
Realiza-se no próximo d ia 

l!í, · it.s 21 horas, na sala elo 
Instituto Histórieo e GeogrMi
co de Sã.o Paulo, a 7.ª Con
ferência comemorativa do 4.º 
Cen.tenário' da Ftmdação da 
Con:ipanhia de Jesus. 

Será conferencista o Exmo. 

cital\do a bençam para os seus 
trabalhos e tambem para os 
seus sofrimentos. Ao sairem. 
do p-abalho mais uma vez .o 
pensamento de todos v'oltado 
J)ara Nosso Senhor num ato 
de agradecimento pelos bene
fícios .recebidos e pedindo uma 
bençam para ser ·levada ao 
recesso do lar onde os aguar
dam sempre com. legitimo ca
rinho os que mais lhe são ca
ros. Coro as bençans de Deus 
frutificam os trabalhos e o des
canço é mais confortador. 

CONCLUSõF.9 

V - Na conclusão, a Pastor:il 
analisa a angu.<rt.ia em que :w 
acha mergulhada a Igreja riu. 

.Allemanha. A asserção de que ,, 
cataU.Cismo é inimigo do poh1 

germanico não se cowierva no,1 
domínios d!\ teo:r'.ia., vlst-0 que o 
alemão de hoje aplica sem c.ons~ 
trang!Jnento o · tot,a.lltar!smo • 

A Pastol'al termina repelindo a; 
idéia. de que os católicos devem 
permanecer impassfveis dianto 
dos ataques que lhe são dirtgidos, 
mantendo-se conf!,antes em Deus. 
A resignação sem defesa somen~ 
te deve ser usada quando se tEatn. 
de injuria à própria pessôa., ma.~ 
não quando estão em jogo a hon
ra de Deus, a salvação das almas 
e o futuro católico de' um povo. 

cato católico de São Paulo, 
· ocupou ainda a presidência da 

Escola. Noturna Paula Souza, 
do Centro Acadêmico, e a Se
cretaria do Centro D. Vital, 
sendo tainbem eleito l.o Secre· 

Festa de ·N."S. dó Carmo da Paróquia 

Sr. Dr. José Torres de Olivei
ra, que dissertará sóbre o te
ma: "O Colégio de ltú do meu 
~empo". 

Cá:tólicos agraciado.':l 
Londres 

Reunião mensal ~o Revmo. Clero de N. S. Auxiliadora · em 
~ 

A festa ele Nossa Senhora 

t;lrio dá. ':Federação das Congre- do "armo, realizar-se-á no pr6-
·traqões Marlanas. xímo domfogo, dia 20, na Jgre-

Nas pugnas acadêmicas da 1 Ja de Nossa Senhora Auxilia
!\.çlfo · -,.Universitária Católica dora, com grande solenidade. 
teve atuação destacada, 'como A novl')na teve início sexta
~leader" na Escola Politécnica. feira passada, dia 11, e consta 

Tambem a Liga Eleitoral Ca, de terço, ladainha e benção do 
t6lica foi objeto de seus dedi-, Sant.!.ssimo .. Os Revmos, Pa
cad_os trabalhos, que muito dres Missionários pregaram 
wntribuiram para ~ seu su- sexta, sábado e prega.rã.o hojl;l 
~. . ' !t a;;.a~WdlQI. 4-iµa d.1u 4a 

novena pregarão os Revmos. .Trés católicos membros do 
Pes. Salesianos da Paróquia, ' pessoal elo Hospital Real pa-

N o dia 16 haverá Missa às ra Tuberculosos de Londres, 
7 horas e no dia 20 a 'Missa Dr. Bathfield, oficial médico 
de Comunhão Geral ser{t a das res~dente, Miss Cat!Íirine , Mc-1 · 
7 horas. ÀS 10 horas será can- slntente e l\liss Patrícia Mar
tada Missa solene. mio~, enfermeira, t'eceberam 

Às 15,30 horas elo mesmo dia a medalha JORGE pro-he-
sairá a procissão que percor- roismo, quando o hospital· foi 
rerá as principais ruas da Pa- bombardeado. l<'oram conferi
róquia e em seguida dar-se-à I das a católicos mais trez crlt
a ben_ção, com: o Santíssimo Sa- zes de mérito de vôo e duas 
onm•~ , ·· me'1all1aa fie m,ruo. ' 

J/ 

Realiza-se amanhã, dia 14, 2.11 segunda-feira do mês, l 
~ob a presidência do l"::ll,m<>. e ftevmo. Sr. Arcebispo, a 1 
reunião mensal do Rev,vp,. Clero Secular e Regular do 
Arcebispado. Deverão comparecer à mesma os Revmos. 

Cônegos do Cabido, Décanos, Párocos, Vigários Ecôno

mos, Superiores de Casas Religiosas, Vigários 'Coope
radores e Substitutos, Capelães de. Colégio, Hospitais e 

Comunidades e demais sacerdotes seculares com uso de 
ordens no· Arcebispado. · 

\ 
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. f.'3:v.,,, 
Assinaturas: 

Jl E G I O N. :Jí·tr I O 

profundo dominava os espíritos no 
tocante aos· propósit.os apostólicos e 

evangel~adores do 111.º Reich. Não 
é dJficU perceber como toda esta or, 
dem 'de idéias contr11riava os interes
ses da expansão nazista. 

te os ingênuos - qu.e são os melho
res colaboradores do nazismo - co
meçam a acreditar no carater ldeo
lóglco do conflito na:ti-rus&o. E a pro
paganda n;uista, sempre habilissima 

alimenta por toclas as formas essa 

ilusão pueril. 
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O Instituto Gallup de opini:fo 
pública divulgam q~e os Ciltimos scon. 

tecimentos produziram na opiniâo 
norte-americana um· movimento de 

reação contra a política interven

cionista ·do sr. Roosevelt, ·en;r,ss.in
do, assim, as fileiras d1111 que, con
forme ós intere»es da política n;i

zist:i preferem conservar os 'Estados 
Unidos alheios ã guerra. 

Segu.nclo certos indícios f,ium 
supor, o original I nstítuto do dr, Gal. 
lup obedece a tend·ências nazistas, 
o que torna suai. -declarações parti, 

cularmente curiosas, no que concer. 
ne ãs considerações que faremos no 
pr.esente artigo. 

Aos dirigentes germânicos, tL1clo 
isto não passava clesapercebido. M.is 
:is v:rntagens imediatas que por ·oca
$iào da luta contra a França e seus 

aliados, a 5." coll!:na auferiu com a 

MP W- t M!lJ??J 

P.:irece-nos que tocia e-st;i ordem 
de fatos não 6 :t-lheia :'Is verificaçõe~ 
a que chegou o ·1nstitut~ do cir. 

GalluFJ. 

Assim, as v;1ntagt:ns da agressão 
à Rússia vão beneficiando desde lo
go o sr, H-itler, e nossafi previsões se 

confirmam,: a luta. contra o comu
nismo não 6 para seu só11ia, o na
zismo, senão um expediente político 

que . tanto . mais . impressionará as 
massas quanto· mais prolongada for 

a guerra contra a U. R. S. S ..••.• 

1 
" atrazado • • Plinio CORRIA :DE OLIVEIRA 
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• Rogamos aos nossos assi.nan• 
tes cmnunieai:eui a mudança 
rle seus endereços para a Cai
xa Eo'i>'ixtl. 2849. 

-ANúNCIOS 

i'l'eçam tabela sem compromisso 

m0 ~1mcamos colabora·ção 
de pessoas e.xu-ánhas a-0 nosso 
'iU;~df'o de reclatores. 

ô LE.GtONAR-10 iem o ma· 
xímo prazer e.m receber visttas 

1 às instalações ue sua rellaç~o 
e oficina, mas pede que nno 1 
sejam a:; mesmas feitas n~-
2as., 3.as., e 4as. feiras, por exi
gências do serviço. 

CDMf NTANOO ... 

Realmente, nta rotícla mos.tra 
que o nazismo está começando a co

lher os fructos que teve em 'vittl\, 
ao romper hostilidades contra a 
Rúllsia. 

1 

Até aq1,1i, a opinião cat9fic;i, qltlt 

adquire dia a dia nos Estauos Uni~ 
cios maior i11f¼uêncil11, não tinha ra
zões par;1 ver no sr. Auolf Hitler 
senã.o um.a .seguncl;i edição revista e 
melhoracla, de J1:1lian0 .o. ~póataút, e 
por illto tinha razões. 'para toma.r a 
sério o papel de épico lµtador con, 

tra o comunlsmo, qu~ ,o fuhrer se 
arrogara em corta fas·e 'ele sua car
ret-ra política. multicolor. 

lng 
A 

enuos 
colaboraçã_o dos partidos comu1stiis 
de tod·a a Europa, eram tais, que· não 

'.convinha ao totalitarismo retomar o 
simulacro da cruzi!da anti-bolche, 
vista, 

Agor:i, porêm, quasi todo o con
tinente europeu· se acha nas mãos 
do sr. Hitler, e de nenh.um. auxilio 
lhe podem sef'- as células bolchevis
tas. Do que ele agora precisa, ê de 

simpatias universais que impeçam a 
Inglaterra de mobilizar- contra ele 

Tudo isto nos leva à segu.inte si

tuação: 

a) fal.01,1 o sr. Hitler, para jus
tifrcar a l·uta contra a Rússi.i, e em 
todo o seu ,fongo discurso não levan
~ou um só argumento em que ele se 
fizesse cie cruzado; 

b) dtpoís dele, falou o S/lnto Pa
dre, que não disse uma única pala
vra capaz de ser Interpretada como 
uma autêntícação do carater de "cru, 
zada" que se pretende atribui.r a esta 

guerra, 

1 

C-ONTI• 

NUAÇÃO 

DA 2.a 

PÀq1NA, 

• 
catúlieo ltol:tn(lês, afim 1le é<,í 
deixar subsistir o p;i.rtido n:.t.-
1.lsta e o partiçlo du Unlilo. 

• 

O PREÇO üO CAF~ 

O Governo acal.m · de fixar 
08 rireços do c,tfó. Como é bem 
saliido de todo:o1 o nosso prin
cipal prnduto d~· exportação e 
su~1.c11Lúculo da economia na
cional, vinha arrastando-se. 
desde o g1·ande •ócrack" ele 
1929, JlOI' preços baixíssimos, 
qu~ 1tram iusuficicntes para 
r;•1nu1wrar o c-us(o de produ<.;ão. 
b:stabeleceudo-se, asBitn, uma 
,i:nac;üo iníqua, uma vez que, 
l,rnhora o país venha atraves
s~,:1do tle alguns anos a esta 
p,1.rtP uma fase de prosperidade 
contudo. os principais fautores 
<lesta prosperidade se iam ar
ndnando, engolfando-SL' em df
,idas t·.acla Vf'Z maiores. 

Com ef~ito, 11 famoso p~to Rib
'bentrop-Molotoff tornara imp{lss-ivel 

qualquer ilusão a 'este rei.p~ito e por 
isto não era só em círculos católi
cos, mas' em elementos de todos os 
setores de opinião conservadora$ dos 

Estados Unid.os, que um ceticismo 

,novo,s adversário.s .. 'E, para tanto, pa.
receu-lhe conveniente restaurar os 

velr,os leit-motivs anti-soviéticos. 

c) e, ape211r de os dois maiores 
intere&sados no assunto não terem 
reconheck!o a "cruzada", continua a 
haver ingênuos que acreditam nel_a. 

Tinhamo.s, ou não tínha,mos ra-

.Se u partH.10 ,,utólico fos;:;e 
.dissolvido po.r influfmcia osten
siva . de algum govel'I!O COllJU. 
nista, nã.o faHariam cat61icoi 
que se in<lignariam coutra t.u 
atentado à. liberdade de con
C'iéucia,, Contudo, como a disso-

1 

lu<;ã() procedeu ele elementos 
naz!_:!tas,. fixa-se em muitos es
píritos a. eonviçiio de que -a mf,. 

liu a.o Go,·prno 'n. fixação dos 

A ·m.rnobra deu f\esultados. Nos 

Estados Unidos, parece qu.e., novamen• 

zâo para afirmar que.os ingênuos são 
os melhores àl.iados do totalitarismo? 

tomprem fl x e I u s I v ame n te suas jóias e seus presentes na conhecida ,;1oalhar1a 

e A S T~_·R O 
Ofícinc:\.,-propr1c,i. 

Rua 15, de Novembro N .. 26 
~Esquina da Rua Anchieta) * 

Únicos· concessionários dos· afamados 
relógios "E L E C T R· A 11 

Agora. entretanto, um cou
Junto de circunstftncias veiu 
pruduzir urna srnsivel elev·açito 
das cot açiies <_lo café n.a hols~ 

1 
de !\ovri. Ion1ue o que pern11-

prP4os cm hases que, se não / ~ '-------------------...... -----------------
r;fw ig-uais as dos tempos das , 
v.'.1lol'is:'.<;õe:- .en! t()dO caso ufto I u M. 
e:ltl muito inteno1·es. RENASCIMENTO ESPIRITUAL 

Esto fato veiu determina.r o l 
lev:mtamento social de uma 
(:lasse que se achava há mui- ·,Interessante paln·tra pronunciada pelo Padre Lamarque 
to 1 ompo r,?m a moral abatida 1 "Prnnck BuclQnan: um re• j poLs que ~us membros aien1, em 
e desmoral!z~da, <~, me~mo ex-

1 
nascimento espirituw" - tal éJ gi•upoa, ou. "~fQrdl&mo" devido 

P0sta ao rtcl!C'nln. · o assunto tratado pelo Paàte La- ~ ter conhecido seus prL'lleiros 
f., Vel'(l_atle CJU<' PSI.e le.vanta- marque deante dos Noelistas ·e suce.11So.s ern Oxford ou ainda 

tllC>nto 1rn? re_presentarn . 1'.l'· seus convidados. "Buckmanls.Q10", elo nome de seu 
nhum enn(J11ecmiento prodigw- vejamos um 1·ápido resumo da auto·r, é· mn movimento inter
so, JJOl'(Jll:J.nto a nos<õa moecla mesma: · confessional de jovens nrotes
val<' a~ora. muito menps do O "Movimento do Grupo de tintes que visam um conheci
que Yakt. h:i. uns doze anM, e, Oxford" do Dr. Franck Brecú.- mento mo.is íntimo de Jesus 
alem disso, as lav(;uras de ca- man, mefüor conhecido n11, Fl"®· cristo. 
fé se rncontram simplesmente ça. sob O nome d~ ''Oroup!11111e" Não é wn:1, nova religião, mM 

,,~ 
pensamentos os mais fntimoa, se I bem nds meios prot.estmües 
o qui:rer. '' O verdadeiro discípulo · nimando seus s4;nUmentos 

rca
reli• · 

de Cristo deve poder dizer tudo 
sem importar a quem". 

3> - A "Orientação". é o 
Espírito Santo que vem em so
cq;To do cristão sincero. 

gioso11, c~mtribuµidg para trazê. 
los .\ pr,Ükà, religiô'sa, é pOSsivel. 

O ponto m\li~ fràco desta or- i 
ganização é o,''Sharing", Nem! 
sempre é , bom : ·í·e{;e~ um triste ' 
pas$âdo, quer pam aquele que 
fala, quer para os que ouvem. 
Estas confi&iões têm um valor 
puramente emocional. 

diu.Q. nalia tem"de rel;llmente 
ncicJvo aos interesses da Igre
ja, como se a e.xlinção desui 
corrente política, que chegou a 
impor várias vezes gabinetes 
católicos it maioria. protestan
te do p~ís. e rriar unrn. situa~ 
ção legal verdadeira.mente es
plêndida pa.rµ, os católicos ho
landeses 011tróra tão oprimidos, 
constiiuisse fato de somenog 
importfwci.\.. 

.• 
'tl<lo isto prorn. que o espí

rito totalitário, infil t1·anclo-se 
0m mentalidades católicus, e 
aí de:;;perta.nd~ extranlJas eou

. desceudêudas e culpaveis sim-
pniias, oousíltue o pel'if;o nú
ni.ero um thl todas as almas 
q{:e, finues na Fé, se queir:;i.ui 
conservar liv1·es de qualquer 
rérmirnto de heresia. 

.BÁLSAMO INDIANO 
Reunatismo, nevra lgias, 

dores locais, caimbras; e 
tudo proveniente de friagem 
.e umidade é cornbatid.o com 
o BÁLSAMO INDIANO. É 

muito indicado pelos Srs. 
Mêdicos e aconselhado pe, 
los que o aplicaram. Nas 
boas farmácias ·e drogarias. 
l.aboratório "VUG" - coi

xa postal: 2175. 

devastadas, ~. apenas uma soro- --~---- ..... procwa., par uma nova experiên-
bra .:!º. ~ue.1. J~ foram. . . , cl,a., o. crlstianl.slno do E1/ange-

~n~fica1:.i a~e1:ª.~ uma ieha- OAH. ELLO~,. j lhp. :t:, propriamente f~lando, 

Este movimento inspira-se, de
formando-se, na& práticas cató
licas da meditação, da oon~o 
e dt\ habibeão do E,tpirito San'i;o 
na a1ma dos justos. A história 

,cohUnua a mootrar que oo; pro
testa.ntes devem sepa2>ar-.se de sua 
igreja quando tomados de novo 
fervor rellgioso. 

Mais de 
:Para um católico prfl,i!cante , foram 

nli.o ha nenhuma vantagem em 

900.000 africanos 
convertidos em 
10 anos 

b!litar:~0 occmumi{ a, em que ~, 1 unut f1'aternlctacle: Nilo cmda de 
11.inda nii.o se!'<í. feJüi ])lena jus- ! aderir a um credo ou Jormu1i:i.. 
tlça. a um~ clasJ:1€ à ciual o país D-RANGOS i riQ ·q\iakjuer, nl;as compreender 
lllllfl:O deve. , . IJ Jesus etn $1.Kl alma por Ulll 1,j'l'Ull-

NílO que.i·emos· <hzer com isso de !nlpuuio do cora.cão. 
que esta classe esteja isenta · 
de culpas_ Pl'llo contrário, em O pt·inoipii.l meio de aposto-
virias e gruvoo erros ela in- G '- lo.do v a "liouse Party'' ou reu-

-. :::l!> ' niio Ge familia. da qual, pessôa 
correu. i.Wa~-;é preciso reconhc. ONTR A ;~ 

1 
al""llma ~ excluidil. 

cer tambem que os arrivistas, " 
Q,Ue a exp!omram eª quizera.m '/lucnADOS'CABi:ll05 · i A "House P.e.rty" compreende 

Que este renascimento er;;t)iri
tual, que nada. de repreeRsivel 
tem em si mesmo, faça multo 

O MOVIMEI'*TO OPERA
RIO CA'l'óLICO EM 

PORTUGAL 
expor ao ridículo, ainda. va- li UI 1. • , três partes: 
kem muit<i menos do que iila. CASPIA mmaCATUJCIE ll - O ''Período do Silencio" Foi 1unu1.;-urada solenenwnle 

Afinal de contas, os fazen- R PREM111 u1111 !.IV · r· · · t ~ · o · · (' cup 1.m e or1en Ili' o c::>raç.,o I a sédt• da Liga pernr10 .a-

lig11,r-se a eeta sociedade, ainda 
que ela preteur.ta rc.speita.r as 
conv~ções reliti06As de seus 
membros e os deLxe livres para 
escolher sua 

I 
igreio,. O.S católicos 

acham perfeltainenic em sua 
Igreja todas as práti(.M rudi
mentares do Gtmpismo muito 
mais perfeita. e mais prudente. 

S1 os 'Grupistas querem .iiince
rnmente· servir, a · Jesus Cristto, 
que eles entrem eute.o na Iar.eja 
que Ele fundou. 

deiros, com to'1os os seus fü,. pari.i. De\1s pe\11, oração. j 1.ól ica, em edHício próprio ~nt 
feitos, tt'.lm mais direito ao bem 2> - o "Sh11.ril).1I'' ou oon- Lisboa. Conferências sobre 
estar material, De fato, são lissijo pública de seus pecados ou Presidiu a cerimônia, S. Em. Espiritismo 
eles qu.-e criaram e mantêm a --------------- 0 Sr. carulàl Patri:.11:~ de Lls-
nossa riqueza agrfeola, num boa, sendo ot'ici,mte du S:rnt.it Promoviua pela Divisii.o tle 
país funda,mentalmeute agríco- Festa e1n louvor de N. s. da Paz :VIissa r,elebrada Jl!l capela da .M6dicina Social da. Comi2~üo 
la. Alem disso eles reprpsen- ' Sótle O J<!xmo. e Revmo. Bispo Permeote ele A<;i'i.-0 Social, r~: 
tam Üm princípio dC' organiza- Realiza-se hoje, na Igreja de J 15 horas -· Soleno J\l'ocissiio .iuxiliar. lizar-se nos próximos dias !!8, 
ção tradicional e viva da 050 - ::-fossa Senhora da Paz, $ito à com a linda Irn.4\~ern de. :ê\oss:i Usanuo postei:iorni0nLe u. pa- 29, 30 e 3l do cor.rente uma 
ciedade, que se oJ}õe natural- _Rua Glicério, uma soleuidade I Senhora. da Paz. vercorrenrJo laYra s. :wm. 0 cardeal J'at.ri:.~i·- série de eonfei·ências sôbre 
mente ao mecmric.isrno totali- festiva em louvor à. padroeii;_i:, as ru:.µ: Cli<:<)rio, du :,iooea, ca de Lisboa referiu-se ao Pt\· problémas aWnentE)s ao espiri-· 
tú.rio. E 110 modo <le ser ine- rniroquial. ~ Fig\leira. Av. Rangel Pes- pel do oJ)erúrlo e it sua conei- tismo. Os nOlllfjS dos conrerên
vitavelmeute patriarr,al da Yi- A. cerimônia, cujo fim é orar t:ma, 2ií de Narço, dos Ca,rme- turaçilo êomo um valor supe- cisl.as, de grande proj_eção nos 
da agrícola, a família exorce pela pacificuçi\.o llo· rouuJo litus, H•batiniuera, Glic~ri,i .. rior aii mero valor ec:onômiç<>, nossos meios c:ientíficos e reli
a sua função soçial, hen~fica e comt n.1·à de: · -. , 1 Lot·o cm segqiclu., no pá too 1la I' Na no'Va s,.;ue a Liga, atem giosos, são por si só uma ga
l!e expamJP sem impecil110s. 7,80 horas - ~fi!!sa. ge Ço- Jgreju, · µ(scnl'So ue circunst:rn- de su.ls inswl:1ções e serviços_ rantia do' êxito que aguarda 

Queira. bens se ''enham a munhão Ge1·a1 e ato <le f1,mda-1 eia, suplica do r,ovo a. ·:>fossa p,róprios mantern um curso de tais c9{lferências: São eles os· 
Mt\lv'ar estes p.rincipios t'ccuu- ~{to da Ass'oci~,:i'íp p:;i.roquial · Se1\11or;, if::i, Paz. e di~tribui- l reiigi,;o espe,•tali',Judo dirigido Revmos. Padre·;\!, ''t'. Penido, 
do <le expontarteidat\e !mcial, de N'ossa .$cnbora da Puz, co.'m I çã.Q r,1~· p!e-4Qso. lembrnnça. · 1 pelo Hevn:to. 1:-'e. Var2ein, dt> Padre Siwer,k e- D. Martinho 
que ,w pollerilo opor aos ven- a b_e1~çüo d~s meclulll::is e im- [ . O ,gra?d~ núme1•0 d~ l)e>1so.:1s ' grun.de con<'eitó. Mlchler, O. S. '.B. e o Profes-
4.i:(ais revoluci?nàrios. pos1r;ao UE! f1t:1s. . que as~stiram, ao tnduo de Ha tambêm um .curso de sor Leonidio. RlbeiJ'O, As con-

9 horas - i\Iisu. na U1;1ii:io i preparaç4\o · realizado 110s dias doutrina social ela. Igreja ten- ferências em questão ijlerâo 
C A i õ L I C O Católica. l ~O. Ü. e :12, at1;1S1tam o espfritJ do como objetivo difundir oa reall~adas nó salão da Compa-

d e v e I e r o 10 horas - Missa paroqullil, piedoso d~ que é po:wuldo o I rmsinamentos pon't!tfcioi. li~ê nbia Pàúllutd; · ·a···Rua. Llbero 
lii ~ 1 Q l O !i Ã J .l Q " Ri-l!.l.Mi& JilOf ~ DWl'U. · pgyg ~ :PM'O!il.lW.. L"li- WWlt.iO ~&r}a,.. . . BiN,r6 ai,- ·JJ. .. 0.,~ 

\ 

O Hevnrn. Pe. Henrf Cillt· 
thier, superior dos PadrtcK 
Hrmicos mh;sionários <la Afri. 
ca, dedarou numa reunião do>< 
memb.ro$ lla Kiwarnis St-Lan
i-ent, tle Montrenl. que <>S m is
s1oná.rios desta sociedade con-
1·erte1·an1 mais de 90o'.ooo afri, 
canos durante o periodo qu( 
se eslendo de· 1927 a 1937, e 
número de criBtãos no terri, 
tório 4.ue, eles administrau; 
pa~~on de 4-82,000 ,t ] .364.G,rn, 

(J conferencista relernbrou •· 
ru»daçil.·o da socie<ladl\; dos Pa. 
dres Brancos da Afric11, pelo 
<:a.rdeat LuYigeMe e re!:.tou· e• 
tri.balho f.e-lto por seus mi,,, 
sioa{1rios no interior da Africa, 

Ü<ineluJu d·kendo que 325 
Pad-res Braneoe do Canàdá (;l1t

t1-egar-~11hse fü;I ohras das M'is
~(ii;i; da AtL'ka <l esµe i9 O 1, 
ano <la fnnclaçào da Cf\fül. dt, 
Quebee, e que cinco deles es
tão a testa de irnpoi·tant,eij d'io
ceses mil,sien(tri-as. 

LtR E l'BOPMMR O 

" LEG,IONARIO .. 

t DEVER DE TOl>OS 
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,_ _____ __,_,..,.,. __ . "" J OI A s· ·, Ultim~s nóyjçf~d,es ~ JOALHARIAS· MQPERNAS 
, , · ~ :~. · ,· . de ouro, rubis e brilhantesi . 

GRANDE ESCOLHA EM oaJETos PARA PRESENTES, 
Dislribu~or~~- dos ~{c~ogi9s ,l\1"1t~il!i~ ·o M ~'(? A e 9 ME G A - T Is S_ o T O It11Jtituto de CnTtura Reli- tólicos e protestantes. não pa

Íl;io~,~ ·o. C. H.J tenÍ interesse dece dúviga, s~rá T(?jeítado PÇ· 
[m11 11~0 Dlagoár os. catóÍieos. los es11iritos cultos que nâo se 
iCon:seq.uentemente não atàea eontentalll com "Yerdades di~ 
/st Ígreja Católica, de· mauéil'.a n1inuidas';. Para os· o·utros Iêi, 
/1Jstensiva, senão indiretamen- ÚJ,rBS l<>díi essà Jite1:atuÍ·à, ~e 
íte. A atitude patente de ·agres- inspka-c;ão pancrrstã e'. com in
:!'iv.idad:e seria mais leal, po- túitos comerciais será um ve
fTem menos Pl'-OfüJUa e a.paren- llef!O -pernicioSÍS~-ÜUO que os 
'.temente menos $Íllll)ática pa- . afiei-ará mais para o indifc-

Cgsa Bente toeb 
R:IJA 15 QE NOVIEJ!(IBRO f'•º 331.( . .i. 

A Joalharia pre.fçppij ~lt} ~tf s,~~eda.le H.t\, ~ .GE~AÇõES; !1_ 
;ra o Instituto.· -rentismo do que· para. a reli-
' Os inimigos camo"Kflad-os 

... 
f i;ão, na verdad-e, o~ mais 1',eri
\ i;oso~ .. Mas c111anclo ,esses ad
\ versa.nas procuram cohciliar 
; nossa amizade • para depois 
·maii; facilmente nos· ilaquear, 
-então a astúcia inimiga prc
i<;isa ser cl0sv·cndarla para p~
'cavcr os inc:íutos. As.sim pa-

. r0ce-nos que embora ·o lnsti
_'tutó, ·em seus 1Í10ld.es · cstrutu
·.rais·, não J)rctenct·a fazer ·essa 
J,olítica nem porisso de1·emos 

. ficar desprevenidos. Temos 

gião. Ora a uni movimento qa'! 
. se prochi'nrn e:niínentemenfo 
constrnt!,•o, em matéria di 'i·d 
ligião, não assenta bem, esta 
atitude aciuía referida. 

·:v1.ais um eselarecimcnto é 
J)reéiso ainda fazer ai)s · ca ;,ó
lkos. 

><~o lhes é licito .c9n1ic~.rar 
nas atividades do Tnsútuto rlc 
CulLura lleli1,iosa e nem tOlú· 
uorar na sua revista "Fc e 
Vida·•. qualquer que seja 'o pre· 
texto c:om que for S<).lieit-\do o 
trabalho. l~ ,· esta cooperac;fü)· 

-,'edáda se estende à contribui
çãc/ 'jÍecuniárla 'e 'tamb-1n1 il 
aceitaç'ão rJâ lilcrat111'a do ln,· 
títuto· e de sua Casa· J<:di1ora 
São Paulo. 

O T. C. R. sendo uma ore.« 
nização protestante deve CJÍ· 

<lar de encontrar colabo.rndo 
rés (j cooperadores eutrê (;'r; 
adeptos dás. muitas seitas 
cvallgélícas (lo País. F,ssP-s sim 
prestigiem o Instituto. se ,; 
julgarem rnerecerlor <le seu 
apoi~. 

at,s indícios (';1~6 e Vida" 
números rio fevereiro e ma.Pç:o 
de 1941) rlc que se está explo
rando um cáso nesse· sentido. 
Se. o' "csplêntlido liV!'O "Elll 

1~::;JJírito e _Venla:lc" que hrnvc· 1 
mente sera puhhcado ·, preten-

A disciplina: é ess~ncicd Aç.ãô. Ca.tólica'-~ ·--· ------ .. 
.. 
a 

di-z S . . Em~ia. o (ardhil- ,4.rccbtspo de ~htebcc · der agradar igualmente ª rn.
1 

:P,r. hqrval l~radü · ""- disci1>Jina é essencial à a~ão rou, 6. ,,ncia. o Sr. C:irdial Vil-
Oculista católica, é na medida de sua ctb- Jencuve uos dirigentes dos mo

R. Senador P. Egídio, 15 
. Salas :il:J, H . 1 ! às 17 lls .. 

Telcfoue h-,313 

ciplina que ela poderá jogar 'sua vi1Úe:ntos especia!iYA~dos da Ação 
potência de ação. A Ação Catá- °CatóÍica reunidos na jornada ele 
lica tem por base o devotamento Estudos Dbcesano no' Con1'.ento 
e a disciplina."; Eis o 9.ue · d~cla- e· CbÍégio São ·João Batista. O 

,,. ,: ., , 

~over110 
..... ..... , •• , •• ...,,.. ..... , .• ,-fl-t,.,, ......... _ ....... , ••.•.. i,,, ••••••••••• 

~' - .· . .• 

ArquJd i ocesano· 
............... ,í,, .................. ••••••t•••••• .. •••••••n•nt,••••••••••tucuo ...... of,;t••••••••II:'••~""''"'''~'''•~'-"'\ 

, . ' .. . 

\ ' 
JUNHO 2~ - QOMINOÓ 111.u(Üêne!as ·e cm scgulcla vi,t- Santana, a tavor <.IO i;r. ,João 

O J<Jxmo. S1•. Arcebi's1;d' c~Í~- 'jo'u !)ara Pi1'apora afim ele l)J"'.. Uorsoi. 
brou solene :.'11issa Pontifieal 1-idir aos festejos de Siío :'\or Procissão a fa\'01· das paró
na Catedral P,ro\'isória às 1U ber~o, padroeiro daqude ci<l.t· quiaH ele \'ila CaiifúrniJ., Aru~á 

horas,' _conl_emo. r_a~iclo o D_ ,·i_:~ rio belec!mento d. e ensino. e GuaHrnna. 
Pap~, na Arqú!clioi.!esc ele· S4Q DIA 11 - Sexta-feira Trinação a fa \'(Jr do H.(·v11w, 
Paulo. deu \-';i1·la~- audiê1}ci~s ÀS~ horas· o'Exm·o. Sr. Ar- Frni A1<>nso .Juugrn-;, 
no deeorrer do cU~, e às 20 hQ· l céQlspo ~elebrou solene :\liss:t Ritus. Parvulorum a fo .,·nr 
r tº ·c1i11 e' ·a 7'1~1 , · do Rev1110. \'igúrio <10 \'iia : .; prcs1. · !1 ª __ tt1·1 , ~-!'PLY· 1-Pot!tifü:al nà cápcla elo Scmi-
ltlan,i a sess.io solel1e d;1. .• ~r:,•o r 11iirío Menor e presidiu flura:,. Ana:,núcio. 
Católica, 1 íç Q. di[\S todos os números tio Benc;ão de Ui11il lmaqcm '1-

• · • · , - -· · · · fa\'OI' do l{cvmo. \·i;:11'i<> ÜfJ 
DI/} 30, Sçg_ .. u,n~a-tç_1r,1__ 1 t1rog_·.ra_1;',a, d.f fc_stejos. \ lndianópolis. 

;.-;=-=---=-;;-=-;=-;=-=-=-=-;=~=-;=-=-=-;=-=-;=-=-;;;=-=-=-;=-=-=-=-;=_'=_=_=_=_=_=_-;;_;;=,;_-::T!:...;:::-i ~nünentís.si!Úo. Sr. Arcebis!XJ de 

1
--·· · · · Qµebçc enderççou paternal men

sagem à juv~ntude, mensagem 

O Exmo. $r. A1·c~~is110 c~ni-1 PI~ 12..;... S~-~do. Diretor Diocesano da Con 
--~edeu audiçncias públic~s na · Sua :BJxda. regressou de Pi fraria de Honra do s. e. ri'l 

L
-. A N s· cl,~ia de çliretivas precisas ~ ela-.. . " . . .. . : •.· ... ·.. ... :;:::::~~= ::::~: ~:: 

. : . . ....... · nifestou ~ua alegria por ver reu-
. , ·· - nidos os dirigentes dos movimen-

pa ra TRICOT e CRQCHIT :~:lc:si;cci::ad:i:ce::. Aç~: c;: 
.i 

A CASA ONDE !f-UDO É M~IS BARATO 
r . • . ~ . . . ' : . . 

RUA DAS PALMEIRAS, 88 a !H - Tet. o-4010 

guida: expós a técnica dà Ação 
Católica 9Úc todo mi!itan_te deve 
~forçar-se por viver. O impor· 
tante é. que :.ai))ais bem, di~c 
Sua E'mcià. que a i.\çáo 'Católica 
é um t;·aballto prof~_n<fo, 'e que 
I1aià' ·- influ~n\'iar · o · 'im.1,~rtaf!tc f: 
{ICI' virtuos9, viver as ·viriµcles aq
quiridàs, ter e1h qualquer 1110-
mento uma fé para opór à mís
tica h_illeriana da juventude ale
mã. Falou cin seguida ela ncccs
i,idadc de todos terem a viriuclc 
wi. (!isciplin~; 

$. Emcia. mostrou depois que 
a Ação Católica deve ser d-ioce
sana, e que todos del'cm seguir 
as diretrizes do Arcebisp::> cm 

!.:::::;:=========::;:====::::;:::==:;::=:::;:=::::;::::===;:::'J I matéria de Ação Católica. 

Sl$t-ma.ti~açâo 
do fi•pírit í$,nc, 

,._,.,, __ ------------. --.-~--------.. -. ------
'l'ais e tantas foram as novidades que 

os espiritos revelarani ao nosso Aiàn Kar
dec,-- que ~ livro ·pJ·ometido à publicidade 
crescia ~spa11tosamente de Yolúmc. Era · 
inccivénientc. E num tal gênero havia ain
da o perigo de csc.;apar idéias <:ontrap9s~as. 
Afinal a·' obra se propunha, a entrar em 
todos os lares ·e assimilar-se a todas as in
teligências. D'eeididamentc. tinha· que ~er 
mais cuidada. Ora. como· se saiu o codifi:, 
cador desLa dificuhladc xinopinada '! Con
sultemos as."Obras Pó,;Lumas .. onde :,e !é 
este sabornso trecho: .. O meu tralrn 1110 
estava cm g,rande parte terminado e já ad
quirira as lll'OPOl'ÇÕes de um livro mas eu' 
quiz submetê-lo· à. aprovaçào de dutros es
píritos, valendo-me de d·istintos mediuus .. ;· 
Os espíritos me clisqeram que era pi·efc
rivel uma revisão íntima e me designaram 
<"Crtos dias para tnibalhar com a Srit.a. 
Japllct al'im de r,izê-lo com mais <:alma e 
evjtar indiscrec;ôes e come1ltÚios prema
tn?'11,,) do ptibljco. l\'ão me <:onte:p,tei com 
esta tcv isiio u pesar tje os espíritos ma 
tm-em rcc(Jll1CJHlado. As circunstancias fi·· 
,zcnt111 co1ú que me relacionasse com outros 
0

1ll(;°r!iuni.< e, (:ada ,\'ü1/, que a ocasião se me 
ofereeia, aprov9itq.va para prop91' algu;níl. • 
~l1''id,f acerca de questõés que· me ·var~'. 
ciam mais espinhosas.: Assim mais de déz 
rnediuris' me prestaram o seu aUxílio. De
pois da cor,pparação e ela fusão, de todas 
estas .rospostas coordenada,; e classificadas 
foi qu.c me dicidi. a formar a Ptil110.ira edi: 
~ão do livro dos ·espíritos que vôiu a luz 
a 1.9 • de abril de 1857" . Tudo faeil, tudo a 
roã-Q, w.'dô muito leal· - e o que é magní
fico -· turlo otimamente' auteutica<io ... Po
dia lançar-se ao público can1idatando-se ao 
campeonato da audácia. i\las não. Na men
te de Karc!C{; utravessou um óbice, quq há 

/ 

----------- ---·------
inqJto de~!,'Jria t~r transposto. As crerlen
ci1t1s çla nova revelação? Com que título 
se apresentaria o codHieadoi''I Precisava 
um rqtulo pá,ra a ~Uf!, Ú1issâo. · E na obra, 
páginas alem, deparamos novo trecho dig
no çlc 11qt'.1,. Não me· furto ·à transc:-içâo: 
;, E:ru u1iia sessão intima a que nâo assis-
1iamos ma is ao· que sete ou oito pessoas, 
e em que nos ocupá vamos dos acoQtcci
mentos que poderiam sob1·evir prorluziudo 
uma transformação socia'.. o medtum. to
mando a cestinha e,;(·reveu expontanea
u1ente o que segue: ··Quando ,;oar o grande 
sino, vós o deixareis;·· somente consolai·ei~ 
o vosso semelhante.· Individúalmentc \'Ós o 
magnetizareis para eun\-lo. Depois càcia 
qual no seu posto. p.repúado sobretudo por 
um momento. l\"ão haverá mais religião, 
porque se fundará uma verdarlPirn. grande, 
!Jela. digna do Creador. Os primeiros fun
d;imeutos estão jü, colocados. E tú, HivaÍI. 
tua missiio h\. está! A cesta voltou-se para 
mim no gesto de uma pessoa que me apon
tav.i. coui o dedo. A ti, X ... , que a espada 
nãp deixe de vibrar contra tudo o que exis
te. Tu irás por primeiro, logo te ,;tegu\rá 
lUvail :, este é o ob.reiro que reconstruirá 
Q qiie houveres destruido< ·• X era um rc\'o· 

. Jucióbário social (segundo nos conta o· mes
mo ·41a11).' E aqui o niais interessante: 
"Npta: - Esta foi a primoirl!- revelação PO· 
sitiva sôbrc a min]rn missão.,_ Não se ad
mirem os leitores. 'Muito de ·prnpósito 
transcrevi à Jétra as palanas do heroi. São 
estas as ba<:ies em que se firmou Kardec. 
O m<ovirne1f(o de 1J1pa cesta e uma p.rofecia 
que Cf!Péra eternamente por cumprir-se, 
forneceram a Kardec o funclumento, as . 
ercdenci~jS estupendas COIU fJUC 

0

SC upre- . 
seníou diante do mundo como codificador 
do espiritismo. · 

"' 

Cúria i\letro])olitç1111+. ritpora e concedeu ipi'1mor,1s .Jesus, a favor do Hevmo_ \'' 
J°ULHO _ 1. ·2 e 3 aÚdie:l)cias e1n Palácio. g-úrio da Pa1'1Íqnia do S:i:~ra· 

' . ~. 
Su,:i. Jllxcia. Q:-;tcv~, i;n1 visita REUl'll-6.0 DO -~LERO do Corn<;iio de Jesus dr>:; C;im. 

S l 
, · !)OS gli:,;cos. 

'H) , án~uá1'io ~~~ion~ g·!? ?\o_s: 

1 

A1:oanhã, . (11). '\s H horas, Transmitir Pleno Uso de Or. 
'ª Sf,;1µora. AP~ffc1qa. t!?llÓQ haverá 110 Salão da Cúria :\lc- dens, por ;iito dia~. a rarnr rio 
visit_,ªr_lo _ta1;:li_ C!)l., _r1ú. L_qre_nr'., 1 t, l'OPOlita,·na_. ª·. i'euniã_o do -,Cíero_ 

El 
,. ~ . ltevnw. Pr· .• J oiw Consola.ro. 

º. : ,x_n,10. •,•t. hu;po d,)citr~la 

1 

$-~cu lar e n_ ?gnlar ~~ Arqu1-
D1ocese. ~lwccse. Ser~. pres1cl1da pc_lo (8---VIT---1941) 
Dl,1- 4 - Sexta-fçi'ra Exmo. e Revmo. sr. Ar('cb1s- Vigário Cooperador du l':1-

q E:rn:io, sr.' Ar;e~j:;pq i'c· i po 1\1etropolitano. róqniú de llig-i0nópolis, ,1 ra. 
gressou de . .âparecid·a·'dô No;·: 1 flEUNl,1-0 DAS RELIGIOSAS vor do Rernw. Frei Nicol.t" 
· · , -- · · ' · ' · , de São J o,;6. 
te e rhtrante · ô dia· conciféle11 Quinta-feira próxima, dia 10, Rómari;i a favor da Paróquia 
várias ,l)U9iência!l.• baverã. ua Cúria i\Ietropolita- de Vila Monumento. 
Dlft.._ 5 - Sãbádo iíà, às H. hÓ1:as, a costumeira Pl~no uso de Ordens, por 

Durantç o dia. Su<) 1.i)::,:cia. reunião ·das religiosas do ,-ar- nm mio. a fa\·or do ll<,nno. 
concedeu grande número • ue pebispado. A reunião será 1n:e. Frei Odilon Stump; por t rr'oJ 
a,uqiências ein P~l1clo e às ~1 sidlda por S. ]!]xcia. Hevma, meses. a. favor do nevm0. l'o, 
horas eompareeeu a sessão· so- P St'. Arcebispó :Metropolitano. Bernardo Carbonc. 
Iene ela Ç~omissãq de· A1Ú;ílios Ml~SA CAPITULAR i- • Testemunhais de Orden;:i~i\o 
dos flagelados do Üio Gra11de D • · a fuvor do ~r. Luiz Gt,~L:,1-l' omiligo proximo, as 10 ho-
do Su!. · ,Vertheimer. ras com a presença do Colen-
DIA 6 - UU~ll'l~ô qo 'c~b[!lo :Ufotropofüano have- Procissão a favor das Parô 

rá. na Igreja .:.'IIatriz de Santa qnias de Nossa Senhora ,1,: Às s horaH o Esmo. Sr. Ar
cebis.po celebrou ~lissa para, a 
eolo:úia franeesa domieiliadà 

na capital, ·na capeia. -de San
ta Luzia, tendo pregado após 
o S<J.llto Sacrifíeio e vi:;itado 
em ~CJUida 4 SAde dJ Cquir~ 
gaçao dos alunos do Glnãsio 
do Estado; -às 16. horas ben
zeu splenem\Í~te -~ "1,a' pédrâ 
ôa nova c'.ai>elà dé São Fi;a'n; 
dsco 'qé :r4uio,' sifoa(a ni!, pa-
1•óquia' dé N01,sà S'ên}ffi.ra· <iis 
D9r~s. d~' C1t~~ V~r~$ -~ à, µ~f 

Ifig·ê!lia, Ca.teqral Provisória, Carmo ela Li!Jerdade, Bela \"i.;. 
a tradicional :Missa Capitular. ta, Mairinque. 
Será celebrante o Rev1110. Sr. Binação a favor elos nn. Pe. 
'Cônego José Joaquim Rodri- Caio Castro. Frei Jerónimo de. 
gues de Carv·alho, fazendo a São Jo 5 6, Frei Paulo do Sa,. 

J_, · ·i· s grado Corit\ào tle :\laria o Frei _-:iqp11 1~ q fü;vmo. r. Cônego 
Benedilo de 1''reitas. :\'icolaH de São .José. 

Tr,inação a fanir elo Hr)1·11w, 

AUPl't~Cl~S DO SR, ARCE- l'e. 'José Homano Uori. 
- BISPO, METl{OPOLITA1'/0 Ritus Parvulorum a favor do 

te ,comp~rec~u a . vigjli~ · do 
. Clero 11a. Adifra~ão ·1for1iêtuà. 
PIA 7 - Segu~da-fçira ' -- '· 

O I!Jxmo. Sr. Úc~biS~)O con. 
cedc:u a11di~11cias pública$ iia 
Cúria l\iefroJ)olitana. ., . -

DIA 8 - Ter~~-fei~a 
Suµ. ~xpia. éSt~ro <!U~!,'!µt~ (li! 

Capill!l, . . 

DIA 9 -, quart~·Teir~ 

O ]j}xmo, e Revmo. Sr. Arce
bjs~C> ·M:~tropoiitano não dará, 
hofe', á}i edstuni:efras . audiên
da:s pí1bliéas' ria Cúria i\letro-
1>01Ít~~à;' , . . 

Cl'.IRIA. fv1FROPOL!TANA 
(3:-::VII:-:-:1941) 

O l.lllnuo, e Revruo. Sr. Ar
cebispo :\Ietropolítano nomeou 
ó· Jlc_vmo. Sr. 'Cônego Aguilu1l
do Goni;l}h:es - Cura da. Sé 
Catedral de São Paulo; e ap1·0-
vou os - Estatutos do Ceu.tro 
S9c:ia,1 Lcã<:> ·xm. 

.· O l~~mo. , S1:. Al'\;el)is110" vi- iv1ons. ~rnesto de Paula, Vi-
' ~1tou. clemo1.ad:pneute o lt,qu, gá\·ip Gei:al, qesiiaehou: 

1 

Ci!ll?'.11·1~ D. ÜlHj~'lc e co11ccdc4 ·· ·or.atóriQ Padicµlar: - Luiz 
0 ~d1<mcias pullhca,s Clll B~I{,. l HÚu1µert9 i°Iàselli · e· Maria 'Jo-
cio · sê· de Souza. · 
DIA 10 - Quinta-f~ira (4_:_VII-194IJ 

Sua J<;xcia. presidiu a reu
nião das Heligiosas. ilo" Ai·e~
bispado. às 11 horás. aa Cú.ria 
:.'lfotropolitana, conêedeu vádas 

Vigário Substituto, por um 
m,ês, da. paróquia ele Vila Ca
lif<'.irni~, a f~v9r do Revmo. Pe. 
Carlos Giebel. 
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. Çlu1irmeis~ a fávor ela paró-
fllli~ 4~ Vil~ Ésper~nça. · 

P.lent! Uso de Ordens: por 
um ano. a favor dos RH. PP. 
Ga'brÍel (:lick, Ant.'io Jorge e 
:'lious, .José Higino de Cam110s. 

Sacristão da paróquia ele 

PAHA Q ,P~ó,X[l\~O, COl\l'QflE~~Q 
~lJC46f~'rrco · 

E~T-ANQÂ-R.T!::S, 
c;rri . t~~c;,:i ~~- e~~pr,~ · é prçço~ 

· ~!frtf!f! Ç~Jql · · 
· pi~t~r sacrq · 

(Colabo~ando 
LAO!;:IRA CEL. 

na d'ecÓri!çã~ da lgrçja da Penha) 
f.100CV1!-HO, 194 - P~tiha-_ s'. Pàulo 

.... , ~ - -- .... _.·.v: . .. -...-:-- .. -~·-·· 

Revmo. Vigúrio d,e Vila Aua,;,-;. 
táeio. 

(5-VI-19,11) 
Vig4rio Cooperador <k Quar, 

ta, Par~dct, a favor do Hcvmo, 
Pe .. Pcq.ro Berres. . 

Pleno. Uso de Ordens, vor 
um an.o, a favor do Hcvmo. 
Frei ya1de1m;r do Amaral. 

Prociss·ão a favor das !.'arõ, 
quias de São Bernardo e Nos, 
sa s·euhora das Dores. 

Capel~o cio Instituto D. Ana 
Rosa,. a favor do Rev.mo, Pe. 
José Bràz ele Carvalho. 

Exame Canônico a favor dafl 
Heligiosa-s do Mosteiro r:la Ima
culada Conceição da Luz. 

Ritus Parvulorum a favor dn 
Paróquia de Tucumvf. 

Ausentar-se da Arquidíoeese, 
por 15 dias, a fa:vm· dos RR 
F'rei Alfrec\o Seta.ro e Pe. Luiz 
de Faria Cardoso. 

(9-VII-1911) 

Pleno Uso de Ordens, Ji(l'r 

um ano, a favor do Rcvmo. 
J<'rei BernarclinÓ Costa. 

Capela, por um ano. favor 
da capela. de Santa Helena, ein 
Siío Roqun . 

Procissiío a fa \'O,l' das paro. 
quias de Sii.o Roque, ::S:ossa 
Scnhorn da Paz, Vila Guilher
me e Pirapora. 

1 E!inação a· favor elo Hcvmo. 
' 1'0 . .Jaime Garz,\;·o. 

Trinação a favor clü Rcwmo. 
Pc: Josê Lafaiete FetTf!ira Al-.. , 

vares. 
Ritus Parvulorum a favor da 

P.iróquia de Siío Hoqt,e. 
Dispensa de Impedimento: 

Ciro Passo,; dr· ·c,,npo:-; Msi!!. 
e .\la.ria de ,\klo l'upt.1, 

.. 

' \ 



-·-" LEGtONAltIO 

!e:,; ·~ ~'; Dôre·s nos ossos 
JV ·Congres·so Eucarístico 

l 

N:.a e i on:.~( 
X~ l·: ~ · ... ·. 

1
:\.. o· u M.".·.·· . .,·:·~rn·~·.·.·,· ... ··e·.· ·:s 

!

:·.. Dõrea; nas actl~la~:,::.ú,ollio~ d~" df.,;~« 
continuas, torturantes, sem alívio, dõrés :no:iPeifo ·e ·nas 
costas, as mortificantes 'dôres re~~átiéás; que são um 

ij verdadeiro ·martfrio,. são f~rtes indícios . de impureza 

l;j do sangue e desa,l)arecem com o uso 'do 

f:'.1· 

(Continuà~o da 1.a pag,) 

e Revmos Srs. · Bispos da ProTin
cia. eclesiástica para · que, em 
todas as dioceses, se operassem 
Intensas obras de evange:ijsação, 
em· todas as paróquias, prepara
tói'las dos respectivos congressos 
ew..arístiCQs regionais que prece
deriam o Grande Congresso Na
clo,ilal de 1942. Também nessa 
memoravel reunião foram noiµea
dos os Revmos. Presidentes dos 
Centros D.iocesanos, como desdo
bramentos da ·Junta Executiva e 

. assim colaboradores de toda a in
gente tarefa· que sobre essa Junt:a 
·pesa para. que; realmente, gran
dioso e na altura da cultura e 
do p!'Ogresso: da· terra bandeiran~ 

Ribeirão P.reio, . ~,;a e l!o-. tr&Qado pe3.o Sr. Arcéb~, l)l'O• úi já f;i Jl()r tr& v~ -ecmvoca;..: 
tuca.tú e estio .e~ V~M de li(! gmma que 3e bana d.e .coroar., de do l'!3'1'.& . .'~bbléias .CO!ljunta.b·':' 
realizarem os das Diocesés de completo ~to .l!Ob a : <»ndiçãt;> ~ Os Ccntma Paroquiais. Na. 
Santos ·e Sorocaba,; , 'i1nice.: ..... súa <Íonu>r~ pelo prbn&ire. ·vezn:ietos ;respectivos i,á.• 

A nota cuim.inante e ~rB.ll povo paullllta e cooperação de- cos os componentes. dos Centros se 
impressionante nos C?ongrell804 cidida. desse mesmo grandé, cmto reonlta.m ·pàta, receberem 'instru'." 
Dioce:ianos já realizados foi, sem e generoso povo, Por todas as çlíes e ciiretr:ims para. · ós seus 
'dúvida. alguma, a inteooa piedade sua.-; claaes sociais. trabalhm de coleta. de donativoa 
das multidões que ali se retmi- Obedecendo a. esse pl'Qf>ÓBtt,O, a no a.mbUo de &11as Paróquias. N• 
ram, sem ebargo do empolgante Junta. vem. realizando stl.OOalivas segunda. reusiã.o, três meses após. 
brilhantismo de todas as sole- rewliões de todos os seus de(ti~ :já numerosas Paróquia&, apresen• 
nida.des ·nas quais as autoridades cados membros, quer dOs que taxam resultados ·animadores dotl 
e O povo se deram .as mãos para oonstltuem a .sua diretor-ia e quer trabs.lhos dOl5 seus Centros: mui.• 
a glorifioa.ção de Jesus Euc&.l'Íll- do.s que estão dlatribuldos i,eJ.oa ·tas otitras, porém, l:l!J Nl!sentlam 
tico marca:;sc . na vida da.s Dio- vários retores e suas atio;ridades. ainda de fal'ta d.e organizat;ão • 
ceses data ihoMdáveL Por oerto que ainda se recorda- de boa· compreensão do modo de 

·-~·---· ·----· ·._: _ __ .. _ . .:._:_ 

~ . 
.!ndíoadó como auxiliar :no lil"tl.tamento da Sífilis, único 
classificado "PREPARADO CIENTIFICO". Valiosos ates
t,üiuir fífédicos· ··confirmam sua eficácia. Deveit usá-lo 
com toda confiança. 

· te seja.. ó Cohgre.sro Naclónal que 
. · vai ela réàlizá1'. Poucos meses 

são decorridos de&;e' notável 'con
clave arquidiocesano, e já a; obra 
ali assentada deu frutos extra,-· 
ordinários, . pois . que já se · reali-

,,, zara.m com brilhantismo e en-

Ténnihados eases Congressos, 
oo Centros Diocesanos. vão proõ· 
gegui.11do na .l!ua tarefe. de man
terem . vivo o. fogo Sagt'a(io da· 
pie<:lade . euearfstit;a na,1õ ' . ahnas, 
já · agora · bem despertadas, . bem 
orientàdas sobre a magnitude da 
come.roa.ção soleníssima que vai 
reunir toda a gente pau&ia na. 

·sua ~pital, em setembro de,1942. 

rão das pa,lp.vras severàs do Sr. oo co11duzlrem, Nesta última, aa
Aro.ehi.5r,,o ao J.n.stalar a ·Junta, rembléla, a terceira, os· . Centro., 
qu.a.ndo lhes disre i;em véus que ~ufs.ls cmneça.ram 3,. mostra.? 
8, obra, à, que estava.mos cnama~ o .seu va.lfu- e a oo:nt!nnar .as et;c 

dos era árdua, d.ifici!, ta,lvez lhes- per!IJlÇÍH; · eia, Junta, ':rio Vultuoso 
'mo · penosa,, mas que · por :Isto auxilio -que· delas Bê er;pel't!. par& 
·melÍÍno OS que ai estavam eram, as despezas vultll06fssimas ·(lUe O . 
c'atólicos ci.e provadas pelejas ·pró Congré&;) de 1942 vai, e.1Cigir, tão 
Cristo e· sua Igreja, pe!lo que de elevadas que a. Junta., como sem., 
ant.emão sabiam que tais obras pre afirmou, se não tivesse a 
exigem renuncias e as gr-aças pe- certeza de que (),5 católicos de Sáõ 
didas na oração e que assim eram · Paulo, por todas as· sua& cl&se 
chamados para trabalhos. e ora- ses, jamais permitiriam, su~ terra. 
ções, ra.zão porque s. Excia. mui- fosse vencida. no mesmo campo 
to esperava, cte todos. em que outnis do Brasil foram 

"'" N.O 56 E C __ .. ,2::-. tbsias~o extraordinárlo!i, os Con~ 
gressos Diocesanos de Rio Preto, 

São Bôaventura 
1,. 14:oE JULHO 
São ;Boaventura, Cardial e quo mais escurecem a verdade, , tura pela. sua bibliotéca. Este, 

·0outor da. Igreja,. nasceu em do que scrvem à boa causa. aoontando para o Crucifixo, dis
J3agnarea, na. Toscana, no ano. Levava. um.a. vida tão pura, que se-lhe: "Eis a ·bibllotéca de que 
de 1221. Aos quatro anos uma Alexandre de Hales, seu mestre, tiro tudo que ensino". 
doença gravíssima pô.s em peri- não hesitou em diz,er: "Parece Elevado pelo Papa Gregório X 
go a vida do menino e exgotados que o pecado original nele não a Cardial, os portadores desta 
os recursos para salvá-lo, a mão achou lugar". E embora sua ordem pontifícia encontraram o 
pediu a· 'são Fr.ancisco de Assis, vida fosse uma prática contínua santo ocupado em serviços 'de 
11uc ainda vivia, lhe impuzcsse de penitências, seu rosto refletia copa, e, embora elevado a tão 
;;.s mãos e lhe devoJ.ve.sse a sau- um.a. alegi:ia como só a conhecem alto posto, Bo1wentura continuou 
de, prometendo ao mesmo tem- as almas puras. a vida de humilde religioso. 
po que o dedicaria ao serviço de · Não tendo ainda trinta anos, Convidado a tomar parte ·110 

Deus na Ordem, caso fosse ou- recobeu a :nomeação de lente Conctlio de Lion, causou admi
vida. São Francisco rezou sobre de teologia na Universidade de r,a.ção geral sua profunda sabe
~~ creança, que sarou iinediàta- Paris. . Cinco anos depois foi doria, como tambem seu ~lo 
mente. Deante des.se grande mi- eleito Superior Gera:l da Ordem. pela causa dti Igreja. 
!igre, cheio de. admiração, São -No .meio dos trabalhos do ge- A morte o surpreendeu duran
Francisco exclamoú: "Oh!. buo- neralato achou São Boaventura te esse Concílfo, em 1274, quà.n
na. ventura!" Desde :,tquela hora tempo ;ara escrever livros sobre do contav& apem1s 52 anos; de 
foi a crea,nça chamada .de Boa- vários assuntos, cm que deu pro- .idade. . 
ventura, embora· .seu nome de ba~ va de vasta erudição e compe- r--------------, 
tismo fosse João. tência. Be!issimos livros compôs I tü · to N* 

Aos vinte anos, entrou para sobre o culto de Maria. Santissi- os ·u . . no 
a Ordem de São Francisco, afim ma. e de sua Ja.vra é uma bio-
de cumprir o voto materi10. Pas- grafia do fundador da Ordem,- PRAÇA .DA ~t, ·)6i 
sado o tempo de provação, foi São Francisco de Assis. · SÃO PAULO 
São Boaventura enviado a. Pa- Contemporaneo de São Tomaz 

Fiscalizado pelo Govêrno ri.g, afim de ouvir as preleções de Aquino, por vezes recebia a 
do célebre Alexandre . Hales. visita do mesmo, que era grande hATILOGRAFIA 
Em todos os estudos procurou admirador de sua san.tidade e sua TAQUIGRAFIA 
antes de tudo a honra de Deus , sabedoria. Em uma das suas vi
e a própria santificação, afas- sitas, perguntou a São Boaven
tando de si toda a vaidade e tando-se com o necessário, sem 
perniciosa · curiosidade, conten- se perder em • discussões inúteis, 

O Melhor Ensino. Pelo 
-- Menor Preço --

Fede.raçao Mariana Feminina 
Homenagem ao Revmo. Pe,,. l)r. Eduardo Roberto 

' . 

rranscorreu a 8 de Julho, · o I Durante a festa o Revmo. Pe. ministração dos sacramentos. l1: 
13.º aniversário da ordenação sa- Dr. Eduardo Roberto foi saudado . êle o. instrumento com que Deus, 
cerdotal do Revmo. Pe.. Dr. pel,a. cruz1W,inha Elisa Espindoia Nosso Senhor, renova as almas,· 
Eduardo Roberto, DD ... Diretor . ê pêla Filha· de Maria Carlota fàzendo brotar llrios dos loda
<ht Federação Mariana Feminina. · Barbosa que fez· consideraçõe~ çais e transmutando astros de 

Festejando essa· grata efemé- sobre as beleZâS da Creação de- ribalta em estréias do Paraíso. 
Tide, a Pia União das Filhas de tendo-se em Maria ·Santíssima ·E vós sois o sacerdote de 13 
Maria do Santuário do Coração - a mais perfeita das creaturas an_os de lutas pela causa de 
de Jesus promoveu uma homena- - na qual Deus teria pensado Cristo. Ha quasi 3 lustros, no 
gem ao virtuoso e ativo sacer- ao crear as maravilhas da natu- ardor da mocidade, tendo dian
dote, à qual se associou a Fe- reza, que cantam 88 glórias de te de vós, o mundo com suas bri
(ieração M.aril:llla Feminina. Maria, cantando M glórias do Se- lhantes atràções, ante os portais 

As 8 horas, na gruta de Nossa nhor. Considerou depois O co- luminosos que davam aceso às 
Eenh01'a de Lourdes do Santuário ração do . .sacerdote,. prestando, carreiras de t1iunfos efémeros, 
foi celebrada Missa pelo home- e.inda, muito mà.iores humena.- ingressastes na arcada que vos 
11agea<lo, tendo comparecido· à geru; à Mãe de Deus para, fiel- . conduzirá à verdadeira ciência 
IvI= EucarJstica. Filhas de Ma- da vida. E, clew.c então, dentro mente dizer, referindo-se ao ho-
fi~, d.0s vária.s Pias Uniões cm das fileiras salesiahas batalhais 
C::i,mt,i.L menagea.do, que Deus pl.a.smára, o bom.combate, trabalhando, sem 

··diferente, um comção de sacer- . 
As 28,3.0 honµ;, no salão Sã.o _,. té bo trégua.'!, nessa imensa vtnha que, dote, o quat enu.uera., a o r- . 

t:,:;i,etat10 .rea.lizou-se . inte:ressa.µte por ter poucos operarios, recla-do, de bondade, de atração à 
6 -,,,áu ÜtRro~ni'uslcal ;que obede- ma de cada um muitos sacrifi• · Virgem Mãe, para confiar-lhe a 
(l,;Ú ao s.c'i~úiiite programa: direção do rebanho das Fllha.5 cios.,. 

1) - Pagc!la: Hino a D. Bosco; 
(.,0u11úd: AVC Maria. 

2) - Phi:li.ps: Fogos fátuos; 
Chopin: Polonaise (pi.ano) 
Philomcna Basile. 

3) - Massenet: Meditação; 
Wicnasky: M.azulca (violino) -
Gina FazzinL 

4) - Grieg: Primavera; Ardi
ti: Homenagem (côro). 

5) - A. Ribeiro: Linda Bor
boleta; J. Valverde: Clavelltos 
(côro). 

6) - Canhoto - Marcha dos 
Marinheiros (violão) - Maria 
Jcsé Porto Marcial. 

'J) - Declamação e canções 
«;!ll. acompanhamento de violão; 
ptlas meninas: Dirce Maria ca
da<Zro, :M.aria José Porto Marcial 
e Odete Ferreira. 

© -_ Yrarier: La Paloma; 
Slkel Tavares: Côco de minha 

•• ~,~· < ~--·-

de Maria. 
Usou ta.mbem da palavra , a 

presidente eia Federação Maria
na. Feminina, que saudou o 
Revmo. Pe. Dr. Eduardo. Rober
to, em nome das Filhas de Maria 
da. Arquidiocese de São Paulo. 
Do seu discurso extra.imos o se
guinte trecho em que· a oradora 
exaltou o sacerdocio católico: 

Encerrando o programa, levan
tou-se o homenageado sob pal
mas vibrantes eia numerosa as
sistência para agradecer as ho
menagens que acabavam de pres
tar-lhe M Filhas de Maria. As 
palmas, as flores, as harmonias 
daquela noite - tudo êle consi
derava justo para festejar o sa
cerdócio católico, mas, tudo en-
tregára ao seu Pai, São João 

"O sacerdote fala em nome de Bosco e à Virgem santíssima, 
Cristo, e é [ume para · a inteli- pois, à sua pessôa nenhuma gló
gência, em tervás; consola· como ria devia atribuir. Reservava, 
representante do Divino Cruci- porém, uma parte de quanto re
ficado, e é bálsa.mo para o co- cebera nas festas do 13.º aniver
ração, em angústia. l1: êle o con- .sário de su.a ordenação sacordÓ
tinuador do Sublime · 'Nàzareno, tal, àquela que. soubera ensinar• 
sobre a terra. )j; êle quem pelo lhe o catecismo, àquela que lhe 
poder que recebeu de Cristo apa- apontara sempré o caminho do 
ga, a mancha .do pecado original; bem e da verda<_l~ - sua ·Mãe, 
quem, renova diariamente pelo' a.li· J)resr·1te. ' 
sacrifício incruento da Missa a ·1 Uma. prol. ongada salva de pal
tragédia do Calvário; quem per· mas ouviu;se depois das últimas 
d,~ ~i!icl!, c aalv-. pe11, Ml· ~u -4,ó 9r&dor. . , , 

E assim é que o Centro Dioce
sano de Ribei.ião Preto já, c,omu
nicou ·· ao Exmo. e Revino; Sr. 
Arcebispo a Va.li<J.'la doaçii,OI -de 
clncoenta ambula.s para o ser~· 
Viço dás grandes comunbões du
rante o Congresso,. a.mbulas que 
o Centro deseja. sejam posterior
mente dlstribuidas pelaa . paró
quias pobres da Arquidocese .. 

D6lltre os problem~ dif!ceis e vencedoras· gorbosas, desistiria 
urgentes que à Junta se ofere- de Sltll, complexa tarefa. , Nessa 
claro, salientou S. Elicia. Revma,, terceira reunião, a 7 de .J.unho 
a carência. ele alguns' milhares de findante, os Centros · enregaram 
peças destinadas AOS altares e as ao sr. tesoureiro · da. Junta. a vul• 
cerimonias eucarísticas numero- tuosa. soma. de Rs. 88:684$900, 

.A:o mesmo tempo, S. Excia. sas que se haviam de realizar du- devendo notar-se que algumas 
Revma. o Sr. Arcebispo organi- rante o Congresso, pelo que ur- Paróquias não estiveram· presen• 
eava vasta obra missionária nâs g'la convocar reunião da bene- tes. Comei expoente ·do· qÚe va• 
Paróquias da Igreja MetJl>poli- mérita Obra dos Tabernáculos !em o trabàlho silecioso e anó
tana e, a 28 de. Fevereiro, na para que, sem demora se inicias- nimo dos compoentes, dos Cen• 
Catedral Provisória, S. Excia. sem os trabalhos neste importante tros, recorda-se aqui as paróquias 
Revme,. celebrou Missa em honra ,setôr. Esta reunião foi convocada com maiores donativos, superan• 
do Divino Espírito Santo, abrin- sob a presidência de S. Excia. do o limite do conto de réis: -
do o período missionário que se Revma., a ela.. comparecendo to- Sagrado Coração de Jesus, dos 
prolongará até Setembro, quando das as religiosas da Arquidiocese Campos .Eliseus: - 10:500$000 
na data d.a festa nacional, será e I)Umerosa.s senhoras, tendo S. (esta Paróquia na anterior reu• 
encerrado com · grande' concen- Excia. Revma. nomeado o R1!vmo. nião entregara 20 :000$000); Sto. 
tração dos Fieis na Praça da Sé. Cônego Silvio de Morais Mato Antonio do Parf:. - 10:188$400; 
e seguente procissão com a ima- para Assistente Eclesiástico deste Divino Espírito Santo de Bela. 
gem de N. s. Aparecida, Padroel- importante setôr. O que se ,ob~ Vista: - '1.:263$800; Sta. Tere• 
ra. do Brasil e do Congresso. serva. nessa primeira assembléia zinha ·de Higienópolis: '1:000$000; 
Nessa. ·SQlene Missa, s. Excia. foi de ordem a s,e ter, desde Jogo, Imaculada Conceição da Avenida 
aevma benzeu. seis imagens da a certeza de que a vitória ·com- Brig.0 Luiz Antonio: 6:890$400; 
?fossa Senhpra Aparecida que fo~ pleta ia coroar os tr.abalhos: das Sé: - 4:481$000; Santa Oene
ram entregues às seis primeiras almas piedosas e dedicadas que rosa (Vila Mariana) - 3:340$000; 
turmas de missionários que, _no atenderam ao apelo da . ,µ·qui- Nossa. Senhora do Carmo da RU& 
dia seguinté, .inicfurain a prega~ diocese. Outras reuniões. realizou· Martiniaip, ··,;le . Çarvalh9: 
ção das :piíssões. em paróquias a Obra dos Tabernáculos e iiofo, 3:005$6QO; .. SãÕ Rafael da. Moóca: 
suburbanas, o êxito dessa abcn- aquilo que parecia óbice intrans- ..,.... 2:502$000; São Francicso Xa• 
çoada obra wm. '..Sido ex~l'.aordk poJ.liVel, já ~. uma ~:ealidade_,co~:- .vier,. (do Bexiga): - 2:426$000; 
nárla, marcando . dias ·mei:no:rá~ pleta: - as milhares de peçàs Junci!af: - 2 :000$000 ;' S: Geral• 
veis na vida das Paróquias, pois solicitadas e de custo muito ele- do das. Perdizes.: - 2:000$000; 
que em algumas as comunhões vado pelo destino que lhes esta- São João Batistà: - 1:734$000; 

.no encerramento djlS missões se va reservado, estão cm partes Santa Ifigênia: - 1:720$000; São 
aproximaram de dois milhares. confecionadas e em parte em José (do Bexiga): - l :502$000; 
Neste momento as missões estão andamento continuo · para sua N.ª S." da Saude: - 1 :200$00-0, 
sendo pregadas nas , Paróquias· conclusão. Com l :000$000 figuraram as Pa
urbanas com igual sucesso. Não A Junta Execútiva AO contem- róquias de Itú, Consolação e Sã.o 
seria justo deixar de nos referir- plar o explêndido resultado que Caetano. Os donativos das Paró•. 
mos à grande dedicação dos RR. este setôr já alcançou na sua quias dos bairros populares pelos 
PP. Missionários d.as Congrega- árdua tarefa, levanta pára os , quais estão disseminadas as cwi
ções do Divino Redentor, do céus seus corações para suplicar ses laboriosas, si não atinglralri 
Imaculado Coração de Maria que, de Jesus Eucarístico suas melho- o conto de réis, vieram. demons
sem descanço desde Março vêm res graças e bençãos sobre todos trar de modo muito eloqúente. a 
pregando essas missões prepara- que cooperaram com recursos solidariedade e a generosidade do 
tórias do Congresso, recolhendo materiais e com seus traba:lh<;>s nosso bom povo paulista,' por
abundantes frutos que são pro- perseverantes; para que os al- quanto muito deram e assim vie• 
missores da piedade Imens;a, com tares se apresentem deslubrantes r,!!,m ao enc9ntro dos desej6s· do 
que será celebrado o Congresso durante Q' Congre.sso e, depois sr. Arcebispo, que múit.o" · enca
em 1942, tanto mais que já é dele, todos os altares.' e todos oá receu os pequenos dona~ivcia · dos 
evidente a intensidade com que Tabernáculos da Arqui.d9cese re- pobres para que · se ~a dl1.er 
por toda a Arquidiocese vem la- cebam boa parte d.esses primores que o Congresso · Eucarístico de 
vrando o entusiasmo e á dedi- em sedas e linhos bordados que' 1942 representara a pledadel e os 
cação 'de toda a gente para que má.os· santificadas· estão; elabo- esforços de todo São Paulo Ca• 
o Congresso Nacional em São rando com tanto carinho. tólioo. 
Paulo seja realmente, o mais no- Outro setôr tambem importan- (Continúa no próximo número) 
tável acontecimento religioso e 
cívico da vida paulista desde a A.~,.-~6- .,. ....... • · ••- •AAJAAA. •_- _._ .... ,_&.·/ 
fundação de São Paulo a 25 de ~ ~ ..,,,., r-- IV ~ 

Janeiro de 1.554 pe'.los beneméri- ~ J / A! • . I ,l , JAGU ªB, 
tos PP. Jesmtas. "'""'td, a, ~ 6 ~ • 

Deste geral e intenso movimen- · · ' ,~ ·- · , 
to de dedicação pelo seu Congres-1 '-, ' 
so, por pa~ de todo.s os paulls- , - ~ 
tas, dão testemuf1hO os fatos que, 
9, :;eguir, vamos aqui referir. r 
TODAS AS CLASSES SOCIAIS 
COLABORANDO COM A JUNTA 

A. COORDENAÇÃO DESSA 
PRECIOSA COLABORAÇÃO 

A Junta Executiva do IV Con
gresso Eucarístico Nacional, para 
alcançar os animadores resulta
dos que vem registrando dia .por 
dia, desde quando realizou :i sua 
primeira .a.ssembléia de instala
ção, não se iludiu quanto à ne
cessidade de viver em intimo con
táto com todos os seus setores, 
de trazer o· povo bem informado 
de todos. os seus passos, de man- · 
ter continua divulgação de seus 1 · 
atos pela imprensa, enfim de vl
'ver seus dias trabalheoos em ple
·o.a. luz e ele h.a,rmonia integral 
com as almas paulistas, haurin
do .entre elas sugestões bem ins
pira.d.as e assim rea.tizand-0 obra 
em conjunto com o povo paulis
ta; uma vez que esse povo é o 
que vai realizar o grande· certa
me de fé e de patri9tismo, a ela. 
cabendo apenas Q papel de .exe
euí.-Or&. do ~a, .w,,uwe~ 
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EVANGELHO ra poueo respeitosa de se apre
sentar imagens, sentimentos e j 

.. Se.uun.da llu1tl1Hcaçãtf les 
,,expre$sões à Idade :\-Iédia, Fe-p • · · , lh:uie1,1te, o rid"iculo de. muitas aes: .cenas, 'e a invero,;similhall\:a 

do enre'do, to.ruam o filme' ino-, 
,fensivo a um público prel"c-

, nldo. 
1!J Cf; ~a a ~~l;;Ul'l,q a 

multiplicação d o s 

pães. A · primeira 

realizou-a Jesús, sm 

circuns tâucias se-

melhan-tes, mas em 
outro lugar, porto 

da Bctsaida Julius; 

na região de Gala a-. 

.--nitc. Esta SO··dCU·· 

jutito ao lago de 

Genes a.ró~ 

SEXT_q DOMINGO DEPOIS D.E PENTÊCOSTES 

São Marcos,, à, 1-9. 

tia grave; assim· 'Cotaçiio: - Aceitavel para 
a. ausênda contínua· a·dultos,, 

", 
da comunhão enti-· . VIRGEM PROIBIDA _ Da 

Naquele tempo, como uma grande multidão bia a alma d_e tal Art-l<'ilms. com Otto Kruger G 

estivesse com Jesus, e não tivesse que· comer, sorte que a coloca l\Iary Maguire. 
chamou aos seus dii.cípulos, e lhe5 disse: "Te- cm perigo próximo - É a história de um gar-
nho compaixão deste povo, pois _já há tres aias 1:on, que ocultava à sua filha de quedR caso oco~ que me 11egue e não têm que comer; e si o a natureza de suas ocupações. 
despedir em jejum para casa, muitos deles mor- ni unia to 11 ta e; à o Afínal. tem o segredo desco· 
rerão no caminho, pois vieram ele longe", E res- maior. l.Jerlo. quando sa!Ya aquela daH 
ponderam.lhes os dfscipulo.s:, "Como poderá ai- hiãos de um homem sem cscrú- · . Dup_ lame_nte, pai~, 

1 
C . 

guem saciâ.-los de pão aqui. no d.eserfo?" E per- PU os. cnas 10conreuientes e 
guntou-lhes: :,: Qunntos .pães t~ndes ?" Disseram: convem-nos frequen- sugr>st.iY.a.s., certm; r-crviços ex-
'' Sete", li. mandou que as t.u~bas .se 11.sgcnfass'erii- tar o banquete c\ivi- cusos ~restados, pela protago
::;obre a tçrra. E tomàndo oii .sete: pàeg,-· dé1i 'gra~ · nô: pàra. ·robustec,,r nis~a. · e- a, -vida condena_Yel de 
ças, partiy, e dava aos se'us._ discipu1t;s· 'pará' que· · · ·.d· ci · . -1 

1 
nm -elos pi,rronagens, -rest.rin-

o distribuíssem, e distribuíram /16 türbas;' ·...e... ·E a. yJ a -~ TIOSS?, R. µ:em -O filmp :!5 p~ssoar; atÍu!tas 
1 

tinham alguns p~ixinh.os, e Í:'.le ôs b"ênze'i,: ·e ma e -para, p:)ssui- -de critério formado. 1 

mandou que o distribuíssem, - e: -t-odo.s · con'lé· dos de. Jesus Cri_sEo, 'Cota,,:ão: -.,... Restrito. 1 

ram e ficaram saturados; e dos fratlméntós· que··. irradÍã-lo pelo zel" FLORISBI-:f,A NA BO.\. Yl 
1 

sobraram recolheram sete c~to.i;. :E··: eNi.m·· ó!l' 
que comernm quasi quatro mi!, ·1:: os· ·despediu, nossos 8CJl1e, 

_,_ 

CASA dos PRESENTES Ltda. 
Lar g~ · Sã o-· Francisco, 6_6 

· Um;, _e: out~a ·são 
milagres simbó!iCBs 
pois que. anunciam o 

àlimento- divino com 
que o_ Salvador . irá 
nutrir· de· seu pró1}ri.o-
Corpo e Saligue ·as 

. énergias esp'ítituais de seu;; fiéis. - Sá~ 
_lhantes .. 

A SS. Eucaristia é a prova r-cal do a.mor 
infinito q"tlé nos· éo1lsagra Nosso Scrihor Jesus 
Cristo. Este ~rt1ô1; !nexgotavel simboliza. a 

multiplica_çSto_ do;;._pã.e/na i,.upcr.abundãnda co1h 

DA ..,..:.. Da Coltimbia.; com Pen- , 
11:9' Slnglet.ón e Arthur'· Lake. j1 

-- Trata-se de uma C-Olllédia --------"---'~---------------~ 

· João no se1,1 Evangelho propositadamente 
aproxima a narração da multiplicação dn::i 
pães com o schúão do Mestre sobre a tfü, 

quê a presenta ccmas de m"istê- 1 
rio;;, conseguindo causar mais 1 
1ueclo do que. riso. Nào ó ro 
comcttda v·el ào público infaü-

;l/.11Caristi(l. 
iÜ. . ; 

quo_ o. alimento·, 8UPerou. de •muito 11s nece,;~ü-· Cotação: - Aceitavef para 
dades da multidão· ertornfo que sa"cioi1. O amor adultos, 

A Jornada pela Uni .. 
-versi?fade ''Sagrado. 
Coração"' na Italia 

Seguindo os Padres da Igreja podemos sern 
receio urgir a semelhança e a necessidade do 

alimento da alma com a§ exigências que tem0ri 
da nutrição pari a vida natural. Assim si 6 · 

verdade que uma alimentação parca, tomada 
: . em longos intervalos é suficiente para manlf)l' 

a vida, mas não basta para lhe da1i vigor 0 

exuberância; igualmente quem é pouco fr.~-• . ,, 
quente à Sagrada ;.\-lesa poderá talvez manter 
a graça na alma e jamais terá o ardor da ca!·I
dade que se desdollra em zelo pela salvàçii.o 
das almas. E, como o húbito· da ab~tlnência 
frequente do alimento nccessárió, enfraquece 

'de tal maneira o organismo que· p torna qua~i 

inca.paz de reação, ca:;o atacado por moléJ· 

divino é,assim "êxtráo'1;dinàdo que acolhe e l'\'· 

vigo.ra a quai~tos dele _se, r1uciram aproximar. 
I~iualmente, ~rns duas 11111ltiplkações tlc 

pães, Je;;uw utiilioti-so do ministério d01:; apo~:-

tolos. Eles é. que fizeram a multidão assen
tar-s~, eles é que dis_trH;>uiram _os pães que se 
multiplicavam. miraculosamente ao passarem 
pelas mãos onipotentes do Divino Mestre,, 
eles é que recolheram os pingues fragmentos. 
1t que o Senhor qufs que na ec.onomia da Nova 

Lei, o sacerdócio humano se associasse à sua 
munificência, de maneira; que ele fosse o me
diador ordinário pàra· a distribuição lle suas 
graças atravez .dos. Sacramentos. f; com o pa
dre e pelo padr-e.:.que se chega a Jesus Cristo; 

OS ENH.KDOS DID PAPAI -
Da Columbia, com Chato Ur
tin e Vitória Dlauco. -~ Apc
zar da ausência quasi absoluta 
de letreiros dificultar de ce.rto 
modo· a compreensão dos düi· 
logos, é bem patente a inten
çlio do filme, que procura fa
zei· comédia, mostrando a d-0-
gradaçlio moral dos persona
gens; (.; uni filme ridículo c 
pernicioso. 

Cotitçfw: - Mau, 

· · Foram puulicado6 agora, os I na classifica,áo dos a11tcrlore11 
resultados do trabalhu dcsenvoJ-

1 

«dias w1iversitários". A de 1940, 
vido pelos católicos italianos. No não só ultrapassou o resultado 
"dia universitário"; em que cm do ano anterior, m.as, ainda, su• 
toda a península são recolhidos pcrou todos os outros. 
donativos cm pról da Grande O total das arrecadações a1• 
Universidade do "Sagrado Co- cançou a bela cifra de 3.550.414 
ração",· que funciona na cidade liras e 30 centavos, ou scja.m 
de Milão, e da qual é R.citor Mag~ mais de 3.500 contos de réis, em 
nífico o ai,saz conhecido Sa.cer- nossa moeda. 
doto e cientista, Frei Ago..~tinho O maior resultado anterior, e 
Gemelli, da Ordem dos I•ràclcs que parecia. dificílimo de· sei· atin~ 
Menores. gido novamente foi superado em 

·JLHA DOS ngssUSClTA- A jornada mtiveá;itárh1 mai~ 263.045 liras e 65 centavos. 
DOS - Da Columbia. com Bo- uma. vez· demonstrou ser o que A porcentagem média das Pa• 
ris Karlo_ff. -- Em busc;t de dela. disse s. s. Pio XI, de santa rôquias · contribuintes, relativa~ 
novo processo para a cura do memória: "o mÍ!agi-e documen- 1 mente ao número das existentes, 
"cancer·•, um cientista pratica tado do Sagrado· Coração'!,,. foi de 76%. 
vá.rios assassinatos, fazendo Sente-:c, ao l~r 'ris seus t·e~ul- A oferta maior foi a da Pa• 

·- Critica: Cinematogr:afica. da. A. J. 
expei:iências com homens; pro- tadl)S, quanto é c~kaz a benção róquià · cÍe S. Giovanni di Busto 

e i cura-se Justificar por meio de e 0 \u1teresse por.-·ç.<,se "dia", ão Areizio (Milão): 12.455 liras; a 
e uma_ moral utilitarista, a qmd, Aiugusto Pontífice.· reinante, s. s. menor foi a de uma Paróquia d.a 

, l UO f1111, recebe a aprovação dos\ Pio XII, que desde o e inicio de Diocese de Bologna, coi11 35 cen• 

·Orientação Moral dos Espetacu1os 
, restantes personagens. Só pes- seu pontificado. expressou sua ta vos. · 

,1oa~ -d~ _critério formado po- especml .pre'dlleção pela Univei·-

NúPCIAS DE ESCÂNDALO pésslmv .,,..:emplo para os jo-, _MULHERES NA GUERRA r
d1.e0radoo Jf?Jlgar N?- errot dotutriná- sidade católica do Sagrarto Co- CRUZEIRO DO. 
. 1 me. ao se ra a, c.-on- ração! BRASIL 

_,;_. Da Metro, com James St,3- vens. - Da Republic, com Wendy tudo, de ressureição -conforme . 
o· tftu-Jo faz supor. ' 1 :i,:, amda. _a _Jorna~a, eloquente Tosses, bronquite, asma e 

-wai-t e Katharine Hepburn. ·-- Cotação: - Restrito, Barrie e Dennie Moore. - Dra-
Dois repórters, sob falsa apa- HóSPFJDJ<J DE UMA NOITg ma que desenvolve as ativi-

Cotac5o · - Restrito documentaçao do mteresse do mole_' stias das vias respira-
. ~ · · · · Episcopado Italiano e do Clero, 

rência, hospedam-se em casa -~ Da r,,_· N. I. e., com Talia_ dados das enfermeiras inglc
de uma família da alta sacie- Volpiana e Gian Faolo Ros sas no começo da guerra atua!, 
d:1de; para relatarem a intimi- mino. _ Acompanhamos, 113 no ano de 1939. A parte ro
d.ade. da mesma, nas véspera<; 1 maior parte do filme, a atu,1• mântica é irregular, e 'algu
de_ um casamento, - é -0 en- ; ção de dois detetives empe- mas cenas carecem de distin
redo em to.rno do qual gira o nhados no esclarecimento de ção. P desenrolar das CPfül'l 

mme. Cenas inconvenientes, o um crime misterioso. Assass!- co.rrige parcialmente aquelas 
ridículo em que é posto o ma-, natos e roubos, embora apre- falhas, deixando contudo sub
trhnônio, e a justificação da sentados de maneira discreta, sistir, para os menores, a in
·condescendência · culpaV'el com tornam a película ciesaconse- conveniência de sua apresen; 

· · os erros alheios, tornam o fil- ihavel às crianças. tação. 
j me restrito aos adultos de só- Cotação: - Aceitavel par~ Cotação: - Aceitavel para 

lida formação, - constituindo adultos. adultos. 

COTAÇõE~J 

BOl\:I - Pode ser assistido por 
todos, com proveito moral. 

BOM PARA ADULTOS -- Po
de trazer proveito moral tão ·St>
mente para adultos. 

ACEITAVEL - Embora 
proveito moral, pode ser 
por todos. 

sem 
visto 

ACEITAVEL MENOS PAltA 
CRIANÇAS - Idem. Pode ser 
visto por adolescentes e adultos. 

:,Marmorc1r1a Vidal 
Especialista iem .túmulos de mármore e granito. -

NETO. - ALAMEDA 
- Telefone 4-2312. -

ACEITA,VEL PARA ADUL-
O VAMPIRO - Da Maje.:Ít.ic, TOS - Idem. Pode ser visto 

com Melvin Douglas e Li.:ir.el tão somente por adultos. 

· Preços módicos, - · A, VIDAL 
BARÃO DE LIMEIRA N.0 108. 
SÃO PAULO. 

Atiwill .. - Filme sôbre as ex- _ RESTRITO - Pode ser visto 
periências fantásticas e cri- só por pessoas de criterio ior
minosas de um ,cientista .. Alem I mado. 
do cunho materialista do en- MAU Vedado a, qualquer 
redo, há por notar a manei- público. 

principalmente dos párocos de tórias, os Srs. Médicos re-
ceitam o Xarope CRUZEI-

topa a Itália, peld ensino su- RO DO BRASIL; não pro-
perlor Católico, além de uma tela a doença, combate 0 
belfss-Jma. página. da Ação Cató- mal. Em todas as farmácias 
lica Italiana.· 1 e drogarias. - Lab. "VUG", 
· A "giornata." do ano de 1939 caixa postal: 2175,i 
havia ocupado o terceiro lugar, ____________ _ 

r·c;;~ª-~-sã~·i·õ .. ~ .. ·A;;i·º·":'º····1 
. - DE - Í 

HENRIQUE HEJNS j 
LIVRAR/A· CATÓLICA - i . . ! 

- Grande sortime;qto de artigos religiosos em geral - J 
Fábrica. de imagens - Oficina. de paramentos e esta.ndal'tes ! 

Rua Quintino Bocaiuva, 76-A - C. Postal 2906 J 
SÃO PAULO ! 

' : -· .......................................................................................................................................... ,: 
ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo 
!'raça da Sé. 23 - 2.0 andar 

Sala la 

Indicador Profissional HOMEOPATIA 

Dr. Rezende Filho 
Cons.: Rua Scti.ador Feijó, 203, 
7.0 andar - Te!. 2-0839. ~ 03.8 
15 à.s 18 horas. - Res.: Rue. 
Castro Alves, 597 - Te!. 'l-8167 

Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

'RUA Quintino Bocaiuva, 54 - 3.0 
Sala, 323 - Te!. 2-7276 

:Or. Milton de Souza 
Meirelles 

.R.u~ '"> de Novembro, 150 - 7.0 

andar - Sala 74 - Te!. 2-0035 

Joviano Tcllcs 
·-·· e 

.J. N. Cesar Lessa 
Advogados 

L.argo da, Misericórdia., n.0 23 
Sitia. 904 

Dr. Francisco P. ·Reimão 
!Hellmeister 

Rua São ~nto, 224 - 1.° andar 
Sala 3 ~ Tel. 2-1543 - S. PAULO 

ENGENHEIROS 

Amador Cintra do Prado 
Engenheiro Arquitéto Dr. Carlos Moraes de 

Andrade Arquitetura religiosa, colégios,· 
Rua Benjamin Constant, 23 - residências coletivas - R. Libero 
4.0 andar - Sala 38 - Tel. 2-1986 Badaró, 461 - ~- Paulo 

J,iuiz Gonzaga Parahyba Lf:R E PROPAGAR o 
Càmpos· . 
Adv()gado 

·<Palacete sá.nta Helena) - Praça 
da Sé, ·247 - I.0 andar - Sala 103 

'-Te1; 2~4951 · .... 
':--- ------' 

" T__.EGIONARIO " 
i;: DEVER DE TODOS 

'ilS CATÓLICOS 

C O N S T R U 'l' O R E S 

Affons..'>. Butti 
Pecito Construtor 

Estudos - Projét-0s OrçaJnentos 
Construç~. 

AI. Glctc, 359 - Tel. 5-6719 

MÉDICOS 

Dr. Gil Celidônio 
Partos - Moléstias de Senhoras 

Operações 

Residência: - 'R. Albuquerque 
Lins, 902 - Tel. 5-4156 - Con
sult.ório: - Rua Marconi, 34 -

6.0 andar - Tel. 4-8501. 

Dr. Vicente de Paulo 
Melill,o. 

·Prof. ·de- Higiene · do Colégio 
Uuivcrsitário 

Dirétor do· Sauatório "Vil .• 
Mascote" 

Cons.: R. Marconi, 34 - 6.0 and. 
Apart .0 63 _;_ Tél. · 4-8501. 
Re'S-:: Av: · Ãguâ Bl'Ímc:a, 95 -
: : . ·. :. · ' 'i'él/ã--5s:ià 

Dr-. · Celestino Bourroul 
Res.: Largo São Paulo, 8 -
Te!. 2-2622 - Cons.: Rua 7 de 

. Abril, 235 - Das 3 às 5 horas. 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade. 

Clinica geral e moléstias de 
senhoras 

Cons .. :. R. Líbe.J Badaró, 137 --
4.0 andar - Telefone, 2-2270. 
R~s. : Rua. Tomé de Souza, 65 

Te!. 5-0565 ' 

Dr. Barbosa de Barr9s 
Cirurgia - .Moléstias de senhoras 
cons.: Rua Senador Feijó, 205 
2.0 andar - Prédio Itaquerê -' 
Te!. 2-2741. - Res.: Tel. 7-1268. 
consu:Itas: das 10 às 11 e das 
14 às l 7 horas. - Sábados, das 

10 às 11 horas: 

Dr. Camargo Andrade 
Doentas · de Scnho~~~- - P~rtos 

Operações 
ba Beneficência Portuguesa e da 
Maternidade de São Paulo -:
Cons.: R. Senador Feijó, 205. 
Tel. 2-2741. _:,. l)as 16 às 18 hs. 
Res.: Trav. Brlg. Luiz Antônio, 8 

Tel. 2-603~ 

RAIOS X 

Dr. J. _M. Cabello Campos 
MÉDICO RADIOLOGISTA 

Rádio - Diagnóstico - ' Exames 
Radiológicos a. domicilio 

C<,,1s.: Rua MaJ·coní, 94 (Edifício 
Pasteur) - 2.º ançi. - Te!. 4-0655. 
Rq;,: R. Tupí. . 593 Tel .. 5-4941 

S. PAULO ______ ...., _____ _ 
OUVIDOS, NARIZ E 

GARGANTA 

Dr. José E. de Pausa Assis 
Adjunto da Santa Casa - Ope
rações e tratamento das molés
tias de ouvido, nariz e garganta: 
Cons.: Rua 7 de Abril, 325 
_1.0• anda_t· _._ Apto. 110 (das 14 
às. 17 hOl'l)S) -: Te!. 4-7551 

"tas.: .Jel. 8-2432, 

.. 
T 00 o e Ai' 

4 
6 L 1 e o 

deve 1 e r· o 

" L E G 1·0 N_ Á -~ 9 " 

DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomeu 

Cirurgião-Dcntistà - Radiologista. 
Pela Escoia de Farmácia e Odon
tologia de São Pau:lo - Clinica 
Dentária. em g~ral - Raios X -
Diatermia - ·Infra-vermelho -
Coagulação - Trans-iluminação 
- Vitalidade pulpar, etc. -
Trabalhos por cartão, hora ou 
orçamentos. - R. Martim Fran
cisco, 97 - Tel. 5-5476 - s. Paulo, 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado . da Fa• 
culdade de Farmácia e Odonto
logia de São Paulo. - Cirurgião 
Dentista diplomado em 1914. .:.. 

.Ex-dentista ,do Liceu Coração de 
Jesus. - Especialidades: Pivots, 
Corôas, Pontes, Dentaduras ana• 
tômicas e sem abobada palatina. 
Consultas das 8 às 12 e das l>i 
-às 19 horas. - Cons.: R. Direita, 
n.0 64 - 2.0 andar, sala 7-7A. 
Res.: Al. Barão de Piracicaba, 499 

t;J. ;L">AULO 
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FRACOS e 
A~EMlCOS 

TOMEM 
VINHO 

CREOSOTADO 
de João da. Silva 

Silveira 
ORANDE TONICO 

REGULAMENTO DO 
.. USO DO CAl{V ÃO 

NACIONAL 

O l"residente da República as-
,nou um decreto fixando as ca

ra.cteríst-icas para os carvões na
cionais apropria.dos aos diversos 
usos industriais, 

CONGRESSO DE 
CIRURGIA PLÃStICA 

Realizou-se domingo passado a 
instalação elo Congresso ele Ci
rurgia Plástica Latino-America
no, cujos tr.abalhos na capital 
Federal transcorreram ele 6 a 9, 
tendo os congTPSSistas se trans
ladados para esta Capital, onde 
o Congresso foi encerrado lnn
tcm. 

A sessão inaug·ural realizou-~e 
no -en:1ücio Tiradentes, tendo o 
sr. Ministro da Educação e Saú
de feito o cliscursó inaugural. 

LEGIUNARIO 

J.t 1 .. •• i#Swri,Jlii!¾i I E 5 W li 

· Syphilis 
Rheurriatfamo 
feridas sm geral f 

,ELIXIR DE 
NOGUEIRA» 

Milhares de curado3 

BRASIL .1 nidades. com a assinatura elo úl- 1 

• limo tratado ele• limites, entre o -:=====;:::;;==========~ 

LEGISLAÇÃO SOBRE ttatut.o elos. Mi~itares ~ suprimin~ 
'l'ERRAS do;, o _seu paragrafo umco: . 
· Alem cla.s vantagens mencio-

na.das neste Estatuto, caberão aos 

E 
O sr. Interventor Federal no militares do Exército e da Arma

stado dctermmou. por decreto, ela as que lhes forem especifi- ! 
a constituição de uma corniss§o cad"s nos respectivos códigos ele : 
ele Estado da. Legislação de Ter-
ra:i. composta dos professores 
Francisco Morato e Oabr\111 de 
Rczende Filho, e dr. Abraão Ri-
beiro. 

/ 

vencimentos e vanta~cns ''. 

Br;1.,;il e aquela república. 

A VlõES PARA O 
EXÉRCITO 

.uevcra cncgar a.o 1-'ti<J. nesta 
~2mana, a. e:,quaclrilha de a\·:õC's 
"Looked '', adq1tiridos nos Esta
dos Unidos. Seguindo a mesma 
rota. elos a\·iõcs anteriores que 

uma soruçao pac1nca do 111c1C1~n-' 
(<'. por meio da rnf'cli,,.çffo dil.3 
repúblicas americanas. 

A TENSÃO NO EXREMO 
ORIENTE 

En1 ,·írtucIP ctos n1ti.J1H)~ P.con• 
tccinienlw-; intcn1aciunais, ('Ollti• 
núa cxtremamcnt,c tcnsn a sif;ua. 
çii,.o no Extremo Orl.€ntc, Tanto os carvões do Rio G. 

do Sul como os de Santa Ca
brina foram classificados em 
três tipos, conforme o uso, apli
cando-se ao carvão do Paraná, 

1jlrovisoriamente, as classificações 
nos càrvões de Santa Catarina, 

As delegações ao Congresso es- A 
tavam as.,im constituídas: 

DIVISAO l{EGIONAL 
DO BRASIL 

• O Presidente ela República têm sido trazido.~ da América elo 
assinou decreto a.provando e man- Norte, a nova esquadrilha, sob o 
dando .executar o novo tegula- l comando elo capitão aviador Arí 
mcnto para a Diretoria do En-

1 
Fresser Belo, vem rcalirnndo 0 

-sino Naval. t-ra,iéto 11cla costa elo Pacífico. 

A concentração ela marln~a, 
mrrc:inte ·,iap'.mc:;,i !lO Pacifi~o 
causon a!a.rma nos meios inter
n.H:ionais que prcs<:rula.m 'as in
tc11r:ôcs elo governo de Tóquio. 

l 

Moços e wloças da 
Capital 

' UATILOGRÀFIA E 

TAQUIGRAFIA 

Os melhores cursos de S. 
Paulo~ ltápidos práticos 
e econômicos, Vá hoje 

mesmo ao 

' INSTITUTO DE· ENSINO 
Rua São l:!ento, '39, e faça 

a matrícula. 

Argentina: prof. Oscar Ivanis
sevich e clr. Delepia.no Rawson; 
Uruguai: dr. Enrique Apolo e cir. 
Pedro Peclemonte; Chile: prof. 
Alvaro Covarrubias e clr. Rafael 
Urzua; Guatemala, ministro prof. 
Manuel Arroyo; Cuba: dra. Maria 
Julifi' de Lara; Paraguai: dr. João 
Francisco Recalde; Província de 
Sant:2. Fé (Arg·entina: dr. Eduar
do Allevi: Academia Nacional ele 
Medicina: prof. Ma rio Kroeff, dr. 
Roberto Freire e dr. José Rebelo 
Neto: Departamento de Assistên
cia Social do Ministério ela Fa
zenda: dr. Assad Mameri Abe-
nur; Sociedade de Medicina e 
Cirurgia. de São Paulo: dr. Pedro 

COMISSÃO INTER- Aires Neto; Departamento de 
.\MERICANA DE NEU- Cto~Rino-Laringologia e Cirurgia 
· .. · 'l'RALIDADE · Plástica da. Associação Paulista 

.,. ' de Medicina: dr. Josê Rebelo 

A Comissão Inter-Americana Neto: Faculdade de Medicina de 
c!e Neutralidade realizou mais 2 Rosario < Argentina) : prof. Lelio 
reuniões, Zeno; Congresso Brasileiro de 

Ocupou-se a Comissão do caso Cirurgiões e Sociedade de Orto
rie internados em um pa.is que pedia e Traumatologia do Brasil: 
,0 evadem paJ;~ outro lim:trofe prof. Castro Ar~ujo; e, finalm~n
ou não, resolvendo-se formular a I te, ° Centro Medico da Aeronau
respeito uma decisão qué possa I tica, tenei:te dr,. Gusta,vo Rego. 
; igurar no projeto de consolida- 1 

. Na sessao maugural fa"laram 
,·ão dos princípios e regras de amda os delegados da Guatema
;1acionali~ade de autoria· do sr. la, Chile e Argentina. 

Charles Fenwick. COMPRA-SE 
No que se ·refere ao procedi- , 

;nento que devam ter os E:,tados Q U R O 
;•.mericanos ,çm relação aos tri
·, iulantes de! navios mercantes 
))Urtencentes a. países em guerra 
,, sobre os quais recai a suspeita 
,1e poderem praticar atos de sa
.,otagem ficou decidido cn~arrc-
2ar-se o Sr. Charles Fenwick ele, 

-,, . respeito, elaborar um projeto 
•;oordenanclo ' o pensamento dos 
membros da Comissão para ob
,icto d~ ~stuclo ~m outra comissão. 

Rl'liativamente a uma consulta 

e PRATA· de qualquer e:;,. 
pécie. Antes de vender seu 
OURO é de seu próprio in
terésse consultar os nossos 
preços, Avaliações gratis, 
Também Gompro prata, den
taduras e ouro baixo, Rua 
São Bento, 549, 1, 0 andar . 
sala 6, piliximo ao largo São 
Bento. - São Paulo. 

da. União Pan-Americana de A instalação1 do I Congresso 
Washington a Comissão resolveu LaU1:o-Americano . de Cirurgif 
··1ue se respondesse autorizando a Plast1ca. foi precedida da inaugu
,n,b'Jicação das atas ele seus trfj,- ração de uma exposição de pro
<Jalhos, rns dos trabalhos realizados nes-

Na. .segunda reunião, em pri-1 te moderno campo· da cirurgia, 
mciro lugar a Comissão tomou em diversos centros médicos das 
conhecimento de um decreto le- Repúblicas da América Latin~. 
.iislativo do)governo de Guate- sol<:_nidade essa. que se deu nos 
ma.La. proibindo a entrada de sub- saloes da Escola de Belas Artes. 
::na.rinos beligerantes em seus por- sob a pre~idência elo ministro 
tos .e-' aguas 'territoriais, e ctelibe- Gustavo Capanema, 
Tou ~lif~r :qa legll,_ção' desse país A cirurgia plástic,a destina-se 
esclª'recimentos sobre o texto do à coneção de deformidades con-

• decreto do Poder Executivo.. gênitas, e causadas por trauma-
Em seguida o sr, Cl1arles Fen- tismos, como cancer, lepra, etc. 

wick apresentou projeto de reso- São os seguintes os expositores: 
!uçãQ ®l)l'e o tratamento das tri- Serviço de Profilaxia da Lepra 
nul,aç~s de navios me1icantes do E:,taclo de São Paulo, De1:lar

. ;:;uspeioos de sabotagem, que foi lamento Médico da Aeron~ utica, 
examimdo e debatido minucio- clrs. Antonio Prudente. Lincu Sil-
8amentc, ficando a redação final vcira, Mario Kocf, David Adler. 
para ll- sessão seguinte. Georges da Silva e Rebelo Neto; 

Tendo-se reunido a Comissão argentinos: prof.· Ibanessevich, 
na d~ta comemorativa ela inde- drs. E. Malbcc, Palacio Posse. 
JX!ndéncia dos Estados Unidos, o Guilherme Orninio; chileno: prof. 
,)residente propôs que ficasse con- Rafael Urzua; uruguaios: drs.

1 Gignado na ata um voto de jú- Enriquc Apolo, Mario Ruiz, · Pedro 
bilo por esse motivo, o que foi j Peclema'nte, Rogelio Beilosch, 
eJOr todos aceitos, Julio c. Godil. 

OS MELHORES PREÇOS 
-, E A MELiiOR QUALIDADJi 
·\ Presunto e Frios -- Vinhos Fino~, 

Frutas, Biscoutos e Bombom; 
Generos Alimentícios 

EMP:ORIO MONTENEGRO 
Rua Augusta', 1Ji59 (Esq, R. Luiz: Coelho) - Fone 7-0035 

Na última reunião do l:1sti
tuto de Geografia entrou em dis
cussão o projeto que fixa a di
visão regional do Brasil para fins 
administrativos. 

O projeto e o parecer apre
senta.do a respeito justificam e 
prnpõcm a repartição das uni
dades federa.is brasileiras nas re
giões seguintes: 

1) - Brasil Setentrional 
Acre, Amazonas e Pará. 

2)' :e..!.: Brasil Norte~Or:ental 
do Maranhão e Alagôas, 

3) - Brasil Oriental - deseje 
Sergipe, incluindo Minas, Rio dP 
Janeiro e Distrito Federal. 

4) - Brasil Meridional 
São Paulo para, o Sul. 

5) - Brasil Central -;- Goiai 
e Mato Grosso. 

• O Presidente dii República 
assinou decreto ,iprovando 110\'0 
regulamento para a Escola de 
Educação Física cio Exérc;to. 

e Foram assinados decretos na 
pasta ela Guerra exonerando o. 
general de Brigada Otaviano José 

visitando todos os países da Amé
rica clq Sul e, como os outros, 
transpondo os Andes para al, 
cançar a costa do At.lantico. 

INTERVENTOR v~r 
.LJ,.1.t. 

SERGIPE 

da Silva elo cargo de comandan- O capitão Milton Pércirn de 
te da. Infantaria Divi~ionária <la . Azevedo, novo In\.cnenlor Fc-
2.ª Divisão de Infantaria, e no- i dera! cm Serg·ipc. seguiu dia 9 
mcanclo o general de brigada i para aquele Estado, por Yia aé
Rena.to Paquct µ,ara exercer o ' rea, para entrar no exercício do 
cargo, 

A INDEPENDf~NCIA DA 
i\RGEN'J'INA 

c~rgo, 

A guerra sino-japonesa entrou 
cm seu quinto. ano, tendo sido · 
a. data fcsliva111cnte comemora~ 
da cm Tóquio, 

ror essa ocasião houve v~\riaf . 
moclifica,;õGs· no alto com,a.nclo 
japonês. 111 

O tenente-general Junushiroku, 
comandante supremo das força..~ 
Pxi:cdtion:'trias nipõnicas no su:i 
ct;o China foi riomPaclo chefe do 
Esta.do Maior1 cm substituiçiío ~o, 
general Chesiro Itagaqui, que !oi 
promovidd, · 

o· generÚ comandante do exér
cito 'da Coréa ··,sü~titüira- o,; ge
n2ra l Kotnro N:,.kamurR. 11om&'t-

EXPOSIÇÃO FCUTUAN
TE .JAPONESA 

1 dn mrmbro do er,mando supremo 

l<'alou a seguir o sr. Fonseca 
Hermes, propondo a mudança da 
emenda do projeto para a se
guinte: "Fixtt o quadro da divi- · 
são regional do Bras'il para · fins 
~ta tísticos e didáticos ., , 

Seguiu dia. 3, pelo "Brn,;il ··, i Foi inaug·uracla dia 9_ com a ck.s forças expcelicionárias nipô
para a Argentina, o Gal. Goes presenca ele altas autoridades e rncas_ ~o_ norte da Chma, cm 
Monteiro, que foi represçntar o coiwid~dos a ExpQli.cão Flutuan- 1 sH11bst1tmçaod ao tencnte-;eneral 
Brasil nos festejos comemora.ti- te J~l)Onesa ·ele Máilinas a .bor• _a?.au . Ta. a, que ta111bei~1 f9i 
vos da inclcpendência Argcnttna. do do "Montevideu M.:arú" da pro!nov1do ao posto de general ·e 

O general Goes Monteiro fez-se Companhia Osaka, da qual é re- Cnronwa
1
c
1
lo 

1
mcGmbro do Su,1~em~ 

acompanhar :~a viagem pelo che- t t T k S ,onse 10 e e ucrra. presen an e O sr. ª eo ato. Os jornais a.merica,nos. a 1,1ro~ 
fe do seu gabinete, coronel Can- Esse importante certa.me. np qual !)ésit:, dc~sa d t lt 
robert F:erreira ,_da Costa, cm:<?nel serão reveladas 'as .grande_s p1·0- ª ª· rcssa aip 0 

Costa Leite e dois ajudantes de vas do ·desenvol1!imento ,\indus- malogro elo ftaquç japonçs if 
O prof. Everardo Backauser 

fez um estudo do :\3rasil sob os 
aspetos fito-geog-ráficos e gcoió
gico, quanto -iJ, cle1isidaclc demo
gráfica, ao salário 1hínimo e à 
matricul_. escola.i·, concluindo por 
propôr a. criação de duas novas 
regiões: uma, abrangendo os Es
ta.dos do Maranhão e Piauí e a 
outra os E:,t~.dos da Baia e Ser-
gioe. 

NOTíCIAS MILITARES 

Realizou-se dia 8 a cerimônia 
do lançamento ao mar do contra
torpedeiro "Greeni1algh ", no 
arsenal da Ilha das Cobras, com 
a presença do Presidente da Re
pública, ministro da Marinha, e 

altas autoridades. 
O navio lança.elo ao mar é o 

terceiro do tipo do "Mal'cilio 
Dias", construido no Ar~enal da 
Marinha: 

Acha111-se já ' em construção 
seis novos contr1i-torpedciro, eia 
classe A, que serão o Amaz;nas, 
Araguarí, Apa, Acre, Ajuricaba 
e Araguaia, que estarão pro11tos 
cm 4 ··anos. 

• Cheg·ou dia 8, :\ cidade do 
Salvador. em seu cruzeiro de 
instrução, o nàvio-escola "Almi
rante Saldanha", que deverá 
zarpar hoje para o sul. ,__. 

• Seguiram dia 3, com destino 
a Piracicaba, onde reaili7,arão ma
nobras, 27 oficia.is da Eséola · de 
Estado Maior do Exército, co
mandados pelo tenente-coronel 
Eudoro Barcelos de Morai,5, 

O Afim ele assumir o comando 
da flotilha de Mato Grosso, se
guiu hoje para esse Estado via 
São Paulo, o comandante Oscar 
Frias Coutinho. 

ordens. trfal nipônico, foi organizado sob China. 
No Rio ele Janeiro a ela.ta foi o patrocínio da Gamara de Co

comcmoracla, entre outras sole- mércio Nipo-Brasileira. A OCUPAÇXO UA 
ISt,ANDI~ 

Ouro CAUTELAS DO '.\IO:-.:Tl0 DE SOCOlUlí) 
- JOIAS USADAS E BRILI-L\NTE" - As tropas amencana,q ocupll-· 

.., ram a Isl.1ndia, de acôrdo com 
.- ... Compro pagando os rrielhores preços as autoridade11 lo(!,(l,is. 

Rua ÃlvareR Pentea-

do, 203 - 3. 0 andar • 

A medida ·foi geralmente, aplau~ D e I M o n a "' o ' elida nos Estados Unídos. se bo111 
· ~ que ·a,lguns políticos afir_ru<1,sse1n, 

=======::;:=======:;-,--,---·----,.-----,-- (!lH' o fato cau~a maior a1Jroxi
mar;:i.o dos Estados Unicfos ela' 

A GUERRA TEUTO- ceses liv1·es ou p~la repa.triaçto; 
RUSSA I que não serão li1stauractos ··pro-

cessos contra as autoridades e 

P · violcntan,.e11te I milltarcs favoráveis a. Vichí· que 
rosscgmram os rc 1rese11 · 11 e· ' · ' ; · 1 

clurante esta semana os encon-1 . 1 . ta t s alemaes e .ta- I 
tros entre tropas rnssas e ger- llanos senam ent~·egues; e que os, 

. navios scnam de1xaclos nos por-
mamcas, t , 
' o alto comando al~mão anun- os. 

ciou que as opefações contínuain Apezai• de aiiunciada, na :j!:u: 
de acõtdo com o plano estabele- ropa que O governo de Vichí rc
éido: gcliu essas condições, continuam 

Entretanto, as fp1\tes russas di- os el}tendimcntos elltrc o co
zem que suas tropas consegui- mandº inglês e O general Dentz. 
ram conter o ataque alemão, que
brando a "blitzkrieg ". 

Os meios germani\:os not.iciam 

0 CONFLITO PERUVIO
EQUATORIÀNO .. ·, 1. 

guerra. 

Na. Alemanha os meios otldo
sos afirmam que a 4,mérica d<J 
Norte entrou lll!, :qin~ do CQ]lili•. 
tq ~ 4crç es~1'.4r js ÇQ1;~;i11iiçJj· 
cias do seu ato,' ' .. , ' 

a. tómada de numerosas cidades, 
o- que tambe!l1 é negado por Mos
cou, que apenas admite a reti
ràda. ele suas tropa.s em ulguns 
setores, e por outro lado afirmam 
que as tropas do "Rcich" foram 
contidas, com grandes perdas, cm 
Bri.~01•, BobruLsk, Novograd e 

Surgiu sábado atrazado um i 
conflito entre o Pei;ú e o Equador, : )) .... 

1 
., ' · 1 · 

com um combate' nas regiões de' n . \..e,. DãhVS 
L:). Palma, Lechugal, · Chacras e · • · -::::,. 

Lepcl. 
Os finlandeses afirmam ter 

ocupado úma faixa de território 
russ<'. repelindo as tentativas rus

<,;iu···eb1:Ud~ ~~_ca·,_ e· ~t.~Qire, · dj t,&~i•ffltf1 
al'Jaçao pcruani.i. a Cba.cras. ~· ...... , .... ····'· .-,.~·-""-·' -'~"'-"-"'' .. 

Imcciiatamen_t~ as repúblicas' . ""na t, . ~- > 
amencanas 1mc1aram as gestões 

1 
, f,} . , Jl. "'- ···. 

necessárias afim de evita.r qt;c R ,"'·' '··· ,·' <M ,,,,· "· ·• 
. . _ uo 74 dt: f,.<,,o, 80 o 90 • C-:i,xo Postal 20'1/• 

o confl!to assumisse maiores pro- ' s A O ,, 11 u t O ' 

porções, hrt vendo cspernnças ele i "''-M -41 

sas ele in va.são elo Pl!,iS. 
Os alemães, que exercem forte ·I 

pressão em direção a Oclessa e 
Kie\', têm traviclO viok'ntos com
bates em toda a e- ·.cnsão ela· li-

8 O Presiclent~ da Rcpúb!icn nha Stalin. 
assinou decreto-lei determinando A impressão geral durante a . 
que a sessão inaugural do Sorteio semana foi de uma paralização 1 

Militar na l.ª Circunscrição seja do avanço das tropas nazistas. 
realizada. este ano no último do-
ming'O de Agosto, dia 31, cons- A SITUAÇÃO NA SíRIÀ 
tituindo assim o inicio das co
memorações civicomilitarcs ela 
"Semana da Pá t-ria ". 

Em consequência. do .avanço elas 
tropas brita11icas na Síria, os 
partidários de Vichi entraram em 
entendimentos com ·,o ·comando 
inglês 'pai:a a oÍJtertção de un1 

Sccçao especializada cm artigos para Noivas 
Linhas Cambraia BapLista -- Creiones 
Cobertores Lençoes - Fronhas - Sedas 

Filós - Grinaldas - Colchas - etc. e O Almirante Aristides Qui
lhem fez entrega, hoje, no salão 
nobre do Ministério da. Marinha, 

t;, MERCEARIA A · .+. da Comenda da Ordem do Cru-i~ 1 
.-< ·. · · ·. i VENIDA i:i 2.ciro ao capitão dç fragata Fo-

arsmisticio. · 
As condiçéí€s elo armistício- con

sistiram na garantia de que a 
Inglaterra. não '· teni pretensões 
territoriais na Síria e no Libano, 
deseja'ndo apenas evitar sua uti
lização pelo inilnigQ; que os in
teresses franceses seriam salva-

Na s1,.1a grande secçao 
· RENDAS 

de 
t: Av, Brigadeiro Luiz Antonio, 2,098 _ (Em frente à ;•'.' rest B .. Royal, .c!a Missão Naval r· 1 . · · ,,, Norte-Amaric;ana, que, durante ':.
1

_'._·_ rim(lreJa Imaculada Conceição) - Fone 7-5453 ,:,·;,!, algum tempo serviu junto h ,Ar-
" Expc . e_nte a .~ macia. e agora regressa aos Es-

i:·, -MA._ N ___ T_E,JGA·.• "B'"ND.J~_,:"'/RANTJ?" :•: taclçs Unidos, t'· .f-.l - · ;•; guardados; que as tropas rle Vi-

, i;;,_:.·_.· Quilo 9$000 ::;: .. :· • O Presidentç da República chi entregariam todo· o arma-
" .... 1\SSiJ.1ou deçreto-lci dé\ndo a se- mento i11tato; qúe··às tropas l)<!ria 

~:~~~~~;!.•"':t-:•~~.:•~:t~;:,t;;-t;:+;:,~,;;t;~~;;t;;t;;t'.;t»~ iUin\.s mla11ão ~o &!.'t- 74 do Es-da..do optai·' pehi · ádc:Í~o ~ii .ri·an~ 

1,ara roque'lé, alva e para toalhas de altar 
tem as mais li nelas, f eifas a mão e a máquina 

RUA.DA LIBERDADE N.º iOO 
Phone i-2-6~3: Sã o I>. a u 1 p 

::.·· -_;,-.;;;;._ 

., 1 
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f edera~ã'o das Conon,-gações Marianas 
! 

CONCEN'l'RAÇÃO MARIANA Ao com1>rar o coupon, neve C. M. na Ci!ria. Na ausência rárlo. Agradece a todos os con-
DE SANTOS . w.mbem o c.·?ug·.regado comprar I do Revruo. Pe. Cursino, que gregados que lhe fize1·am vii;i

,~ma bai;detrola 1\0 })reço_ .. _<l;e f se a~VI!. doeute, presidiu à t~s OU lhe mandaram cartas 
No dia 27 do corrente, 1·ea.h"'- · .$4\10.~. · · reumà.o o seu auxillar. Rev'íno. v-om vot1Js de melho.ras duran-

~r-se-á uma graooiosa coneell·· REUNIÃO DOS Pad-ré Agostmno Men-dieute. S, te a sua enfe-rmi1lRde. Agi·ade-
tr:i.çi'lo ma.ri,;..nJot <'ln s,rnnos. por PRES~OENTES J. O ooru da Oengregação :\-fa·- ce d~ mo,!'tl especial ax orn<;õcs 
ocnslão do cougrts$o Eucarístico rüuia da Penha executou al- que lhe focam reit:.l.!I. 
•{aquela Diocese. No clfa 21 do · COJ'!'ente, 1-61'·· ... guru1 n.úmt;ro de cántic()j:i do 

Dll. capital, irão mil e d-uwn- coira segunda-fefra ITTJ 1uês;~,ba-, · seu eseolbioo repe:i1:61io. Dis
tos congreg·a.dos em um trem e~ · verá a reuiliito d·O{; Presideu- correu sóbre assuntos ma,ria
pecial que sa.iní. da Estação dp. ·tes, d·e Congregaçi:íes da Ça. ·-nos o Padre Mendicute. Entre
Luz às cinco e meio. l!or~. Todos pital, na Igreja de Sfto Gon.- _,g.1res os bilàeteJl de J)reseru;;a, 
os congregados devem levar as ç.alo, às vinte e uma l>e1:ai,;,._ · v-erificou-se 1Wh::lre:m-se pre
~mas fitas e as Congregações de- Todos os Prei,ident~ d~veTâ-0". l)l-:eS€n-tes repr:e6entantes de 
vem levar a s11a bandeira. , b'lv.ar a -·lista dos ci:>Agi·~dos ':l® Cong.Teg~ões da Capital. 

Os coupon.s que dão direito & de .. sua Cong,-·eg·aç-â.o q.u.e v,ão:". Nu-uca. ,hott'i<e twttall· Cong.rega· 
essa. concentracfro já se acha.ni .. íl Sa-ntil:,; A:lem disto, a~eles,; çõ68 re-p1:esentadai;. Algumas 
à venda na Réde da FPderaçiio. à q11e aAnila 11ã-0 entcegaràm a , Co-ng¾"e-l!'aeoos levai·am todos OI! 

rua Rodrigo Silva, lf,1. tias oito lista das Comunhões feftat; pe,. ;sen1vcon.gregad-0:; e fora,m ada-
horas às ow.e e das quatorze üs :-lo Papa em maio, devei·ão-,f.a- v,raadàs. · -
tlczoito lionis, ao pre<;o de oit<>- iê-l-0 nesse dia. O !ll-ellAl,) i,e ~ 
n1il réis, ida e volta incluidos .diga a 1~peitt> da.s pás&líus 

1

. Dt-RETOR DA F. C. M. 
;;, ;1Jmoço e o luncl,l. ' · realizad.a~. ·por cada Co:ng,re.g,'-. 

O trem especial sairá às 5,3-0, çã0. Nenhum 'Pn:-sid-ente dev.e,: Já se acha completamente 
hora.s do dia 27 do co!'l"ente '. faltar a essa reunião. ·r·)'ll•.ótabek-c-ido ,J.l-t sua enterml-
da l~stHc;õ.o da Luz. <),; congrt'· UNIF'ORMI<: l'fIAlUA·NO ·. ~lle_ o Re'Vaw. ~iulre Jreneu 
gados de São Ht>nw !'do e de ·<;:ursnw, S. J ., D1rel.01· da l,'. · 
Sã.o Caetano tiue quizNem eu- Ptir m·dem, do Exmo. e Revmo. C: ·fii. .do ·E~taào de Silo Pan-

"ES'l'RELA DO MAR" ·:-• 

EsUI em cu:cwação o fascíclllo 
n. 0 878 delJW interessante re~ta, 
órgão oficial da . Confcdere.ção 
Nacional da.s Congregaçõe,s Ma-
rianas. 

Todas a.~ Congreg,açõei; Maria
nas do Estado de São Paulo de-
vem as.sinar esta revista, cuja 
redação se acha no Rio de Ja
neiro, à .rua Almirante Balta½!H, 
.n.0 3 (Glória). 

Emporio, Padaria e 
Confeitaria Paraná 

Generos alimenticios, pães e 
biscout<»s tle tocl;ls as q uali • 
d.ide.t - APJ·ornpta-se encÓm· 
mendfts 1mra casamentos, bap-

tisados, "solrées ", etc. 

AVENll>A BRIGADEIRO 
LUIZ ANTONIO N.º 111l7 

PHONE: 7-0553 

trar 110 especial,· nessas res- .sr. Arcebispo M.e.tropoli~t1-no, os :.fu. 8. Revma . .r.t· }>ode ateutler 
~ectivas estações. devem s~. -·congregaclos do. Diocese de ~o- aos -COilg-regac!os toclos os dias. 
n1._1tn,ir -do, mesmo coupo~ q1ie '· Pa.ull:> ·devem, desde, j:í.. il· pre- das lã às 18 horas. na sede 
t\ a, passagem jutegral da vilt· parando os seus uniformes urnn- da F. C. M. il Rua Rodrigo. 
gem. ida e rnlta. Os srs. Prc- cos para e, Congresso Eucarístico Silva, l:il. S. Hevma. pede mio 
sidentes rec:olham O mais ,te- <!_e 1942. Todos- são conv.idados a ser pi·oeurado fora desse ho
p,ressa. possível DS nomes: de US[lr esse uniforme na grande IY.J.· 1-------------------------
taclos os congregados que que- rada de fé que .j;Cl'á o CongreSllo: tr,,. 
rem tomar p;ute nessa. co1:1cei-l- Eucarístico de 1942. 1 ~ 
tração. e :cqinprem os respecÜ- · CIICCU.LAllsB.OLE'l'IIH D-A 

odissea dos Missiona· 
rios do "Zamzam" YQS coupons, pois, pre\'l'•-,«? F.C.M. DE s. PAULO 

'((U~ vai haver falla · deles. pois 
1,1 número de inscritü., é limi- Acabam de sair dois números ~nas1 dcsprrcPbida nos acon- Ao s'ul ela Ilha· ,1c, Santa T-fo-
ado a 1.200. Todos 

0
,, congre-

1 

da Cü·cular-boletim da F.C.M. lecimentos lumultuosos <la lona, 110 dia 17 de abril 0 

·ados que tomarem parte nes- do Estado de São -Paulo. São os guerra veio-nos a nolída do "Zamizam'' foi avistado ilor 
1HL concentração cleV('lll levar números 199 e 110, trazend<> mui- aprnsame11to fio "7-amzam ·· a 11111 <"Orsúrio alemão e eanlH; 
1rn;1. ··Jqnch :r,,~r;i. a jda, pai.: não tos clicbé6 e tel'to intereasi,nte. borclo <lo. qual Vi[ljav,uu 17 mis- neado. TPndo passado. foram 
ltal'el'á. com.u1thão· em Santos Todas ::,,s c,mgregações dn. Ca- sion;.'lrios l'.l·~ueezes do Canad(t. transferidos seus 1iass,1,geiros 
---------,.......,.-- · phal'que ainda não os receberam Uma carta de S. Exeia. para hor<lo do corsúrio, como 

. podem procurá-los na séde daj Revma. ~Tons. Honhome, Bispo I prisioneiros e o "7.amizam" 
Federação. titular de Tulana e vig·úrio posto a pique. 

COLE·TA. PRó SECRETARIA- apoSlóli(:o <fo Basuiolan(l, _vcin D<: bol'clo do corsá · pas. <·:1-
. . esdarecei: e fornecer m:uores 1 . rio ,. 

00 CENTRAL OE ROMA detall~es do falo. 1·am p_ara outro. o "Dresdcn" e 
. dele toram descmlmrcado · n· 

Todas .i,s Congregações ?.Ia- 1 Resolvera-se .o envw desses Fran , .. t . , 1 · , s ª 
, rianas deverinm ter t'<sito uma 1 dPzesetc missionú.rios para ai. · ç.i 1e rn cin,uo~ tm um , · ,

1
. • · 1 campo < e coucenlraC'·lO 

l'Olcla no dia mm1dial do Con- ., 1ssao de Basuloland (Africa, í ,, · 
gregallo, a 11 de maio. Pede- do Sul) pela necessitlàde de 

1

, · Hoj<> <éfipP.r,im o término Ja 
,t Diretoria da l<'. e. :M. que substituir os .sarPrdotcs ale\- g11P1Ta. e eml:;ora vivos torna
essa coleta seja enviada o mais mães interuadqs no início da', ram-se prisioneiros de llit!t-·,. 
dopr0ssa possível ao sr. 2.o guena. · 1 To.cio o m-at-erial porem. d,i 
Tesourei!'0 da Feth.>ra.ção, ,foão Os n1ission:'ll'1os partiram I primeira nm·cs,,lida<le pal'a ·i' 
Isnard, Rua 24 de Maio, 88. de :-.lova Iorque em 20 ,te mal'- j vida ·das missõ-es ,foi ao rnndr:, 

SCJEN'l'IFICAMENTE ! TESO.Ui:tOS ÊSPIR,ITUAIS ço no vapor inglês "7,amzam" I juntamente com o '·Zarniiam". 
! Pede-se enca.reci(lam€nle a tendo sido e8colhido porque' --------------· 

AS SUAS FERIDAS : todas as Congregaçlíes Maria- conSlava que.· viajando locado 

1 

nas do Infrri01· que eu..vic,m por ,irnericanos, viajal'ia sob a IV CONGRESSO DE 
OFTAI,MOLOGIA • Pomada seccaliva São Sebas!iào pon tualmeni e, todos 08 mesrn;, protec:ão ela A rnérica do Norte. 

combale scíentd:comenre roda e ! a soma. dos tesouros espiri- Os jornais americanos por0m 
qualquer afteccào cu!Gnea co,p.) tu ais. o IIÍllllE'l'O ·total de obras alem de estamparem fotogra-
•eiam· Feridas em geral Ukc:os. pias i·ealizadas mensalmente rias do navio. ckr:1m ele ante- Encerrou-se recentemente" o IV 
C:hagas·anligos. Eczemos. Erys,pe!ci !IIÜ< ue ·t· · · Con°re

00

0 de 0ft I l · 
Frieiras. Rachas nos _pés "nos se.os. J)<!IÓs co11gregados d.o Esta.do > ., .11 l rnerano anuncbnclo º = a orno g-1a. 
Espinhas iiemonoides. Que,madu- ele São Paule é. cada vez mais lanibehi que J,)OJ' ele seguiriam As moções votadas e ap.rova-
ras. Enipcôes. Picados cte 

11100
q,.,,os , anüna<iol'. A soma de ohras- armas para as possesJi>ões frau. das foram a.~ seguintes·: · 

e inseclos venenosos. 'pias do mês de fevereiro <lBi;te cezas "dégauliSias•· da Afric,a, l." -- Tornando obrigatória a 

r
'. ~· , ano foi de 9.421.108. As obras __ Acresce ~ue })OI' essa oca- profilaxia da conjuntivite nos re-

~". ...... _ ! ])ias de .:\1ari;o foram de Slao os navios americanüs re- cem-nascidos, cm todo o terri-
_:- . SAO·'SEBASTJAO i 9.5:rn 3!~-. E as de Abril foram 

I 
solveram us!r a _rota '.leio !ado ~~rio nacional; 2.ª --:- exame pe-

, HCCATIVA - AN,i >A>ASIIAHIA 11~_404: .. ,r 'Espera-se que esse· da. Boa E::;pe1ança.. a111da 11ód,co do aparelho visual doses-
":'.. ~ só PODE FAZER BEM I nume.10 v,t aumentando cada n:a'.s, soube-se que haviam eor-1 colares; 3.ª - classes de conser-

1 vez mais. j ~ar10s germânicos ~o. Atlânti-, va~~o da visão c~mo medida de 

. · '9 i NA CúRIA tlcias, po1em. só se clivulga- por defic1enc1a visual, não po-

~ •, =- ; ::a· 1 

Fundada a Fede-racão <da·; 
· Congregacões Marianas · 

,dê Pernambuco, 
Gm uos mais belo,1 e signi- re1n um pooe1·oso au.~r l'7.I 

fica-tivos in<lices do fervor re- apostolado paroquial .e o k '• 
Jigiosu do poYo pel'ltambucano ~ento eficaz da Ação Cl:!óiic.;. 

1 

ú sem clú vida Henhuma. o bri- Pal'a coll.ll,{>.guir i:lste c-o11~'.~ 
lhante movimento mariano no dfil"ato e ll(Ll'a que as Cuilgr,,• 
lí;stado. O grancle ,,arinllo fl de- gações Marianw.; se tornew. u ·o.i 

dicaç~ü que o povo pernambu· coujunto coêso uu qual se.'2. 
c~10 cornrngTa ils suas Con- facil transmitir' e manter o s·;
g;regaçõi.s marianas é eviden- lutar infiu.x:o d.o bem e do fp;•. 

ciado pelo crescente número Yor emanado d.e um organisn: J 

dos que envergam a fita azi1I. central, que d-lstriliua vida er.:. 
Ainda há. pouco foi báixado todas as Conguegaçõe:s. Han,~ 

um decreto, pelo Kuno. e mos po1• hem fun,d.ar a lt1edeu.
Revmo. lJ. Miguel Valverde ção de todas· as Congregaçõ,·,1 
Areebispo de Olinda e Recife: ! Marianas existentes nssta /1 ·• 
f1111cl[ln~lo a r•'e~erac:ão das Con- ~n'.diocese'. b_.,111 CO{(l<> nas rn::·, 
gregaç:oeH :',Janana;;, 0 qual foi e eses suf1 aganeas de Petrou• 
redigido nos seguintes termos: na. Pesqueira, Guaran.buns ::.i. 

,. Convenc-iclos de que O mo- N-aza1·é, de cujos Prela<ios obL· 
vimento }Jariano, espalhado vemos apoio e adesão, Fi<"a., 
prodigiosamente pela nossa f p~r~a'.1to P.W' este De_creto, se,•:i: 

.' • • e , • ' Congregação, cri:ada a Feder.e-, 
Pútria é uma bén,ão de Deus 

I 
p1e1u1zo da autonomia. (la ca<l·.;,• 

que vira poi_·, um <!ique a essa ção interdioces!Yla de Peroo.1i;
on1le ele rnd1!erent1smo .religio- buco, que terá sooe n.esta cí• 
so que grassa 1mplacavel por dade arquiepiscopal. A J.~ed(·,, 
toda a parte e reconhecendo ração se regerá pelos Estatu
que as Congregações :VIarianas tos da sua congênere do Ri,,. 
são 1101 llaluane promissor c.011- de Janeiro com moditicaçõe:~, 
tra o paganismo hodierno da exigidas pelas circunstaru::ia·;, 
nossa soc:iedacle, clesejainos locais e aprovadas por nõs "- · 
uue elas tomem cada vez maior S. Éxcia. nomeou o Revmc.-, 
incremento nesta nosi;a Arqni- Padre Zacarias Tava,res, S. J,,' 
dioeese de Olinda e Recife, nfw diretor da Federação das Con
só nos meios estudantis ou em gregações Marianas e:ti'stente~ 
grupos restritos, mas sobre- na Arquidiocese ele Olinda ,, 
tudo nas freguezias, para se- Recife. 

f 
t 
1 

1 

P A R"A 

DORES DE GARGANTA GRlPPES 
'.f O~ S E S· - CONSTWA,CõES 

BRONCHITES . 

SÃO AS MELHORES POl=tQUE CONT-tM 
G A Y A C O .L ·-... 
PRODUC'TO DO 

LABORATO.RIO WOASAN LTDÁ.. 

...... 

-, 

' ·,j 
i.\ 

CAIXA POSTAL N. 0 472i . SÃO PAUt:.0 
·- I . 1' 

---------------------~-' • ·." : ULTIMA REUNIÃO MENSAL 1 <? _S\tl. F.s~as dua. s ultim .. as no- 1 ap~oveit~1:1.ent_o. da_s crianças que. 

•
llt~~~c:~tlti~CS~·it~~Cfl~i . · "ªIli qua

11
c1.º º vapor já tinha dem receber instrução nas elas-. · · · · , · .· , :No dta 6 d'.~ corrente, real!- partido. . . .. a _ N t ,- e 

i ! zou-se ª reu111ao mensal . ela J;'. ses no1 mais. 4. - adoça o em O I C I a S Em face nisso, os cat,ólicos todas as ferrovias do país, da. 
canadensies inquietaram-se com tabela. para exame periódico dos r . 

.. A.. Juventude Operária Católica a sorte ue seus sace.rdotes e ferroviários aprovacln no Terceiro , 
do Intefioii' 

• pro,;m·aram obter informações: Congresso e em prática na Cen-
francet;a eOlltJ'U Ü deSelllprego as notíciaR a reRJ)eito do '·1/,a- tral do Brasil; 5." - creacão de 

mizam" e.ram desencontradas, uma lei de acidentes de tr~ba1J10 
JUNDIAI' 

._,,_ J. O. C. fralll:eza ,•nir<!ll
frando o pi01· w·olJlema que re, 
presentam os operários mo1;os 
e desocupados que exist,·m 
lltualmeute 0111 grande l!Ualll i
tJaue na l<'ran,;a, estú ü!lll)I'(!-

e-u.udo um vast.o programa U<' 
l!GilO destinado a· dar-lhes tra
bal:bo ao lado de sua preserva
(?.:;i.o cotllra possi veis <lesregra
men tos se éonti1iuarem de;;c•m
JJl'<'gaclos. 

'C1n [JL111l'i.ro csf,irco í,·itD no 
sentido tlo ,,ucarn i1iliame!ll u 
dos 01wr,il'ios as indústrias !'a
}has de pen vai: não seucfo essa 
au.ficienle, pois a ma.iol'ia das 

inc,iúSt.l'i{L; i l'al!Cl'Z..lS t·~i~Hll IJ~~
t;l.Ji:Zl.tclas, u .J. O. C. tH'g,utir.ot1 

mo pl'eparação de terreno parn - · · " · llll.O SP IlOl!Clando sua cmtrad:t no q_ue_ diz respeito ao apat•e]ho r 
cultura. e l 

lJ 
. J O no a )O. da v1sao, e 6." - creaçiio de vi- .PIA UNIAO DAS FILHAS DE 

<!ssa maneira a . . C. Só mai~ t I b 
1 

tl ., ,al'c e sou e-se do , sitadores sociais em todos os am- MARIA 
.em , ~mprega O eentenas de I O<'orricln. 1 bulató1'"1os de oft,0 Jmo'1og1·a. 
operanos pelo espaço cl.e um " ano. · j Transcorreu em data de 24-G-

Ao lado do trabalho feito 110 A ft e n te s n o I n ter •. o r' 1941, o quadragésimo aniversá-
earnpo, muitas vezes longe elas .:li rio da fundação da. AssoGiação da 
famílias foi necessário crear E t d I EGION , Pia União das Filhas de Maria 
aca.mJ,Jament.os J)a,ra refeições "8 an ° G ~ x ARI-0 mteressado em ter um da Paróquia Matriz desta cidade. 
em comum: todas as tarcles r~presenia?ie-propagandista em cada cidade do inte- l Festejando a sig.nificativa data, 
poreni' voltam os operários pa- rmr, aprcc1~remos a~ propostas ele pessoas que em I foi celebrada pelo Revmo. Pe. 
rn suas farníli<-1s. qua1<1uer cidade queiram ser representantes desta Dr. Artur Ricci, diretor espiri

Pal'a qs horas de <l<sscanso f"'lha. ., tua! da Pia União, Missa em 
fo.ram creadas distrações sa- · 
l 

É 1'mpre"'"'l'nd1ve1 n e t t a<;üo de graças, participando 0 

utares e para os ,Joming-os da- • .~. • O n an o, qu~ qualquer. pro- "' · ~t d d Mes[I Eucarística inúmeras ag-re-
queles que não possuem fa.m.í- Pv.:o a seJa 1ng1 a ao DeJ}artamento de Propag·anda 
I 

gadas, que com os seus corações 
ia ou a po8SIH!m muito longe. cio I EGION ARIO Ca'1x P t 1 9849 g- { , " x . • . - ,, , a os a , - , , ~ ao Jaulo - 1 

llo ,·asio pl'ograma PstalJl'lP- e que seJ'. , e , l l t . .J candic os, depositaram aos pés d.a 
r:id" j,

1 
alguma ·coisa sr, t~,

1
;
1 

" a ,q>r senta( a J>C a au on~1ade eclesiástica Virgem. os seus humildes afétos 
r,,aliiaclo: hihliotec·as para a local. Oferecemos vantagens pecuniárias aos nossos congratulatórios: suplicando mer-

Es;i:i~ ,;iio ,l[)licacla:s cm tra- 1101.·tt do <lescanso, tealro com 

1
1 representantes. 1 c&s do céu. paia que esta óbra 

lnl.illo::i geralme11Le rurai~, co- pe,a~ morais, A pedido adianiarcnt(IS , _ de a.postolado seJa mais fecunda, todas as mformaçoes. atramdo os corações daquelas que 

turmas dr; trab1.dl10. 

vivem separadás cta am12i4c <'li, 
RAINHA DAS VIRGENS; 

E por cert-o a "Virgo Pontem., ... · 
derramará copiosas bençí!Gs ,~ 
essa piedosa nssocla~ão e ns StlM 
dirigentes que com tanto empe .. 
nho e zelo vem colaborauclo co1~ 
os trabalhos fumla.mé11t1W& àe 4\J 
anos passados. 

Entre as felicitações por cert<i 
recebid.'\S, pela feliz data, o LE-
GIONARio' a.presenta as sua.s. 

A atual diretoria da Pia trn.lâ<, 
é a seguinte: 

Presidente: Josefina Bosqu!; 
Vice-presidente: Elfaa Siqueirn: 
Secretária: Helena Fernari; 1."' 
Tesoureira: Licita S. Oliveira; 2.-, 
Tesoureira: Inez Pire~; Conse, 
lheiras: Francisca Martin.~ Vil·. 
ginia Ungarelli; Mestra de' N.lVi

Prof. Alice Lamaneres; 



Nôtã I ntetfflfcim·faf1
,. 
! 

ns vanta:ens ~a luta teutn -rnss&i ,LEG~ . AU.t:O 
Deney Sales (~ffl,;;!W,!C~k•;;:;;p!''.E·.@a,!:~Cz!'!-M1 ..... 

O ataque roemão à Rússia desenvolve-se com regularidade, 
trazendo progressivas vantagens militares ao Reich. ANO XV 1 

1 • 

SÃO PAULO, 13 DE JULHO DE 1941 1 NUM. 461 
Apesar dos números fantálsticos apresentados pelo· alto co- I 

Ei~i.t!:~~~;01:~~;:i~::~:r~::r:~~;.o~o~:~ i: :::Er~~i' o e· • 11 H I M B o E A B o 11 A T o R T a· 
penodo superior a.o previsto. a u u .fl • • .. 

· Outra noticia pouco auspícios.a para os a1emaes ê a de que *. 
os russos e.~tp.o incendiando tudo, sistematicamente, quando obri- í 
gados à retirada. Se assim fizerem, efetivamente, os preciosos j 
campos de trigo da Uc.rania, em vésperas d.as colheitas, poderão 
estar reduzidos a cinzas, quando ali chegarem os nazistas, se antes ·1 

não forem feitas as colheitas e os .!)OQOS 'petrolíferos, destruídos 
e incendi.ados. j 

Daí resulwlll o fracasso dos princ!pa-l~ objetivos alemães, quais j 
aejam o tdr;o e o pettól<:a, pan1 alimentar as lutns contra a 
.°fu€"laterra. . . 

Acresce Qlie 1\s populações famintas juntar-se-á o tlesp::nrpc- j 
ramento das forças alemãs. e a perà1i de Inúmeros ch!,'fes, avia
,Jor-es e abundante tnàterlal de guerra. 

Nilo s6 por· !soo o ptolongamento da luia. na _Rússia favotece 
os wiado:s. ·r .. tnbem i.erve ela de verdade!I11, trégua pam 11 Ingla
tt-n-a. qué' ;;esse melo· tempo JXld,C'r'Íl Jomlu11r lnlcirn.mellte a Sírl.i
e consolidar suab posições na Líbia. 

'.É verdade que, como sempre, o progresso das forças inglesas 
na Síria processou-se da forma mais lenta possivel, e nada foi, 
feito ainda para aproveitar a opottunidade e expulsar os ale
mães da Líbia; 

Entretanto, esse lapso de. tempo tem sido aproveitado pelos 
Estados Unidos, já para o aumento da sua produção, bélica, já 
para ass.egurar a defe.sa do hemisfério - 'Orincipalniente pela 
ocupação da Islandia. 

'Além disso a Inglaterra tem sido relativamente poupada pelos 
ataques aéreos da aviação alemã - o que facilita a reorganização 
µe muitos serviços e o preparo, durante todo o inverno que não 
está. longe, dos meios necessários p,a.rn a vitória. 

PARóQUIA DO J~RDIM 
·PAULISTA 

Wheeler, Lindbergh, Mrs. Norris e Thomas, os quatro 
leaders isolacionistas norte,americailos, saudam a bandeira de 
sua pátria. , 

A propósito deste clich6, publicado por uma revista nortJ
americana, observa um dos seus leitores que apenas Mr. Tho-

n1as faz a saudação de forma correta, como é adoptada pe-lo:s· 
norte-americanos. 

Os demais, observa o Missivista, parecem· estár ante!! fa
zendo a saudação n_azista ou fascista. E principalmente o gesto 
de Lindbergh, constituindo, nãc:, uma saudação, mas antes 
um insulto 'à bandeira norte-americana, conclue. 

]g~~::::,:~:~.;:;.:.:t;~~~:J.~'=~:~.1~t,.M)V Congresso Eucarístico . Nacional 
dim Paulista, matriz provisó· A nova Congregação Maria-

ria, às 7 horas. da, manhã, pou· · 
co antes da celebração da mis-

' sa e com regular assistência 
de fiéis, realizou-se a ánun. 
cíada instalação· oficial da Con
gregação Mariana de Moços. 

PJ·esidiu 'a bela cerimônia 

A AÇÃO DO CARDIAL 
HINSLEY 

na tem por seus titulares, co
mo dizíamos, Nossa Senho:a 
das Graças e São Gabriel M
canjo, padroeiro da Paróquia. 

Sua primeira diretoria, fic:m 
constituída como segue: Dire
tor, · o · Pá.roco; Presidente, 
Eduardo Caiubi; Assistente, 
Artur Bortolottl; Secretário, 
Dermeval Novais de Oliveira; 
Tesoµreiro, José Volpi; Instru
tor, Pedro Gomes, Conselhei· 

Tanto a imprensa · sécular ros. Roberto Merlino, Eugênio 
quanto a católica mostraram Narbot e Cláudio Robba. 
grande interesse na_ irradiação Na mesma ocasião, foram 
•·Laços de Paz·• do Cardial ºrecebidos como noviços os jo
Hinsley, na qual ele examinou vens Eduardo Bortolotti, João 
•· a nova ordem" nacional so- Haraldo Bortolotti e Leollardo 
cialista à luz dos seus p.ró- Pereira da Mota. 
prios atos e sob o ponto de : 
vh;ta da doutrina da Igreja. 
A sua crítica foi tão séria 

· que o rádio alemão foi for
çado a retorquir de Bresla.11, 
tnndo sido incapaz de respon
der às acusações tio Car
Jial. Poude sómente limitar
se a insultos pessoais cha
mando o eardial r!e •·beato'', 
"traficante de guerra", etc. 

Pia União das Filhas de 
Maria 

Dentro em breve, mons. ?dan. 
zini irá tratar também, em sm1 
paróquia, da erecção canôni
ca da Pia União das Filhas 
de Maria, contando já, para 
isso, com a boa vontadê· dfl 
diversas piedosas Joveas do 
Jardim Paulista. 

COMO FORAM CONDUZIDOS; C I R C U L A m 
OS . TRABALHOS. DA. JVNTA l · . .-~ 

P EXECUTIVA NO PEll.IODO _ 

DI: JANEIRO A JUNHO das· espernnças dos catollcos ora-, ttente da Juntit, e as altas auto-
DE 1941 sileiroo, relatar como transcor- ridades do Estado e do Município 

amôr e caridade, terra que só 
teme a Deus e que vive a vida 
que busca na sua pidade euca~ 
rística. · 

O relato .sucinto ·de tudo quanto 
já São Paulo conseguiu realizar 
atravez dos .trab&lhos da .Junta 
Executiva, no petlodo .a que nos 
estamos referindo, vai mostrai·- )_ 
que não são infundados os. prog- · 

"Em Janeiro do corrente' ano, rerarn os mesmos seus trabalhos e de seus delegados, no sentido 
a Junta Executiva . do rv' Con- no primeiro semestre do ano cor· 1 de se harmonisarem os interes
gresso -Eucarístico Nacional·.- di-,. rente, .embora de- modo sintétioo.: ses do serviço público e necessi• 
:vulgou, para ciência de todos os_ . ':rio primeiro periodo de sua dades ilnper!osas para que as so
intere.ss.a.d.os no andamento de missão coube-lhe articular os nu- lenidades do Congresso que serão 
suas atividades, relatório· dos tra- merosos setores pelos quais fo- r~aliza,das ~n'l 194_2. a ceu aberto nó_stlcos áureos com que estamos 
bailios realiza.d.os desde a ins- ram divididos os componentes da ou n~o: mas todas em lugares de I afumando que o Congresso Euca
tn ianão, em 26 de Setembro d J ta d ntro &a sábia e medi- ampl1dao imensa onde se reuni- ristico Nacional, ora a cargo de 
......,. d~ :~ 'or:ani.zação que lhe dera rão verdadeiras mulUdóes, o que I São, Paulo católico, não emp,all-

1940· até 3l d.e Dezembro 

1

, . · . jamais se poderia i;i.lcança.r sem decerá quando confrontado com 
mesmo ano. . o SI·_ Arceb1Spo. Met:opolitano e, a decidida cooperação oficial que aque:les explêndidos e inolvlçlá-

Hoje cumpre ela o dever de, bem. assim prov1denc1ar para que ! 1 --'i ·t d. . -ã 6 -- veis certames que reallzara.n os 
d d !tá · da ti - - . ·te d o """' c1 a a e que, n o s nao 

na· ~ualldade e epoi: ~m . vesse ex~cu~ao vdi;mos i _ns l~~- lhe foi negada, mas lhe foi con- católicos de São Salvador, de Be-
confiança qe S. Exc . evma. sa orgamza,ça.o, os quais a as edid I r 1 'á lo Horizonte e de Recife. 
o Sr. Arcebispo Metropolitano e dependiam todos os demais tra.- c de\ em ª .g~ _:,ca \~mo/ 
ii==============;--: balhos para que as atividades da se V ª es~tar s a au o-

Junta se pudesse se desenvolver ridades de noss~ terra, sempre ~ROíPAGANDA DAS FINALI• 
'DADES ESPIRITUAIS DO 

CONGRESSO 
OURO 

PRATA E PLATINA 
de tôda espécie, ao pre_ço 
mais alto da praça, com, 
pra-se. Consultem nossos 
preços. Rua 15 de Novem- , 
bro, 193, 2. 0 andar, 'sala 

23, - São Paulo 

cónt o ritmo acelerado que os pronta.'! ª coteadimJuvatr dtod~st os 
te · d t " d grandes acon c en o a lll en-vem carac · nzan o nes e seºun o id . ·t 1 d te b i t1 sa v a espm tlA a . gen an-

per O 0
• deirnnte. Certame . eminentemente reli .. 

Ass!n1 foi que ficaram encer- Após esse semesh-e memorável gloso, congresso eucarístico não 
rados os prazos d?s Concur~os . para os trabalhos, d~ Junta Exe- se pode despir· de grande -e de 
para a letra e musica dos Hinos ! cutiva, ela poae ter a grande ale- profunda piedade eucarística di
Oficíai do Congresso, e do seu I gría de anunciar a todo O Brasil fundida entre as multidões que 
Escudo simbólico, concursos que : que· 0 IV Congresso Eucarístico são convocadas para, nas praças 
tiveram larga clivulgação aoo ; Naelonal de Setembro de 1942, públicaíl, adorarem, glorifcare:m e 

Construindo Escola-s 1 

quais concorreram numerosos i para O qual foi concitado O povo exaltarem _a pessôa divina de N. 
candidato:. desta cu.p!tal, des:e de São Paulo, se não conseguir s, Je1ms. Crlato, realmente pre
F;st~do e de qu.asi todos os Es- ultra.passar O brilhantismo e ma- sente em corpo, alm11, e d!vlnd~de 
taclos do Brasil; foram _organiza- gestade de que se revestiram os no Aug·ustfssimo Sacramento do 
dos Centros Diocesano em toda t-rês que O precederam; vai ficar seu Amôr pelos homerJS, - a 

lnagur·ou-se, 110 dia 6 do <>or
rc,1,te, o novo prédio da Esco
la São José de Vila Zelina. 

Foi em 1939, num modesto 
prédio, que este estabeleci· 
ruento de ensino iniciou a sua 
missão educativa, fundada pe
las benemeritas Irmãs Fran· 
.::bcanas, tendo como super·lo
''ª a Revma. lrmã Maria Julla. 

Desejando dar maior confor
to ~ws alunos e tornando por
tanto mah; et'icJ{,ut.e o ensi-no, 
resolveram, vencendo obsta. 
culos de toda a sorte, mas com 
abnegação e sac.ríficio de ver
dadeiros apostolos, e ·auxilia
das pela colônia lituana, cons, 
truir o novo prédio escolar que 
na data supra foi inaugurado. 

Às 3- horas da tarde, reuni
dos todos, alunos, Irmãs e pro
fessoras, no patio do prédio 
antigo, deu-se começo ao des· 
file; à frente, uma banda de 
musica abria a marcha, seguin
do-se as crianças devidai;nente 
uniformisadas; 5 alunos tráns
po.rtavam os Crucifixos que 
iam ser colocados nas novas 
salas de aula.· Grande multi
dão em que se viam membros 
l'la colônia lituana, .moradores 
r 1»àroqulanos de Vila Zelina 
acvxnpanhavam os escolares. 

Gentilmente convidados, pe
lo Revmo. Pe. Alexandre Ar
llllnas, para' assistirem.a inau. 
sm-ação da nova escola, com
ll{HWMl t ~vmo. .. CO~elQ 

Paulo Rolim Lour,;iro, Ilustre 
Chaiwel<'l' do ArciLispaJo, o 81·. 
Dr. Artur de Vasconcelo:. e 
Exma. família, Sr. F. Chnrch 
e Exma. Sra. o Sr. Dr. C . .Tones 
e Exma. famllia, o Sr. S. Re
menclus e Exma. Si':!.. e outras 
pessoas gradas. 

Üll alunos, seguidos pdo po, 
vo, entraram na Igreja, onde o 
Snr. Chanceler deu .a benção 
aos Ct·ucifixos, cl i rigindo pa
lavras elogiosas a colônia li
tuana, quA tanto conconera 
para a construção da nova ns
cola, lembrando que já um 
grande filosofo dissera que 
abrindo.se uma escola fecham, 
se cadeias; que a escola é a 
grande transformadora de ca
rate.res encaminhando as crian
ças para a senda do .bem e da 
virtude. 

A escola leva aos espiritos 
luz rutila e viva da instrução, 
- é o facho luminoso que es
panca as trevas da ignorância, · 
transformandó as cianças de 
hoje nos homens validos, for
tes e consciêntés de amanhã. 

Lembrou Sua Rev'ma: o pa
pel relevante do católicismo 
na difusão do ensino, pois em 
todos o·s tempos ao lado . de 
uma igreja ou de um mostei· 
ro erguia.se· sempre uma esco
la. 

Falou alncln da alegria que 
sentiam os pais em confiar a 
eâ\l~ 4t atai tW}QI a \UH 

escola católica qu.c nloin da a Província eclesiástica, ficaram c,omo digno continuaçlor tlo es- Dívin!ssima Eucaristia: 
instrn!;iiO miuistra o ensino re. constituldos todos os Centros Pa- forço magnifico do povo _bra·st- Por lato foi que S. Excla. 
lígioso, para culti\'ar neles as 1-oquiaLq clu. Arquldiocese; ficou )elro pura que sua pátria cristã Revma. o Sr. Arceblspil Metro~ 
Virtudes, o amur de Deus e a constituída uma sub-comissão ele . afi.11ne o seu amor e u, suu, inde- politano, quiz iniciar 11 obra 
Pátria. Ptopaganda para a organização I trntivel f!da.lid,ade à fé tradicio- imensa da renovação espirlt-qal 

Louvou os esforços do Sr. de pa.lestras semanais rudiofóni- nal que a vem cond'uzindo, nos do povo de São Paulo por ingen
Vígário, Revmo. Alexandre Ar· cas, umu. u. C111'gO ele destacados séculos, sob a aclamação univer- tes traba.lho.s de ordem espiritual 
minas, das Irmãs Franciscartas oradores da Clero e do laicato ,,~ui du terra de Santa Cruz, terra em toda. sua VI\Sta. Arquidiocese. 
e dos paroquianos pedindo pa- c:i,tól!co e outra u cargo de llus- bendita de paz, de trabalho e de I tendo-se aproveitado da reunião 
ra todos us bençãos de Delis. tre.:, senhoras_ e se~orltas dos ! liberdade, te1Ta onde impera o de São Cl!-Tlos, de todos os Exmos. 

Em seguida o. Sr. Ch_anceler, 1 v:'.mos sodallcios temminos; Sua 

1 
Revmo. Pes. Mis~ioná1•ios, .E•! Excfa. Revmu.. o SI'. Arcebi~µo J;. l J , · )' 
demais pessoas presentes, di- j Metr-opolitanu visitou oficialmen- · .;XpU 80 ( e . SUa ( lOCeSe.• IUOrre 0 
.rigir_am-se· ªº pré<lio esco1iu· I· te as as~ciações do c_omércio e I Arcebispo polonês· 
onde foi dada a benção 4s sa- das._ Industrias de Suo Paulo; 
las ele aula. colocando·s_e em J várias foram as oportunidades Na dioccsn d~ Plock, ao nor- da "Gilstapo" expulsou o A1'· 
cada uma delas' um Crucifixo. · de aproximações entre o Sr. Ar- te da Polónia, atualmente m- cebispo, Mons. Nowowiejskl, 

o Sr. Chanceler teve pala- cebispo e do Monsenhor Presi- corporadn ao Reich, a polícia ancião octogf?nário, o qual 
vras de elogio para as novas ----------------------,-------- morreu na cidade de Dzialdo
instalações do prédio construi- - Solene abertura das Santas Missões wo, ª caminho ª um dos cam-
do segundo os ultirnos requesi- pos de concentração. Desse mo. 
tos da pedagogia moderna; na Paróquia de s. Januário do, uma das mais antiga's Dio-
·compôe-se este de um .só pa- ceaes da Polónia, desde o ano 
vimento tendo um Gabinete da da Moóca de .1076, em que !oi fundada, 
Diretoria e quatro amplas 8a. R , d 1 6 . Pá p Ml · isto é, há cerca de dez séclt1011, eal1za·se, om ngo pr x1mo I Revmo. .roco, RR. P . s-
las de. aula fartamente ilumi- ficou agora, pela primeira ve2;, (13), às 17 horas imponente sionários, Associações religio-
ri'adus e arej~das. pro_cissão de trasladação da sas e pelos fiéis do populoso destituida de seu Pastor.. AG 

Dirigiram-se todos em segui- imagem de Nossa Senhora bairro, e, em seguida haverá mesmo tempo f<>ram expulaoa 
da, para o pateo onde os alu- Aparecida - Padroeira das sermão e benção com o San- os professores e os seminaria, 
nos, sob a regência da .. I.rnrã Santaa Missões em preparação tíssimo Sacramento. tas que restavam no Semmá, 
Maria · Marcelina, · entoaram de; ·rv Congresso Eucarístico Para esta manifestação de rio daquela cidade. Em Ploek, 
diversos cantos escolares, en- Nacional de São Pau/o, - de- fé os Revmos. Pároco de São onde há numerosas igrejas, ho
tre eles· 11 Avante Mocidade". vendo a mesma sair da Igreja Januário, e Reitores das Igre· je, s6 uma está aberta, sendo 

Seguiu,se o Hino Nacional .da Divina Providência à Rua jas de São Francisco de Assíz, o culto ministrado pelos dois 
cantado entusiasticamente pe- Vandelcoque para a Igreja Ma· (da Rua Dom Bosco) e da Di- únicos sacerdotes, que ainda 
los alunos e por todos os pre- triz.. de São Januário da vina Providência estão convi- ficaram na cidade. Assim, este 
sentes. Mooca. . _ . . . dando, com_ grande empenho, importante centro de vida re. 

E a bela festa. terminou com· A..J.)ie(!Qs.a'Jn..i:ag_em .de . .Nos";,iii, 9_ povo da Mooca afim de to-

1 
lig:iosà na Polónia, <lhama.do. 

v'lvas a Sua Suntidade o Papa Senhora Aparecida será rece, mar. parte ativa na &Taiidiosa há séculos, "Pequena Roma"• 
• '4il Jinil.1. »1aa ~ IareJa lwi~ .P~ ~ ~i JJ.11,~ pei.. a~emi• 



Ano XV Diretor: 
PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRAJ_ 

SÃO PAULO, 20 DE JULHO DE 1941 
Oi retor-Gerente: 

FRANCISCO MONTE)RO MACHADO Num. 

OOAG:~~::: ':=:re::.0: 1Campan~a du OUm ;pró Calice ~o IV Con~ressu [ucarísticu NaciUflal 
Asia Menor, vem por em foco o 
delicado problema dos. Logares 
Santos e do Santo Sepulcro. Co-
mo· se sabe, a Igreja sempre se 

Alocucão do Exrno. e Revrno. Sr. Vigãrio · Geral , 
esforçou por que os Jogares san- Terminada a Campanha pró 
tüicados pela viela terrena e Pai- Ostensório do IV Congre::\So Eu
xão de Nosso Senhor Jesus Cris- ca.rístico -Nacional, ,inJcia-se ag·ora 

a Campanha Pró-Cálice. Inaugu
ro ficassem ao ace&~o dos fiéis,' ,rnu-a s. Exci.a. Revma. Mons. 
garantida alí a plena l!llerda'!,e EnH:sto dt> Paula, Vigário Geral 
de r·eali7.acão dos atos rf'Ugiosa,i d,1 Ar4uitlio1:esl' •" Presidente da 

· . . .Jnnt.a r-;xecul,lva llo IV Congtes- [ 
no :lmb!ente tl,• n·spt·llo qw· os ~o l!;u"arístic:, Naeional. 

deve cercar. Mais ainda, a Igre- , Com esse fim pronunciou Sua , 
ja sempre considerou com horror Excia. Revma. brilhante oração ) 
a, possibilidade de esses lagares I ao microfo_ile ~ Rádio Excels!or, , 
:serem privados dos monumentos a qual t1ansc1evemos mtegia!

veneraveis' que neles se encon
tram, desde que venham a ser 
habitados por um governo hostil. 

menta. 

Católicos de São Paulo! 

Já se aproxima da sua bri-
Ora, emquanto é cada vez lhante e majestosa realização o 

maior o número de judeus ali lo- IV Congresso Eucarístico Nacio
calizados, parece que a Ing!a- na!, na Metrópole Paulista. 
terra e a Itália rivalisam em I O que vem sendo o zelo edi:~-

cante com que Sacerdotes e fieis 
promesso:i, garantias e amabilida- 1 se entregam áos trabalhos prepa-
des para os arabes. Assim, per-1 ratór!os ~ess'.\ gigantesc~- par1z<1a 
gunta-se o que se pode esperar, de fe, vos Ja o conheceis, atra
depois de normalisada a região, '1 vés do no!iciário quotidiano . e 

· das exortacoes continuadas e pie-
caso tais promessas venham a i dosas dos ·vossos venerandos pá-
ser cumpridas.M rocos e vigários. 

No seio delisa vibração extraor
dinária, gira um só pensamen

Há leitores que entendem que ; to e' palpita um só desejo: .a 
o LEGIONARIO exagera, quando, 1· maior glo1•ificação de Jesus Sa-

. cramentado, em terras de Pira-com toda a severidade, condena I tininga. 

os erros doutri~rio~ do totali, 1 Nem 11111 apelo ficot;: sem eco, 
ta.rismo. Parecer-l11er1a que a c·a.- 1 nem. Ll!\~8. can--.:r ... ~!\:\ st ~li fcH-: 

nil, disputando com alvoroço a 
primazia no esforço, no trab?,!ho 
e no sacri!'ício para a maior exal
tação da Divina Eucaristia. 

Até mesmo nas casas de ca
J·idade, nos asilo~ de amparo ã 
velhice e invalidez. é de C'omo-

ridade exige mais brnndura, · e i 
que a.ssf?n é preci.so · falar com 

cidade de êxito. -j 
As Com!ssqe_s :J)!i.roquial,s d~sd~:.··. 

ràrÍt-'SÍl'l'Íás '\Ítfa1i'.~'bi"'1dadiis~fuúl;.1:i, 
tlformbs, não recusando siquer !' 

os :maiores saeriffcios na propa- ' 
ganda du c,i;i;Jrcsso e na· ·aq_uísi- ! 
ção dos meios imprescindíveis ! 
para o seu maior brilhantismo. '1 

~"'-~""~:•,-:~::·:~ i'l:littiôs-qttirt~"" . ':,_-,,cc.. •. · ;-. 

· Entretanto, a verdade é · que 
tais leitores· não estão habituado~ 
à ~anta liberdade de linguagem 

com que- procedem jornais cató
licos de outros paises. Temos, por 

(Conclue na 2.~ !)aF,) 

re. Tomé 

Os colégios católicos de ·um e 1 

de outro sexo agitam-se dentro j 
do· mais puro entusiasmo juve- , 

f ernandes 
Jubileu de Ouro de sua 

profissão religiosa 
t bastante connecrna cm :-;ão ! cm scg·uicla designado para São 

P,\ulo a figura simpática do Pe, ' Paulo, onde se acha há perto de 
Tomé, Missionário do Cor:i,;.:.o '-" 20 anos. 

ver o interesse dos pobrezinhos 
em querer emprestar sua colabo
ração ao Congresso, quer median
te piedosas· orações, quer ofere
cendo seus sofrimentos, · dores e 
Infortúnios, quer tambem .contri-

buindo pcrlocttcamente com o 
abençoado tostão que mãos cari
dosas lhes depositaram nas mãos 
trémulas, para lenitivo dos seus 
sofrimentos e ela sua desdita. 

Merece; no entanto, particuh,r 
mencão a camuanha '.'Prú Osten-

mção perene a Jesus sacramen- disposto a ofertar o ouro, as jóias 
tado. custos.as que lhe recordam fa7.cs 

Mais do que o ouro e as pe- risonhas da vlda ou· represontam 
drarias, hão de luzir no' majesto- laços e amizades qt:ie l1oje apc
.~o Ostensório as almas dos ab- nas se unem através de uma 
negados doadores. 

1 
grande, suavt> ou quiça j.JungeLJ.W 

católicos de São Paulo. saudade. 
1\>l.l.ís uma vez, a Comissão Exe-, Pódt• muito beru sn qut·. r,,.,, 

oul.iva do IV Congrt>&~o Eucnris- tivos df' sobejos legítimo~, i, ,:.a.
tico Nacional, vem, pelo seu obs- grado8, lhe tenha sugerido a re

: curo presidente, apelar para a servar para o consolo e santa 
1 vossa piecjade e bater à porta da recordaç~o, algum objeto de ouro 

1 
vossa 'peculiar generosi~ade. . ou alguma' pedra custosa que 
, Precis,amos de confec10nar um sempre iluminam um passado 

\ cálice_ precioso para servir na repleto de inefáveis rnminiscéu
'i solene Missa Pontifical que o cia.s. 
. Eminentíssimo Sr. Cardial Lega-
' do celebrará no dia do .encerra- Convenhamos, porém, que mais 
i mento do Congresso. preciosas se tornarão essas pie-

dosas relíquias, se convertidas 
Esse Cálice precioso que se des- i 

em vaso sagrado para o Sangue 
tina a guardar sangue divino de divino do Cordeiro de Deus. 
Nosso Senhor Jesus Cristo, ·no dia 
memorável do grande certame de 
fé, deve ser feito com o our52 e 
a generosidade da nossa gente. 
· Melhor repositório desse Sangue 
divino não pode haver do que 
aquele feito por todos os cora-

Mais do que uma saudade jus• 
ta e santa, vale e aproveila o 
fervor perene de uma prece elll 
f.avor dos que no íntimo dos nos
sos corações sempre tiveram lugar 
·de preferência e predileção. 

ções dos católicos de S. Paulo. Por isso aquí está o humilde 
Na hora solene q,o ofertório, presidente da Junta Executiva, 

quando S. Emcia. o Sr. Cardia'l calorosa e mui esperançada:n1en
Legado levantar o precioso Cáll- te apelando para a vossa prover

: ce para a oferenda, com quanta vial generosidade. Ma~dai o vosso 
satisfação poderemos dizer a su- ouro, as vossas jóias e pec'ras 

: blime prece litúrgica: "Offeri- preciosas para a feitura do Cálice 
: mus tibi Domine, calicem saluta- do Congresso. Enviai" tudo isso 

·: ris". Aqui está, Senhor, o Cálic" 
1 

com o mesmo desprtndir.1,.>;;l., ,; 
·; d>1. s:\lvu.ção. Nós vo-lo oferece- · csp,rito de fé que sempre c'1!·«-ce
i inos, suplic.arido da· vossa· inefá- rizou a piedade da gente da·· Si:ío 

:.:i: r~,) .?[~!!t~r.if1a. _lt,, ,~,:l:~!r~?#<>, d~, ?'ª~~- . .,. ·- ,_, .. , _, ·-:... , 1' .• 
, i'.líts: 1r~_:s,lttfM. · ·" ,. ·· · ::,·· · ~em mais uma glórificaçú0 u 

.. 
1
. No augusto momento , da ele- Jesus sacramentado · como Sçní 

· vação, ó Cálice precioso,· conten- tãmbem mais nm ~noli~·0 riara 
do o Sangue divluo do Redentor, merecermos as inefáveis g.:-.1<,ci~ 
há-de ·ser erguido numa aclama- à.o -Coração EÚca1istico de Jé'~us. 
ção vibrante .a Jesus Sacramen-

sóri.o", já ence\-rada com .mag
nff!go resultado. Acompanh.ando 
o ouro e as pedras preciosas, os 
piedosos ofertantes e11vla1·am seus 
corações cheios de fé, para que 
palpitem de continuo, numa ado-

tado e a todos os congressistas ~ Certo de que este apêlo scri 
i atestará o espírito eminentemen- acolhido com simpatia e alvornco, 

imploro de Deus todas as·1_cou,~)te eucarístico da gente <ile São 
Paulo. lações e todas .as bençãos parn o~ 

i o Cálice sustido pelas mãos do generosos. doadores, benr:i'tos 4ue 
. são, na terra, o penllur :,:;;- c:rQ 
1 

min!stro de Deus diante da mu1-
. tidão devotamente prostra.da há- da felicidade com que Nos.•;o :Je~ 
! de ser como que a síntese de todos nhor lhes há-de prem~ar, 110 cúu, 
1 os corações paulistas nele fundi- o esforço, o dcsprendunent,l " Q. 

1 

dos, a cxorarem do Altíssimo em I nobreza ele sua. acrisolada fr, . 
, nome do Sangue do Cordeiro Di-

vino, para a nossa Capital, para . • • • • • • • • • • • • • • • • ~"' • fj 
· as nossas Famílias e para cada 1 
um d~ nós em oarticular, ' 

Irmãos d!letíssimos. 
Póde muito bem ser que entte 

os que me ouvem neste momen
to, haja quem ainda se não tenha 

Os donativos devem ser eEna4 
dos ao Presidente da Junta Exe
cutiva do IV Congresso Euca
rístico Nacional, na Cúriu .Me~ 
ti;opolitana, Rua Sant"a Tcreza, 
n.O 37, 

Maria, Sacerdote· por todo3 os Grande é o. cfrculo uos am1gos '1 

títulos digno da estima e do 1·es- e admiradores do Revmo. Padre A 
peito que lhe tributam os fiéis, o Tomé Fernandes, muitos deles a 
Revmo. Padre Tomé Ji'ernandes lhe deverem inestimáveis benefí· 
comemorou a 16 do corrente o cios espirituais graças ao zelo com 

atividade patriótica de P 9 Cferewski. 

50.º anive1-sário da sua. profissão que sempre S. Revma. desempe-
religiosa. nhou o seu ministél"io Sace1·dotal. 

Natural de Manzaneda, na Es- Pela passagem do seu jubileu 
panha, fez os sem, estudos nesse de 111·ofissão religiosa, foi S, 
país, professoran'do a 16 de Ju- Revma. multo cumprimentado, 
lho de 1891 na Congregação dos tendo o Revrno. Cônego Paulo 
Missionários Filhos do Imaeulado Rolim · Loureiro, Chanceler do 
Coração de Maria. Sete anos de- A1·cebispado, em nome do Exmo, 
pois era ordenado Sace1:dote, vin- e Revmo. Sr. Arcebispo Metropo
do dai a algum tempo para o Jitano, baixado um aviso em que 
Brallil, onde l1á 40 anos exerce recomendou tão ilustre Sacerdote 
com zelo o seu ministério. Esteve às 01-ações do Revmo. Clero e 
primeiro em Pouso Alegre, sendo dos fiéis. 

Educação sem Deus 
O "Tablet'', em ~rtigo dei Christopher Dawson escreveu 

fundo, discutindo a necessida- no seu "Progresso e Religião" 
de da educação religiosa diz alguns anos antes . de Hit!e,r 
"que o culto imoderado d.,1. li- sn bir ao poder "parece que 
berdade signi-ficará a morte novas sociedades estão-se for
das educações, mas que é uma mando que desconhecem a bi
verdade evidente que se o pro- erarqufa de valores, a autori
fessor não deve impor um dade inteletnal e a tradição 
ponto de vista ou diretriz de social e rel!giosa, e preferem 
vida de preferência a outro, en- viver p1:esentemente nun;ia sen
tão é claro que ele não deve sação de puro cá.os. E obvio 
ensinar. Poderá haver a.rgu- que uma civilíz-,,i,ção desta na· 
mentos em favor da libercla- tureza nfto oferece promessas 
de, ma.'3 este .llilo serão casos para o futuro exceto a da 
que requeiram o sistema da desintegração social". O "Tra
educação. Isto não é mais um blet"' opina que é este mesmo 
sistema de educação do que vacuo da educação moderna 
dormir debaixo de arbustos que certamente deu oportuni
seja uma nova forma de arqui- dade i\s obscenidades- da edu-
fotun.". üiz Q, .E:._~ O!!G~-~ta. 

.1 

Ignácio Paderewski, o grande 
patriota polonês falecido a 29 de 
Junho passado, em sua atividade 
de defensor da Pátria, não obs
tante sua avançada idade, não 
cessava de trabalhar em pról da 
Polonia e de seus aliados. 

A convite do Secretariado do 
Departamento de Finanças dos 
Estados Unidos, Paderewski, pro
feriu um discurso, no dia 8 do 
mês pass.ado, irradiado por todas 
as em!s.soras americanas e diri
gido a cêrca de 5 milhões de ame
ricanos de origem polonesa, 
Neste discurso Paderewskl subli
nhou a neeesldade de apoio ao 
recem emitido empréstimo ainerl
c,ano para armamentos. Assegu
rando, logo ao começo, que a co
Ionia polonesa, nos Estados Uni
dos sempre se destacou por seu 
caloroso patriotismo, o Sr. Pade
rewskl, entre outras cousas disse: 

' 1 É claro que o vosso País pôs
se resoluta· e frimcamente ao la
do das nações que lutam pela 
democracia e pela liberdacile do 
mundo." · 

Referindo-se às palavras do 
Presidente Roosevelt, ·apoiando-se 
em fatos sobejamente eonhecidÓs 
de todos, declarou que será tardio 
pensar em defesa dos Estados 
Unidos, quando os alemães já 
tiverem fixado bases no Atlantico, 
podendo, delas, aterrorizar a po
pulação deste hemisfério. Agora, 
~oa CQ.i.Ze&lia.1' ...i.uceram@nte 

Seu último discurso nos Estàdos 
Unidos 

migo nos ataque. Ensina-nos a ex• 
, periência que, quando o inimigo 

ataca, a defesa já é tardia." 

que o c,sforço bélico ela Grã-Bre- N;is suas pegadas ·seguem os si
tanha, foi retardado no começo cário.s, cuja única finalidade ê 
desta guerra. A resfatência hc- aniquilar a riação vencida, que
roica que a Polonia após aos .in-J brar sua resistência moral e exer
vasores, em 1939, suscitou a ad- cer a rapinagem mais brutal." 
miração geral. Porém, foi neces- Passando à questão dos pre
sária a catastrofe da França para parativos armamentistas des Es
que tanto a Inglaterra como todo ta.dos Unidos, disse o orador: -
o Império Britanico compreen~ '' Por maior que seja o entu
dessem que para salvar nossa, ci- siasmo ou mesmo o heroi.smo, es
vi1ização do aniquilamento, era sas forças morais não podem su
p1·eciso nãó só o esforço do Es- perar a maquinaria mortífera da. 
tado e das Forças Armadas, mas, guerra moderna. Um avião cons
antes de tudo, a colaboração de- truido tardia.mente, antes de al
dicada e coordenada de todos os çar o vôo, já cai destruldo por' 
seus cidadãos. O clarão da guerra bomba inimiga, no seu própl'io 
torna-se cada vez mais visivel aerodromo. Na guerra-re!âmpa
neste litoral do Atl.antico. os go não se deve esperar que o 1111-

Dirigindo-se diretamente aos 
cidadãos americanos, iludidos pe
la propaganda do · i~olacionismo, 
Paderewski constatou: "AquelC's 
que vos dizem que a defesa deste 
País devi.a começar em vossa ter
ra, quando o inimigo investir con
tra vós, parecem não se aperce
berem da. destruição resultante 
da guerra total. Não refletem, 
igualmente, que a vossa atual in• 
dústri.a, a vossa agricultura, as 
vossas rêà.es ferroviárias e todos 
os que contribuem para a comum 
vitória, trabalham ein paz e se
gur,ança. É preciso, é indispensá
vel, aniquilar o inimigo, antes que 
êle consiga chegar às vossas 
costas." 

coraçados e submarinos alemães, 
já há tempos. cruzaram as ág·uas 

· o hemisfério ocidental. Apro- Miséria nos ca:p1pos de concentração 
veitando-se da inércia da Fran
ça, os alemães estão estabelecen
do suas bases de assalto, cada 
vez mais próximo do litoral ame
ricano." - Referindo-se às ques
tões polonesas, Padercwski assim 
se expre&sou: "Na· guerra atual, 
dentre todas as nações do mun
do, a Polonia foi a mais dura
mente sacrificada. Por isso mes
mo os poloneses adquiriram maior 
experiência. Sabem eles perfeita
mente o que significa a invasão 
arnui.da '10li pi\.isis tota.litário.s, 

Foi recentemente divulgado um 
relatório sobre as condições nos 
campos de concentração n~zistas 
na Fra.nça ocupada. · · · 

Se em toda. a França. ocupâda 
a miséria é geral nos campos de 
organização a miséria é exa:ema. 

O número de internados cresce 
con.stantemente mal havendo es
paço para alojamento não haven
do em absoluto par.a. exercício ou 
passeio. 

A promiscu1dade , absoluta: 
llQ mo.imo i;:am!XI perauu1ei;:em 

homens e mulheres, crianças, jo. 
vens e velhos, pessôas boas e de 
péssimos delitos. 

Não há absolutamente hospi
tais e enfermarias para os doen
tes que são muitos: falta de lli,. 
giene corporal, de precauções au,., 
mentada o número de doentes o 
a mortalidade cresce. 

Há pouco ou nenhum abJ:l€Q 
contl-a o frio que é' rigoroso. 

Os campos estão cheios de ver
mes e parnsrtas e animais sadias 
mfest~-.tl.Q Q\ll'iJl.te "' ~ 

'(. 
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í:fõMAtHRIO CATOi.lCO COM 
APROVAÇÃQ ECL.iESIÃSTICA 

R~ri' lm:leul:td.1 Conceição. 59 
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·Telefone, 5-1636 .. , 

Aitõ : ~ ,. .. .•. • 0 ~ ª 
" ex.te1'Jo1· • • • • • 

Semestre .• • • ., • :• • 
" l'Xt0ri01• • , 

Núrµ.~o avulso • .. .• "
~frazado ~ . 

15$000 
2fi$000 
8$000 

13SOOO 
s:rno 
$400 

frog:amos aos nusaos as,iloan
te~ comiinlcarexn a mudança 
ílé' !SSi.W -ali.dt:r~o.e par:;i a Cal
;r.a Pwtal, ~8Hl. 

ANONCIOIJ 

f@~m tab~a f>em ci,mprcmlaar; 

Nfü.i 1rnbiicamt.e coiaboração 
de pe.~a.: e.d:f'allhae ~o nosso 
_i;iwad.-g d@ i't.Clatoresi. 

O L.Et:IONÃRIO tem o má· 
<t:lmo prazer em receber vi.S'itas 
:'t~ instalações de sua redação 
e ofi<l.Íua, m:as pede que não 
~ejam as mesmas feitas · nas 
.2'as., 3as., e 4as. feirai,!, por exl-
1,!ê:UC~'l do S81'Vlço. 

COMPRA-SE 

OURO 
.; PRATA de qualquer es
r*cíe, Anteii de vender seu 
OU P.O ~ de seu próprio ln
te_r-~~~e comwltar os'nossos 
weços. Avaliações gratis. 
·r:,mlli'm eompro prata, cien

. trEÍlH'a;; e ouru baixo. Rua 
S.:io Bento, !:i49, '1.11 anpa,· • 
,,ala G, próximo ao iargo São 
Bento. - São Paulo. 

COMfNTANDO ... ....,_..., _________ ~ 
AS ENCíCI.ICAS DF. LEÃO XIII 

N,,o >«· podP ,ianmls lamE>ntar 
a.ufiêit:Jll1,men~e · em gPral a lg~ 
1,01·,,n,..h, quE> exL~te a respeito 
:las erwit-licas papal~. É verdade 
~ue o:: Inimigos dei Igreja füzem 
:m torno deste.~ documentos pon
;ifíeios a c:l.'.t1~~le;t e eficiente 
'c1:m;paJ'ilí,1. do silêncio", quE> for
Il:1 nm nmbienl,• opaco e atono u 
1olta da.~ cliretri:ze.~ da Santa. Sé. 
Via;; é tamhem _verdade que, nos 
Jr6prios rnP!os cat6Jico/,:, não se 
:iota, mult.<is vezes, aquele .lnte
rt·s,;,,, riue deveriam despertar a.~ 
:ncírlica,~. Afinal de conlus. o 
Papa é o intórprete autêntico da 
:loutrina cat61ica, e 'do modo co
rno essa doutrina deve sel' upll
~:1da i,s realidades conUngentes 
da vida: poi.s niio basLu a.penas ' 
1.Jem -conbccer- o.~ ensinamento~ da 
rereja, mas é preciso saber ap1i· 
t:!'.-los c!Dm opor-tl.l.l)idadc, para 
evitar que os princípios ventlA,lll 
li iel' traicla& na prática. 

F>elilm1ente, escapou à, regra 
13erai a portentosa "F:erum No, 
v,u·um", cuJo ci.ucoenteniü·lo ora 
:1t1 fe.steja. Esta Enclclica, por 
r.s.twsa da gravidade das questões 
que agitavam u sociedade, e das 
?,oiuçüe;; admirávei~ qUE> trazia, 
'nl'lo poude ser ocultada, E> ,,;e tor
ÍloUA1. ruais conhecida de toda~ 
.&.s enciellcas. Ent'retanto, se a 
"Rerum Novarum" é a mais im
portante encíclica de Leão XIII 
porque versava sobre os males 
m.ais agudos e lminentes da. époea, 
l'.láo se pode d!Zer, contudo. qut> 
Beja doutrinari..'l-mente a mais 
importante, De fato, se se tiver 
o trabalho de estudar as outras 
l!l'ant!es encíclicas de Leão XIII, 
verificar-se-á logo que e8te ad
mirável Pontifice desenvolveu ne
lM um corpo organlco e slste
inátlco de doutriita da quaJ a 
"Rerum Nova.rum·• é apenas um 
oopitulo, exlraordlnárlo, sem dú
vida, mas que ctne seu ilPntldo 
roals profundo P mai~ fecundo, 
e, mE>smo, sob pena de equívocos 
grave.~. 

O próprio V,ão XIII qulz ob· 
vii\!' este inconveniente, e escre
Vêii, em 1902, a sua pem)ltlma 
i;.1círiica, a "P,i.rvenu à 1a 25me. 
1tunée". redigida oficialmentP em 
tr-ancêa, em que ele apresenta em 
Unhas gerais de suas enciclicas 
prtmdpais, e lhes assinala o lugar 
ViiO oonjunto de suas idéias, Esta 
eniliilllca, não é u cúpol1:1 de todo 
o mteina. contem uma notável 
teologia da História, em que se 
~ a implantação tla aivU!• 

J ,\ ·' 

Costuma-se diz,,, qi1e · no: "S"ra:i.il' 

,'fli,g ·'há. here!llàe .. • Alnda que feche· 
mos QI olhos ·ao protestantli1mo e :10 

espiritismo,. entret~nto ,tão ... ·au~a~io
!1O9 em noá!lCIII cllal!, ainda q1,1e oQntl
iluemos a ignorar ás grandes her11iae 
sociaie que do o liberiliiimo e o 
tot:illt:1ri2mo, a1nd:a'que ponl111e1011 dt 
Indo. o· trabalho da maçonaria.-q1,11 i 

uma corrent.._ ;ujt@ntlQ!Mnen~. h1r~tl

c·::1 e foco ·dfl heresias, a lli&erçio não 
é v~rdàdeira, Com efeito,, há u~ll 

vez disto chegaremo.e a etícont.r•ilr, co
mo reiiduo comL1rt1 de \i.d.ic e·ec11c fi. 
gurilt de imauinaçio, um conceito 

ma_is ou m,enos prec:lso, que devemoi 
oxaminar, 

lnJuriocomente, cá'luniosamente, 

,/ .. 
GQrí10 Jamais nlngÜelti se p~ntewl.l; 
com um ierrh,e:.lilho .11lv11r'ri'olí liuiti's, 

~ci"''º atelltade. ~xàto 'de que ç "~ª' 
rola" é :iqulli:i mesmo, 0 que prova 
Isso, senlli:i q11e cartasi almu e,cc:e· 
lentes perder,1rn compleamente a ni:i-

. contrari.indo toda a evidência dos çio da realidade, e I fwrc;:1 de, ouvi-

fatoe, -o público entende ·que encnrna rem, diJ:er 11ue o· "ctilrola" i iu& 0\1 

bom o __ tip.o, do"' cari:il:.t", por. exemplo é ,aq11ilo, :.ic.:ib.;ram pÔ~ ·' achar qi;i., i 
_1.1m .homem magro c ei.quiilido, de mumo? 

iongau pernas um .t;:into sinuosos, que Certos trabalhos que ~,ma iiu ou·· . 
;,_nHli,S são .:irrastad;:is pelo corpo do tra· vez se leem sobre. o moço catg• 

série de idéias que, no fundo, são que servem para o carregar. Seu pei- lico não concorrem par::1 desfazer estct· 

perfeitamente. heréticas, que) . impli, to é curvo e 'estreito, e, ao longo idéia. As. suac grandes virtudes de-

cam na negaçio dos prlnc:ípic.Hi mais, delc:, pendem dois braços IQlll)ilítH:os. vem ser a m,itnsldão, a docilidade, a 
essenciaii: de noisa R~igíão, e que "P~11dc:m" {: i.>crn a p.il;:ivra, pois qllt conformidade, a prudôncia, Nenhu-

entretanto circulam porj l!,QffO am• 1HJ1les t,raços parf:cem servir ap1in,1~ ma p,ilavra lembr·a q~re ;:ilem destas_ 

biente, sem que as pe811oltl' em cujo par:i f:Star pendurados_·ao corpo co- µrecios:is qualidades o ve.rdadeiro 

espírito elas encontram guarida no- mo a um 'abice, e l'lão p:ira lutnr, moço católico deve ter em .ilto gr1Ü 

tt:m que, na realidade, eatáo aceitan- trabalhiir, ou :igir, O pescoço é lon· .l coragem, o denodo, ·a intrepidez, o 
do doutrina~ condenadas pêf;i Igreja. ·90 e proji!tado para il frente. NQ _éspirito de iniciativa e de r11.1liz.,çio, 

Traii-&e, não propriamente ~e dou- aito de tudo isto, uma c;ibc,ça· vulgar', Se wn denu ·coroinhas - nÍlo doa 

trin~H,, mac d,·",preconfJJitGf, l.1,m.Pru, , ~-~. cQ_r desbot.ida, com olhos m1.1ito que Íio realid,ule temos, n11,s- tios; qw: 
s'õi:!, tendênciai:.'/p11icol_õgf.çf,'.(qu~ Íll'4 ; ~ar~dós ríui\1;1 atitutie que· traduz :á~ as .vl·nht':'t;is de certos m.-nuait pin, 
plic:àm na negação. da;.~outrli\a cató• ) ffiestno tempo incompreendo-, e·. ee::·, -t?(tl•':l"'."1'· deYei&em f>egar em i1rtr1U 

lic:a. E &ó 0eus ,saberã dizer. nQ dia ~anto, A voz e vagarosa. e de ·peq_~en<!., .. :pa'rlí uma nova Cruzad;i, se tivessem 
do Julzo Fln·a.l quanto ·easé~"'ê;.róa_·te- ,. volume,- como são vagarosos e de_ :iido dessa · fibra os Codofredo de 

rão concorrido par11 .1frou,car ;1s ;if. requeno volume os pens;:imentos. Os Boiullon, qu.indo teri.imos tido na 
mas do caminho do. bem,·· macular ~.onceitos, os mais banais·: apen;cs as Históri;i d:i. lgrej.i aquelas magnífic.1s 

nelas a pureza virginal da- g'rtodó,xia Jdéias de que ninyuem discorda,· .1e expedl~ões militares destinadas a fet1. 

uu dos costuml!!.s, e flnalm,nte 'atirá• reflexões q,1e todo o· mundo já fe2, der de m~io a ineio os mussulmano11, 

las peia eetrada larga· ·iia_ 1--rtela, iiC impressões que to.do o 'mundo jà p:ir:i libertar. o Santo Sepulcro do 
-1tê a Aersll~o ett1rna,_ S:ilvadorz Quem nãQ vê que esi.11 

• 
·tf 

faz pa_rte des1re co.nJ1mtQ de prtt• 
conceito& todo o m1,1ndo de irr11a, g~ 
,rntipatias, de m~ vont.ille 'que '96 

oculta atraz da p;il11vra "carola", 

Quul o catõllêo aL.t-êntico q1.1e Já não 
a terá ouvido como suprema lnjlirla 
que lhe ~ atirad11 por .ilgum adyer, 

sãrio de no11sa Fé? Qual .º ·prlncl. 
piante de Ação Cat611ca ou daa aa, 

iiciações auxlllarn ql:lé rrio ,terá 01,1., 

vido' a advertência: "cuidadg.,, porqwe 
· assim Você se torna rã um 110·:arota ?" 

Quanto e quanto rapaz ·se teri detitJo 
no caminho, dn perfeição,: exclusiva-., 

mente porque não 'desejl ser tillo 

como carol·a? Que dom tem eS11e 

vocãbuio, ·para Inspirar em Úne t;m, 

to desprezo, e em outros tantu ter• 

ror? Seria talvez uma interea11:i.nte 
pãgina de sociologia, :inalla.ar a f1,1n, 

ç5o que exerce entre 'nós esaa pal:i

vra, como bombarda de efeito ses_u· 

ro, nas mãos de nos.soe adver-s.árloa. 

Para que algum dia .ilgum estucfloao 

sscreva essa PiQina, aqui fica o dea: 
pretencio°" subailllo de çerua oLJeer. 

v:içóes diretae. 

Pllnlo UOlnt!A-DE OLIVEIRA. 

"Carolas)) 
sentiu. /lias horas de perlg1>, l a 

·personificação do med,o. Ná hora 

d~. trabalho, é a encarnação d;t' ho
nestidade p:ichorrenta 'e ininteligente, 

absolutamente· improdutiva e inteil'u, 
mente esteril, Em. suma,· um· .infér: 

homem, que não se fez mau por falta 
de cor~gem, mu cuj11 piedade tolheu 

p;rli ele todo o horizonte par:i 1.1ma 
formação espiritu;:il viril, _c:ipli.z 'de 

grandes feitos e grandes herolsmos. 

Por isto, bast11 vê,lo rezar, Todo ele 

transuda lirismo. Sorri de,mod-0 per, 

feitamente incompreensivo. Faz ges, 

toe descomedldamente profundos. Fe

cha os, olhos p-ara se concentrar,., e 

ao cabo de tudo Isto sai ldéntico au 
que era antes. 

Hã, evidentemente, outros perfis 

. d.e "ca_rol;is". Hã, por exemplo, o 
,, ca,rola" gordalhã(), -volumoso, 'de d!· 

fiel! locom<l'çao, pac~iarrento, it1erte, 

espécie de gente deixaria os escudos 

ã beira das. estradas, e se poria a 

chorar? São eslles oi; verdade1ros fi• 

ihos da Igreja? Ou do somente 'uma 

triste .carlcat1m1 llo q11e clcvtrlam ser'l 

• 
Tocli;s a11 liJõi.it que sê oc.uita1r1 

.;1traz cio conceito de '"c.irol:i" .tecn 

como su,bstract1,1m com1rm a· fonvic
ção de.que o catqi'icD· deve ser dotado·, 
de 1.1ma vontade fraca, eximío ·mi prã; 

ticà de tetdall ao virtudÚ p:tsl>ivas, ·e 

totalmente incap.i:t de p.rãticq. . d!ls 

grandH virt1.1des ativas. Pondo 'cl~ 
. lado os êrros. que se .poderiam em-
boscar n'nsa distinção entr.e as· vir, 

tudes àt.iva& e pasciv:u:, 'é preci11" . 
lemlir,aP qwe o C11toll~ismq é, por e"<· 

celinci:i, a escol" d11s almas gr:1ndes 
e fortes, capazes das audácias ·s:in

taa:, das energias in~uebrantãveis, dos. 

empreendimentos ousados que a Fé 

sabe inspirar. Não hii h.e~oismo vê!•· 
dadeiro e completo for;i 'da lgrej.i. 

A santlda~c, q1,1e é o produto da ver

dadeira forrna~io cat_õp~a, outra coi· 
u não é senão um grande herol'!mo 

que empolga ·toda :i :ilma, e a. tor.na 

capaz de gestos tão altos e tão gran

des, que sem o auxilio de O~us o ho-. 

mem mais enérgico do mundo nl'io 
se:ia sufici~ntemente · forte pnra 02 

realizar. 

1 

1 
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·CA~l'f~~i1.ACÂQ_ 

CONih 

NUAÇAO 

• 
exen1plo, cin lll!Lé,s um 1·e(;Ol'de d, 

úrgêi.o c11,tólico da diocese do C1:u-
deul Dougherty, órgi\o esse qua 

Su11, Eminencia tem mais ele uma 

ve2 nbenço:i.do, Tratando elo Cll,$0 

de certa moçn c:1tóllcn (!ll\; re
solveu "é.asar-se" com' um pro

testante divorciado, que ~ filho 

do Presidente (los Estados Unidos, 

e que dispensou portanto qual

ouer solenldacle rellg_iosu., o jor

nal tem expl'es.sõe,; das mal:; ru

dlcal.1. ni',o he,.qlta.ndo em dlza 

que ela iiocou sua Pé por• um 

feliddadtl meramente terte!l.!l, de 

qw, r.mal'eu.mentl· se arr.-penclé,·~ 

de futuro, e fw.;,ndo omrc1s con

sidet11.Çóes que muit,os dos k-!Lo· 

res tlml(los do LEGIONÂR_IC 

ar-hurlam . certan:eme exoees.lvas. 
M.i,s é q11e, prova,elment .. , por 

l:'. nlricui; não medrou um ceno 

lirL~mo cnrit-i:i.tivo que aqui lrn

pera.,. e 9ue· é. uma rudlcal ne~u· 
,ção ;,do vérdll4eiro, estiirito_.da 

Ir.:re,111,, 

Julfo.rnos côn_vc-nier,te t1c<·1-.tuM 
que, n.t~ 11,gom., não apareceu r. 
famosa Pastoral que ce;tos tele- * 
gramas prevlArh, do Episcopa,lo 

alemão eloeiand<l n guerru contra 

a Rúa~la., empreendld.u pelo Sr. 

Adolph H!Uer .. Essa. Pastor:.! nr.o 

llail1 e .não poderia Ler saido. AO 

comrll-rio dela, o que fol publi· 

cado pelo "Osservatore P.omci

no '' foi .um artigo magnifico. dê 

quo demos o resumo, e que mos

tra ~UO· o Santo Padre não re• 

conheco e.'l.~n. pret?'n.sa crnzudn . 

O assu111to -é -eompléXoi. O lfUé"'ven;'' 

a ser exatament-e um "carola"? Quais· 

os defeitos inherentes ã "carollc:e"? · 
Cat&lico e "carola" sio :terml'ls ·si

nónimos? Qual a categ~ri~ #~ pe11: 
soas que gostam tle crlt"lcar,.:i "car~. 
lice"? Com que direito? Eis aí uma 

série tie problemas que aprese·ntam, da_ 

um lado um aspeto índl1outivt1lmento 
jocoso, mas do outro lado uma ine

gãvel Importância concreta Es3a 

idéia errada sobre 11 "carolice" tem 
feito ao Brasil mal talvez maior do 
que 'todcs oi; panfletos heréticos, E, 

assim, se bem que do ponto de vista 
doutrinário o valor do aesunto seja 

nulo, não' deixa ele. de oferecer. rele
vante· rntereue a quantou. se dedicam 

aos problemas. oonoreto1 '1lil ap11sto• 

lado. 

. ~olo, q_u.~,. se deixa lutiibriar por qual, 
quer. pessôa, que se intimido di:inte 
de qualquer perigo, que am:i aclmn 

de tudo a inércia, e qlle exatamente 

· por· isto não -pratica o mal: pode tra

zer tantas complicações, Pelo con· 
trjrio, a consc.:i2nci.c tranquila pr:;

porciona sonos tão leves e tiio tlO· 

ces. O socego :intes de tudo! N::ida 
de avent11r:1s! O idea·I tia vida é mo· 

f.ir em um canto, em paz com os ho

mens e na doce Ilusão de qui: t:im

bem se esta em paz com Deus) 

AssiJl'l, poit:, d~vemos trabftlhar in• 
tensamente para qüe ·esse·préconêéito· 
se tiissipe tie mo,fo ,, compÍeto. '., o ;;·ca-' 

roía .. , e a real Idade h1anda que ce 

confesse que há alguns 'tipos corres

pondendo ã triste "e.11criç~o que f-;ii 
feita ... não é o católiço autánUco, 

mas a carlc11tur:1 Uo verdadeiro cató
lico, A humildade não é pieguice, o 

:imor do pr&ximo não é lirismo, a boa 

fé não é a estupide:t. Pelo contrário, 
ess:is virtudes em ·lugnr de amesqui

nhar o homem o elevam e o engr.in

decem. Um pequeno fato pode ilus
trar tudo l11to. 'Certo sultão mucsul
mano preso na 'Europa durante a 

Idade Média, visitou .as Catedrais fa. 

mosas que então se construiam., e 
teve esta exçl a mação: não posso ·com. 

preender que as almas tão humlldH 

cios monges que comtroém esses edi

fícios poss:im entretanto levantar mo

numentos tão altivos. Ne&sa humll· 

dade com nossa altivez e&tã todo o 
segredo do perfe)to eq;1llíbrio. A 

grandeza de :ilma, o :1rrojo,. o espí

rito de combatividade que elimine a 
humildade, ê falso. Mas tambi:m é 
falsa, e fafiÍSiima, i1 humildade. que 

1 festa de Sanr ana 

• 
Comecemo, peloa conceitos mais 

elementares. No eaplrito públic.o, 'não 
há uma noção abstrata do que seja 
a "carolke", Hã apenas certas figu

ras típicas de "carolas",'que se çon. 

sideram como realizadoras auti:ntlc:as 

daquilo a que a piedade leva um ho

mem, e portanto como uma prova ex..i. 
berante de ·qi1e homem nenhum deve 

praticar o catolicismo, sob pena de 

se desfigurar e passar .. a ser ·por, Jni.a
vez um "oà'rola". D.escrera.f'l.0$ IIU· 

mariamente esses tipos, como os con
!lidera ai ma!ijinação populai", e atn,· 

E uslm os exemplos se póderiatn 

multlpl lcar lnd-tfinidaroente, . . ,. 

• 
~ curioso ·observar que essa série 

.d.e conceitos errados, longe de dom;. 

nar ap11na1 01 arraiais anti-catõllco'l, 

tamb1-rr1 se es1;H1elrou em certos am
bientes católicos, ou supostos ·tais, 

Veja-se, por exemplo, certos manuais 

de devoção que mostram como :e 

ajuda a Missa, e olhe•oe qual o físico 
com que :1lí se desenha o coroinha: 

muitas vezes, ê um mocinho de idade 

indéfinida, que tem da aclolescência 

a. m~cidade sem ter o viço nem a 
graça, raquítico, tímido,· vestido com 

11ma "fatiota domingueira" que há 
um século nin\],~em ·, uEa,; pentaado 

-diminua o irroJo, o espírito .ie 1;0m· 

bativídade e a altivez, 

l,======~==============-=====# 
za.ção c1·i.Btii, ci 1,,u brilho na 

I
de .todo o Pontlfic:ido de Leão n?,o há duas civllizaçõ. e.~ cr!stãs. l entanto, complete.memc: ,wnoràda. 

Idade Média., os fa.tores de de&11.- Xlll: a resl.e.lU'ação da. cMllza.-1 l<lsta encíclica, como 1*' pode Não seria o caso de se comemo
gregação,: que se coligaram con- çio c:rlstã na sua integridade, ci- ve,· à primeira vista é importan- rar o seu quadragésimo aniversá-
tra ela, li por tl.m., a tl:mlkla<le V~ qye t iQ ~ porq1,1e ~ e glie.li, '1e l.Uwte.ueí •no :iQ, :QQ F~ Mli? ·' 

! 
Comemorac.ão na Paróqnla 

<le Sant'Ana. 

V'flni-.~e reul17,a.ndo, descle 0 dlu 

18 p, pa..~dq, as solene,q rome
moruções da fes~u de Sn.ni:Anc1, 

rea1lzadus nu P11.rúquia do mesmo 

nome, 
A novena se1·ú. prei;ada pelo 

.Exmo. e Revmo, ::VIons. Erneuto 
de Paulu, Vigi:írio Oernl da Ar

quid\oc~. Tot!as as no-ltes, à$ 

7,30 horos da noite aprox.lmatla• 

mente, na Matriz. 

Alem disso todos os dla5 a lma• 
gem dE> sant 'A.na vliliW!i uma 

1·e$idência de po.roqulanoo, dondi, 
sen, levada processlonalmentê! 
para a Matriz, out!e será dada 
a benção do SSmo, Sacramento. 

Hoje, reallza-se ~s 8 · hll .. Mlsi,a 
celebrada pelo Exmo, e Ri!Vmo, 
Dom José Go.spar de Afonseca " 
Silva., Arcebispo Metropolita.no. 
Após proceder-se-á u ben.ç.ão àO!I 
sma. da Ma.tru. · 

St.bado próx1tllo será celeln'.w.. 
!vilSEa. à:s 7,30 noraa, com Comu-
nhâQ gera.! · dae mães c1i-tó!il"Ãl3 w.. 
P!U'óqula e demais a8$)Claç{lea, 

Dorn.tngo próximo rapet1.11-Ge-â 
p "'1rimõo.!a, havendo Jrtl3sà can
tada com seií:não, As 16 horae do 
mesmo ·dia solene procissão per• 
correrá as n1a.s da Pa.tóqu. QQfi:Q · 

o;Q~Q, 



J 

LEGTONARIO 

l~ .... ·.. :,, .. ,. 
t!l_CJJ SEUS PRll!IS ' 

1 J O IA. s Ultimas novidades em JÇ)~H~RIAS MODERNAS' 
. de· ouro, rubis e bnlhantes 

Pe. A(¾NEL,O RbSSI 

· O lt1stituto de Cu.ttu~ Reli- qur, a.Jguém anda errado ou 1 

~im:á: (I. e. R.),. O(m!. , 1t1-oai1 · dévêrà.o :[lédir sllên:eió sobre 
ti\~ . fütétdfflo\'iitM'8!ó-nà1 éSf:d dil'érgênefail· "St!CU!ida. 
(li'étesü!lte, pfo!i~é-sé a afü!.· rias''. Pará. mltioré.E esdàré
~r estes dofo ó.bjéti,ós '!l!'ín. ci:u1é!!tos sób!'ê o ai!sunt-ô en. 
dpais; "divulgar os él'.lsinos via..~ . ô!! ·conéul~!'!te;; aós "pàs
-svauelicns e inte!!St..fica.r ~ tÓ1'Ü dté !i'feju; a qu'é s~ 

-:;RANDE ESCOLHA EM OBjETOS PARA PRESENTES 
Dj,stribuido.re~ dos Relógios Mundiais O M' I:. G A ê . O M E G A . .. T I S S O T 

Casa ·B&.,n.t:o: Loeb 
du!tu!'~ é a, .Yidi, e~p\fitna.l dê aelu.l'~rn fültdô&. 
rrêus al!áóéiados'~: · (F-61hétó 1l u~im o I11ttit11to. junais 1 
n. 0 1 do t. C. R,). · ; ·· · · , pod~râ. ser pa.rà, to.dQs _os stu~ . 

. RUÂ 15 DR NOVSNISRO N~ó 331) 
HA 3 GERAÇõE$ 

/ ·Com tela1ão à :iu~ prhneJr3.j' sócios o verdadeiro e destemi
i'ina!idade surg,e tmédi~~a.ruen- cto paladino do 1u,·an.o;e1M. · 
t~ uma S'l'a.Vi!H!ima dif1culda-1 ---·-----· · · ···----·· -·· ----- ________ ...... ___________ . ,.

1 
coinunico ao Re1·n10:. (. 'le:ro :-;;,,. tle. O Instituto PI'._óténiie ,livul- ! DIA 13 - oom,11110 G · · · . cular e Regular n 11,.,., do Ar-

: ~ar il, dóutrlua. êvangé1ica. Que . Duran.te (} dia o ffiXúlO, S1·. o V e r n o cebisp.ado ·que tranGcurre hojs 
lgreja, dentre as n.mita.s. proles- Arctbiipo cón-Cédeu vária,; au- · . . ,· . ' J a auspiciosa data do .hibileu 
ta.ntes atualmente existentes d.,.n··a t· ul j 

1 
tl t· -

1 
.. 

no Brasil possue tóda essa Iso c1 s par ic ares. . ~~!,;1,-Di~;Ç) r r e ouro a pro Jfisao rr, igtoslf. 
doutrina da Sagrada F.)scritu- DIA 14 - Seguneta-f.e1r11 j do Hevmo. Pc. Tomé F. l•'iJr. 
ra? Se existe alguma tlenomi- Pola manllâ S. Excia, conee- .................. !J., .. , .. , ..... ,~·~··•·•· .. - ..... ....- . . 11andes, tia, Congrüi;o,<,ao dos 

1 
.. . . . . ,··. . j Missioná.rios _ l"illw:; tio_ 1nm, n:içâo. nossas eondJções r:ntâo, deu vúriàs aurl!€ind1ts <-m Pa· d 

os diretores do Instituto. como I láeio ... presicJ lu às I i hol'a,; ª· 1 A ... . e s n culado Cora.~:ao de ]\faria. ( > 

1 rq u 1 ,. ··e·C. . a . o i!listre tllho 6.S.piritua.l. do Bf:;J.-fiêi-s pregoeí,ros da Yerdade, M- í reuniao rnen'lal do netmo. C!c- . _ ;:·. . . . . . . to Padrn. Claret nascclt no .d t.ct 
vern cerrar fileiras ao · larJ,, 1 ro 8ec11l1t1· e· Regu-lar do Ar- · 
dessa i,,.,.cja e, mediante tal ,

1 

cebiepadô, co11ct?tle-u awiiên, · , · . . • ·, 6 de maio ele :1871. cm l\lanY.a-
"' .. ucfla., Prnvlncia de Orc11sc. ua atitude, terão forçoci,UUcn,e das pública:,; 0 à tanie emb;u·-

cl d ~ . 
1 

lt k · e111.,1 _.1 .,,91-ot,i. ....... ,....,. .... ~ ...... ~ •• ~.· ...... ~.•. 1 ..... •• t ;.,.._ ·.•·.-,.114-.,9u9, J~:.;panha. J_i'cz. sous Ct>LUdoõ 11a. que osagl'a ar as ou .ra3 sei- 1 cou 1111.ra, ti.li. 11.e.n. . Es}Janhu, profc:-;suudo na Co.n, 
tas. . Imp!icltamen~c P 

O
,· t m L DIA 15 -!. Terça-gclr~ ·. . . . , . . . , gregação dos i\ih:isionüriu;,._ ,,., 

àfastam scmelhanLe con~ectu- 1 ., . • , ... : ceJlêtt audi~uda.e; ~tbffcar< na rli;;o de Direito Canon1eo e " iá~, As·s1fo!açõea Religiosas, Co,_ lhos do' lmaculadg_~ \ 
m, É natural esta ntentahd;!Hle j O l!,::._

1
_
11O

- Si. :\.:ºM·"';:~ ? 131
º j' Cút·ia l\fdror,oliúrna. e il;; 16.31) ri.ec.rMo- u do Coii-c1ilo Plàná- ·lég'ios ca.tólléos e fiéis cm se· l\laria. 

110 
dí, ~ .. ú,. Jullw ,.,_: 

)lata. os quo !lbl't~çam. o 11\·rn; 1?1\ du~at~~ ~ ... ~1<: ~~~1;':·rni'"al9. b-Óhw. ifre,-;iéliu a reu.nif,o rtúm- i·io 13ni.:dléiro, .tl'liu'ld& convocá.t ·t'al. Pédc-sei aos Revmos. Pa- 18fJ1. ~cno.o ,_1rdiõtlilúó sa.ccrd<1· 
cxan1e. . . ' ,·rn_,as o '· ~mrna "t2 . , .. •a ct::, ! $á.l da uo,nissào m-reculivlJ. d;,.i:; Jie~I) prcge,nte a v-iBO ét 11.~v.m.«H!. i·oeos, R~ltorer,1 de lg.rejati,, CH· w. a.os 11 de agm;to de 1898, 

,r,· t - 1 . I1111·ànga que n$ ao pa~san o, · · "' , ~ d t J C:I Sé Ul,Ü ."'. ellié .. 11, dt.r.et. 01•.es _de c~légios .cm ª·º r1ua u. mcnsagem que . , . r,; ·,·. ,., . 11 Tta ti ert t · 1., Obra!\ da Nova Cate,..i·a,. ,. ?.cér 'O ·cs .e o .. ero .. e .... l t .Vá <juarentn a.mm 110 Br~sil 
nroclamam os i,rc;radorei; lei- .,u,ts -

1 
t,L, __ e 

1 
.. n ª · .', 61 ! . ·1 da Ar<p1idi{;(l<:ll!~. ordetu1dêls promovliJ!l o compo.rec men? tendo exercito com urni(o iolo 

"'os do Tnstituto't A tio r~van- do celcbrtrno a .t,anta. n11cisa é' DIA 18 -'-- Sextll-fctl'a . nos ll.l\OS éle Hl:JS, 1~0 e 19:10 à fuitçã.o í•éíigfosa ao maior nu- o ministério saceruotal na aio· 
;elho. Mas o J<lvartgclho ó d\, we.;ad,! ao:; mésm_?~- regl'~s ! ·Durante o dia S. I!1xcin. aten-1: Pô.l'a o.; exames cànóUieos que meró l'!OSSivêl d~. fiéis. e alu, cose de Pouso Alegre e, há Is 
versam.ente iulcr.protado JJOlos ' sando. a tal'tJ!i) pa,·i:i, ~sa.11to~ o11- f deu inúmc1·a~ 11css0Rs e comis,' Sf-! rcalt-uà1·ão lla Cúria MHro- ·n.os, qué ore1ll, pela sande de anos." ncsltt Capital, llíl Igreja 
hutistas 'J1'osbitoria110:,, lute- [ rle visitou a ?i:.xpos1<;all da_ <;'bra :1 sões do Cougi:e::so l!~t!'.:arh'.ico i p'lJ.ita-na no dia. 28 de Ago$to ~- E:tcia. Rovma. e inv'oquem c1,·;' C'or·,·tc,-ao· de i\Iaria. llurJ1nt" 

' • / [los T:>bcn,aculos 11!1 v1z111lrn N ·0 1 ' · 1 A do Altfaslmó' as luzes necMsá- v ~ rano1<, etc. Qual vor exemplo ·. · .. · , ·. · . · · • ' ;,ici nu · \'i1Jdouro. irn l ~ ,!'lras. s m!'.· vários· anos ocupou, tamhcm o 
a doutrina <lo batismo? o fv· rlioccsr. . . OIA 19 -:- Sdln1dtt f fri!1.,; são ,H; recguintes: riàâ · pitt;â· 'õ bôm governo da ca,;go ifo conse1heiro Pro'l"in, 
llteto u.n :; do DcparLa01c11tt> OIA 16 - Qu11rt·::i,felra·. ."\ As 7,~il hora~. :'i. ,,;x,-ià. e" 'l'éôlO~\i!. Dogmit~!I.: De Ver, Arquidtocolil'l, néstés tempos ·ela!. 
de Propaganda nós inforn1a que . -~ti 10 ho"as S. ~;xcia .. a,:s1r,- ·1ebrnil a ~an,a n,i~ta. IH\ Ca,txi, b-o tncii.r,i.ato _. ~ g~·atia - tãó dinoei:s ê agitados. 

0 
Exmo Sr. Arcebispo Tr'· 

11. mcnsi1gem avresentada au tiu pontifiealmé1He à solene P•.a de São Vkrnte de ríimlo, De vfrttitlbus Iun.tsl$. , !)e otdém do Exmo. e :Revmo. comenda .às orações do Revmo, 
público. })elos membros ela Oi:- miss11. canta.lia de ::,.;oesa Se- 1 t&»(j.o en1 seguida JH'esidido a Tt,o!()g\a Moral: ele. SAcra- S.1', Vigál'.IO. Geral. Clero e fiéis tão ilustre e 
dem -<los Pregadores "conten1 nhor.::. do Cam\o, na Parôq11ia A11sem!J!Pia a.uual das Dama~ mcnlis. (a) Cõ11égo Pa~l,o Rolim dévotado sacerdote. 
apenas· alguns elementos <lou- do mcsnio · uome. à Rua ~tar- ,, 6 <.:al'lcladc. nurant(> D 1!-ia vi- LÔurefro ·- Chancelei do Ar- S. l'attlo, ,_6 de' J'u1lt" dn J_.'l'.1 ... "' Dfre.ito Canônico: :i.0 livro · J ~ 0 ,, 

t.rinário:, aceitos po1·. todas ( ! ? l tinlann d~ Cat·valho o presidiu :;;ifi)n a. ~'Rróqu!a de. Sii.o Vi- dn Cód{go. de Direito Ca.llõ.nl· 1!6hls1'1ado.. (a) Cônego Paulo n.olim 
:1s igreja:; 1wà11gélica;; e nã,1 ii:; tã hon'is, ná. <:ú.rià ;';Jetropo, ce·,ité tk P,ulln elo MC'lnho Vr,-, cu: rl"l Úebus (do c&u. 

726 
àõ ·i· '• \ .Lou.reiro ·- Chanceler do Arce, 

entra, cm pormtnor~s peculia· litalia, 11, t'éUnii\.o ar,ual. dôE: lho, no Jplrang,,. AV!.SO N,l'l 2~·· bispado. 
res a esta 011 arp1clí!. denomi- l ~{issiànârío~. Japo1)~r.r,_s, ,.rlo .E~·-, : . can. Hõl inclusive). FaltilM&rÍto do Rev_mo. Frcí 
nação". i tado t]r, São Pan!ó. i CúRIA METROPOLITANA E~tãc, COUl\OCadl)S Ot; Revmos. Mauro de Sãe José, c_armellta 

d -· 1 • · 1 Srs.: -- (1938) - Pe. Luiz (]e. 
d i

1
-,. eclar

1
a,;-ão .1d1õé ·dao vivo a\ ,-.s 1 s 1 ho~-a~ ~ Ex

1
·cia._ )'~?~· i AVISO A.') lSl raldo de M~lo é Pe, Luiz Gon, Descalço 

o orotia c ia.ga, a esagregu- 1 beu uo "aiàéló °"'º ,u iz a n- 1 . . . lsia• z·. ( l9"9 ·· _ Pe LUir. 
,;-ão protcstaute. A_sstm a pala-1 sita. oficiai do J_i;xmo. Sr. · fJ!:- 1 Exames para os Ftevmc,5, Sa. f ~-t!,~t!ni z ~' ,~

0 
'' ~GlBó.n N -d~ ,~ra d9s ~n~cga~~J~esf,icà, ~ncoth: _li'o~-n~ndo • Costa,. dd. lnto:,'\ell, 1 cerdtités Ôrdct1~dos . n01i !11'10~_!. flo~;,:a Vieira;. (1.~•6) ;_ ':Pe. 

P,leta, ll.prescnla ;;cnéral1da_tle,s ! t.01 l'<l~éra.1, .tendo en1 ~~.:,U_1da ! . de 1~31\, 19..,9 e 19-10. f,ui7, Faria Ca.rdOEó, P6. ,Mário 
e ~~pois ,riode pôr diante _dos I concedido utumcr:i.s audtencrn;:,. 

1 
o E:.rno. Sr. .\ru)bisp.o 11-l'l· i\t~.rques e sern, Pé. Manuél 

ou,!ute~. ao menos. umn duz1a 1 º'" 17 - Qul11t;i-felr11 j lropolitano. ,Ic eon(,:;rmidntlc 8'1.hadór de C1n·v1tll\o Ké1'M, 
úc igreJa;; lHJJ'~- que ele0 0~tleo- l o Bxmo. Sr. Arr;ebi:;írn con ; com o cano11 L~!l. ~ 1,0 do Có- rr. JoRf da. Costa Stipp é Pe. 
l~~m .~u:i.~ 1JCJa a. "Igreja, r1t'l 1 -----~...,._ -------------- ,T\'lt,6 de Almeida Batlet'a Í'é-
< !'lf't?. lnn. oi,t:ira pela prcs- 1 ,-------------------------- reira. 
h1t.er1ana (conaern1.dora, indé- 1 1 J>RóXIMO CONGRESSO De ordM! ele s. :Excia. Jlev1M 
pendente?), outro })ela meto- . PARA · O São T'aulo, 18 de julho de 
dü;ta e assim llO,r dia·nto. ;uai:; f EUCARíS1'ICO .

1

. 1911. 

tarde esses "C1'éntes"' nas suas r::-, s T A No· A R TE s (ó)' C(•ll<!/;O T'11.ulo llo)ini. 
rlificuldadcs de intorpreta,:flo ' ~ .- , . . · . . · Lo1Jrót1'ú Chancélcr do Arce-
da Bíblia.· rr-co1·rcrão ao' rn·su. eni. todos 08 estflós e prcc;oi; bispado. 
t uto. aos nrnstres da verdadt l 
e estes ou terão r1uo conceder: 1 AI f·r e d o e e$ pi AVJSO N.0 1n1 
------·------ 1 

T o D o e A T ô L I e º· 1 

deve ler ., I 
pintor :;acro 

(Colal,ora,,do na décoração da Igreja da 1-lénha) 
LADEIRA CEL. RODOVALHO, 1il4 - .. Pehha - S. Paul~ 

Aniversário ela elei~io do 
Exn10. Sr. o. Jos! GasP,ar 
de Afonse~a e Sllv-a. par;a. 

'' L E G I O N A R ! O " !.---------------~------------ A,·ccbi8po Metro~olitano 
de São 'Paulo · 

Em 
... · 

1 

-~ ·_; • Trânsco1•rendo a· 2ê dêst~ t O. r n o·· a O. •: :,.. I més O séiund9--aniVêts~rló da 
eleiçào do Exmo. Sr. D. José 

me, todo . de -K,ardec· t;aspif.l' de· Afonseca, e ·silva ~a.· rá, Arcebispo Metról,'lõlitano de 
Rtin Pa.ulo, cm ai;ão dé gtíí.ÇH,l! ~-----------4 1 po1· tão auspi~i~sa, dn.!á., será 
celebrá.da uma misstt, a.li 9 bo
tas na Igreja dê. Santa Ifi!ê· 
nia., Catêdl'al Próvisórla da Ar
quidióccse. 

Para esta sa11ta Missa aão 
convidados a comparecer ó 

. Ex1110. Cabido l\letropolitano, 
ltcvmo. Cloro Secu!aí· e Rcgu-

De ôrdctn do Exmo ô RMmo. 
Sr. Arcebispo• Metropôl!tâM, 
cóll).Unlco ao Revmo. Cléró e 
fiéil'l deste arcebispado o fale
cimento ~do ReYmo. Sr. 1rrei 
:Mauro dê São José, carmelita 
desc,1.1\)o, oM.rridó no dia. 9 do 
cot•re.nte no convento. cta Rua 
Marànhão. 

O oxtlnto.11aflcóu ua Alta Si
lésia onde fez seus primch·os 
ll!Jtudos i11gressando na ordem 
t"àrmelitann. cru 1908. Flm Ro
·ma eo1ttinüou seus estudos or· 
donandó-so em 1909. Vdt> para 
o Brasil é1n 1911 tendo traba
lhá.dó com · zelo edificante nas 
Dioceses de f1011so Alegn,, Hio 
do· ;Jan-eil'à ·é São Panlo. 

S. Exci;t nevma. rceomcnd;i 
às óta~õe-s· tlo Rêvmo. Clero e 
füfüt dõ Arcebisi,ádo, a altna 
d~ l'lléd<>sd e mfatigavé'l saccr
dóte. 

S. Paulo, 11 de julho de 1941. 
(a,) Cônego Paulo Rõlím 

Louréiro, Cbancele.r do Arce
bispado, 

AVISO N,O 201 

Jubílc.i de Ouro 'da Profissão 
Religiosa do Revmo. Padre 

Tom6 .F. Fernandes 

úe ordcnt do Êxmo e Revmo. 
Sr. Arcébispo Motropolitano 

Relatando fiélmente o 11rocesclo usado 
pelo "missionário dM csi,ftitos" para. códi· 
ficar o espiritlslilo, tivemos o cuidado és· 
crupuloso de citar o seu p.róprio testemu
nho, abstendo-nos ao mesmo tempo de todo 
e qualquer eolllentário que viesse pertur
bar a sequência .da exposi<;fio. l'Toje. porem 
queremos analJzar as !'alta,; basilarc,; em 
q11c inc(;rrcu Alan K,irrlec. (lucm leu att''.11· 
t.amou10 o fJUC fioou exposto nestas colu
uas, há que tira!' uma. 1irimrdra co1H;luii'ão 
geral: se é verdade que muitos e g.ra11ctcs 
impostores têm -IH'odu;,:idu o mundo, ccrta
m,!JJte 1..:ardoc se apresenta como um rioi; 
nwiorc::; e 111ah; at1da1·ioso,;. Com el'·~Ho. 
Trala·~e d" '·01·g11ni1,a1·" urnu ,-~ligrn.o nora. 
Que rr,po!lsará sulrnrnna sôhre o cadáver 
rlc 1oda~ ,as réligiões cxislellt.es. Que .ünt~
gural':i, 1!1118 nova <'Ira, 11111:1 110Y11. ordem so
cial "fltg-11.1 do Criador". O Individuo c1u0 
alimenta tal,; <;ogitaçõcs é o eilYiádo ilos 
,,spfrito::;. A tc;:;tenrnnho lnt,u,;p,üta t •. , lf. 
díssima, o J)r_pprio Alan K:irdéc. As pro, 
va!! da nutenticidade rlc. sua u1i~são e de 
sua doutrín~ .. os ,;cus próprios linós que 
a co11t6rt1. Ora, ei'Íta atitude ou 6 a dé urn 
impostor, ou uâo haverá írupostore6 nesté 
mundo. 

chcfia1• a vé1'dad0ira 1·eligiã.o. Màs é muito 
ma.is clificíl acredita.t•sê que este homem 
tenha podido dêsénloar-so do labirinto das 
revcla~ões de espíritos bons e maus, exa
tamente com o auxílio dos próprio;;· esp!· 
r!tos- retos e trapaceiros. Uma virtude te
mos' quo adn'litir om Karrlcc: era moàe;;to. 
T!Jle podia 11nr-se em rnl'IH:ões imetli~ta~ 
eom os e.;pi:·it•Js. Podia rccclJc-r di!'<·tamcn
lc ::;; 1·0relac;õcH aku1 q11e lhe dariam o 
fundo de doutrina. r,ü.o t1ui;1. l'1·derlu hater 
it porta dos mctliu11s. Achou mai:; cnnHcn, 
taneo com a sua mis),âo pc;Jir socorro. 
ii<iuclcs que (como confessam 08 espirita:-;) 
~íio cH.:;c11cialmentc fala;;Cs (', ('111 n•r.iio da 
)WÓ)>l'lll. mcdiunidadr,. pox:,uidus de irrcsl~
til'.el incli11a,;ão parn a fraude. Nc,;f.c pon
to· KH.rdec foi lógico. l"oi um codifiea,Jor 
probfrlsit\10 porque usou de nrnios intci:-11.
mentc dé acorrlo conl a sua iinalltladc. 

Dôres 
ou 

nos ossos 
carnes 

· ~Ias va.li10s crét', por hlt,óta!Je, etu21 o 
rldíéulo movimento da cestinha, aponta11do· 
lhe como a dedo (ale:!)' fosse realmente 
trabalho ele um espirito. Kardec "ensina" 
qUo Ois espirltoa sfl.o como os homens. Isto 
ê; entre .eles' .hã düaf. srandl?a classes: 
.us ... bo.us e. os. maus,. O& ,retos e oa lrapacéi· 
ros; os sàbios e os "s11bidos ... · É ili.digno 
crer que um esr,il'ito, bom reto e sábio :;e 
teu.há lllttido numa casta e indica.do com 
um '0iothlle_nto suspeito aquele (Iue devel'la. 

· :,.Assim é ctUC podl'u1os ~ nús e OR lri
tores - comp1•cendcr 11orqur, muitos P.f.1Ji-
1·itas tenham voltado as co;,tas ao sen eon
rlottierc. Porque a grándc divisão do cs
pil'Íti3mó tenha. em Alan K11.1·rlcc :t BtHt h,u;c 
e a sua hp.l!ea~ão. Pó1·quó se sintam ti\ui. 
tou éspiritâs - até me::;1110 ot1 que já este· 
Jarn tomados daquela ía.lta de se11so eo
mun1 - hun11lhados ent liceitar as idéias 
de 11uem agiu de modo tão 11trwàbro. 

Xão estudátlfos porelil ahtrla a sua · dou
trina. Até· aqui só anallsatuos a l!lllileira 
prellminai· com t1uc Alllll Kardoc se luvos- -
tlu tia infeliz. mlsaíl.t>. Mà!l é 11ôt'!so 111·01,0· 
sito 11' adiahle e, 0011clul1· mais for1,~mc11tc. 
teremos ocasião, nos jJ1'élxl1110s artí;or., tlc 
apreciar como é int01•essilnte o conjunto 
de rév'élaçõés qué os "es1,fritos" impi11gi-
ram a Kardec. . · 

• 

Dôté8 nur. :ntíeulaçôês ou nhiéculos, dórés d~ tabé~ti. 
c'é,ntinuas, to1'tu1·a1Hés. a!'lm. alfYio, dôrea no ))l'lito o nas 
costas, as mortificantes dôrcs réurt\.áticàs que são um 
vcl'tladctro martírio, são fortes indfolos de hnp1J.reza 
tl<J. sa1.1y-.uo e rlêsàparécem com o uso do 

llltllcado co111t1 auilliar tto tre.ttttnmilo da SffJll!J, úttkõ 
classlficatlo ·• PflEJPAttA:bo CIEKTIF'TCO ·•. Valio;c:os ates-
taúos mrit.ilcos ,ionfirinrnb suu 
éom toda confiáilç&. 

efil:áefo. 1Jeveifl 

:rto 66 El e 

Mons: Erncsta de Pa11fa, VI, 
gário Geral, despachou; 

Vig1frio Cooperador, de V!!!. 
Prudente, a fav'or do Rovm1>, 
Pe. Ca.semiro Stander. 

CornisMrio da, V. O, ·r. dit 
Canuo, a. favor do Re1'TI!o, 
Mons. Man.fredo Leite. 

Pleno Uso de Ordenis, M'!' 
20 dias, a ·fá.vor do Revmo. Pe, 
Agostinho Carugo. 

Simples Uao etc Ol'dens, pnr 
um ano, a favôr do Revmo. Fr, 
G.rr.gório Ga.nzeboom. 

Capela, por c.lnco anoa, a fa· 
vor ela; capela de N. S. Auxilia• 
dora, em Louveira; rpor um· 
ano, a favor da ca1>ela de São 
João do Caputera, cm l\1oi;l 
das Cruzes. 

l'linação a fal'or do Hcvn1r,. 
I'c:. Ifo!l ritlllf: illi!o. 

Trinação a favor do Revmt>. 
Pé, Carlos Ota'Viano Giete, 

Procissão a favor das Pard-
quias de Parnaíba, f.i Mogf daf\ 
Cruzé~. 

Exame Canônico a. favor d<'l.~. 
Religiosas !"ilhas de São Jósé,, 

Ausentar-so da arquidi-oee~. 
po1· 15 dias, a favor do Revmo, 
Pe. ;i.oaé de Almoo:!a_ Ba.tinfa. 

(11-7-19.11) 

Vi9á1>io da. paróquia. de. ~ãA, 
Rafaél, a favor do Revmo. Pe. 
Savino M. Agazzi; da. 11a~11.ia. 
de Sãó .José do Bexiga,, a fa. 
vor do Rcvmo. Pe. Már.m G!ri• 
glione. 

Vgário Cooperador da paró
quia de Santo André, a favor 
do Revmo. Pe. l!'iorente Elena. 

Pleno Uso de Ort.rens, Jlo.I' 
um auo, ;i; [,nor do Revmo. P~. 
VHle11tim M-00:;rer. 

Ausentar-se da Arquidloce;;t, 
por 20 clias. a. favor do :Revrno. 
Pe. ,João Couto; por trés fHl-

tnanas, a fa.v'or d.o Revmo. l:'e. 
l<'idellís Willi. 

Procissão, a favor das parti, 
quifts de ltaquera e Itapecerír:.a. 

Binação, a favór dos RR. 
PP. Fioreule. E!en.a. e Fideli11 
l\Iauetsch. 

Trinação, a favor doo EU!. 
PP. Hermenegildo '!erhoeven, 
Casi111iro Stander e do· Revmo. 
Cônego, Marcelo 1rranco. 
. Agregagã~ à Prima Primál'la 

de 1'1oma, a favor ela Congro, 
guçfw Mariana da Parór1u1a. lle 
Kos8a Senhora, da Pai. 

Ereção C.inôniça ri;, Assnd~.-
1;iio tÚ1 Nu~;;a ~,c:nhor-a d.a P,1;,;, 

1 

a favor. da. Paróquia de !\"015:,;i 

Senhol'a da l~àz; da Cruzada 
Eucarística, da Put'úCJtlia da 

Pul.ite Silo Juú.o tlu J Ul;!Úi~1~ 

I 



L E G I O N AR I O São Paulo, 20 -de Jultio dê l~tt ~ ========~~============"--

,01 Q1JE' A ltiss4~ÂLFAIATARIA 
_ADOTOU. -o· CORT:1:~ ''KENWAY''! 

* Para melhor servir noss.o 
clientela; pondo em dia a 
moda masculina com a ele
gdncia da época I 

IV Congresso Eucaristlc'ó Nacional 
(ConclWláo 'da. s.• pag.) toda a. Junta, ficou resolvido que A Junta. Eitecutilta do rv Coa,,,; 

ela faria. uma visita especial a gresso Euca.ristioo Nacional, aquf 
que' motivaram os anhelos do in- S, Excia, comparecendo immrpo- encerrado a presente Clrcul.at., 
clito e saudoso Pontífice . Pio XI rada no Palácio da. Prefeitura acredita que bem resumiu todo ct-: 
pará ·que nó Brasil, periodica- para externar ao Ilustro Fl'flfeito seu trabalho rui primeiro remes,-: 
mente, .se realizassem os gran- os seus, profundos agr,adeolmeu- tre do cru'l·ênte ano afim de ~ , 
des Congressos Nacionais, como tos por tão assinalados !avores todo o povo·· paulista se inteír$; 

_ se. realizavam_ em outn3:s na. ções, l e,'., antecipadamente, JlOl' aqueles da fomm- pela qual vai ela. Slll, 

São Salvador da Baía re.alizou outros que por certo lhe serão desempe:ilhàndó da árdúa - tarefa.-
o primeiro, em 1933;. Selo .Ho- sollci_tados e· tambem par éerto a que sé propôs, pensándo q\1&' 
rizonte, o segundo, eni 1936; parp. 1 lhe mere~erão igual acolhimento. todos lhe :fa:éáo a justiça de re-, 

1 
realizar o quarto foi -convocado Por_ -~1vos isuperconvenientes, conhecer ·que ·se tem• 'esforgado

l São Paulo, o pioneiro desses cer- _essa v1s1ta ainda se não real1ZOu pa.ra. corresponder· à confiança e, 
·,_tames de fé eucarística no Brasil, estando agora dependendo do às esperà.nças 'que -nela· depolii-

No ano corrente, em terras ctá. momento que S. Exc!a. designar taram· S. Exc!a. Revina .. o · ar.: 
América, se realizarão dois gran- para · recebê-la · encorporada; · Arcebispo Meti·opolitano · os ca.- ' * Para oferecer maior con

forto, consoante com o 
Sfilt:so prático do :;éculo I 

'i des Congressos Euca.rlstiços Na- . Para manifestar à Intervento- tólicos paulistas. 

* Para proporcionar a ele
;iã_,cia, o conforto e a como
did,ade 100%, que o novo 
corte "Kenway" emprestá. 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

_ "KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
~NCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ; LINHAS DA -
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
00 PEITO, MINIMO EN
CHiMENTO. (ELIMINADO. 
TOl'O O PESO INÚTIL)_ 

.. '!-

. MO.VIMENTOS LIVRES .J 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NÂ CINTURA . -

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS; DAS. 
MELHORES PRÓCEDÊN-' 
CIAS; DE PADRÕE·S 

MODERNOS 

f ederaião- Mariana 
REUNiãO MENSAL 

Realiza-se, hoje, como de cos-
, ·tume, às 19 ,horas, na Cúria Me

tropolitana. a reunião mensal da 
Federação, à qual devem com
parecer ps membros de Diretorias 
de Pias Uniões. 

Nc:;sa reunião além da pales
Lra do carater doutrinário do 
n.evmo, I'c, Dr. Eduardo Roberto 
:-,~rão feito1; vários avisos de gran
<l.e _ iD.Lcressc para as Filhas de 
!\faria, A.lim de unificar cada ve21 
lX!E,i.s as Pias Uniões t,orna-se in
d!spensávct a presença das Sras, 
.Presidentes a essas assembléias. 

CONGRESSO EUCARÍSTICO 
DE SANTOS 

A F,M.F. de São Paulo far
sc-á representar no encerrament.o 
elo Congresso Eucarístico de San
tos a. realizar-se no próximo do-
1:ni11go, sendo a comitiva compos
ta de cerca de 600 Filhas de Ma
ria que comparecerão uniformi
zadas à Missa Pontifical e à Pro
cissão. Todas deverão estar na 
Estação da Luz, às 6,45. O regres
so a São Paulo d.àr-se-á no mes
mo dia 27, às 22 horas. aproxi
madamente. De acôrdo com ins
truções recebidas de Santos, os 
a.gazalhos serão · guardados no 
Convento do Valongo, sendo con
veniente que sejam marcados os 
nomes para evitar confusões. 
© Não havendo Comunhão de 
fiéis na Missa Pontifiéal deverão 
M Filhas de Maria comungar 
aas da partida e não deverão 
vt~ em jejum. 
G -N& abertui·a. da. Exposição da 

~ .,.~-~~ ':o,~_Ep.-.-

Iégio Stella Maris, em Santos, a· 
Federação Mariana Feminina de 
São Paulo fez-se representar por 
uma Comissão de Filhas de Maria. 

J,'f:RIAS EM SANTOS 

Dando cumprimento ao plano 
de aproxirilação entre as Federa
ções de Santos e S'ão Paulo, um 
grupo de !<'ilhas de l\fari,'1, de3t.a 
Capita1, em férias na vizinha ci
dade ma1-thna visitou. no mtôs de 
Junho p. p, S. Excia. Revma. 
Dom Paulo de Tarso Campos, D, 
D. Bispo Diocesano, Diretor da 
Federação. l 

e' Foram tambem feitas visitas 
à benemérita Assistência ao Li
toral de Anchieta, bem como ao 
Pensionato da Casa Pia São Vi
cente de Paulo onde se hosI)éda
ram várias Filhas de Maria .AB 

visitantes tiveram de tudo. óti
ma impressão. 

ADORAÇÃO MENSAL AO SS. 

SACRAMENTO 

Sendo o próximo sábado, 26 de 
Julho, dia em que ao Santíssimo 
sacrament.o prestarão culto de 1 
adoração as Filhas de Maria, ha
verá na Igreja de Santa Ifigênia 
das 17 às 18 horas, Hora Santa. 1 

1 

e Tem sido muito elevado o 
número de adoradoras, no 4,0 sá
bado de cada mês. 

Em 'Junho, apesar de ser pc
riodo de férias, em que muitas 
moças e,tiveram fóra de S. Paulo, 
hou~e um total de 895 adoradoras, 
A Hora Sa.nta desse dia foi pre-
~P._l»...~,-E~.-~~pi-- ; 

çalo
1 

e o córo esteve à cargo da 
mesma Pia União. 

l\IAfWAL DAS. FILHAS DE 
, MARIA 

Já se ~chà. à venda a· '*-~ e01-
çâo do Manual das !'.'ilhas de 
Maria que foi cuidadósmilcntc re
vista e melhorada. 

Pedidos i1 Sédc dtt Fcdêrnção 
- Rua Veuccslatt Bra~. 78 -· 
4,0 a,ndar, 1<:ncad<'nrnç,i.o simples: 
1!$000, encadernação de lu;;o; -
12$000 

QUESTIONARJO 

A Diretoria da Federação pede 
urgentemente a todas as Pias 
Uniões da Arquidiocese que de
volvam o Questionário que 1hes 
foi enviado eni Maio afim de que 
os dados constantes do mesmo 
figurem no relatório anuaL 

NOVA FEDERÂÇÃO 
Recebemos com muito prazer 

a noticia da fundação, em"'torena, 
da Federação Mariana que, por 
certo, concorrerá para o floresci
mento das Pias Uniões nessa 
Diocese. 

CABEI.OS BRANCOS ••• 
Envelhecem 

Faz desaparecer e 
EVITA-OS SEM TINGIR 

; cionais: - o dos EE. UU, da, ria Federal n~ste EstadÓ, _à sua A Junta sabe que - ainda está, 
' Améric~ do Norte, em Minessota, gratidão pela boa vontade da a meio da estrada dif!cil que pre- ~ 
/ neste· rn:&; de. Julho; o de San tia- parte do Governo Estadua:í para cisa. percorrer para cabal desem-
go do Chile, em Novembro; no o Congresso, a Junta realizou no pcnho dl), sua grande tarefa a·. 

· ano vindouro o Brasil realizará ; dia 28 findo, visita coletiva -a que desde agóra está diante d&: 
, o seu, l}a grandl') Me~ropole que j S_. _ Excia, no Palácio /:los Campos si, é, sem CÍúvfd.a, a rna.ls penoi;a\ 

é. a. nossa !1,mii,da cidade de·_são, E,liseus, aí tendo a satisfação do e a mais pesada. Mas, se não· 
Paulo. E é cois~ certa ·quê. os ! Chefe _do Governo a sua res-:ilu- faltar 'a. decÍdida cooperação de: 
paulistas. não pe_rmitlrão que. o I çjio ~e emprestar à obra da Junta I todas as classes sociais de São: 
Brasil não realize o sel,t com Igual tQdos os esforços da ;l,dministra~ .l Paulo, não se arre ceia eJ;i. de a,~ 

brilhantisl;llQ aos _ que • OS 'países ção. pública para que O Congresso j levai· a botn termo. -
. !),merica:nos -realizará;<> no· an,o que São Paulo v.ai rcaliz'a1:_ se [. Essa valios_11, _. coopÚa.ção acre
corrcntc, . revista do brilho compativel com : dita ela que Jhe n~ _será negada.: 

. Pelo menos,-.!sto esperam todos o seu prestigio e com as tradi- ! e, com muito' empenho,· _a pedoi: 
os . brns!leiros , e todos . os pa,isés ções religiosas da sua gente. , de toclos, pois_ que o IY CongreW>· 
da América . que sabem que no . Mas, se -1111, hora em . que está I Eue,a,rlstif p Nacional -é_ _obra do 
Brasil católico, São Paulo . é.'' a, sendo escrita esta exposição, a 

1

, patriotismo .e de fé ,q~ ,vai ser
mais católica de suas metr_ópqlE'?s .. Interventoria em São Paulo pas- realizada nã~ wa Junta, não só' 

sou à ser exercida por um novo · pelos católicos, ?rias sim por São 
OS PODERES PÚBLICOS E O I I;iterventor, não se arrecia a :Paulo, num grande moyimento 
IV CONGRESSO EUCARÍSTICO JUnta de que outra possa .ser a coletivo de sua gente. 

NACIONAL atitude da administração púb!i- No decurso de quat-ro século!. 
ca. porquanto o· ilust1:e SL. Fer- jamais a Pi\.tria e a Igreja ape-

Desde 1881, . quando cm Lilc, nando Cvst<1, é paulista Cioso do !aram cm vão para os pa.ullstas, 1 
na Bélgica, se reali(';OU_. o primei- renome da sua e da nossa terra, por certo não, acredita _a. Junta' 
ro da. série de trinta e cinco Con- que, nesta hora cm que duo..',: 
gress:>s Eucarísticos Internacio- pelo que se não negará a dispcn- irrande,~ na,~_.ÕC's ela Amérir,, rra-.' 

sar todo o apoio oficial ao gran- ~ 
n'.'is que a história da I_grcja re- de certame de Fé para a gual foi . lizam com tank> suce,<.So às sCU3• 
g1strà até esta data, bem como co1í,•oca'l o Estado de s' Paulo 'Congresso~ Euvarii;tico:; . Nacio-i 
todos os N~ci:mais· que todas .as.. _. ' J - ' · ' - N b t t t te J naii, os pnulist;is &e dcsinkr~;;-- te r, d - . ·ti ao o s an e es a ccr za, a un-
n~ço2s , m _re_a iza o, as ~erm1~- 'i ta, irá a sua presença para so1i• sem do IV Con;:rc~so Eucarí1,lioo 
mas pr111c1pa1s qlje os carnctcn- citá-lo e cli,.cr a S: Excia, o t;uan- elo nra.siL permitindo que ele fi-
zam se reallz[\ram sempre a ceu . . quf' 1.1pagaclo pc]'., grande brillx•. 
aberto, pois qu"- a s". à razão. iie_ j to_ co_ n_fiu. no seu alto espírito _de ., " dos reus conr,fn~res do:; Estwl0:r 
ser- é exatamente. o culto públi- 'adm1mstrador e no seu pat_no_- Unicl0s e -elo -Chile . 
có da adoraçã,. das -multidões .ai tismo _para que São Paulo c111 se.-
Jesus Eucarístico, Bem se vê que I tembro de 1912 triunfe ri~ _mésn10 _ P~,ri\ quantos jti lhe km ~.u:<l., 

·. d idid ·· - · d prélio em que já colheram imor- . lmdo o par:,, quairl-os Ym1-.ham 1cro. sein . a cc a cooperaçao os .. . . . .· , , , . , . · T . d d h , , . t , "' 
poderes púb!lcos esses éongres~ redoura glóna tres Estad?s · da '. seu aux1 10 _· cs e_ oJe a e i::;e~ 

- - d a1· - ·M· · ·• F'eder,ação que aliás não thihain 'tcmbro de --1942. forv,,rosamente sos se nao po em re · izar. erce , . . . , . , -
de,, Deus, mesmo nas nações 11 ~ para os seus Congress?s as _níes~ 1 e._ Junta supllca de_ Jesus Eu~a--
quais . a religião católica não, é mas responsabilidades ·que pesám i rlstico as melhores grac;is e dlas . 
a . _do Estado, ou seja . naquelàs · ~o E:5tado de São Paul? na iéa- l ven~ur?sº?: . . - · 
cinde, a· todas às religiões está lizaçao do IV Congresso Euca-J S; Paulo, 2Õ ·de Junho _de 1941-
assegurada a. liberdade, ou r.,'L- rístico Nacional como pioneiro que : (à) Monsenhor ·Ernesto de Paula. 
quelas onde a religião oficial é deles foi no Brasil. Presidente - da Junta Executiva 
a. católica, o apoio, o auxilio e 
a cooperação dos poderes i)úbl!
cos jamais faltou aos católicos 
para realizá-los com a magestade 
e a universalidade indispensáveis 
a. sua magnitude, Isto posto, a 
Junta Executiva do nosso IV 
Congresso Nacional nunca se ar
recadou que de lhe viesse a faltar 
o valioso e indispensável apo'io 
dos nossos governos, quer federal 
quer estadual e quer municipal. 

· bispo com o ilustre Dr · Prestes 
Mai.a, prefeito municipal da Ca
pital, logo resultou o seu ato ofi
cial, dc-,ignando o Sr, Dr. Gomes 
Gardim, chefe do Departamento 
de Urbanismo da Prefeitura. para 
ser o int.crmcdiário entro R Junta 
e a Prefeitura, focilit11d:t assim 
a coordenação das medidas prc
fciturais necessárias àquedc fim, 

Cabe aqui à Junta o imperioso 
dever do consignar os -seus agra
decimentos aos ilustres senhores 
dr, Prestes Maia e seu digníssimo 
delegado, pela forma por que se 
têm dignadb ,auxiliá-la em sua 
tarefa, na parte em que depen
diam de suas autoridades, 

Tão valiosos são os favores de 
S, S, recebidos que, na reunião 
dos Centros Paroquiais, a 7 deste 
mês de Junho, a Junta teYe a 
rat!sfaçãó de apresentar em plan
tas murais os projétos pa1·a as 
indispensáveis realizações que vi
rão transformar o esplêndido 
Parque Anhangabaú em cenário 
empolgante para as grandes so
lenidades públicas do c::mgrcsso 
de 1942, Es~e soberbo ponto cen-
tral reuniria sempre todas as 
}}referências de quantos .se preo

: cupavam com a localização dr 
Congresso de 1942, mas é bem 
certo que se não merecesse a 'ca
rinhosa concordancia do ilustre 
dr, Prestes Maia, jamais os anh€
los de _ todos seriam realizá veis. 

Por todas essas gentilezas de 
, s .. Ei.éia., foi que, em reunião .de 

}V_( AIS convc~i~nci~,, maior ~c_onomia ~ara 
- melhor saude, eis os reqt11s1tos e a fina

lidade do :refrigerador ALASKA, o aparelhG 
de linhas elegantes e eficiência garantida.' 5 zo· 

! 

nas de frio, prateleiras de correr e dispositiv~ 
racionais, permitem a conservação da mesma 
quantidade de alimentos que um refrigerador 
comum de maior tamanho. Procure, no inte
resse do seu conf&rto e bom emprêgo de seu di,.. · 
nheiro, conhecer a maravilha da refrigeração 
moderna no seu ponto culminante ALASKA. 

CASA FUNDADA EM 1852 
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EVANGBLHO 

Os falsos Profetas 
antigo, exibido em "repr~". 10.- t' 
bre a.s atrocidadei; ordenad&s por 
um sultão. O trágico enrerlo e 
a. extorsão feita a uma mista 
estrangeira, que consente cm en
trar pa.ra o harem do sultii.o. 
a.fim de .salvar o homem amado 

PJm. todos os t,cm. 
tx>s aparecera.m na 
Igreja, impedindo-lhe 
11, ação, ou inutili
i:ando-lhe o eaforço 
6ant1ficador,. os :falsos 
profetas centra. os 
quais premune o Di
vino Me.5tl!e aos seus 
âiscipulos, e, de modo 
geral, aos fiéis. Estes 
falsos profetas são 
os piores inimigos, 

porque se insinuam no 
rebanho de J e s u s 

SÊ'l'IMO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES no com :simll.lação tão - desenrolando-se· em arnbk,nte 
perfeita que facil- fortemente inconveniente - res
mente irulurem • os trlngem o filme às pcssôas de 
incauto:, cm ên'o. E eritêrio formado. 

IS~ :t\latcus, VTI, 15-%1 

Na.quele tem1.11>, dbse ~ aos seus discipulos: como sejam de uma Cotação: Restrito. 

. Cristo ~orno homens 
' de Deus - com ves

tes de ovelhas, na ex
pre.ssão do Sa.4vador

At11iutelai-v• dGe fe!sos profetas, que vht a. vós 
oom peles do ovelhas e no interier são lobos rapaces. 
Pelos frutos podds conheoê-ilos. nwl'eatun po
dem-se colher uvas dos espinhos e d.os a;brelhas figos? 
- Assim, toda árvore biia produz bom fruto&, e toda. 
árvore má prodttz maus fl"utes. Uma. árvore h6a. não 

pode produzil' maus fmtor,, nem uma. árvore má pro
dttZir bons frutos. Toda árvore qlH'l nã.o prodw; bem 
fruto será. certaila. e lançada, ao fogo. Portanto, por 
seus frutos podéls conhecê-los, - Nem todos os que 
dif:em: Senhor, Senhoc, entra.rã.o no reino dGS céus; 
mas aquele que faz a, vontade de · meu Pai que está 
nos céus, esse entrará no reino dos céU5, 

temeridade espantosa, CAMlNHO ASPERO Da 

:!~ :e ~:~:r · !:= ~:e °:ne~~rley É <;t~~=~; 
pêcle de consequên-
cias, sinão que com da. vida paupérrima dos habitan

tes de zonas, outrora fêrteis, nos 
cnel'gill. e fi.rme21e. pros- Estados Unk!os. O enredo é ele
seguem seu intento. 

A e r e s c e a 1 n d a prtmente e povoado de persona
gens abrutalhados e fanáticos. -

mais que nestes ho-
. t· Nota-se ainda a aprescnta.P,ão 

n:ens - cousa ap 15 desfavoravel do caráter religioso 
sun~ ... ara e~anar os do povo. Estas falhas restrin
espu-ito_s - 1a ª ~e- gcm o filme às pessôas de cri
o~u!J3:çao de se d1S-1 tério formado. 

trazendo aparência de ortodóxla doutrinária e 
integridade de vida. Assim, facilmente, iludem 
incautos e, com frequência maior do que se dé
veria esperar, conseguem atrair mesmo almas 
rétas, bem Intencionadas, mais ou menos escru
puiosas em não se afastarem dos ensinamentos do 
Divino Mestre. Esta a razão porque o Salvador 
recomenda acerca destes inimigos da alma, uma 
vigilância especial. 

A melhor maneira de evitá-los, a estes lobos 
ve.stidos de ovelha, é uma adesão irrestrita aos 
ensinamentos e prescrições de Jesus Cristo, ade-
6ão não somente à sua doutrina explfclt.a. como 
a todas as conclusões lógicas que dela decorrem. 
e ao espírito que a informa.. 

>F 
~ precisamente o <1uc parece preceituar o 

Divino Mcsi,rc. quanc!o prescreve os mcio8 pBra 
;e conhecerem a estes faJsos profetas. - •· Per 
~ew; frut.os os conhecrrêis ". - "Por :;cus frut.os;" 
não se entendam su::1;; ações isoladas. ou suas po.
!"-. nas e pcnsamcnlos e~par~oR - que podem. ad· 
d.c11ta.lme1üc. :;cr bo11;; r dignos. :;eparndamente. ele 

·~.proYaçào. -- "Por seu., frulos significo, as 
rnncl\1'.Jõcs lói;ica1; do seu sistema ck doutri11a. o 
cspfrito todo que envoI,•c e anima suas 'ldélaG a 
rcr,pcito ela~ quesl.ór,~ ((11(' ~e rcfa.ckmani com a . 
ré e a !\!oral. 

· Nem .sempr<c é facil rle:;ma.-;carar um "falso 
l;ll'ofcla: tão bem i;abem rles í\Ítt~lar a pele de 
orelha ao C0rpo lupino. Neste ponto. como em 
tudo o mais nada me-lhor pa.ra nos orientar com 
:segurança lnfa.livel · do que a palD Yra, do .Santo 
i'adre. Ora. bem. S. S. o Papa Pio X, de santa 
memória, na; Encíclica sobre o Modernismo, de 8 
de Setembro de 1907, expõe para nosso esclareci
mento, a. · maneira como agciµ .. estes . iim!ssários de 
S.a.tanaz no meio dos fiéis. 

".Estes tais - assim diz o Santo Padre 
não procuram a destru~ da Igreja, como ad
versários que a atacam de fóra, mas colocados 
dentro dela, aí lhe maquinam a rulna; o perigo 
está, pois, por assim diz.er, nas velas mesmas e 
nas vísceras da Igreja, sendo o dano maii, certo, 
quanto mais intimamente conhecem a Igreja. 
Acresce que na arte de enganar, ninguem os su
pera em cavilosidades e insídias; porquanto aprE:
sentando-se como racionalistas e católlcos, fazem-

t1~gmrem por uma Cotação: Restrit~ 
vida de costumes gcra!me1lie austeros, toma.d& por 
aliSldm e ~rdente ocupaçã.o com se· instruírem; DIVISA DE DIAMANTES - ' 

F'inalmente -- o qne ainda mais dificulta o Da. Univenm.l, com Vfot,<>t· M.ae ' 
remédio - eJés se encontram de tal_ maneira per- Lalglcn. - Ê a história. de um 
~uadidos de suàs ·idéias que dc..~preza1n qualquer !noccnw, condenado a trabaihos 
submissão ~u freio; e obfirmados numa concién- força.dos, que eo11Segue fugir, para 
eia por assim dizer mentirosa, esforJ,a.m-se por I vlngar-ae dos ou!pados <lc aúa 
atribuir ao zelo da verdade o que de fa.to apenas prisão. Pelo 't)róprio :aasunto e 
se deve à s:iberba. e à teimosia ... O mais arài- J cena8 de assa&inat-Os, o filme não 
!ciso cios artifícios dos modem.Jstas é este que 11ão ! é recomendável a.os menorr.s. 
propõem suas doutrinas ordenadamente e como Cotação: Aceitável. Pi adultos, 
num corpo, mas· ensinam-nas de modo esparso,· e 1''ILIIOS DO DESERTO _ Da 
como que separadas umas das outras, de maneir.a Metro, com O Gordo e O :l\fagro. 
que parcça!ll pcssóas que ta~am vagando. ei:n, to~·- _ :i,: ·uma comédia da dupla: 0 

110 da verdade, quando, imuto pelo conttano, :mo . Gordo e O Magro Apesar de 0 
no fundo firmes e constantes.,. 1 filme ter. seus defeltos. atenuados 

~E pela comlciclade, a apresentação 
• • s ec E _ , de bailados, inconvenientes, não 

Qm:r.emos reproduzir todo e .. te tr ho da n 10 recomenda a crianças e adolçs-
r.fcUC?. "Pa.scendi dominici gregls" porque nada 'centes: 

. conhecemos melhor do que estas palavras para Cotação: Aceitável P! adultos. 
comentar "os falsos profetas" contra quem o 
Divino Saiv.ador premuniu à sua Igreja. Nem se EXPRESSO oo CONGO -
pense ingenuamente que falso profeta é al')enas Da Ufa, com. Maricnne Hoppe e 
o que leva o rótulo de modernista; muito ao con- Willy Blrgcl. - Enke per5Jna
tr:írio, a ausência deste rótulo, e sua substitulção gens ·de vida irreguiares, fatal!s
pcJo de "católico militante" - multo frequente tas e embrutecidos pelo .clima 
hoje em dia. - é mais uma dariuelas cavilosidadcs 
a que se rdere o grande Pontífice. 

Nos mcl.o5 católicot. de f.'.l,to. quem não 
conhece pe<:i:ôas tidas e havldas·•,r;or bons cató
licos e pra.Licante.s. e que, não obstante, - coi
tados! (sic)- não conheéeni bem a doutrina ca
tólica e por isso incides) em certos ·êrros espe-
culativ05 e práticos? · 
· Quem não conhece a teimosia com que certos 

católicos de vida aparentemente exemplar per
sistem. em fazer valer suas apostólicas opiniões ao 
sabor da socidade hodierna, contorcendo expres
sões da Santa Sé num sentido alheio ao pen.sa
rnento dos Romanos Pontífices, porque contraria 
a. t(lda a tradição da Igreja? 

Pois estejamos alertas, - es~c!almente na 
.!onfusão do mundo de hoje - "não erra - diz 
s. S. Pio X - quem julgar a estes adversários da 
igreja os mais perniciosos de todo~." 

lnstltoto Mfldenm 
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DATILOGRAFIA 
TAQ:rJIGRAFIA 

O Melhor Ensino Pelo 
-- Menor Preço 

africano, o filme desenvolve um 
drama romântico, onde os diá
logos, as cenas e as situações, 
pecam pela incorreção. Não é 
um espetáculo que se recomende 
mesmo aos adultos facilmente 
impres.skmá veis. 

Cotação: Restriro. 

PRÓXIMOS FILMES: 

Critica Cinematografica da A. J. c.·UM A!~~! •. D~1/E.~!~!.c!a 

Decência (Estados Unidos). 

Orientação Moral dos Espetaculas REMÉDIO PARA RIQUEZAS -
Aceitável, pelo "El Pueblo", 

VIRGíNIA ROMANTICA de Buenqs Aires. . 
BANDOLEIRO JOVIAL - '' A 

CASA dos PRESENTES Ltda. 
L a r g o-:; . Sã o F r a n e i se o, , 6 6 

Je~erncWi ·~os Circulos~ · ÓpCrários 
~o, Esta~o ~e·. São. raulo 

. REUNIÃO ·DA DIRETORIA Conselho Admi11!strativo da. Fe
deração, 

Realizou-se no dia 3 de Julho O Revmo. Pe. Jerón.l.nw Ver-
a. rcuniào da diretoria da Fe- min saudou o Revmo. Pe. Walt;;r 
deraçi\o. com a presenç.a rio Bouten e vários OJJCrár!o:; que 
Rcvmo. Pe. Jerónimo Vermin e visitavam a. Federação, afim de 
sob a presidência do sr. · Amaro tratar da. 'fundaçãQ de um Nú
de Abreu. cleo Opcrà1·io na Vila de Rcgeut~ 
.. O Revmo. Pe. Vermin declara Feijó. 

cÍue êle p1;óprio écnúcçou ·,t''fot'~ ' Foi resolvido que a começar 
mar um Núcleo Operário em sua deste mês todos os Círculos deve
paróquia de Ponte Pequena.. De- ráo enviar à Federação o boletim 
clara mais que foi· procurado há do seu movimento social e eco
dias pelo Vigário Geral da Dio· nômico, preenchendo um impres-
eeoo de Sorocaba, que o cientifi- so apropriado. 
cou estar procurando transforn!Jl.r· :· J!'oi recomendada a máxima. 
a associação operária local em · propaganda da. Hora Santa Ope• 
C. O., enquadrefiido-a, assim nos' rá.ria, ii.o dia · 19 de cada mês, 
moldes ·da Federação. · das .21 às 22 horas, na Igreja de 

Foram conviçiàdos os dirlgen- Sàttta Ifigênia, bem como ,a ma
tes para a Hor,iíi Santa Operária trÍcilla de dirigentes no Curso do 
a 19 deste mê,i Formação Social. 

· Noticiou-se a próxima instala.. 
CONSELHO· ADMINIS'I'.RATIVO _ção <).e um Círculo Operário em 

Limeira, e Núcleos nas Paróquias 
da Ponte Pequena, Vila· Regente 
Feijó e Vila Clementino, destà 
Capita!. 

Com a presença do Revmo. 
Pe. Jerónimo Vermin, realizou-se 
a 7 do corrente, a reunião do 

A VIDA 3LORIOSA DA_ 

MADRE MARIA l[ODDRA YD·IRON 
Fundadora da Província Brasileira das Irmãs de S. José 

Obra com prefácio âutografo de Dom Duarte 

à venda na Livraria Católica 
Rua .~o Carmo, 1:;l:2"....,- Preço: 3$000, 

COTAÇõES: RESTRITO - Pode ser visto 
só por pessoas de crite1·io !or. 
mado. l>a. · Paramount, com Madeleine 

· -Carrol e Fred Ma.e Murray - O 
presente filme mostra e reaviva 
o ódio que existia entre nortistas 
e sulista americanos. Un:í dos 

personagens resiste, a principio, 
· idéia de divórcio, mas depois 
cede; e só não o realiza por t.er 
stia. esposa se suicidado. Devemos 
liizer ·que o suicídio é apena.s alu
dido. · O divórcio é apresentado 
como solução razoavel e única 

para que se :realize o objetivo ro- nita. Lousi e Hugh Herbert. -
mântico do filme. Alem dessas !me feito em estilo âl'.itigó, co
falhas mais importantes, há. ou- mo pa.ródla, com vilão, mocinho 
tras, como a Inconveniência dAS e a mocinha, representando de 
frases de uma menina, a embria- forma propositadamente exagera
guez constante de um casal e alu- da. Apesar do ridículo, as cenas 
sões à vida devassa de uma .es- de embriaguez e outras, não re
posa,. o que no conjunto torna ·comendam o filme a crianças. ·. 

BOM - Pode ser assistido por 
todos, com proveito moral. 

União", do Rio de Janeiro, BOM PARA ADULTOS ~ Po• 
clasifica "para adult.os ". de trazer proveito moral tão oo~ 

MAU 
público. 

Vedado a qualoucr 

o filme acessivel apenas às pes- Cotação: Aceita.vel menos para 
sôas do critério formado. crianças. 

cotação: Restrito. SULTÃO MALDITO Da 
O VILÃO AINDA A PERSE· Blrtish Gaumont, com Fritz 

GUIA - Da R.K.O., com An- Kortrier e Nils Asther. - Filme 

SONH9 DE MÚSICA - Aceitá- mente para adultos. 
vel para adultos, pela "Legião ACEITAVEL - Embora sem 
da Decência". proveito moral, pode ser visto 

QUE SABE VOCf: DE AMOR? - por todos. 
"Considera-se ligeir.unente o ACEITAVEL MENOS PARA 
matrimônio; há divórcio e CRIANÇAS - Idem. Pode ser 
reconciliação. O assunto gira visto por adolescentes e adultos. 
sobre intimidades conjugais, ACEITAVEL PARA ADUL· 
Cotação; Re:strito. "El Pue- TOS ,- Idem. Pode ser visto 
blo". tão somente por adultos. 

ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo 
Praça da Sé, 23 - 2.0 andar 

Sala 13 

llldicador Prof iSsional 
Dr. Plinio Corrêa de 

Oliveira 
Rua Quintino Bocaiuva, 54 - 3.0 

Sala, 323 - Tel. 2-7276 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

Joviano Telles 
-e-

J. N. Cesar Lessa 
Advogados 

Largo da. Misericórdia, n.0 

Sala. 904, 

MÉDICOS 
Dr. Gil Celidônio 

Dr. Hugo Ilias de 
· Andrade · 

Clínica geral e moléstias de 
senhora.s 

23 Cons.: R. Libero Badaró, 137 -
4.0 andar - Telefone, 2-2270. 
Res.: Rua Tomé de Souza, 55 

Te!. 5-0565 

Partos - Moléstias . de Senhoras 
Rua Benjamin Constant, 23 - Operações 
4.0 anelar - Sala 38 - Te!. 2-1986 Residência: - R. Albuquerque 

Dr~ Barbosa de Barros 
Cirurgia - Moléstias de senhoras 
Cons.: Rua Senador Feijó, 205 
2.0 andar - Prédio Itaquerê -
Tel. 2-2741. - Res.: Te!. 7-1268. 
Consu1tas: das 10 às 11 e das 
14 às 17 horas. - Sábados, das 

Luiz Gonzaga Parahyba 
Campos 
Advogado 

'(Palacete Santa Helena) -. Praça 
da. Sé, 247 - 1.0 andar - Sala 103 

Te!. 2-4951 

Dr. Francisco P. :ij.eimão 
tHellmeister 

Rua São Bent.o, 224 - l.º andar 
Sa.la S • '.t'eÍ. 2-1543 ~- s, FAULO 

Lins, 902 - Tel. 5-4156 - Con~ 
sultório: - 1 Rua Marconi, 34 -

6.0 andar - Te!. 4-8501. 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

Prof. de Higiene elo ColégiG 
Universitário 

Diretor do Sanat9lio "Vila 
Mascote" 

cons.: R. Marconi, 34 - 6.0 and. 
Apart.0 63 - Te!. 4-8501. 
Res:: Av. Agua Branca, 95 -

TeL ij-582~ 

1 O ás 11 horas. 

Dr. Camargo Andrade 
Doen(,'-as de Senhoras - .Partos 

Operações 
Da. Beneficência Portuguesa e da 
Maternidade qe São Paul,9 -
Cons.: R. Senador Feijó, 205. 
Te!. 2-2741. - l)as 16 às 18 hs. 
Re~.: Trav, Brig. Luiz Antônlo, 8 

Tel. 2-603â 

Dr. Celestino Bourroul 
Res.: Largo São Paulo, 8 -
Te!. 2-2622 - Cons.: Rua 7 de 
Abril, 235 - Das 3 às 5 horas. 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
MÉDICO RADIOLOGISTA 

Rádio - Diagnóstico Exames 
Radiológicos a domicílio 

Cons.: · Rua Marconi, 94 (Edifício 
Pasteur) - 2.0 and. - Te!. 4-0655. 
Res.: R. Tupi, 593 Tel. 5-4941 

S. PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

HOMEOPATIA 
Dr. Rezende Filho 

Cons.: Rua Senador Feijó, 205, 
7.0 andar - Te!. 2-0839. - Das 
15 às 18 horas. - Res.: Rua 
Castro Alves, 597 - Tel. 7-8167 

ENGENHEIROS 
Amador Cintra do Prado 

Engenheiro Arquitéto . 

Arquitetura religiosa, . colégios, 
residências coletivas - R. Líbero 

Badaró, 461 - S. Paulo 

Dr. José E. cíe Paula Assis C O N S T R U T O R E S 
Adjuntó da Santa Casa - Ope
rações e tratamento das molés
tias de . ouvido, nariz e garganta .. 
cons.: Rua 7 · de Abril, 325 
l.º àndar - Apto. 110 (das 14 
às 17 horas) - Tel. 4-7551 

:Res.: Tel. 8-2432. 

Affonso Butti 
Perito Construtor 

Estudos - Projétos Orçamentos 
Construções. 

Al. Glete, 359 - Tel. 5-6719 
- - --- --- . ---~ 

NOTA: - A Associação dos Jor• 
na'.J.istas Católico:, atende com o 
máximo prazer a qua.lquer infor
mação sobre as apreciações ci• 
nematográficas da O.M.E. -
Correspondências para a Caixa. 
Postal, 2851. - Na Capital, as 
informações podem ser solicita
das pelo telefone: 4-1718. 

DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomcu 

Cirurgião-Dentista - Radiologista 
Pela Escola de Farmácia' e Odon
tologia de São Paulo - ~línica 
Dentária em geral - Raids X -
Diatermia - Infra-vermelho -
Coagulação - Trans-iluminação 
- Vitàlidade pulpar, etc. 
Trabalhos por ca.rtão, hora ou 
orçamentos. - R. Martim Fran
cisco, 97 - Tel. 5-5476 - S. Paulo. 

Dr. Carlino de . Castro 
Pelo curso de doutorado da Fa. 
culdade de Farmácia e Odonto
logia de f°lo Paulo. - Cirurgião 
Dentista diplomado em 1914. -
Ex-dentista do Liceu Coração de 
Jesus. - Especialidades: Pivots, 
Corôas, Pontes, Dentaduras ana
tômicas e sem abobada palatina. 
Consultas das 8 às 12 e das 14 
às 19 horas. - Cons.: R. Direita, 
n.0 64 - 2.0 andar, sala 7-7A. 
Res.: A1. Barão de Piracicaba, 499 
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u João da SilTa j e; @&A Ji M:ma;;.aw 
Silvein .. . . , 

OIANDE TONICO !ativo a.o trata.mtnl-0 eia., h'!\'11.1· B R A s· I L o· ~\'. Artur Compton é hoje --~",-=="""'=====-==-=-=--•· .,..., .lJ!.<;ões d<' mi.vins t~rcante;, per- · · um d,;IE mato..-rer, ffai.coa do mundo. 
f"' .. >e.:;-.;.;,., .. , .. :;;~ ... --=:rx: ç;;::::::g= t<-ncent.er- 1J. pew;~ hrHgr-:.rantc,; ou · J:'rti:n!b No~!, é 1i.utor da. "coinr~ 

. . . por caw ornpa.tlor., r,endo ::ipn•- =========="""====-=...,,.....,=_,.,. too e!'t-", · 'Jl.!€ reorer;enta. na 

.. 1J'J..L .. __ :_· !'á DE t)O~US, '! var!.a rn_ m ligdra;; moctiilcaç_ ô%_._· __,,;_:,,. • ......,,..: .-.,...., __ - '"'"' I '<"IJ' 1'1(if1 d ,,,·s:irft"• DA I\IT~,,.,,o f!elcé, um ... rn .. ,r.•- ders! • . _:._,~ 1'1 V E:4 · .P;,r ultimo vollc•u a. c::omfasa(' n,.~'J c•x- ,, · " ,.: .. .ca. 0& parn , _0 .. ! .!'!.. __ . .' •• ci!S.A. ~ "' "" • 
,-,~. · · 1 ;; tt\,_W de. :riropoot,~ r.1~ ll,lt-ençfio fJ vtr,to. c••!!l" ;;wcdeu .1;i.1J '!no COMPTON AO F.R..A.SJL !!f'IIO dê avançc. OFi de!'!'!a!s mem• <·

6 
t, t "* leti ~gui1'1~ ,.

0
• Í dos iimitc.s do· mar t.orritorlP.1,. pasi;atlo. h..l'Oti (k. M~ê.o 8ão t.odoi; de no• 

J- . ·~·-: . • 0 '. - • • l cheg11.ndo-ae li· acôrdo mbre a.5 1 • Afim ([e rcafKW1tlr o comando ~ eflf'let'Uia l'I~ G1!;pit8-1. en• tâVJ!!l ~- O grupó .. de füieoa 
. ttiimk4do a,_ ~- \ ,•9,nt.agens em cstabclcccr•se por I da. 9.ª Região ··1.ar. régressou j' tre 25 e Z7 do -c~enti!, clnéndtl . .._.__ ~--nh'"· m1130rtll.dot116 , 1 .,. n . ;,_.· d'-· d A M,h . d& Uni1'U!!idade de Chic0 go ven1 

""" .,.,..,,.._ ,_ 1 ' meio de uma convenção dos nai- par~ Mato or, "-' "encral Pinto os pruudros ,_ e g,.,,, ..... se- · º 
dé ~rivad06 de 1.,ettólooh &N«::9-b~l\'l 1' ses america.nos a C'llstancia d~ 12 ' Guedes. Em :ua. co~1µanhia se-1 guit• pará a C1q,ttM tcdera.J, ª_ realilla:r no Brasil mna série ele 
tjt!) cem.Ullkal' M Coru;el o e.ctti- .. . . · . • Mi&~ão Com t t .. · ' .

1 
te b'd de mllhas pa,ra a cxlen~ao da Juns- g111u o coronel NIColau. Bueao P .on. . ·.· . ~ .\l«OS e experienelas. 

lW do l'ctro eô : TPOC 1 0 dição <ioi; pa!scs tostclros fi- Horta, Bnrbo:;a, chefe do ~rviro . · , . · · 
~ova. l~. av115o e que a;; pre-' cancto a. deci.sáo final adiad~ cm de Protcç.ão aoo IÍldios. ' , ··· · --· '· ~ '" · · .: ,e-' -· ~~~~:;u:~~!:" d~:; ~acc di~ nccessid_o~e de llll~ mais o . o Prcsictcnt.c dR RcpúbliCR I fABRltA nsDJHiADS ,·li.~ H AAMON I os·. 
-"- .·. ·-•~i . ,_ 

0
-

0 
tt'ºn" acurado CS~UdO tCCli\cO do a.«sunto. assmou hoJC 110, J)R,Sttt da Guerra · · t 'n.. .. .-.,., ....,.,:~tao õt:U c1en"':'s pa,~ = .,. , . , · , . il , ·''º~ .. 

~-dás quantidades de produ- decretos nomeando o c01onel Luiz 

1 

,. . - · -~,

1 

·;· 11 _:i -~.,, 

til!; petrolíferos neoessários ao DECRETOS· LEIS Sllv:s,t'.·c. G~mes Coelho p~ra '''''""" OHN ,.,I ....,,,.'..,., .. ;;:,:' _ ,_;,'lj' 

jimJ A; JZ!.L E ' &I a • 

G 

Sypfiflfs . 
. Rheumetismo 
feridas em 9er1n 

c~llXlR DE 
~NJ)GUflRA> 

MIihares de cur460,1 

e;~ !ado, B-!Jençóa.ll'!o;; a l.ttíwA,· 
de.seja..'!dn-fue mdba as .:;uóêa.>ói, 
t:-em lJ!Hô entt!~ntoi crunU!'.g.rn;, 
11105 oom o c..retlo ccniunl.sti!c.'' 

Dr.· Durval- Prado 
Oculista 

R. Senador· P, Egídio, 15 
.Salas 51YH _~11_ às lf bs .. 
: Telefone. 2-:1:US , , 

10 do Mundo 
:4-l'Qll.SUlUO do Bra.CJ'i.l. ,Segundo os J?EI)ERA.IS ex~n ~el o c::ugo de chefe da Co- : ~ ... ,...,, .. 0Ut6<:~.1;,o.,tu «~IIIO-J.,\tl<,U ·19'P --. ~-- ·-· ' ff º"~º""'º""''~10•»,,) (tt11e1 U(MIO:~ ~•v1-:-1,1<.' 

~-mtculos aquelas di.5ponibi- o P 'd t. l R 'b'' m1ss110 de Tombamento ria Di- ! ., EDMU' NDO B 1 8()ª 'N -s- (IA 1 
.·.·._• ' ·. J · -res1cnc.ra_,.cpu,H'Htls- rdorilldcEngenlrnri11:ocoroncl·v. ~ r-1 v _. J i\UXI'LJ.O Or;ovcrnoJa'° 
l~ du:ranlc\')Oo me:; de ,Juiho ,fü11m 11m rleereto-let abrindo pt'lo . · . .. . . 'NOVO H A M BU r.! GO . R.GRANDE DO SUL-BRASIL JJonés, 11or fntc1·u1e·u'io dunt 
>· .a;,;-- · ti ir· 70% d ca• . . . . . . . Jo.sc Bom!nc10 ck Sou8ll, Pmto ;.;.;:;...;...;;..__,,.;--...;;;...;;;._..,..., 1·&1 ·"3-JlO . .,..-,.a.c, 3 mg _ª 0 ª· · ll\1mist.eno cta VJa,-ao o credito par11, 0 ·cargo de comandante ela. llV*""I.\RO\JEl oc souzA·.1i,o.n1m•HO"º' r.~OI JHEPHONE m 1·59~ }

1 
porl_a-voz, declarou não ent-ar 

pactdade norma.l de transporte. especial de 14.000 co11tos de rêls . " . ., ... ..-.... ---- ~-- -· ..... -----:--·-...,..·~-·- . ob1·i:t"l'ado ª auxil1·n1· o ,..,,!cb cn• 
··" · to · Bngada Mi>;ta, com séde cm Aqui- " ~ " •"'- , :-. l!lm .ccn..~=nc1a rna-sc .uu- -par«. cle-~pe~ ~m o prossegui- 0 l R · · · · dauana, e o t.cncnte-coronel Jo:,é I sua .u -a com R- · uss1a, crn vtr. 

~a. a ncces;;1dade de uma rc- . mento dD. construção C' instalação d I . F' E X T E .R I. ..o· R ·,1.11:1ldd:. de ser ·_está ª_· .. nação agre• 
. duçâo' de cerca de 30% 110 con- da Fábrica Nacioni,l ·· de Motores. e .,1ma_ 'igucircdo para o cargo "' 

s"-" dos· mencionados produtos · ele comand?.nte da Esc~,a ele Eclu- i 
"""' • Foi assinado um dccret-0-lei · F' · d ..., · · , i:. enr1uant-0 durar a situação ~~ 151ca 0 ~,:rnrnto. 1 · · . . 2 EMBAIXAl'.>Olt. -. · O eo11d~ 

'' Ilrorroga,ndo até o dia 31 de Ja- ~ . 11-tual. · 1 . . .!\fayaldc, diretor ;oral da Se· 
nciro de 1942 0 praz'.J para. rc- O U R ;t() 1 Glfl~RRA GERMANO- Em Vichi aJil'mou-t:'<i que o Lt•X·; gr11·a11ça de M~drid .. foi nomearlo 
gisLro. inde1:ic-ndente de 11cnalicla- fl, S · 1 t d ' d 1, d ' · CRUZEIRO no ,'OVIB' 'lCA ,0 o a,cor o COllCCl 3 o com a 1 <.'l1lbalxado1· c~n;.,.nh'.JI M tilem~-

. dcs dos estrangeiros que se en- PRATA E PLATINA Grá-B!'(íta11ha. fói prrifundamcn- nha. · 
· _h'RASII, contram no Brasil cm carater de to·d~ e 1 - · t düi l t·ir d d 1 · \ D · ~ " 5 ,ceie, ªº preço N:>. Europ:'1 Oriental ~ :nierr:i. e mq e,'.< 0 • · an °_-~c e~ to- 3 PRIS,~O -· De 1ois da runiU" 

Tosses, bronquite asma e permanente. mais alto da praça, com- . . . t d . f. das as chrnsula.s pollt1cas. Na .. • . ·. 
1 

, · • 
; 

p1osseguc cm o as as rente~., 1 1 
,A ·. ra ctas rclaeocs ll'anco-~ovié-

moléstias das via respira- • O Presidente da República pra-se. Consultem nossos . , . d ·· . ng awt'l'a a assmaturn do ar- . . . . . ' ' Apcsai do~ c0mtmleatlos e Bc1 • , 
1 

· 
1 

. . . uca . .s foran,. ac,ldo.i todos 0s ci-
tórias, os Srs. M~dicos re- assinou decreto-lei permitindo aos preços. Rua 15 de Novem- 11 . ·. ·t . J m st cio foi entusiasticamente , · · ·. . m ao que pa1ecc o exe1e1 o 1 us- b . c:a<Jàos rus~os rt'(.:ldcntC's n:i, In-
ceitam O Xarope CRUZEI- vendedores de estampilhas e selo bro, 193, 2.0 andar, sala so defende Hms posições ao lon~ 1 1:ece_lcla, p~1:; ago1% os al!ad~s te- dochina.. 
RO ç,o BRASIL; não pro- adesivo, liccnei.ados, u. vcüda ele 23, - São Paulo go ele toda a .. Linha Stalin··, j 1 ão ,.1!119, f1ente ~ menos ·e gràn- j .. 
t•.la a doença, combate O estampil11as do selo de \migração !..:::=============:::.11 Dl~. l.~. 0 qumtcl general elo de pattc das tropas que comha-. 4 A8SASSll'i,\TO - Foi a~sa:i• ... 
mal; Em tod.ls as farmácias mediante a comissão de um por J .. fl',ehrcr·· da.va ll, iiüblico umt\ 1 tcr_n_m_ na Sí_ri;,, e n __ º Líba,1io_ po- ,' shrndó c'!'1, Buc_·a1.·c5l Horià. 

to (~E'NE'J>AJJ l'R 'NK ':I.J I d e.drogarias. - Lab, "VUG", cen , paga no ato da aquisição. • " • 1-\. ,,, , , nota. informando qt.c a "Linha e1110 ~go.1•a serem aprove1tacla;; i Coclrcanu, lrmil.o do fundador do. 
~., caixa postal: 2175. • • Há um ano, a Imprensa Na- ANDRE,VS stálln'' havia sido mmpida cm 

1 
11-!', Lfbla e na defesa da Mctrô- 1 partido uolftlco "Guarda de I"cr-

t CARAVANA MÉDICA 
. ÁRGE1'lNA 

Pelo "Pedro II" chegou d!A 10 
lto 'Rio de Janeiro a. caravana 
lnédica. argentina. de que é pro
!iidénte o dr. Nicanor Palacios, 
que já- re· encontrava 11-0 Rio, tcn.:. 
do viajado de avião. O descmbar
q\lf\ dcs:;e. cara.va11a, composta. c!c 
l 70 c!inicos da vizinha Rtpúbllca 
ioí_ extraordinariamente concor
tido, tendo comparecido a.o cáia 
Q ministro {i.U6tá vo Capanema; 
sr. Assis Figut1redo, Diretor cta 
t>ivi;;ãó · de 'Turismo do D. I. P. ; 
~r. Aloisio de Castro, sr. Leitão da 
Cunha, rehó1· -cya Universidade do 
't,rasil, e nip1'escntantes de todas 
Q.S orgànizaçõcs médicas e cien
tificas desta Capital. 

O professor Ruiz Moreno, 01to
pcdista. ilustre, diretor do famoso 
'"Hospital de los Nifíos", falan
do à. reportagem, teceu as mais 

,·elogiosas referências à carinhosa 
ll.Colh!dn, que lllcs foi dispensada 
em São Paulo, man!festando--sc 
·proíundllment.e sc11sibiJi7.,ado pc
'ias provas de atenção e amabi
lidade que recebeu elos seus co
legas paulistas. 
' Ein fÍessão solene, 1·calizada no 
Galã.o Amarelo do Catctc, o chefe 
d& Delegação fez a oferta ao sr. 

f'l'residente da República. de u1na 
: "bibliotéca. de obras científicas. A 

referida blb1iotéca · acha-se ex-
0.posta.. na Associação Brasileira de 
:,Imprensa. ·o sr. Getúlio Va.rgas 
re.spondeu agradecendo. 

COMISSÃO INTER
. AMERICANA. DE 

NEUTRALIDADE 

. 1 · pol!' · ro ·• .. , 
c1ona iniciou a. divulgação da . Chegou quinta-feira ao Rio O vários pontos e que os exércitos · i . · . 
legislação federnl, pelo sistema de \ general Frank M. Andrews que soviéticos :,e retiravam cm .de- O. !I.CÔrclo rccc;ºn :i.ssinado cons- ! S F_UG.\ - Conseguindo il)lélir 
follu1.s soltas, sob ct;Ja cl.eslg1iação representou a aviação militar cio.

5 
sordcm. InfJrúÚ:çõcs mais ot!- 1.r. cie 22 clát,.sulas rccilr,idas cm

1

1
___ a vigilância alemã, chegatam 

enfeixou todos os decretos expc- Estados Unido~ na.s festas co- mistas acrcMt':ri,avam riuc. o !!O· francês e inglês. :\ Ingfatcrra, procedentes ela ·Bél
clidoo pelo governo ct1 União. memorativas di\. data, cllt iHdc- vemo comuni5t.a c.0 tMa 8€ pre• RKLAÇõES EN'J'J{g OS: gica, ~~is ª':'ia.dores.· r:omiuzlndo 

o penedo de ·ex11C1·,êncta, da.ela pendência cl:i Argcniin_a. o ilus-1 ;-inrando :,ara i.bnndonti.r MoB:Oll, EF uiJ F Al EM'. N ·I' .um ,a.nao milltar., 
il. h10va,ão cio sistema adot.ado, tre militar viaja numa Fortaleza tc,;clo _cm ~·s;,t.~- P;"~nç~ na:z1:,ta .. ·' "'" ' ' , ' .Al l A 6 Vi'l'IMA:- _ Em coilSéqu~n
JJermitiu fix.ar, definitivamente. o Voadora, que comanda e que é Es..as mf01 m .. ço .. s ,01 am de.~m,n- Pciora1n cacl.i. :ve~ 11ials ,,.s rc- , ela clós ·ataques aéreos ale
nún~cro .,ele_ cl~ss~~ ~ su~-clas~cs acoi:npanh~da ele out-ro a vi5.o do tidas em Moscou, onde se clrn -lações cl!~lo1h.itiéas · eiitrc ,M Es- mã<?$, fàleccram. mi, ii,~la.tcrra. 116 
e org!U)JZal as se1lcs'. pata efo1l_o mcslno tipo. . , que os alemO.es encontram gl'andc t2.clo.; Unido~ (! a Ai~llíll11l1.9.. Há primeiro' séinc-sérc· , deste· anó 
de as_sinaturas. Assun,_ a p~rt1r Naquchi Capital realizaram-se dificu~claclc cm _iodas· as frcni:s. !llgum tempo fora1n expulsos dos 18::314 pci;;;ôa;;: ·, · 
do -~enic_i;t_re em_ curso, Ja .ª ctlvul-

1 

várias homcrw.g<'ns 110 gcncr;il Dcsmml_ lu-,~r _amda- a A_ ss~rçao Estados Unidos ·.odo.5 os consulcs "ª"' o se f t di t ' ·c1 ·7 . CONSPJJt. •_. Ç'ÃO "'" "' " .. ,..a , ,ta ci a mo an e a. as- Andrews por parte cb g-o•:r·rno. gcr11rnn1c,~ rlc que ,lav1.a 31 o e jornali.sLa,.s gcrmnnicos. /\ m<'~- " - =&Ul.luO 

sma.~1_1~·a, tuma~a po'.· _sub-clu_sscs. ! A_ 0 seu dcscmhârquc. 110 ac:-oJ~Jr-1 rompicl.:\ ,1. "Linlm füallJL . me, ,medi<io. cm rcpt·cs.ilia foi t.o- 1~r,Uci.as de fonte !lH!>IBlà, foi 
c1~1 se1lcs ele cluzcntas folhas. ~-º 1 to sai1to8 Dumont, <'lll hora O . 00 g-mnr]('s combat<'o w <iue ! ma.cm no tU H<'léh. o ;,funcla.- dc~cobnto tn\ R:ib,¼f-., Tan;<'r, 
l~lc:o. ~:', vmlc e cmco nu! reis I ser fixada, esteve prcsent,c o n1i- pRrccc :;,io tr:ivados nos arrt'do- ! n•.cnt.n <,111 água:; c!::J AU;J11é:co Sul util

8, (•.oru;pita.ç.ào do~ ftance.:~s · 
cacl~ se1_1c, :nclu~~-º ~lass1f1:a-dor.: nistro da Acronáuiim e outras re~ de Ki.ev. ci~ndc que os ale- I cto .. navio flmcrkano "_Robin-Moo- lines eonlra o governo rlc Vichí, 
A 1mpicns,L Nac10nal, pot sull. -------------- nrnes af11·m2.m ,a estar ctl' ~cu. ro cau,>0u mcl1guaçaJ tm todá, 8 RE('RES • · d v d , , . · • , SO -- :í-:.cgréssou á,. 
secçao e en as, já está ateu- iiodcr, a dM1,eito ctr-s lnfo1•ma- 1 a Amérk·t~ elo. Norte, :;cndo exl-' º Argélia. o gencr:11 Wcnand, 
dcndo ao_s pcdid~s de assin~iu1-as çõcs russas cm contrário. '1 giclas cía Alemanh~. ª" reparações representante do govci'no d:i Ma. 
e, do proximo dia ZO cm diante, ....,Se==------ Em · oorodok o-rancics fonnn- ·!Jclos danes caus,1,d'J,". rcchr.! PéLain na Africs. do Norte, 
s:rr. su~pc?so. a remessa aos ser- j cõ,c:s ele ta.nquM ;ussos ·procuram !

1 
Se;:.: ,melo o '' Daily Exp;-cr,s" de 

9 i,t0NAltQU!A -- ML111tcur:p·ó 
clilcla rou sn:i. indcprndéncia. 

dr, Yugoslávia. Adulou-se a for
m~- !11011,1rc,ui$ta,. sendo soilc;itado 
ao rei da Itáiia a nomcacão dUnl 

v1ços publtcos e particular<:s que 'i l 1 , t ·. Lo11 ,•rcs é esperado por esteº dias 
não tiverem regularizado su;:i. si- e e e1· o a rnnço e as ,orças mo o- : .. ·" . . . . ., ,. · j rizadar. gcr1nanicas. Contraditó-: 0 ,o,i,pimcnto clef,.rnl-lvo entre 
tuaçao. . rias são as 11'.Jtfci11s do resultado I Wr.s'.lh:gl-81: e ~~rlim. Ou~ras 
NOTíCIA.S da luta neste selór. Os belige- l infoima<'ocs ac1esccntan1 te1 o 

MILITARES rnntcs são entretanto uunn!mes, Almirantado Norte-americano or-
As comemorações do "Dia elo cm reconhecer a unportancia. dcs- ' el~nR<io o ataque a todos os sub-

Reservista ", que se iniciarão a ta bat~lha, que poderá. decidir marlnos ~ermanfcos que passas-
16 ele dezembro cio corrente ano, r,JW~~~W~ elos dest.tnos ele toda. a Rw;si11, sem cm a:.;uas do Atlal'ltico. 
de àcôrdo com o programa que llillill:ililiifii Branca'.' :, · 
está .sendo elaborado pelas auto- Lut~~~~' àinda cncarni<)°adamcn- ACôRDO ANGLO, 

SOVIi;TICO ridades milit.a.res, rcvcstir-sc-ií.o '9jlll]l~·tj to na. frontclra letã, nos setores 
de grande solenidade, não sendo " 
b 

. t. . dé Novograd-Voli11sk e cm Pskov. To'oi assii'ado eiitre ·a -:-ngJa.•·r-
o riga ori.a, a. presença dos rcser- 4

· • = ~ ""' 
vistas de tcrceim categoria. En- Prcvcndº uma possivcl rutura da. ra o & Rússia urn acórdo, pelo f 
t 

lllfl!ílliill!ílll "Lll1ha. Stalin", os russos cons- ciual a• IJªr'-s contrataii•As se 
retanto, segundo se noticia, to- u ~ "" "" ·troem às pressas uma segunda compro111"t"lin " na·o faZ'ªr· com ~-1 

dos os de l."', 2.ª categorias, de ~ "~ " = = 
18 a 35 anos de idade, terão que e· linba de défesa. ESJ}Cra-re que Alemanha paz cm separado. }>'a- '1 
,. t ,( ff;-, M & . . de1_1_t_ro de_ alg_u,ns_ d_ias a situação !ando ~Ob1·e o pncln a··'·1ndo e-, 

s., aprcsen ar aos postos que :serão 1,1,..,.,.,. ·• ~ = """ ~ "' • 
distribuídos pelas cidades em to- , "" ,uH•••• "'"" este Já._ mais cscla1ec1da o que J)Cr- Moscou, o sr. Wll1stt'Jn Churchill l 
d t 

. 
1 

• a. H d• Mo,o.10 o 90-t•••• r .. 1.1. lOll mltl.ra ,m_n julg_am_cuto _mais _ex. a- prllneiro ,-111nist-ro bl'l'âni'co a.soi·m 
o o erritor o do Brasil afim i sÃo PAULO .. • • -v 

de serem vi.sados pelas a utorida- [ pR1tn.1 to da 'N daclcil a sltuaçao do~ úe- so e"pressoli-'. 
des competentes as suus cadcr- i ··· ·------- ligcrantcs. : . "No fim ci-a scmr.:1a r,a,;;,.ada, 1 
netas ou certificados.· alta~ ,a\1Loridaeles. O sr. Salgado Em Roma noticia-se que as! L·.)rnou-sc poss!vcl realizarmo~ um·, 

rei montm1c3Tino. , 

10 l'ROPOS'I'AS - O sr. Ji'!o.-
l'~lo La G11a.rdia, prefeito d~ 

Nova Iorque, a.firmou qué j;reve
mente o sr. Hitler 11.ptc~rttarâ, 
novas propostl!.5 de paz. · _______ _,_ - ___ ,_, 

Tratando-se de uma festn de- Filho pôs à disposição do general tropas ilal!anas Ja se. cncontr~m I acôrdo solcn~ com r,, P.:.,c"sla.. f'.. J 

dicacla aos reservistas das nossas Andrews. o ma,ior-aviador Nelson cm luta. co'.11 os sovleticos. As I cnndo coln'encio11adu que os po
forças armadas. os de 3." cate- Vanderlci e dois oficiais qut tropas pcrnnsulot'éS seguncto O I vos llritânko, russo e dos domi
goria não estão impedidos de acompanham o referido general. "n ~~cs1<~grro:• já_ atravcs~~1·~~ nios ingleses realizarão uma ação 

Jteallrou-se mais uma reunião comparecer voluntariamente, às os. capitães aviadores Vitor Ca-
1 
° tcttlto11? hungaio cm dn<:'çao t co11j;mta cc-ntl',! o in:migo co- I 

da. Comissão de Neutralidade. solenidades que serão realizadas marn Barcelos e Henrique do! da fronteira n;,5sa, colaborando i mum. 
SCIENTIFl<!AMENTI 

AS SÚAS FERIDAS Fol examinada. a redação final nos quarteis e repartições, não Amaral Peno. 1 dcSt~' formai com O coma 11do elas I AmboJ os· gcr:rn~:Js. o da.· rn- 1 
: dO projéto de Re<:omendação re- se tornando necessária a apres_en- Foram postos à di,,1}')si,áo elo tropas g·ci~manir.as que operam I gk.:c:-ra· ·.> o ela Rú~Ji,, a_ssumcn. 1 

.. , ... -... _ .. ~.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. --t- maj91• Nelson Vnnclcrlci. afim de nc5ta rcglao. o compromisso de continuar a.: 
-;'1:Cf:i+ .. +,i+.~,+ .. +,i+ .. + .. + .. + .. +..+ .. +.,+ .. + .. + .. + .. +.,+,.+ .. + .. + .. +,.+ .. + .. + .. + .. • .. • .. + .. + .. +::+::+;:+::+;:+;:+;;+;:+::+;~, acompan har<.'m os sargentos que i g ucrra. ~entra. a Alrnrn nha, 8 u- ' 

.
~-~-!~. ·,-o· .s·- MI~I ,JJ01:n~~s p 1~1?(~0· s :,,:.;:·: 1 fa7.cm parle d:i guarniçf10 rlt,.~ A HM lRTJ ~.:; o NA SHUA : xillando-se muLn,:,1/lc:ile 110 O'll<• 1 i: ,. __ . .l ,r. '- ::, 

5 
I"orcrllczas Aviadorns. clmante sua ximo potsivcl e não pern1iLínde: i 

· • T: M + cstaclr. ncst.n Ca.plt.nl. os sr11·gcn- Ai; forças· francesas que rcsis- que nenhuma das partes fa~r-1 
E: J..~ A . :ELJ-JQR Q(JALIDADE ;!: to~ Sílvio Silva e Valter Scibol. tiam aos ataques dos aliados, de- pav. cm separaclo. E essa uma. i · :",, pur,cram o.s armas. As hostilida• aliança. e hoje' .somos· aliaclos elo 1 

t;; Presunto e Frios .• Vinhos Finos, :!: ' CHEFE DA ARMADA de$ cessaram di.o, 11 de Julho. JJOYo russo." · 
~' Prulai;, Biscoutos e Bombons :+: DO PARAGUAI dcpóis das 21 horas. o acôrdo foi coritinuarido o iJri.meiro mi-l4F\ ;•; assinago' <.'lll São João De Acré. nistro fCr. Guas · rsi~..s paiavr«.; do 

·1 RQ~~~i~~~~~~A·:~.,~E:~N.~IGDF:IA~{·_.?00 .. 1 ~~:f~.~~~}4i~ f}~l~~tl~~ ~~(:~:~I~~~!~1:~1 
~-.:~ MERCEARIA ,•, Estados Unidos, tendo pal'tici- Oriente P1·óximo, Estive1·am pre- d e v e I e r o 

• Pomada scccaliva São Scbaslit'\i, 
.:ornbate sc1cntificamente todo • 
qualquer oflcccão culanea como 
scian, · fcridàs "m geral. Ulcom,. 
Chagas antigas. Eczemas. Erys,pela . 
frioi,as. Hachas nos pés e nos seios. 
Espinhas Hemorroides. Queimadu
ras. Erupcôes. Picadas de mosq1J1!0• 
~ instctos venenosos. 

'§: -~ .,. 
1\ SAO SEBASTIAO 
\': sr.ccir,v>. - A.Nn rAPA~1TA11i, 

SO l'ODC •·AitR 

MURUROL 
OtPUllA f íORTl'ILl't.l 

~! Av.. Brigideiro Luiz; Antonio, 2,098 _ (Em 't,~rtte il 1!: pado da. cxcursãó oficial dos clle- scn.cs â. assinatura cio acôrdo " t E G I O N Ã R I o " 

.
--~ 111~cJ·a lm_ aculada Conceição) - Fone 7-5453 :_: •• •:_: fc~ de Estado Maior das Mari- óS rcpresenta11tcs da. Fl·art,;a, LI- r--------------------------1 11.has de lodos os pulses ameri- vrc, que Contbau:raht ao lado dois M ~ r' m o· ra r .. V"" ... d l 
,) Experimente a ;:; canos c::mvldacloo pela Armada, J11gle.,<;es. O general Catl'oux de- «,;li. · · la.· · 1 8 

1 
· · Norte-americana_. demorou-se na~ 1 pois de a.sslliado o armisUclo di- Espccla I iá'ta cm t ·mui d á o · gr lt 

: :11 MANTE'/GA. "BJJ.N DEJRANTE" !:i quele pa.il; mais tempo que 6s I riglu uina. tnêl158.8ém a.o povo da. Pregos módicos, - ~. V~~A~ ~;;O,re~ Ai~M
0

Éo~ 
Q •1 <11 •• seu5 colega.,. • Sfria., Líbano e Fran<.)a, rcafir-1 BARÃO DE LIM!IFIA N,º 108, - Telefone' 4-2312. 

L,,,.,..,~~~~:~:::-ti"'.~:'~:~;~~'«-'ii;::~;;t;~,~;,~;;~;,t~t;~;:;:•:;;,~;~~;~,~;J~ -l.a:t~ ~~~00::~:~~11~ ~~i:~~a:~~- ~~!111:~ lllia~~~1d:~:,etera 110 ilú-. SÃO PAULO, --~---·-- .. / . 

.,. 
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~â-8 f ãulo ~ de: JuHw 1it .Ufal .. ··-····· . .l. ...... -· ............ ·-· .. ·····--·"-··----·---
% 
·, 

CA TO .LICOS 
Joatbar1a 

e A-s-_A e A STRO 

f.!ausllllol"eS QI-UOII "'."'- ~
Flxci.a. Revmil.. oi,,S1·. Dom. Frãn
clsoo Borj,. do .fu)4,.ra1, :Blilpe ãe 
1"ll'ella, nollleml ietl.i COlli\111:oi'es · 
os Revmos. Sra. Mmls. Josá Artur 
de Moura, P. SSl.imio Ramos 
AraM~, Pe. Hiran Lopes de Oli
veira e Pe. Cid P'r:.uça. 

t.>in seu rapi"ffio riQ ~ .ai 
Révrno. .Pe. 1toq1!f' dài ~'*' 
pi'Ofé.<lsor (.kl C¼!llMlo S. ~•-
1:\;odOS fil8 QQ~ lá ~-~
os aoklades, na ~-.do ~ 
tel. Já. se rea-lliloo & ~ :d<Jil i 
Mtlttll.ra!.. a que psrtto~ : v~ · 
rJ.os oftcmis. .: 
• Cooper.:w.MS ~ ~ /J 
!,JS du .lwulü, 110 ~ :de ~
dü rur.áoo s. ~ ~ . 
tuna 1>et1Aiíl.,> dus ~ 
S~lesianos, pcesi.dWa pelfi Reirr.,..:_ 

O·f t. ~.i n.·~

Rua 15 de Novembro N. 26 
((squina d'1 Rua An<híet11) * 

pró-~ ri a 

Un1<os\ cori<es~ionários dos afámados 

rel~io-s " E L E C T R ·A 11 

N-0 tl~ 4, il.~ 1 t !)Oto.s, 
Revn,ga, Pi1Úl~8 Cotl<Sultot·es 
iel·ttm' Jln'l!-ment.o n.as uif1os 
S. lllxclfl.. R.e-vm, .. 

o;; 

Ji-· 
cie 

l•'eder:u,ão l\'Luiarn1. Oi~ies:i.n:~ 
- A Fddernção Ml\rl9,na 00 mo- Pe. Inspetor sare~. Ap(IR ~

Ccnferêncla re~ ll~ 
1 cew de Lorena elegeu em ,assem- uma. · 1~ tee.l.Uil, q-· · 

· . . j bléia a dü-etoria seg·uinte: açadou a<>tS. ~- •• 

Notkl 1 
., 

·n1e-r1or 
· --- --1 F'ewlração Masculina: Diretor, Culto-à mem6dl.-6;, Oiliiiie 'Nl~ 

lruµn;ssion,oullc apelo ll.Os l-1-ans- M.°ns. ,J~_ Art~r de ~our~; P!·e~ re.ini. LinHt - A Il'.lmlil~ ~
Viadog, no .~enLidu de retornarem sidenw, Bichaia Jose Salomao, San¼ Caso. de ~ .i.. 
:w $eio \h\ S:.nui. Iureja Catolica. secretário, prof. Oscar l"el'eira Lorena, em. lloln~ iâ. ~-

Cerca de 200 ope;ários se tipro- de . Sousa; vice-presklente. prof. mória. do seu b~ 0"o,t;df,. .. 
.:dmurnm da Mesa da Comunhão. Faustu Ferreira dos· Reis; tesou- Moreira Lilna., JMMD w.di JUEíJ'iit 

Ronuu-la - ' Chefiada µelo reil·o, Antonio Gomes d.a Silva. de seu p~mo, · no 41a a J. .. 
RIO PRETO Jo· ' Zaoo1 h:ts Antonio Sahuer- Revmo. Vigário, Pe. Luiz Sais Fedé.11l.çáo Feminina: Diretoi:a., JUiho, fez ~ J4Sa&a dl-.b-o 

l 
lJi-~: · · " uma romaria de 92 pessôas w- Irmã Rosa Cerón, F. M. A. ; Pre- quiem, UI\ Capela do ~-'· 

·· , Dt;rank " setmrn;, pl'ecedeuLe, mou parle no Jubileu de Ouro, sidt'nte. profa Maria Irene De! Santa Garlota. ApóM 111 ~. ~\ 

t,'.,sw.. de S~n!a 'l'cl'e'.1.k1ll:1 .lo I ondé tt 1ma.gem de Santa 'l'err:- uesenrolveu-se inwn.a· propu-gan- do Apostc,Jado dit Or:icão da ca- j Monaco: secretâ1·ia. Adelina J!>e- pórtico, uma alurui. uo ~~· 
Mt:11lno Jesus - Deverfto ter iní- iiinha fic-aril em exposição. As dr. pelo Ikvmo. Vigií.rio, cvm co.• tedrnl de campim,s. No regresso t·elra de Sousa; ·tesoureira, prof.

1 

discursou sobre i\ ~ J,eReU;:.;...1 

-~io hoje as ft'sljvidades em hon- 20 hoi'as ter-ão i11ício os t.livel't;- lalJoruçii.o da Ação ca.tiólica.. · 0 Revma. Pe. Vigário dú-igiu-1hes Lair dos santos: i·ita do ilustl·e lor~,•-~w: 
rn, e louvor de Santa T,,r-e2inll:i. mentos profanos. com tl quer- A Mi.-!s-a foi ü.s sele e iÍ1eia. .-. palavra, incenUvando-os mais Ca11elíio Militar' - O 4.0 ·Regi- os· niemJ:iroi de ma f~- f>iii 
e em beneficio da .Capela de Sta; messe. Entre os números da quer- tendo O Revmo. Pc. Vig·árlo usaclo uma ve.: nos atos que J>resencia- mento aquarteló.do em Lol·éna presentes. . . :.
'1'1;rezinha na Vila EspP.l.nad::t.. - mess<l, destacíJ:!ll·se '.barrac,a.s __ de Çla palavra;. discorreu sol.lre o J'am, e pedindo que Deus conserve 

CAUTELAS DO MONTE DE sa.ooiw.o, 
- ,TOTAS USADAS E BRIUM.N!J)jJ$ ·,;..;;. 

Es.qo. festa que nos ,.:ns anterlo- bar e_ prenqus. so1-tei~s, leilã.o,:~tc. teinÍl'do de Cristo nos primeiros por· .. muitos· anos o Exmo: e o 
l"t'S tem sido. re~lizad11, na própria . E!sU\o '<'nC'arÍ'egados ela próino-. 'tempos do éi·istlanlsínÓ, na Idadê R-evmo. Sr. Bispo DiocesaJ10, · que I ft r o 
Vila Espla~du. tcr:í agora e. sua <;f\o dessa fests;-- ·os· -sra. · Manoe-J-1 Média e 11a época .a.tua!. As úl- tünto explendor e entusiasmo d:í · ~ 
r~·all.za_ção~ n~, La1_·2:o, do Bar.tu~- Lopes Cardoso e Joaquim Camilo I tlma.~ IJ!\l:.wras constltulmrn um/ :\ cnusn de ci·isto Rei., j Compro pagando os meih~s pr.Ji,.. ! 

rio ~le .N. s.- Ap!i,reci~lu. nu BoLl Dias. l nua Álvares Pentea- D I M · 
'Vi,qta. Mõl}S, Joo.ci11l_1~1 Ço1u;alves -1, R' I o e L A R o - e o n a C· O·~ 

O programa de hoje constará, DE;b:ou esta cldo.de com des~ino .:.>1 do, 203 · 3.0 nndnr 
tnire outros números dos seg·uin- a São Paulo, onde pas~a.r:í a re- 1 

CATANDU.YA 
\ 

te.~: .As 16,30 horas sairá a pro- sWu•, corno C:.pelão do Bbm Pas-
1
1· Aub.s A11ologéticas Com get·al dos associados e devotos elo 

<,issão da Capdll. da Víla Espia- tor. o Revrno. Mons. Joaquim grande êxito vem se realizando miJagroso santo, aproximando-se 
nada. condui-,im.lo a. ImiÍ.g-em <.le Manoel G.onç:.lves, que aquí re- toda~ as krças-feir.a,s essa.1 au- nc.%e dia da Meso. Eucarística 
Santa Ter~lnhu. 'e às 19 l1Ql'll.S .sidlu duril.nte quatorze anos. tcn- , lns, co1u uma frequência quasi mais de 500 comungantes. A'& 

· / Ingressou-se na Cong1_·eir:v•áo • 'I'em atunentatt.:> n; e~u:temo ,, mir:l. tio Santuúrio de N? s.• do sido. por muito tem•=, ViRó.- que ·totul dos Marianos e sem- _9,30 horns houve Missa 8olene .- :< 
/>,parecida ouiirn proci.ss· u i G l d o· 'N - pr~ se not1 1 re c d lo cantada. com sermão. A's 1c hs. do N.~ S." do Ca.lvário, 0nde· de- número de alunos do&· .iU11er.sOi 

· • •· 1.1o. par, r O era e.~t.a wce.~e. Ao seu \ " 1 
i P ·sen ·ª · e 1 • verá. em dezembro receber o hâ- centros de Catetlil!r.ao Já.. iwua 

encontro, que deveri dar-se no t:mbaá1ue _estiveram preu-nle.-; __ vú- 1_nens ca.lólicos desejosos_ d" se da tarde, uma soleníssima pro-
l ~ cl s ,., A , · 1 cl , i t 1 l . • d . d 1 bito das .noviças, a Srta. Lind.:i., ru1·al a cargo doo cangre-.iOil ,~rgo e ari...., n,01110, ao ._ v ria.~ f,imil:ius riopreleuses. 1:) os 1 111.~.ru rem \lª sun a e ou rma para. eissao, con uzm o o ant 01· ele ., .. M 

l t I li . . filha do sr. José Lahud Curí, esta Marianos, nssirn. coroo o -bom. um·· í a San ·1t C:lilil.-. Unll'icadus ris Revmos. Mons. Bru.z EaHa_, Pe. me 1or _:i.m:.u· e servir a Deus. Santo AnLonio, percolTell diver-
mesma pertencente à Piíl União veito que os mesmoo tll'&l.lll dai·:-duas proeb~óe$ seguirão para u Oregorlo Nafl'hl ., Frei Paulo comp11,rlllhando :ts.5ill1 com os s:1s ruas desL3, cidade. A' en- ' · · · 

Santunrlo de' N.~- i:l,0· A))MecidíÍ .. Luig. IHOÇO$ muriunos nas referidas trada tJouve bencão solüne e Hino da.~ Filhas de Maria local. lições religlosa.s qu,e .lliea ii/Ã\il .im• 
nistradas. ·· • · · · · 

P11ra Si.la Economin Sir·va-se dê. ,nossa Casa, e indique ;is 

pes~ô.is de.' ;;u,11: r·e!.lçõe~ ~- ami~litleil, 
' ... > 

Antonio Alber:ti 
lmport:tdor ~m grande c:scai.a de artigos religiosos e para 

presentes - J;loje o melhor Preço, 

Rua Qulntino Boc.1iuva, 63 • Sobreloja -'-"- Telefone 3-1971 
Caixa Post:il 2224 SÃO PAULO , ______________________________ _, 

IlOCINI-IA 
Mês ile .Junho - O espírito 

tcligloso estú Mtmentan~ gracla
t-iv11,mente nesta paróquiu. Todas· 
a.~ noites do ; mês de Junho, os 

. fiéis ench!a.m o templo p11roquial 
par:l assL~Ur n.os cultos dedica
dos ao Sagrado Cora.ção de Jesus. 

Noites belas. ilumina.das pelas· 
grà.e;as que o Divino Coração der
ramou nas 11.lmas que o am:i.m 
e visita.ram. Todos os dias reza 
éom lindos e· harmoniosos cnntí• 
c·.os de voi>,es angélicas, de um 
corpo .de crianças, ,Liga do Me
nino Jesus) despertando ns ,rl-

.Nr. horii. tiio n!MeJu.<!a dll Co
munhãc( o Revinó. Vig:üio pre
p:irou com acalorado fervor as 
almas e os corações das crianças 
para que l\colllessem a. Jesug em 

seu peito com fé, candor e con
fiança, sugerindo-lhes taml>em 
as súplicas que devem fa.7,er ao 
Cristo, pedindo-lhe peculiar ben
ção para si próprios, seus pais. 
suas catequ,ista.~. pela Pátriit, nos
so Bispo e Chefe da Igreja. 

Desdob1:a.m-se então as br,u.n
càs fileira.s, com perfei~a ordem 
e profundo recolbimeato dos me
ninos e das meninas que pela 
primeu-a vez vêm abrir seu cora
ção :l. vinda do divino amig-0 dos 
pequenos, Cristo Nosso Senhor. 

,culus. di. .a.ssociação no nm. • DC1>€11Volvendo-se com mui- . ,..,..!M~~:4 
'1'E.rços - ·As quhüll.-fdr,,s às J•'es~ de Sã-O João - Tmnl.lem ta pieda<le e fervor, todos os 1 

0 
LE I NA -- ' t -

' '1 llorl>S dr, tarde todos os nrnria- este ano foi realizado, na Igreja atos e c,,rimóniõ1s, próprills do • 
1 

G O . RIO tem_ t~ 
J no!; e povo deste balno reunem- Mairi¼ a tradicional fe.~ta elo p1.1,- mês ele Junho, det.licado ao sa- bo n ~esenvolvim~nto 1~ oi,.._ 
: S<: pi.rn ,, recitação do Ter~;.o. É droeiro da ciclade. No programa grado Curaçí'io de Jesus, prinel- dade eS1;e seman,mo C1'1tlllco, ~li· 
1 init:lado o terço com cánticos a destacou-se o grande ato 1ell- l paimente a assi.stência às Mis.~1:1.s do qtte 0 ~ lnteresMdos par-11. as.si•· 

Nossa 8enhorn pe1o prdüdcntc g"ioso às 14 horas, no Larg·o do. rezas, etc. ' nataràs, informações, etc., <leve.Ili 
desta .seçiio, auxilládo em ordem, Igreja, que foi solenemente cr- . . . pro~tU'~r O agentt; nestn., Sl', J;oi.i. 
-todas v.s quinta-feirns. por um guiclo, o monumento do saudoso . • Revestiram-~ ·de brilho, to- Cmy, a Rua Pilru, 77. 
m1uia.no, afim de estimulaJ· as lni- Mons. Francisco ·Botti, Vigário dos os _atos pr~ticados pelas Con
cfações de orac;ões em conjunto, dest:, paróquia por espaco de 33 gi•eg-0.çoet! Mariana!\ locais dtu·an-
e 1,ssüu tennlnado é lida .a. "His- anos. · w ,!l. novena ao seu Padroeil'o, 
t.ó1·ia Sugrada" em càpltulo su- A in:rnguração do monumen- São Luil'l de Gonzaga. 
cessivo. Todos os Marianos e to revestiu-se de carater solene, • Teve verdadeiro sucesso, em 
povo cantam e rezam na mais com a. presença do Sr. Bispo nossa cidade a Visita Past-Oral do 
perfeita harmonia, isto estimula Diocesano,· Dom Farncisco de Exmo. e Revmo. Sr. Bl~po, Dom 
muito dando ardentíssimo de~ejo Campos Barreto. tendo usado da Lafayette Libanjo, havendo prá
de viver só para Jesus e· com- · palavra o ,nei·etíssimo· Juiz de ticas, Conferêricias, pregações, 
Jesus com u santa proteção de Direito da comarca, Dr. João etc., de 15 de Junho a 22, tendo 
Maria Santíssima, por ela guia-

1 
Elias Cruz Martins. Falaram tam- S. Excia. Revma. dedicado suas 

do.~ aprendendo em sua escola bem o insignio orador sacro cô- conferências pril1clpalmenl.e aos 
que é perfeitíssima. nego Luiz F. dê' A~reu e Dr'. So- moços e aos homens casados. 

Hora. Sanfa - Todos os pri- lon Reg·o Barros, Prefeito Mu- Esteve sempre repleta a Matriz 
meiros domingos do mês, tem-se niciµal. durante as pregações feitas pelos 
realizado o exercício da Hora Em seguida foi pronunciado um Padres da Ordem de São Fran
Santa, promovido por um niícleo comovente-..discurso pelo .. eminen- cl~co, Frei Gil Maria e Frei Guido. 
de congregados nertencentes' à te Bispo Dom Fruncico de Cam-

' Collgregaç."o de s·ta. e· 1.,1·2":__ · cons- ))O B t • Revestiu-se de extr.aordinário .. , ~ s arre o, que aproveitou u 
t-ituindo um exemplo. qu~. todos grnnde ocasião de comunicar a brilho e imponência, a imposi

. ção do Santo Sacramento do os marianos deverão compí·cender creitção da Paróquia de Apare-
e imitar. - oida no dia 20 do corrente. Com- Crisma. durnnte todos os dia.~ da 

Catecismo Co~i" grande 
afluêncí.o., vem prosperando nesta 
Igreja o ensino religiooo do cÓ.
tecismo para as crlançu.s, dirigi
do pelos congregados maria.nos. 

Visita Pastoral. 
pareceu grande massa poulal' e 0 tiro de guena n.º 293 Festejos - Tiveram um brilho 

Terminado esse a.to deu-se 110 ex_trasirdinirio, este ano, os fes-
aeroclroino local ' t • te_JOS dedicados a Santo Antonio, 

a concen raçao sl/ J • • d 
de veículos, procedenclo à ben- tli'."º oao e Sao Pe ro, notada~ 

BALSAMO INDIANO 
Reum:itismo, nevrafgliii:, 

cklret: lo-cais, c,a.~, ~ 
tudo proveniente-de fnagw, 
e umidade é eomba.-tk1'1"~1 
o BÃL:.SAM-0 INOlA<NO. i.'t . 
muito in.dieado pef~ Si:i. · 
Médicos e acoMelh-aú(I pe, 

_fos que o aplic!M'am, Nat:. 
boas fa-rmácias,'e dro~Mm:, 
La-bof'at~.io "'V:UO'' - cai· 
xa postaf: 2175. -------------e-..Ji: 

CACHO.ElltA 

Festa: Vlcentina- - Realizit-s-.' 
hoje, dia àa fesl& re~en.ta.t'.' 
vicentina. a festa da& Conter&n.;. :, 
elas de São Vicente de ~ .. ua : 
paróquia, com a presença dii., 
Exmo. e Revmo. Sr. Blspc, Pi().", __ 
_cesano, Dom Francisco ~ cl>i. 
Amaral. 

. m:is para o Sagrado Corução ele 
Jesus; a reza da coroinha, l..'l.da.i
nhas cantadas pelo côro paro
quial, e benção do SSmo. Sa
cramento. Nos µomlngos o Revmo. 
S1·. V1isárlo, Pe. Luiz Sais, cledi· 
wu seu 1.elo a.postólico nas pr.e
t::tções a consolldar e aperfeiçoa.r 
li- devoção ao Sagrado C.õração 
<l,i Jesus, tendo o gruto cons<.,lo 
Lle ver Que ,Jesus Encarístil'o foi 
1•erebido por inúmeras almas. al
cançando um total de l.G-!:l Co
munhões cltu·ante o mês. 

Dadas que foram as n.cões de 
gr!l-çM, cant,mdo O hino ,ie gro.- A sua. nova ~ireto:ia ultim_nmen
tidflo a Jesus e de louvor II Vk- te el81ta está assim const1tuida: 
gem Marm., tonlatta sabornsa re~ · Direoor, Revmo. Pe. Augusto Cll
feiç:5.o, os primeiros commlill.ntes. sag·rande'. presidenl<!, Mário V:lle, 
em re-un!tio íntima ex-~ernai,am v1ce-pres1dent.e, Angelo carroci
o seu reL·onhet:imento ao ~vmo. ni; Seci·etúJ·io, José BarsotU; te
.Sr. Vig'<l-rio. Pe, Lulz Sais, e às ,•,:ot1r<..-iro. Sílvio de Luca; assiR
sua.s dedica.das Cat~quistas. teut~: Reinu:ldo Caprett, Orlan-

do Pezzotti, Onofre Spedo, F1-a.1-
cisoo · de Olireira, Expedno Chri.~
tofoleitl, Wilson Hebling e Mldlel 
Ch!'lstof-0letti. 

eªº g·ei·al O ,n v· , . 1~
0 11te na zona rum,!. . 01.,,_1·oso 1guno Revmo. j 

Pe. Ant<inio Martins e suva. • Encerraram-se domingo 29, 
Semana Eucai:-lstica - Iniciou- os atos e cerimônias religiosas do 

se no dia 22 de Junho, na Ig1·eju 
Matrii. a solene rerimônia. ela 
Semana Eucarística. De acôrdo 
com o programa, houve de 22 u 
28. ús 6,30 hs. meditação sobre 
a SSma. Eucaristia. A's 18.30 hs., 
Reza com bençíí.o do SSmo. Sa• 
cramento e pregações. Dia 29, en
csrr-amento d.as solenidade.~ com 
Missa às 7 horas com Comu11hit0 
geral. A's 11 horas, Missa so
lene cantada, pregando o cüneg-o 
Luiz de Abreu. A's 17 horas, lm

.Ponentlsslma proci$.são eucarís
tica, 11.a.nqando bencã.o.~ do ssmo. 
Sacramento pelos lugares onde 
passa.rsim. A' entrada da proels
sfio solene benção. 

mês de Junho cledicado.-s ao So.
grado C01·ação de Jesus com um.a 
imponente proci.%ão, às 17 horas. 

• No dia 6 deste 1.0 Domingo 
do mês, a Associação elo Santo 
Rosário realizou a sua reunião 
mensal com ótimo compareci
ment-0 de chefes tendo tratado de 
assuntos importantes. 

Nesse mesmo dia, s. Jilxcf~, 
Revma. proceclerú à benção d"'t 
nova Capela do Bairl.JQ da .ilg"I;, 
c:i.ina, · .• , 

Víslt:t. Estev.e em VJslt&· il, 
esta cidade o represe~ ti. 
LEGIONA.RIO~ que a.pós se e-.n .. 
trev.lsta,r com o oor~t•. 
local fez <livet'Sa.;; veis~, :Í:DalQilv• 
l ótima séde da Clo~ão 
Mariana, y santa Casn e ao ~ 
NOBB,11, Senhora de Fátima, 

·Prlmeh':i. Comunhão - No clla 
l.2 de Junho estava novamente 
em festa a Matriz, porque alem 
de celebrar-se a festividade ele 
Corpus Christi, se alinhavam 66 
cria.nça.g, meninos e meninas do 
Catecismo Paroquial. 

Ornamentos e flores colocados 
r,om fino gosto adornavam deli
cada e mlmoso.ment-e o nlta.r
mór. G11lados peias suM clPdka

Finalmen-te pefa tarde, asHl.s· 
tir:1.m todas as criu.nças à pro
cissiw -de Col!pus Chr~tl, que foi 
altamente cOQcorril'!<l., frur.endo-&e 
.a rei1.ov~~iw das vromessas do 

. Santo Batismo, e terminaudo 
coiu n benção do SSu10. sà"m
men to. A 1.>anàa tle mú~ca Santa 

·CecíllA ei.\pontaneamente ofere
ceu-ae a. enaltecer estes a.too re• 
ligiosos. 

das Catequistas. que oom t.trnto Me,vlmen-w .P11sci.l - No e.lia 20 
lZflo os prPpa.raram, os primeiros ue ..)URho, ne,q~a oido.de, teve lu• 
cotnungante,q desenrolaodo as gM· a P!,,.;,('.~ dos_ Operá.rios dtl. 
'1Ua.~ alvas fllelr!>s, vleranl ocupar .Fábrica de 'l'ecldos, Stora.ni e Ci.i. 
oo ~us lugares no Santuá-rio. 1 Fâbrloas de Oha.péus, Jos6 M&t\.l.s; 

Notas e!IJ)Ol'iivu.s - Com todo 
o entusi.ai!mo i·eallzou-se no dia 
19 do mês p. passa-do o torneio 
início elo c.impeon11,to interno, 
constitu\Qo só de congregacio.s ma
rl.a-nos, da Igi-eJ;1 de Sta. Cruz. 

Feaia de Sa-nto Anto!lW - Na 
. Igreja de Sa:uta. Cruz. enceJTOU
se no dia 13 de Junho, as .30lerrl
d~des religiosas em honra ao 
grande taumi.turgo Santo Anto
no de Pádua., que constaram de 
Mlslu\ às 7 lloras oorn Comunhão 

TO D O CAióLIC 

eleve ler o 
"LEGiONARIO 

• A Diretoria da Congregação 
Mariana desta, desde jú está tra
balhando em pró! do bom êJÇ!to 
do Retiro Espiritual, que promo
verí. durante o carnaval de lB42, 
p, futuro. 

• No t.lia 13 doot-e, 2.0 úonungo 
oo m~ a Pl:i. União loca,:t r~l

O 1 :,.ou a sua reunião mensi.! com 
bom comparecimento sendo i-ra
tados v.á1'1os 1tssuntos jm:ponazi. • 

.. tea. 

Mo,os e Moças 
' Capital 

DA~GUi'I-A .IS < 
~ 

m:Mp?fC'Rffi&- 1 

011 metflore$ ~--élt &, · ! 
~lo. Ráplúoe ~ ~ 
e ocon~ V~ i.op _ ~ 

ffij;Qmo • . ~ 
" iNSTJTUT-0 0€ ~ , 

Rva Sio ln~'fl,. ~:-fqa ~ 
a~. -------=.......J.->, 

·casfrniras,. Brins, Linhos e Avian,;ento·s 

V E N 

Só na CASA 
Largo Sao Bento, 40 -
OAS ESPECI 

(S. Paulo) 
A E S· A o • s 

A L B .E R .T, O 
l 

Ru~ Frei Gaspar, a,J; .1=,-(S~)· 
s ENHORES~ALFA.IATES 

.., 



. ~~~~~~~ 
~Ôi&2W1ik~1l! --~!'Jt·!""•m~?m'9ifíd:fl ' Deney Salés 

1~mqu,111to se ])!'oeeRsa a lu(a na Jlússia, com o avanço 
c!as forças germãnicas em direção aos pontos vitais da união 
imviética, enchendo as páginas elos jornais ele notícias. em 
outros campos se processa otitra luta mais surda. que decidirá 
_µa vitória final nesta segunda guena mundial. 
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Con~resso [ucarístico Diocesano ~e Santos 
Inicia-se . hoje o Congresso 

I 
feira o Dr. Arquimedes nav:.i, 1 ele Nossa Senl10J·a e se<te ctos 

E:ncarísticÔ D10cesano de San- e no dia 17 o Dr. .Ciro de Atai- Vicentinos. 
tos. de Carneiro. ! .No dia 24 sei·á dedicado aos 

O suc~so dêsse_ certamen de o carro triunfal ein que se.rá enfermos, havendo comunhiio 
fé da {~10cese l!toreana, em I conduzido O s. s. Sacramento geral nos hospitais e residên
pre~a:rª?\º ª? !V Co~_gress~ 1 [oi confiado, para sua ornà- cia_s dos noentes. 
~1caJf~:1co Nn~ion~I Ja _esta I mentação. às religiosas do Co- -~s 9 !1oras ~· Excia. nevma. 
a-ss~gm ado pela ótima p1 epa-

1 
Jégio ,. Stella Maris ... e as o Sr. Bispo D10ce1,ano celebra-

1~i,ao ft>1t:;1 ~oh a dire<:ão do l{l'n!as. Jrmàs elo Cológio São rá 1111 Cateclrnl a Santa .\liss:.I 
Exm?. e Revmo. Sr. Bispo Dio- .José se encarregaram da orna- por intenção dos enfermos da 
cesano. mPntação do Altar do ?,ionu- <liocese. f=' cm seguida fará a 

As s':'manas paroquiai:,{ pre- mento. exposição do S.S. Sacrame1Íto, 
paratór1as, real!iadas na~ trê::; Ainda l'In fJl'epara<;iio ~o Con. que fical'â Pxµosto at,~ ~bado. 
pi·1meira~ 8erira11as deste rm's ÀR 19 huras ,rnlr:.\ da \gniJ'a 

, grr·s~u roc·a.m t't~itaB eont'c,r·l·u~ 
eua,:;t1tuil·a111 uma vitôl'i:.t pina tio t\inll.'ào dP :\larh1 o th,~r1·lt• eia~ <lellicadas à~ das~e,i so- · ~ 
~i,n;s orguni:.rndores. lln1·.rnlP a cond11zl11do N. S. A11a1·oc1'd,·1. 

. <:iais. ex1>.lanando o conceito 
Jll'1mi,ira, em S. Vicente, Nos- até o· Pavilhão do Congresso, 

S I A 
cristão sôbre problemas gerais 

sa en 10ra parecida e Cuba- no Gotlzaga, onde, entronizada 
t - · elo trabalho,· no Salão da So-ao, como na segunda - em a Padroeira, realizRr-se-á às 
S - J · d v ciedade Humanitária, as quais ao ose a lia Macuco,. Co- 20,30 horas a •instalação elas 

- d estiYeram a cargo dos srs. Drs 
raçao e Maria e Valongo - Pedro T. Cunha, Vasco Andra:· sessões Magnas elo CoÍ1gresso, 

.e na terceira, esta na Cate- falando por essa ocasião Da. 
d 1 

,,, de. Carlos :M. Andrade e F. 
ra . ,<..mharé e Pompéia, o po- Zert·à de Sá Gonlai-t e o Dt·. 

· Coelho de Souza. 
vo·-santista deu mostras de seu Freitas Guimarães, sôhre a Eu-
qrclente fe1·vor A abertura oflcr'al do Con- i M • car stia e a Educação, e ln-

No dia 13 foi oficialmente gJ·esso serâ feita com a solene fluências sociais da Eúcaris
aherto, no salão de festas do Pontifical celebrada às 9 ho- tia. 

As n horas. na Catedral. o 
J<"Jxmo. e Revmo. Sr. Bispo Dio
cesano oficiará as Vésperas 
Pontificais Solenes, cantadas 
pelo Semimhio Central do Ipi
ranga, 

Às 20,30 horas. na 3.ª Sessão 
:;\!agua. falarão o llevmo. Pe. 
Dr. Caslrn ·::--:ni. p1·onu11ciando 
uma sauda<;ão ao Santo Pa
dre. e o Dl·. A. Nogueira. ~óbre 
A Eucaristia e L) Sal'erdóc io 
cat'ólieo. 

.\s ~4 horas ( 11wrn lloit P) o 
l<~xrno. e> l{Pvmu. Hr. ü. Ua,;tão 
Liberal Pinto, Bispo de São 
Carlos, celebrará a Santa Mis
sa no Pavilhão do Congresso 
distribuindo a Sagrada Comu
nhão aos homens e jovens. , 

ó dia 27, domingo prõxit~o, 
realizar-se-ão as cerimônias do 
enceramento do Congresso 
Eucarístico. 

1" O D O CATóLICO 

d e v e 1 e r o 

"LEGIONÃRI o " 

É, por um lado, nas fâbricas dos Estados Unidos e elo 
Império Britânico - na Inglaterra, no Canadá e na Austrália, 
que se ptocessa o equilíbrio entre as forças aéreas do Reich 
e elos aliados. J<"Jntretanto, a produção bélica da Inglaterra 
tem sido objeto ele críticas no p,róprio parlamento. 

Por outro lado, o arnnço alemfw vai formando duas tena
zes -- 11a Ásia Menor, e em Gibralta1· ou na Líbia - em tor110 
das posições inglezas do .\Iediterrâneo e elo Canal de Suez. 

Emquanto a Alemanha domina enormes áreas da Rússia, 
:~ lnglaterra obteve afinal elo domínio da· Síria, com enorme 
l0nticlão, e nenhum passo positivo foi dado ainda pai'a e:t:pul
sal' o inimigo ela Líbia, o que constitue tarefa essencial, 
enquanto as forças do Reich estão empenhadas nos campos 
da união soviética. f.: necessú.ria à Inglaterra o domínio · do 
i;orte da Africa, para podei' se .OPOI' com sucesso ao avan"<:o 
alemão, pela 'l'urquia ou pelo próprio Caucaso, sôbre a Asia 
:\1enor, pois só assim sua,- força,; nii.o ficarão sujeitas a dois 
tttaques simultâneos por ambos os lados. 

Aliás. ~im\a ue,;,ia hipótesP, nfw se deve esquecer que sob 
pr.etE>xto Í!c, lut.11· eo1t1ru os ,·omunistas. a Hes()anba pràtil.!a
rnenlc• aliou-se militarmente ao ltekh, e eori1 i,;,.;o er·<>s,,.;u' o 
111,.i'igo de um ataque a Uibraltar. ; 

Com o mesmo pre.texto toda a Europa que mantinha uma 
aparente neutralidade ou estado de beligerftncia, tornou-se 
aliada do Reich, se não está domin!l<.(la militarmente; e daí 
resultará para o I<'uehrer muito maior facilidade de movi
mento, apôs a. vitória da Rússia. 

Só teóricos podem afirmar - ·como o fez um estadista 
inglês -- que o excesso de vitórias acabaria gastando a Ale
manha. A vitória é sernp~·e vitória, e depois de dominar a 
Rússia, senhores ele toda a Europa e pro,•aveímente da maior 
parte da. Asia, os nazistas constituirão inimigos ainda mais 
perigosos, contra os quáis talvez a Inglaterra e os domínlof> 
não tenham forças suficientes, se não souberem aproveit'a1 
avaramente a posi<:ão ,·antajosa qu.e lhes é d.ada no niomento. 

Colégio "Stella l\iaris", a ex. ras ele hoje, 1111 CatedraL No dia 25 - dia da, Infan
JlCJsição do Congresso, tendo S. Xos dias 21, 22 e 23 serão eia - ha,·erá Missa de comu
J,:xC'ia. ReYJna. D. Paulo de realizada,; palestras destinadas I nhão geral às 7,30 · horas, 110 

Tarso Campos sag.rado o calix a senhoras, homens, moças, Pa,'ilhão do Cong,resso. Às 18 
de ouro oferecido pelo povo. domésticas e moços, em dife- horas será feita festiva recep-

Pelo microfone da Râdio Clu- rentes locais, a cargo dos ção aos Exmos. e Revmos. Srs 
~e dê Santos foram feitas, nas Revmos Srs. Cônegos Dr. An- Arcebispo Metropolitano e Bis: 
.te.i·ças, quinta-feiras e clomin- tônio de Castro Maier, assis- pos da Província Eclesiásti
gos irradiações, elo programa tente Geral da Ação Católica ca. 

Um docuraento decisivo 
preparatório do Congresso, ten- da Arquidiocese .de São Paulo Às ·20,30 horas des~e dia rea
do esta folha publicado váriãs Dr. Manoel Macedo Luiz F' lizar-se-â a 2.ª sessão Magna, 
(:onfe1·ências pronunciadas por I de Abreu, Ca1·Jos l\Ia.rconde~ falando por essa ocasião 0 
essa ocasião. · 1 Nitsch, ~es. Antônio de Almei- Revmo. Pe. Antônio de Almei-

Na semana atrazacla fala - da wlora1s. João de Azevedo e da Morais, fazendo uma ·sauda
ram, na terça-feira O Dr. Plí- Koé Pereira, e Frei Manoel de ção ao·Episcopado, e o Dr. H. 
nio Corrêa de Oliveira, diretor Seregnano. Monteiro, sôbre Angustias da 
deste orgão e presidente d'a S. Revmas. falarão na Cate- hora contemporanea. 
Junta Arquidiocesana da Ação dral, nas Igrejas do Santuário No dia ela Família -'- 26 
Católica; na qui_nfa-feira o Dr. do Coração ele Jesus, Coração às 7,30 horas o Exmo. e Revmo. 
Ismael . Coelho · de Souza, Su- de Maria, Macuco, Vaiongo, S. Sr. Conde D. Francisco de 
perintendente qa Cia. Docas ele Vicente, Aparecida, Cubatão, Campos Barreto, Bispo cl<{ 
San_tos, e no d~mingo o D.r.

1 

Bo~ainâ, ~átima, Fabril, Gua- Campinas, celebrará a Santa 
F_reire· Gomes, diretor da Râ- ruja, l\1011os, Pompéla e Em- Missa no Pavilhão do Congres-
310-Patrulha. E nesta semana baré, nos colégios "Stella Ma- so, com comunhão geral das 
rnaram da palavra na ter<;!\· ris", São José e outros, Casa, Senhoras e Moças. 

Transcrevemos do "O Diário", 
o magnífico jornal católico de 
Belo Hor!z:mte, o seguinte comeri
tárlo sobre um livro que todos 
os católicos devem conhecer: 

"~ngena-se quem supuser que, 
11I1ke oi! católicos todos esteja.xn 
convitos de que há perseguição 
l'eligiosa na Alemanha. Não; há 
muitos que julgam mentirosas as 
ndtícl.w,, a respeito. Aqui mesmo 
em "O Diário", não se contam 
as ,veze,~ em que fomos comin.ados 
de. exagero, em que fomos apre
senta.dos como vitimas da propa
ganda antinazi. .. e até ... acusa-

IV Congresso Eucarístico Nacional 
(ConcllL'lãO do. número anterior), C I R C U L A R . \sugcstoes selcciona~as serão leva-

A partir do mês de Maio, das ao seu conlaec1mento e deli• 
o mês consagrado à Virgem San- beràção. A Junta espera que a:1-
tíssima, os Colégios católicos fe- Arcebispo, quando as VLsitou, as- nossos comun1cactos semanais, ~ gu,l!las, delas merecerão to~o o 
mininos que vinham se entregan- segurnram a s. Excia. Revma. por vezes bi e tri-semami.is com apolo das senhoras que a mte
do a oração perseverante, reali- todo o apoio para que o IV Con- uma grande generosidade' nos ' gram, pois que o exemplo que a 
zando lindos ramalhetes espiri- gresso Eucarístico Nacional fosse franqueando suas colunas. 

1

. todos acabam de dar a.<; crian
tuais para o Congresso, Comu- real demonstração da cultura e Havia outra espécie de propa-. ças e as jovens do nossos educan
nhóe,9, sacrifícios e renuncias co- do progresso de São Paulo, pro- ganM que estava sendo inststen- dár_ios ·é basta11;te significativo e 
movente.~. entraram a organizar metendo designar dois de seus temente reclamada mas, por mo- 1.assm1 por certo um grande mo
para os seus recreios diários Jei-

1 

diretores piwa estarem em con- t!vos obvios, teria de ser retar- 1 vimertto. d.as senhoritas paulistas 
lóes e sortéios de doces, brin- táto íntimo com a Junta Exe- dada: - . a distribuição do Hino l ha de conseguir· maiores resulta-· 
quedos e trabalhos manuais, pri- cutiva, promessa de que j~ se do· Congresso (letra e música), j (los, tánto mais que até, hoje 
vancto-se as alunas de diversões e desempenhou a Federação das de cartazes e emblemas e distin- ainda nenhuma iniciativa da mu
aquisições de admnos para qU:e as Indústrias, já ali, hoje repfesen- tivos. Encerrados os concursos lher paulista deixou de empol
pequenas somas que não despcn- tada por dois de se,µs ilustres para a letra e música do Hino e gar toda a gente e de reunir a 
diam 1·evertesse para. as des1, ... 

1 
diretore$. do Escudo, só depois e que seria nossa sociedade em torno, para 

eas do Congresso, e o resultaao / possivel o inicio de trabalhos de que fossem atingidos com suces-
de todos esses gestos tão expres-

1 

PROGRAMA DO CONGRESSO impressão dos avulsos para dis- so os fins visados pelas nossas 
llivos foram sendo depositados nas . tribuição ao público. Hoje, po- admiráveis obreiras das grandes 
mãos das suas respetivas dire, ' Para incentivá-la e lavá-la a rém, já estão em circulação todos causas nacionais. E o IV Con
toras. E hoje essa obra, por as- todas as camadas sociais, foi cria- esses i,lementos de propaganda em gresso Eucarístico Nacional, que 
sim ®,er infantil e realizada a da uma sub-comissão com en- largas tiragens e já vão a.ihm- evidentemente· é um aconteci
brincal', se traduziu na entrega cargo de manter palestras radio- tados os trabalhos para a gra- mento magno de carater nacio
à tesourarin. do Congresso de fónicas perseverantes, realizar vação cm discos, não só do Hino na!, a mui particularmente um 
avultada soma, para mais de 40 palestras nas reuniões de Cen- Of!ci.al do cbngresso como tain- acontecimento no qual S. Paulo 
contos de réis! E a obra dessas tros Paroquiais e, de associações bem do Hino classificado em se- vai alcançar imenso triunfo ou 
lindas abelhinhas continúa sem católicas, quando es.sM entidades gundo lugar, para que todá a de sofrer penosa derrota, visto 
desfalecimentos, colhendo recur- o solicitarem e de agremiar toda gente possa decorá-los e .cantá- q11e só em quarto lugar foi cha
sos p,ara o êxito do Congresso. a nossa Imprensa para que dê los com perfeita reguliu·idade. mado a realizá-lo e tem a pre-

Em recente reunião das re!igio- ao Congresso decisiva coopera- A Junta tem recebido várias ceder-lhe os triunfos da Baía, de 
sas d1retorns dos educandários ção .abrindo todos 08 nossos jor- sugestões para a realização 'de Belo Horizonte e Recife. 
femininos, foi apresentado o fru- nais as sua.~ colunas para clivul- obras sociais de propaganda e' de E há mais: - São Paulo foi 
to dessa obra tão comovente ,~ tão gação de comunicados e notícias fontes de recursos para as gran• o precursor dos Congressos Eu
dei]icada, · sabendo-se. então que com ele relacionados. As pales- eles despezas que o explendor do carísticos do Brasil. Realizou em 
oa vangtlârda das· lutadoras es- tras radiofônicas se tem reali- Congresso vão exigir. Dentre es- primeiro lugar em 1915 sob a ins
tavam . as . alunas do . Externato zado com toda a regularidade sas são algumas que são deveras p!tação e direção do seu primei
São José, com a. .coleta de Rs. pela Rádio Excelsior, · todas as atraente~ e não fogem das possi- ro Arcebispo, o inolviclavel Dom 
20:000$000, seguidas das do Co- quintas-feiras e todos os sábados, bilidades e das atividades da nos- Duarte Leopoldo; mais tarde, em 
légio Des Oireaux ·com 14:694$. 1 cumprindo a Junta aqui deixar sa alta e culta sociedade: cujo 1922 teve a alegria de ver o seu 
N08 colégios masculinos igual es- seus calorosos .agradecimentos a devotamento às grandes realiza- primeiro sucessor, o Rio de Ja
forço está sendo feito, já tendo quantos, senhoras, senhoritas e ções a bem c1,as coisas da Fé ·e neiro sob os auspícios do grande 
o Liceu Sagrado Coração de cavalheiros, abnegadamente lhe da caridade são sobejamente co- .paulista.. S. Emcla. o Si;. Cardlal 
Jesus feito a entrega de··,2:050$. tem prestado tão assinallado ser- nhecidas. Na próxima reu1:1ião Leme; e foram esses Con_gressos 

Em breve tempo começará a viço, mantendo com brilho e pro- geral da Junta Executi'va essas (Conclue 11a. •·" pago:) 
eircular .o "Grande Livro de ficiêncla., as já. hoje qtieridas e Ouro", a ca1·go da Comissão de' indispemáveis pa.lest1tlS .femini-· ......... ," ....... .., ......... ~ .. ~ .................................................................. ~ ..... ,...-. ....... ...,...,. 

484$ e 530$ 5 válvulas (2 das Jllna.nças da Junta, o que será nas e masculinas através das 
apresentado as nossas importan- ondas da Rádio Excclsior. Iguais 
te.s firmas do comércio e da in- e multo vivo agradecimentos aqui 
c16stria paulista, sendo de notar- dévemos registrar aos nossos Imt· 
• que a Federação das Indús- tutinos, "O Estado de S. Paulo". 
1l1aa do ~o e Associa.ção Co- "Correio Paulistano", ,"FJlha da 
aercial, após a solene e festiva Manhã", que nos tem dispen.sa-
~@. ~ ___ DG SI',! QQ.~P!~ ~ a t4'1oi 01, 

. duplas) transfor-
mação da força, alcance mundial em 
ondas curtas e longas; 2 an0& de 

garantia. 
IMPORTADORA· AVA RÃDIOS 

Rua' Prates, 43 _;_ São Paulo 

......... i. .................... 9:•••···· .. •·•••••••••·• ............... 

dos de judaizantes, maçons, o 
diabo! Essa incrlvel cagueira tem 
dupla explicação: o partidarismo 
e à. ignorância.· Contra o parti
darismo. a gente pode pouco ... 
A pa.U:ão politica · é envolvente 
e fanatizante. Tendo-se apossa-. 
do de um individuo, acabou-se ... 
Só um tratamento psicológico 
(quem sabe até psiquiátrico? ... ) 
muito minucioso poderia curar 
as vítimas. dessa ·horrÓrosa doen
ça.· Há, todavia, os Ignorantes. 
Para esses toda. nossa simpatia e 
ajudal 

* 

exc1us1vamentc, fatos e docuir.0n
tos. Eis os títulos cte algumo..;, ue 
suas partes: 

Docwnentos oficiais ec:~:;:~.'.l~!
cos sobre ,a perseguição an·~i
ci'istã; testemunho da Santa H; 
testemunho do episcopádo aie
tnão. Medidas oficiais · contra a. 
1greja: contra o governo e a ad• 
ministração , eclesiástica; inter
venção oficial nas doutrinas ecle
siásticas. Desttuição das associa
ções juvenis . católicas. Aniquila
ção da escola católica. Elimina
ção ou desorganisação do ensino 
·religioso: o "substitutivo nacio
na1:socialista ". Destruição . das 

A tgnora.ncta, no caso, é ape- organisações ca\ólicas para adul:
nas falta de informação. Náo é tos. Descristianlsação progressiva 
absolutamente estra.uho que os da vida pública. Recusa-se a pro-
.documentos pontifícios, epjsco- teção do Estado à Igreja. ' 
paill, governamentais sobre a per- Até O primeiro tomo. 
segnição rel!giQSa no IIIº Reich No'llíesgundo: Ataques à honra 
sejam desconhecidos. . . o na· da Igreja. Processos por lnfra
zismo organisou, como ninguém, çíio à · !e~ sobr? divisas. Proces
uma habi!!sslma máquina de pro-! sos por unorallda.de.' A luta di
paga.uda. A presente guerra está, reta do ~artido contr~ a_ Igreja; 
mostrando todos os dias como , in.tervençao das orgamsaçoes par
sabe ele ~aµter o mundo' na ig- i tidárias e de sua_ ~prensa ~ 
norância do que se passa inter- ! luta contra .a I~reJa; m~ervenç~o 
namente e externamente. A Ale- 1 das organisaçoes prof1ssiona1S; 
manha é o verdadeiro único mis- ! das organisações juvenis;' apoio 
tério da Europa ao qua:J se· pode- oficial do partido aos ataques de 
riam reduzir os sete· outros de· particu1ares contra a Igreja. O 
Jules Romain... i conteúdo da propaganda anti'-• 

. , religiosa: a Igreja apresentada 
Ora, o mL5tério foi, agor~, dlS· ' como anti-nacional e ·anti-social; 

sipado. 1 classificam-se arbitra.riamente a· 
Há uns dois meses, lemos em vida religiosa e a moral católica; 

·"La Nacion" a notícia de que a moral pagã do uacional-socia
fôra publicado "um livro branco !ismo e suas exigências totall
do éatolicismo alemão". Escres tárias; o nacional-socialismo co
veu-o um sacerdote católico ale- mo "substitutivo à religião -
mão que deíxára sua pátria, de- sua pretenção ao absoluto, etc., 
pois de iniciada a guerra. Seu etc, 
nome é desconhecido (assim o 
exige, naturalmente, a rêde in * I 

ternacional da ··Gestapo). "Tes~ Os leitores de "O Diário" terão 
tis Fidelis" ou testemunha fiél conhecimento desse livro. Pro-
é o pseudónimo do autor de "El 
Crí.stlanismo en el Tercer Reich ". 
Ficamos Imaginando o que seria 
essa obra. Sinceramente lemos a 
notícia de "La Nación" com al
guma desconfiança. Em tempo 
de guerra, quando os folhetos de 
propaganda voe.m por ai, aos · 
quatro ventos ... 

Entretanto,. o livro veio ter a 
noss11S mãos. l'í: extraordinário l 
A edição em espanhol é tradução 
do origina:! teuto. Eis suas ca
racterísticas: 

EL CRISTIANISMO EN EL 
'n)BCER REICH - hechos y 
dooumentos relativos a, las con
diciones de la lglesia Católica en 
la Alemania ·actual - Edhorial 
"La Verdad", San Mariin, 1088 
- Buenos Aires - Marzo, 1941. 

Autenticidade: BUENOS 
AIRES, 20 DE MARZO DE 1941. 
PUEDE IMJ.>RIMIRSE - Ant.o• 
nio Rocca, Obispo de Auirw.ta. y 
Vlcario General. 

Fatos e documentos relativos 
àa condições da. Igreja Católicà 
na Alemanha a tu.ai! Reâ3mente: 
~ ·oors VOLUMli:S de 400 
Ninili cada 1.1m ~ &é • 

curaremos, contanto, manter a 
mesma isenção de "Testis · Fi
delis ". O presente livro não pre
tende ser urna obra de combate 
apaixonado; será apenas uma re
aação simples dos fatos relacio
nados com a perseguição que, na 
Alemanha, o nacional-socialismo 
leva a cabo conka a IireJa C&
tólica. ". 

Desclo já, evidentemente, nos• 
so ponto de vista - baseado JlQ8 

fatos e nos documentos - será 
como tem sido, o mesmo àD 
autor: 

"~ positivo qne qua.lquer oon .. 
ciliaçio entre o erlsUa.nismo. e o 
naeional-socilwismo só .puderá -
d.lseutlda. quando este a'baadom 
sua. pretensão a.uelutista.. 

Quando deixe de. ser wi&JUI\ .. 
rio. 

"Quando seu Deus 1e IIWMllill
ne ao doa cristãos. 

"Em suma., quando de!D ela 
ser o Cl1le é•. 

LtR E PROPAGAB O 

"LEGIONARIO " 
2 DEVEB DE TODOS 

Q.i G4:l:Ol.~tij& 
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SÃO PAULO, 27 DE JULHO DE 1941 
FRANCISCO MONTEIRO MACHADO Num. 463 

~ =~~~~~:::,~ ~~1 O S e g u n d o A n i versá ri o 1~::~~:.!~~~:~:·!~!~:J~!~~}!~~l~~~ 
graves e até inconcebíveis la- da ele1·ca-a do Sr. Arceb1·spo Me"ropol1·tano JUNTA EXECUTIVA }ladre J'OSé d~ Cast.-r.o Nery. cunas do aparelhamento bélico 1, O Sr. Arcebispo tev-e 1xn 

· da Inglaterra, são por demais ex- S d S p l Na reunião coletiva do Clero muito recomendatlo que os Sr~. 
pressivos para que sôbre eles para a éde e ão OU O Arquidiocesano, segunda-feira. Pres-id-entes reunam todos os 
;julgue dever insistir o LEGIO- 1 realizada na Cúria Metropoli- -membros das comissões a,) 
NARIO. Nossa folha já tem\ Transcorrerá no próximo ,_atólicos de São Paulo já constitua um verdadeiro tuna, 0 St'. Arcebispo. l\Ietro- menos uma vez por m&i. _ w:> 
·acentu:i.do que O falecimento do dia 31 de Julho o 2. 0 ani· se afeiçoaram tanto ao seu triunfo de Jesus Sacramen· politano, que a presidia, ocu- Salão da Cúria. 
· sr .. Chamberlam não acarretou o I versário 'da .eleição de Sua pastor, que já lhes parece tado. pou-se demoradamente em tor. 
exterminio éompleto da política Excia. Revm.1 .• o Sr, 6. José um pontífice de há muito co- Conforme todos já estão· no ,do IV Congresso Eucarísti- A PROPAGANDA 
do g·ua.rda-clmva;\ gua:rda.-chuva 

I 
Gaspar de Afonseca e Silva nhecfdo e estimado. Informados, vão muito adian- co Nacional a realizar-se nesta RADI0F0NICA 

· t d º a I Pª"ª o Sólio Araltieoisco· Por outro lado, o. breve·· tádos os trabalhos que deve- Cap'tal s tembt d 194" este que tem conqws a o p~r 1 1 em e · o. e ... 
0 nazismo YllJltagens mai-; pre- I pai Je Sih1 ~;rnlo, tempo de_ adminis~ação_ dll>--' , rlto_ garanti!' .• o 'bom .. êxito N'o intuito de Incentivar os tra- Qulnta feira, às 21,15 horni, 
cl,osaa que a espadi;. de seus n.al.s , balhos das comissões Yárias o "Coro Paroquial i.le Sa:ow 

Antônio do Parf", Bob · ~ í'<J-

géncla do professor Joti.o Ar,,. 
lilgllem<,los géne!'ais. E. enquan- que constituem a Juntà Exe-
to na Inglaterra, o "part.1do do cu tiva daquele Cong/'esr-o, Sua 
g~dil,-cl;lúva ", · 11ão fór destruí- F.JJ.;cia. Itevma. ministrou escJa. · nha cto Amaral, executou vá: 

rios números de música sacr,1-, 
iniciando· uma sórie de .aud.i,. 
ções -desse gênero enÍ pre.pr.
ração ao IV Congresso Euc::,. 
rístico Nacional de São Paulo 

<10 ·não -'há êrros e lacunas que recimentos no sentido de pro.-. 
nãcise pos.sim temer. A letra "V" moverem, com insistencia e 
se· est:í. tornando o símbolo da perseverança, os trabalhos es-
v!tórla inglesa. Mas quão mais l pecializados que lhes cabem 
expressivo seria se êsse sim~oJo realizar para o êxito do Con-
fosse um guarda-chuva partido! l gresso. Na ocasião o vigário do Parf, 

Rev·mo_ F'rei Alfrf>do Vald& 
mar Setaro, O. F. M. usou da 
palavra. • 1 

Foram nomeados os . seguin-
tes Revmos. Sace,rdotes pata 
essas presidjincias - Corais-O LEGIONARI0 já tem mos

trado o que há de ilusório no 
"espírito de cruzada" que os na
zistas estão procurando aJímen
tar a propósito do conflito teuto
russo. O sr. Degrelle organizou 
a.gorá tima expedição belga con-

1 tra o bolchevismo. Cruzados? -
Talve~. :'mas cruzados d.a cruz 
sv{l.stlca, e só dela. 

Quanto à· cruz de Cristo, não 
precisa de . um tota1itário como 
o. sr .. Degtelle para esmagar o 
totalitàrismo comunista.. 

• 
A este respeito. o chefe do 

governo irlandez fez algum.as con
siderações que não coincidem pre

. ci11amenté~0 ,com·-aS':n<>ssas;·'· mas
que é curioso registrar. 

Disse ele que aconselhava seus 
colegas e o povo do Eire a que 
não se deixam confundir pela 
mtervenção da Rússia na luta, 
dando-lhes uma falsa sensação 
de segurança. "Pode haver quem 
diga que o perigo para o ocidente 
já passou, transferindo-se para 
o oriente, .tnAS deve-se ter cui
dado, pois o que parece um ad
versário formidavel para os na
zistas. pode sucumbir e, então, 
descobrirlamos que a furia in-

(Conclue na 2.ª pag,) 

PARóQUIA DE 
S. GABRIEL ARCANJO 
DO JARDIM PAULISTA 

Todos os paroquianos e 
!)rincipalmente os congrega
dos marianos, e filhas de 
Maria, deverão comparecer 
à. - "Ho.ra Santa" saneie, 
que, por determinação do 
Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo 
Metropolitano, se fará na Igre
ja de Santa Ifigênia, hoje, às 
16 ho.ras. 

Apeza·r ue ser ~ao oreve 
ainda o períodq _ de governo 
de S. Excia., tem-se a Im
pressão de que ê muito mais 
dilatado o tempo em que a 
Igreja paulopolitana vem au
ferindo os desvel-os de tão vir
tuoso·· prelado. De fato, os 

Tenhamos uma vida de acôr
do com a nossa época 

Foi este o tema, que o Exmo. 
e Revmo. Mons. Pierre Grave!, 
vigário de St. lwch, desenvolveu 
ao micl'Of.one da CHRC. Nas pa
lestras radioffmlca.s preps.ratórias 
à tercelnl, peregrinação a santa
ua de Beaupre. 

Mous. Pierre Gravei é notáve1 
como ol)servador, que sabe se re
portar às causas primárias dos 
fatos, E não só. A sua sinceridade 
fá-lo atacar leal e· cora,io~mente 
o mal onde quer que êle esteja. 

Há. trechos como estes em sue. 
palestra: 

"Si o justo· fôr lea.1 para con
sigo mesmo, poderá reconhecer 

· que entre os males dos tempos 
presentes, a vida tornou-se facil. 
Onde estão .AS grandes mudan
ças nos costumes? Os que prati
cam a religião poderiam ter te
mor que Deus não se apiade deles? 

À Ninive culpada, o profeta fa
lava das cinzas e de sacos para 
cobrtrem o corpo. Entre nós o 
comOdismo e o luxo diminuíram? 

i 01.1, q,~ ir aQ ámaiQ c;ia 

questã-0, as conciências tornaram
se mais puras?" 

E mais 1,1.d!ante, em sua pales
tra. S. Excia. Revma. explica-nos: 

''Quando chega a hora de pu
nir o orgulho dos homens, ca.s
tigar-!lhes a limitada confiança 
que tem em si próprios, Deus se 
retira, e então decem trevas sô
bro toda a terra. Trevas prorun
da3, trevás ho1Tívels. ASBim 
aconteceu com o país dos Far-aôs, 
à voz de ·Moisés. E a hora a-inda 
chegará para toda a terra! 

"Aos· sábios deste mundo, que 
zombam .da oração, riem-se das 
peregrinações, não pensam que 
apezar de sua aência, possamos 
dizer-lhes: Antes de rirdes dos 
Milagres que procuramos, mos
trai-nos os vossos! Salvai- 11os e 
agradeceremos aos Céus, por nos 
terem salvo . por intermédio vos
so! Mas si em lugar de saude, 
vós não nos trazeis, sinão a ver
gonha e a ruína, será bom pelo 
menos · que nos voltemos pa.ra 
.0ew ~ /.lli li\la ~oa-l ". 

NO COU:GIO 
ARQUIDIOCESANO' 

. são Teológica: Mons. Alberto 
Pequeno e Procópio de Maga
lhães; de Recepção: :Mons. dr. I 
J. B. Martins Ladeira e J. 
Meireles Freire e cônego Paus lé~ocº1~t:id~~c::~~!º ~°on~';: 
lo Rolim Loureiro; 1:f~speda- nhor Ernesto de Paula, Vigá. 
gem: _Padre Ro~ue Vigiano e rio. Geral da Arquidiocese e 
.J-~rõ~imo. Vermrn; T_:an_spor- Presidente da Junta Executiva 
te_. con.ego Paulo. Florenc10 de I do IV Congresso Eucarístico 
Camargo e Ped~o Gomes; Fi· Nacional visitou quinta feira
n_anças: Mons. Nicolau Consen- às 17 h~ras O t ad· · 1 · '. 
tmo. lm A A tA .. , r 1c10na es 

. , prensa: c~nego_ n °- tàbelecimento de ensino di:ri~ 
mo de Casb'O Ma1er;. Propa- gi<Io pelos Irmãos Mai!istas 
ganda: l\Ions. dr. Francisco À t a.d d s R · 
Bast Ob d 'T' b á. . , en r a e . e:v:ma no 

os; ras o i.:f- . ern cu- Salão Nobre do estabelec:imen-
lo: c_ônego Sfl".:io -~~-i ~forais ·to, os alunos prestaram-lhe rui
Ma~os; Culto: conego J oao Pa- dosa manifestação, ·entoando 
vés10 e padre Angelo · Scafati; o Hino do CoMgio. A seguir 
Ornamentação: cônego Lu_iz de o Revmo. Irmão Reitor: sa!;ldo~ 

-, , Al.nulWp,:,-e·, frei' .Fidelis, ·Q. .'.F: · i\fons. Ernesto;• també'm' ·\ntr . 
M.;. Iluminação: cônego Jósé go Capelão do Colégio. Agra,. 
Mana Fernandes e Aguinaldo decendo a homenagem., MOJJs. 
/José Gonçalv~s; Arquibanca- Ernesto de Paula teve opor. 
das: frei Paulo Maria e frei tunidade de proferir uma. su. 
Domingos, O. C.; Serviço de bstanciosa ora~ a pmpoo.ito 
lanches: padre João Pheeney do próximo IV Congresso Eu
de Camargo e padre Flávio carfstico Nacional deline1tnd1> 
Veiga; ·coros polifônicos: cô- o grandioso progr~ma d•o cer
nego Antônio A. de Siqueira; tame para o qual contava com 
Coros falados: frei Alfredo Se- o concurso dos alunos do .Aa-
taro; Assi-stência médica: frei quldiocesano. 

s. Excla. foi tão sobrecarre- · 
gado'de trabalhos e fecundo 
em realizações, que aquela 
impressão ainda mais se 
confirma. 

S. Excia. "Revma. tem sido 
um constante exemplo de 
zelo· e dedicação pelas suas 
ovelhas, nada poupando pa
ra a extensão do reinado. de 
Nosso ·senhor Jesus Cristo 
na Arqt:kli-ocese. Bastam que 
sejam lembradas, entre ou
tras med1das de grande ~1-
cQflce, a criação de novas 
Paróquias, a organização da 
Ação Católica, ·e a reor.gani
zação da Confederação Ca
tólica. 

Atualmente empenha-se S. 
Excia., com todo o ardor, 
para que o próximo Congres
so Eucarístico Nacional, a 
re-alizar-se em São Paulo, 

ciesta 'demonstração coletiva 
de Fé. Já se realizaram, ou 
irão realizar-se, Congressos 
locais em todas as cidades 
episcopais do Estado. As 
comissões especializadas se 
organizam e se põem imedia
tamente em ação. Tudo' faz 

· crer, por conseguinte, que o 
IV Co.ngresso ·Eucarístico 
NaciQnal venha a ser, grà-

. ças aos incessantes esforços 
e à inteligente orientação de 
S. Excia. Revma., • algo de 
surpreendente e acima de to
das as expectativas. 

Portanto, a melhor come
moração que os catóficos ·de 
São Pa1llo poderão fazer a 
uma data tão expressiva será 
uma firme resoiu~o de co
laborar eficazmente para o 
sucesso do IV Congresso 

I" E-ucarí&tico Nacional. 

Bodas de Prata ela Ordenação 
Sacerdotal do Revmo. Pe. 

Ange/o Scafati, s. S. S. 
Transcorrendo dia 6 de Agosto, o 25. 0 aniversário da Or

denação Socerdotal do Revmo. Pe. Angelo Scafati, S.S.S., Sua 
Revma. terá a feliz satisfação . de comemorar tão faustoso 
acontecimento celebrand-o o Santo Sacrifício, às 8,30 horas, 
assistido pelo Revmo. Pe. Superio.r da Congregação e acoli
tado por dois clérigos do Seminário Central do Ipiranga. 

Para mai,or solenidade, a •· Schóla Cantorum" do referido 
Seminário, executli,rá diversos cantos sacros durante a cele
b1·ação da Missa:· 

Ao Evangelho, pregará o Revmo. Cônego Dr. Manuel 
CQrrelM, ~ MacedQ, 

Boaventura Molitares e padre A seguir, após O 8 orteio d1l 
Paulo Freire; Operários: pa- um distintivo elo Congresso ell
<lre. Jeremias Vermin e Pedro tre os alunos presentes, encei·· 
Balmt; Det:ntos: padre José rando a sessão, o Rcvmo. Rei
Ale?car; Asilados: padres La-1 tor agradeceu a honrosa, visita 
zanstas; Enfermos: padres Ca. do Presidente da Junta .Exe
milianos; Regulamento do con- cutiva. 

PASTORAL 
de S. Excia. Revma. o Sr, D. 
t{ugo Bressane de Araujo: 

_ Bispo de Guaxupé 
Celebrando o vigésimo quin

to aniversário da ereção da 
Diocese de Guaxupé, o Exmo. 
e Revmo. Sr. D. Hugo Bressa
ne de Araujo, Bispo diocesano, 
publicou uma Pastoral plena 
de J)iedosos ensinamentos. 

A Diocese de Guaxupé foi 
erigida em 3 de f&veretro de 
1916, peio imortal Pontífice 
Bento XV, com a Bula. "Uni
versalis Ecclesiae Procura.tio", 
durante a primeira guerra 
mundial. 

Comemorando o 25.0 aniver
sário, o Exmo. e Revmo. Sr. 
Bispo de Guaxupé, lembra em 
sua Pastoral, a figura do gran
de Pontífice que a erfgi;ra e 
a seguir as pessoas dos Exmos. 
e Revmos. Srs. Bispos que a 
governaram nesse quarto de 
século. Depois S. E'xcia. 
Revma. dedica a Pastoral a 
três temas prtncipais: a devo
ção ao Sa-gratlo Coração de Je
sus, a construção da Catedral 
de Guaxupé e a união e amor 
filial ao Santo Padre. 

''Nas horas tenebrosas que 
vivemos, nos transes lancinan
tes que atravessamos, quando 
parecem de todo soltas as pos
telacles infe.rnais, para o Cora
ção ele ,Jesus é que se erguem 
nossos olhares. E dos peitos 
angustiados rompe a súplica 
doi apóatoloa a seu Meitre por 

entre desincadeada tempesta
de. Salvai-nos Senhor, que pe
recemos". Assiín se refere a 
Pat1tora1. A devo.ção a.o Sagra
do Coração de Jesus, socor.ro 
e esperança <m. lutman-ida<le rut 
hora _ dificil que passamos. 

Continua a Pasto1:a.l é;xplt
oando a devoção ao Sagrado 
Co.raçã:o, qu:e t-em duplo obje
to: o Cor~ãn físico de .Jesus 
e c:omo sfmbolo do amor d& 
Deus. T-r-ês manifiIBtações eles. 
se amor -.ener-a essa devoção: 
a ln-car.nação, a Crui. e a Eu
caristie. Determina a Pastoral 
o cwnpr.imento das J)l'~SCrições 
do De~reto 385 do primeiro 
COD-c8io Plenti'rio · Brasile-iro 
sQft.re essa d&Voção, e a con: 
sagr~o de toda Diocese ao 
Sa§r-ado Coração. · 

Quanto à constrnção da nova. 
Cat-ed.ra.l de Guaxu.pé, faz Sua 
E:s:cfa. Revma. oo-nsíd:er~ea 
que de:veriam ser lidas e-' me
ditadas por todos que não 
compreendem a construção de
grandes Igrejas. 

Finalmente, refei-iu@•se <9 
dev'oção ao Papa, S. }jgcia. 
Revma. adverte sôbre o peri
go das infiltrações ideológicas 
do néo-paganismo, mostrando 
a necess-idade de estar-mos uni. 
dos a S. Santidade, para qne 
estejamos unidos a Cristo tél" 
minando assim - sua Pas~, 

.1 
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Em rrieu último ;i~lg~, l\lf'9Ç~!'el 
mostrar atê que ponto est~ falseado, 
no espírito, o t:oncelto a respeito do 
que deve 11er Uftl · 1'!1~~ autentloamen: 
te cat61ico. E•q~iios de C111t o Ga• 
tollctsmo é a Q-nlca ilec<>la do Pfffelto 
e complt1to ~roiamo, d#Q"'h1 11-,~,. 
mo gue sobre.nattkrall:r:a e 11aJ1~tfica a 
personalidade inteira do indivíduo e 
não apenas alJJumas de suas quali
dades que Tmpllca em uma 1-mola
ção total de si mesmo te11do em vis-· 
ta uma fhtalid«de superior, m~ltos 
católicos chegaram a ter de s1-1a. pró
pria 'Religião uma visão tão diml
nulda, que lembram invencivelmente 
a quelx-a do Apóstolo, quando dizia: 
"estão diminuklas as verdades entre 
os filhos dos homens". Verd.ides que 
não estão repudiadas, negadas, nem 
calcadas aos pés. Mas verdades que 
pezam duramente sôbre os ~mbros 
fracos dos qlle as professam; verda· 
des que· em logar'de seren, tidas por 
seus venturosos adeptos como um 
meio de triunfo espiritual s&bre o 
pecado, a concuspiscêncla e o 'erro, 
em legar de serem consideradas ·co
m(! o camintio incllspensavel de uma 
expfêndlda .ascengão espiritual, pe
zam, durament4;,:como se fossem one
rosas correntes de cativeiro moral, 
dolorosos lnetrumentos de suplício, 
cujo pol'tador tudo faz por .atenuar 
seu pezo e ame~ulnhar seu 'volume, 
diminuindo assim esse onus que, en
tretarito longe de ser na realidade 
um peso cruel, um estigma de cati
veiro, é um salva-vidas sem cujo au
xílio o homem não sobrenida na 
vida espiritual. 

me o sexo e a idade, Vejamos rapi. 
, tiamente ::ilguns perfis de pessoas 

· crapL1líc:e, l,Jm moço que, ll tftplo de 
"rap;:iziat!a"' arme . um· "r-olo"' fará 
algo de muito divert!tlo. Mas si:, du• 
rante o "rolo" ferir alguem graye• 
mente,· o que em q11alq1.1or "rolo" 
pode suceder, e com lato andar às 
voltas com a.. polícia, ~~!~ará de ·aer 
tido cqmo um "bom rapaz" para ser 
um "intliyítll-lP qu!! até tem ficha na 
policia". Em ultima anãliae, tudo isto 
reverte em uma adoração do êxito. 
Tudo aquilo que não teve mão êxito 
será desculpavel por peor que seja. 
Tudo aquilo ttue tem mão êxito será 
censuravel. Tudo o que não .fere os 
interesses pessoais é jocoso e inte. 
ressante. Tudo que os fira será cen• 
suravel e digno de condenação, 
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O LEGIONA-RIO tem o mâ
:ximo prazer em receber visitas 
às instalações de sua redação 
• ottcina, mas pede que não 
aejam as me.'lmas feitas nas 
2as., 3as., e 4as. feiras. por ex!· 
gênc:ias elo serviço. 

COMENlANOO.u 
DIVÓRCIO NO Mf:XICO 

De vez em quando, os atlvoga
.dos de São Paulo recebem uma 
extranha correspondência. Tra
ta-se de wn envelope comum, 
com sêlo nacional, com carimbo 
dos Correios desta Capital. O tim
bre, entretanto, é de um advo
gado argentino, com banca em 
Buenos Aires. O conteúdo deste 
envelope, porém,i é ainda mais 
surpreendente. Compõem-se de 
várias folhas de papel impresso, 
de tamanhos divel'sos, e diversa
mente coloridos. A primeira de
las, em côr branca é a apresen
ü1.ção concisa do assunto,. que se 
esmiuça nos outi·os papeis, ter
minando por uma propost/1, pelo 
menos insólita. 

O assunto é o seguinte: o refe
rido advogado de Buenos Aires se 
compromete, por uma soma de
tcnninachi cm dólares, a efetuar 
o divórcio absoluto, a vínculo, de 
quaisquer pessôas residentes no 
Brasil, nacionais ou ext.angcir.as. 
Ma,; este divórcio absoluto, que 
um advogado de Buenos Aires se 
propõe obter, será conseguido, sa
bem onde? No México ... 

No México, por intermédio de 
um advogado mexicano, "ex-pre
sidente da Camara de senaào
res '' conforme afirma um dos pa
peis coloridos, e que, naquele país, 
exerce suas atividades profl&sio
nals. E, por fim, a propos~: den
tro da quantia em dólares, esta
belecida como preço de tão mi
rabolantes serviços, está reser
vada uma grossa porcentagem ao 
advog,ado desta Capiral, que acei
tar a incumbência de se tornar 
agente do causidico poroonho que, 
por sua vez, é preposto do "ex
presidente de. Camara. de Sena
dores do México", Se não fosse 
ultrajante, seria uma autêntica 
ação entre amigos ••• 
· Que tudo isto não passa de 
retinada. falca.trua, é coisa de que 
11ão se poderá duvidaa.' licitamen
te. Quaâquer ~~ um pouco 
in.struida em assuntos jmidicos 
sabe que os tribunais mexicanoo 
nenhuma jurl.sdição têm sôbre in
{lividuos aqtú residentes. A nos
sa justiça já teve ocaaião de de
clarar solenemente a nulidooe 
dos di~rcios, e subsequentes ca
samentos, no Urugusi. Além dis-
11{5, as facilidades prometidas pelo 

. advogad_o de Buenos Aires, tais 
como prazo menor de qrui.tro me
ees, a necessidade de a_penas dois 
documentos para a re,alização do 
divorcio, sem nenhuma outra es
pécie de prova, o visto do consul 
brasileiro (t) na sentença; anun
ch.m a fraude. Portanto, esta 
correspondência. do advogado de 
Buenos Aires encerra, de um· 
modo. velado e insinuante, uma 
proposta excusa de negócios des
honestos. O que este advogado 
procura, não é um correspondente 
em S. Paulo, mas um cúmplice. 
B o nome, que é dado à remune

. ração do advogado que aceitar a 
1ncumlrencia, é muito expressivo: 
6 uma "comlssiio confidencial". 

1'.sto é q~si c.~o i.ue d!U'. uma ....-, . 

Ocupa lo9ar de destaque nHaa 
triste galeria de verdades dimln1,11. 
das, de virtudes amesquinl'ladae, de 
sofismas interiores mais ou menos 
conscientes e mais ou menoa covar
des, a nogão q~e habitual.mente se 
tem de "bondade". 

Segundo a opinião co,rrente,, o 
que é uma pessoa boa? Es11e concel• 
to .é eminentemente variavel~ O q1-1e 
se exige fie uma boa senhora não se 
exige de um bom ancião; 'o que se 
exige de -uma boa criança não se 
exige de um bom moço. A moral para 
a grande · maioria de nossos contem
poraneos, varia quasi completamente· 
segundo a sttuação'de cad;a qual, e, 
não raras ve:res, o que em uma pes. 
soa, 'em uma senhora .Pol' exemplo, · 
seria tido como Imperativo preceito 
de moral, ern um 'moço parecerli ri
dículo e desprezível defeito. 

A bondade, pois, segundo esses 
censuraveis conceitos, varia cotlfor, 

habitualmente tiàas por "muito e 
multo l:!ou1', 

Antes de tudo, o conceito de 
"bom rapaz''· Não há, talvez, expres'ªº qe que táp frequentemente se 
abuse. Verificando-se a que série in
contavel de indivíduo ela é da,l:i, fai 
zendo-se o levantamento dos àefei
tos que um rapnz pode ter, sem por 
isto deixar lle ser "bom" segundo a 

· opinião corrente, verifica-se desde 
logo que, desde que ele _não tenha 
morto, ferido ou e:ipancado grave
mente alguem, desde ·que não tenha 
roubado pelo processo do arromba
mento, desde que não tome tóxicos, 
é qualificado . de bom. Pode esse ra• 
paz esbanjar criminosamente sua mo. 
cidade arrastando-a pelos mais mi• 

. Plinlo CORRÊl DE OLIVEIRA 

Bondad e 
ser::ivels antros da cidade: são: "~a
paziadas". Pode ele ter os vícios os 
mais lament.1veis, como por exem
plo do jogo: se ele ainda não perdeu 
a fort1-1ha na roleta, ou a embriaguez, 
ainda não lhe arruinou a saúde, tudo 
Isto não passará de aprazíveis "ra. 
pazladas", Pode ele, ainda, praticar 
as mais· censuraveis leviandades no 
terreno sentimental, como seja de 
alimentar esperanças e provocar de
,::epções, movido apenas pela vaidade 
,e pelo capricho; tudo isto será mui
to engraçado, terá ·seu "i negavel pi-

--~oresco ", serã típico de um jovem 
que não queira passar por inteira-
mente i;tesinteressante 1 

* * " 

Evidentemente, segundo essas 
abominaveis regras de moral, há res
trições a estabelecer. Um moço que 
contraia imprudentemente um noi
vado ·com o intúito de jamais cum
prir sua promessa de casamento fará 
u,na c.olsa muito engraçada. lylas se ... 
a vítima da aventura, em vez de ser 
uma pessoa ·extranha aos adeptos 
dessa sigular moral, for pelo contrá· 
rio 1.1ma fHha, uma irmã, uma pa
rente, tudo Isto passará a ser qua
lificado infalivJlmente de genulna 

* * * 
Essa moral tem, evidentemente, 

tambem sob outros pontos de vista 
suas contradições. Um comerciante, 
ferido às vezes por circunstâncias 
1mprevistils e lnvenoiveis, pede 'falên
cia: foi um homem que não poude 
cumprir a palavra dada aos credores, 
e, por isto, em torno dele se estabe
lece um ambiente de reprovação. Um· 
homem vai ao altar, jura manter uma 
fidelidade plena a sua ·esp6sa, sabe 
perfeitamente que não obte_ría o 
consentimento ·desta para o casa
mento se ela soubesse que tal jura
mento não é sincero, e, tudo Isto pon
derado, casa-se. 

Depois, rompe o compromisso 
ass_umido, ~.: isto po,r um ato .. liberl!Ji;.., '1í 
mo de sua vontade.: "Mas cóntra esse .. 
homem SÓ existér\J:'."ii,éj:lrovação. dos 
parentes de suat:~~~!l.ai:.·-0s quais 
acham muito natural que outros fa. 
çam o mesmo com pessoas que lhes "· 
são perfeitamente extranhas. 

Na moral comercial, presenciam· 
se aberraçíies do mesmo jaez. Um 
indivíd~o pode impunemente ocultar 
os defeitos da mercadoria por ele for. 
necida, elevar desmesuradamente ou 
abaixar injustamente 'os pr.eços, ar-,,.· 
mar "trusts" e lançar ao desempre;i' 
90 c.entenas ou milhares de :emprega. 
cios: tudo isto é licito. Mas aí dele 
Ee roubasse um cigarro ou um cha• 
ruto em casa de algum ami~o!-'· ,: 

E assim por diante, vê-se ·como 
a moral mundana é inteiramente vã, 
representando apenas a sobrevi.vêt1· 
eia · de al!Juns vagos princípios de 
moral católica. 
, .,, No. artigo passad'à, vimos o: que 
se deve pensar do "carola". Por mais 
que esse tipo seja risível, ,com não 
o achar admiravel _em êomparação 
dos sacripantar; que tão frequente
mente o mundo canonisa como 
"bons"? 
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• 
contida da o.gressão na~stA estu
ri.1. voltada cont1·a o ocidente, 
para envolver este paíi; e tod~ 0::1 
que e.stão à sua volta. Os que 
dizem nulla haver de m11,l& Qdlo• 
so que o comunismo, não se dei
xem confundir pelo fato da Rús~ 
sia lutar agora contra, a Alem;i:,- , 
nha. Esta circunstancia é; um 
golpe de sorte que a civlllzação 
cristã deve agradecer à ProvidêÚ
c!a. São necessários oo má:d.mos 
esforços dos cristãos, para que. se 
afa-:;te a ameaça nazista contra 
a cristandade, com qualquer coo
peração casual que sU1·.ia.' Por · 

motivos ~sp!rituais e m~teriais, 
'pede-se o auxílio deste país ;os 
Estados Unidos e à Grã-Breta
nh.a. o '-'eixo" alemão represen• · . '. ··. /. 
ta a mesma tirania bestia.l qu€ 

1 
lesto pais combateu há mais de · 
setecent-Ós anos, lutando contra 
o imperialismo britanico.'• 

• 
[ 

Para terminar, uma grave f'. 

lrnpotrante questã-0: atraz de \ue 
o guarda-chuva conseguiu escoo, 
der-se o sr. Hess, para que não 

~:~;::::::::::;:::::::-:::::;::::::::::;:;::::::::::::::::::.==:::;::=======:::::==========,:#/. npis se fale dele? .. .. ,, . . .. . -----------------------e A, T\,ô L·1·c O s OURO 
PRATA E PLATINA 

·de tôda espécie, ao preço 
mais nlto da /praça, com
pra-se. Consultem nossos 
preços. Rua 15 de Novem
bro,. 193, 2. 0 itnd11.r'- sala 

tomprem exc1us1vamente ·suas Jõtas e seus presentes na connecrda Joa.lharia 

C'AS A 23, - São Paulo 

própria PROFESSORA Oficina 

Rua. 15 de Novem6ro N. 26 
(Esquina da Rua Anchieta) ·· * 

únicos concess1onários dÕs afamados 
"ELECTRA" relógios 

Professora multo prática 
do ensino primário, ofe
rece-se para lecionar no 

domicílio do aluno. _______________________ ::::::::::::...__;....;__.::. _______ ~-------------l Cartas a T. B. Camargo 
Rua Belém, 412 

• r 8'I e se encQmie a,, Obra das Vo-A obra mais necessa'l!!MDl~ cações Sacerdotais, S. Excia. J. ~ Rev1na. ence,rrn esta ·circular, L&R E PJlOPACAR O 

, . . , . \ dada e passada em Botucatú, \ " J E·GJO·NA. RIO ,, , O Exmo. o Revmo. Sr. D. 
Frei Luiz Maria de Sant'Ánna, 
Bispo de Botuca,t\\, aos 19 dlltS 
de jnnho pr6ldmo passado, pu. 
blieou uma oiroula.r, onde, ma
gistralmente, expõe a neceS1i
dade urgente de se trabaluar 
pela obra das v~caç~es sacer-
dotais. · 

nnrnica os n1eios cte Salvação; 
que ofereçf;) o santo sacrifício 
da ~'lissa e ~10-s confort:i. e su
bliln~. dando-nos o pão ouca

. rfstico". 
Apez11i-r de sumamente necos-

3ârlo, Q mírne)ro de· Sacerdotes 
é bQm pequeno entre nós. Para 
(\V4\ll"rmo1;1 a veracicl1Hle desta 

s. Ex-ela. Revma. inicia a afirmaçfto, basta voltarmos os 
presente circular, en~cl.\ndo olb<Js Pari), os Wi>1es católicos 
a Obra das Vocações Sace.r- europw.s, onde o nll.zismo ])ro
dotais, que proGura POl' tcxlos cu.ra arranpar tior todos os 
os meios, a formação de novos meiQs o sentimento católico do 
Sacerttotes. , 1•Nenhuma outra povo, e encontraremos uma 
obTa é mais importante, nem Diocese, como a de Malines, 
mais benemérita,, ·11em mais que att:\ a pouco possuia 8.000 
urgente. Basta considerar que Padres. O nosso vasto Brasil, 
o Sacerdote é o iIJ.termediliTío com perto de l.00 Dioceses, não 
entre Deus e os homens; o possua ma.is <le 5.000 Sacer
pregador e apóstolo da v~rda- dotes! 
de, o ministro d:;i.s graças e c)as Da fruta de Sacerdotes, de
misericórdias divinas; o sus- corre: "o lamenta vel fenômc
tentáculo ela Religião e da; Igre-1 no da ignoraneia religiosa e 
ja; aquele que nos ensina o consequente h1diferentismo re
caminho do bem; que nos co- 1igi9so de muitos católicos, ofe-

C01\f6NICAMOS AOS NOSSOS LEITORES 
DE SANTOS QUE O "LEGIONARIO" ACHA· 

SE A' VENDA EM TOO.AS AS BANCAS 
DE JORNAES. 

1 r.cendo campo prop1c10 a fac1l 110 dia ela Festa do Sagrado .., " . 
invasão de abusos supersti- _ 
ções e heresias ... C~ntinuando, Coraçuo de Jesus_, do corrente I f: DEVER DE TODOS 
S. Excia. Revma. afirma: <ó Não ano. OS C A T ó LI e OS 
há maior àesventura, nem si
nal mais, ce.rto de decadência 
<lo que u'm povo sem religião•·. 

Em seguida, Sua Excia. 
nevma., enaltece o valor dos 
donativos e auxilios feitos em 
benefício elos Seminários, pois, 
"Nenhuma r,smola, nenl1um sa
crifício, nenhum trabalho, po
de haver mais agradavel a 
Deus, nem, mais utii à Igreja". 

Dlrlgindo-se às pessoas que. 
iêm inaiores recursO,$, afirma 
S. .Exciu. Revma., que estas 

festa ~o Beato re~ro Julmn f ~mar~ 
A Obra _da Adorai:.ão Perpé-1 celebrada p.elo Tievmo. Padre 

tua orgamzou um· trid11.o pre- Mateus Locatelli, Superior dos 
paratório para a festa d-0 Beato PP. Sacramentlnos, no Rio. 
Pedro .Julião Eymarc~, confor- ÀS 19,45, tenço, profissão 
me I}I'Ograma que abaixo trans- pe~a do Revmo. Padre Joa
crev-emos.: qulm de Almeida Brito, Saem-· 

31 DE JULHO, 1 'e 2 DE 
AGOSTO 

mentinQ; discurso ·do Revmo. 
Cônego D1·. lUanuel Correia. de 
Macedo, Bencão solene. 

dev·eriam sentir-se fPlizes o Às· 19,45, terço, p1·egação e 
honradas em tomar a seu car- Benção do Santíssimo. 

8 DE AGOSTO 

go um aluno pobre, para da.r No dia 31 de Jalho e 2 de 
m~is un~ Sacerdote á Diocese l Agosto, pregará o Revmo. Cô
e a Igre;ia. , nego Dr. Manoel Col'l'eia. de 

2&. 0 anlvel's4rlo da ord1maolo 
sacerdotal d-O Revmo. Padre 

.Scafati, ·$. 8, 8, Logo após, lemhra S. Excia. l\facedo, e no dia 1.0 de Ag-os
Revma., a nocessidade de se to, o Rc-vmo. Padre José La-
contemplar o Seminário no pro- fatete .il:Va.NB-, DD. Pãrooo de .Ãs 8,30, llÚIISlt sol1tne cfo 
prio testamento, ou ele se cons- São R_pqns. Rev-mo. PM1'e 8eatati; · S.S.S. 
tituir um.i bols.i de estudos, assistido ~lo ~~o. P~e 
com .i qual .fica garantida. a 3 DE AG06-TO, DOMINGO, Su:Pel'k>r da ÜOIX\Ullidadn e dois· 
formação de um aluno, àe um FESTA DO BEATO PEDRO 11,lunos do SemtruUio C&ntral; 
futuro ministro de De11S, JUL.i:AO EYMA8D · O oetnti.> eatuá à eargo da 

Mandando, que nas rann1ões 11 Sckote. ca,úoJIIDl" 4ô Seminã-
e conver.saç-ões familiares, em ÀS 8 heras, :i;nii-sa da. comu• ,rto. ~• o 11ennão ~J.'Y'Q ~ 
visitas de •a.ml$1l:de, em toou lrllão geral de tada:a $8 ~o- · ato, o Revmo, C'.ône&p Dr. ~ 

-~ ~;~liea., ~ ~-- -~~ ~.~ .. ~ j.v . .,. 
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JOIAS . Ultimas novicfodes em JOALHARIAS fAODERNAS 
.. - . ,_ --- --..... . . ' . -, - . .. 

~~. gµrQ, r4bis. e brilhantes 
/ 

Qualquer pé,ssoa Yersarl<1 na cias cm 1<\atros. dub0s, asso
técnica .da Ação C,itólica e que cia.çõei,, afinal fo.ra do tem
ler a literatura informativa do pio. O povo não Yai às igrejas, 
ln$tituto do Cultura Religiosa ó 11reciso ir huscá-lo onde es
(I. C. R.) há de formulas quasi tiyer. Os 0J43m011tos conquís
fostintivaÍnentCJ esl e Jll!W: tados serão ohj,Úo de IIl~ior 
Afipa,I de contas, isto não pas- 'instrução o ligados ao Ins-ti
sa dum plágio de Ação Cató- tutos receberão dele literatura 
lic11,! · religiosa. O estágio é feito pe-

• 
GRANDE ESCOLH}l Elv! OBJETOS PARA PRESENTES 

Disiribuidort?~ dos Uelnios M~n~~; -«;i-M ~§A . ·~ . Q ME G A - T I S S O T 

Casa Bento Loeb 
]i]ssa eoncepção, à primeira j los sócios fi]i<l,dQS. 

'lcista, pafoee ser ousada e no Como a1.;enamot; em artigo 
ç,nt11,nto não dista da realidade. anterior não se ataca aberta

Copiado está o apostolado do mente a religião católica. Nem 

l RUA 11$ ,;,,: NOYft,fSR() N.°- 3-31 
A Joalharia preferida pela alt~ ~ociedade HA 3 GERAÇõES, 

J,,4.lL.,. PV ·o 
meio pelo .próprio meio. O entra o pregador no terreno 

Instituto quer · "transformar controv·ertido entre as seitas. 
cada um de sel!S sócioB em Inicia suas ·conferências ou 
Jioderosas armas de penetra- trabalhos com um estado so
!,'iiq no meio "cm qüe vivem. hre o Sermão da l\iontauhll-. 
dando-lhes incumbências es11e-- Dizem que tal método produz 
dficas (Folheto n.0 2, do I. sempre bom;' resultados. "Con
e. R.). gregado assim o povo em mas-

Interessante que de inicio t 
Cf'taooleceram: "o..s sócim, nào 
tém mensalidade algullla". 
Tres anos dBpois o fol)icto n. 0 

1 cpnfcs:;11,: "é inegavcl que o Governo 
Os círculos de estudos sâo sa <, 11reciso dh-iclí-lo, dep3is, 

em grupos para que o ensino 
lhes possa ser ministrado mais 
eficientemente, de acordo com 
as necessidades de cada g,ru
po (l · mesmo de cada indivf. 
cluo" (Boletim n. 0 1). Verda
deir.:1 programa, nas devidas 
propon,ões. de Ac;ão Cat ótica: 

•;mmento de sócjos lambem re
flete nas finan'}as do Iusti-
tnto". · 

Sej,i esta ,itividade a<h·ersá
ria .mais um estímulo J)ara 

nosso trp.balho. C0Jaborc1pos 
torlos co111 entusfasmo na for
mação do valente exército de 
Cristo Rei. Após a oração,, r1fm 
haverá 1.11ais eficaz meio de 
defe,:a c p,ropaga~ão da fé do 
que ,i Açií.o Católica. 

substituidos pelo curso de re
ligião, ministrado por pesscas 
competentes. :Elsses dirigentes 
no Instituto chamados .. prega. 
dores · leigos". Constituem a 
Oi·dem dos Pregadores. Devem 
se det\icar cxc!trnivaniente à 
Jircga,;ão, ao eHtudo da. rPli-. 
gião fl de iLHSlll)(OS socit}is e à 1 

J)Ublicar:ão ·Hlll/al (]e um trn-1 Três ff7111. ···s, ·º·· !d.adas . .,. aw,."ad. O.·. fCfS e balho sobre tema religiosq. Hc- . • ,.,,,,, ,, 
cebem sa.lárío pago pela ür-1 mf#TÍBâhf;J(!lOS11 assis'!:/Jrt;fm ·a 
.clem (Boletim n.O 1). j Missa no Can;;ulá 

Há igualmente o trab;tlho so- ; , 
\ire a m11,ssa c o cspccial111e11tc I B.ealizou-sc recQntemente em 
dedir:ado às <'litcs. O J>rimc,ro 1 (.111chct'., Canadá. sol~1rn :\lh;sa 
se processa nwdlautc confcrên- p,110 rcsl.ahckcimcJJt o da· 1mr. 

lí 
'I 1. 
1 LANS 
para· TRiCOT e CROCHET 

·~omprem mais barato n.a 

fruto da jJJsti<;a e pela vitória 
d,ts fJ.nlJ/IH inglesas. 

Cdcbrou a Sallta ?llissa o 
nwjor Ca1111on, capcl'io elo 

exército. 
A frente cios militares esta

va o m,ijor gcnera) Bigaopettc. 
ccn·a de trê:-; mil aviadores, 
marinheiros e scldados, ;1s:;is
tiram a 1\-Tissa, 

O coro estava a cargo dos 
cadetes da escola de avia<:ão e 
o corpo de clarins para a gJe
va,;iio a c,n'gü dos Fusilciros 
do Mont-Horal. 

Durante a Santa Ml,ssn, pre-
gou o Hevmo. Pe. :Major· Can-

,_ 11011, sôbro os dev·eres dos ca
tólicos para eom a Pátria e a 
jus1.iça <la guerra contra o n é-o

Pªi;an ismo de Hitler e seoua-
zes. 

U;R E PR0PI\.GAR O 

QIA 2Q ~ Ooming(, 
Ã:-; 8 horas o :Elxmo. Hr. At'

cehü;po celebrou a. 8a11la 1\lis
im na PaÍ'óquia de Sai~tâna, 
tnndiJ pregado aos fiéi:; e ben
to, após o santo sac1·ifício, os 
,,inos dos novos carilhões da 
Igreja Matriz; à ta.rde visitou 
as comuuida.dcs 1·eligiosas das 
Hevdas. Cônega:; llPg1,1la1"ey; 'c1e 
Ranlo Agostinho e das llevdas. 
Monj,u, Beneditinas de Santa 
i\1ariu. tendo concedido tam
b,:m várias audiê11eias. 

..,.. •• ,. .. , .. , ............. ,,,,a .. • .. •••••••••••••••l••ou•••••l••l"O"'~ 

Arquidiocesano 
<le Siio Pa~Io, cm· aç:iio ele to, a favor do H.evmo. Pe. Ell· 
grirn/fs nor tão au:;piçjosa data seu l\lurari. 
s.erá. crile/Jr;ida uma missa, às Pleno Uso de Ordens, por 

.9. hora:'s, na Igreja de ~anta tJ·cs meses, a faYDl' do Revuw, 
Jfigfnj.i, caiwJral Prpvi6ória I Pe. Henrique ;\!ao. 
da Arquidiocese. l Quermesse, a favor da ·pa,. 

Par,i, esta S11-nta Mfo:;a são rôquia de São Luiz Gonzaga. 
<ioqvi4ados a comnarecar o Co- Procissão, a favor da P<1-r6-
,Í(llJrjo Ci!-bi4o Metropolitano, f}Uia de Santâna. 
.mero Sccui1J,l' e Regular. As- Binação, a favor dos RR, 
~ociaçõeH Religiosas,· Colégios PI'. Carlos OI avia no Gidc, 
Católicos e fóis em geral. Pe- Luiz Mar! ini e Edmundo lllayr. 
de-se aos Rcvmos. Párocos, Trinação, a favor· do 1{1.;vmo. 
]teitores de Igrejas, Capelães, Pc. Múrio Ghiglionc. 
Direto.res ·de Colégios promo- Exame Canõnico, a favor daa 

OIA 21 - Segun.:Jjj,feira vam o conwarecimenio à fuu- lleligioBa8 irmãs de Siio José. 
O IDxmo. Sr, Arcebisix., con- gão religiosa do maior númc- Ausentar da Arquidiocese, 

ee_1!eIJ aud.iêJJcías púl)!j()as n. a J'· r.o- possível de fiéis e alunos, 1>0.r quinze dias, a favor do 
Cunl). Metro1iolitana e vis-ituu guo orem pela saúde do Sua llcvmo. Pc. Luiz l\ial'eigaglia. 
a <;cm11,1ni(l-ado religiosa das ··Jl)'xciit. Jlevma. e inv-0que111 do 

(19-7-1941) S<Jrv,w do SanL.i;;simo Sacrn-, 4. lt. íssinio as Juzos. necessárias 
mento. para o bom governo da Arqui- 1 
OIA 22 Terça-fetra doç;~se, nes_tes tempos, .tão di; Mon'd. Ernesto de Paula, vr. 

, ~ . fíceis e ·agitados. ,,; gário Geral, despachou: 
_sua E~e1a. esteve aui:;ente {Je D-O ordem do E¾! e 

Sao l'at1lo no. 
• ' Revmo. ôfous. Vigário Gel'al. 

DIA 23 _,. Qµarta-feira s. Paul.o, 23 de julho de 1941. 
Durante o dia S. Excia. Cõi1· Uolhn Lou,.eiro -'-- Ghancc-

ccdcu inúnl'eras audiências 001 for do Arcebis!}itdo. 
l'áiaeio, e às 20 horas, em Pa
lácio, presidín a reunião da 
Associação <le Santa Terezilrha 
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cio i\1enino Jesus de cài·a1Ji- F'aleeimento do Revn,o. Pe. 
culba. • Atílio Co;5ci, Salesiano 

OIA 24 - Quinta-feira 

Pároco, da Paróquia da Bar
ra Funda; a fa.vm· do Revmo. 
Pll. Luiz Alves de Siqueira 
Castro. 

Pleno Uso de Ordens, por 
cilwo mcs,.~, a favor do Revmo. 
Pe. José Kaiser; por tres me
ses, a favor do Revmo. Padre 
l~rancü;co Della Torre Luce 
na. 

~ CASA ONDE TUDO É - . , 1 , , ~. • .. 1 De ordem do Exmo. e Trinação, a favor do Revmo. 

1 
As 8 io.1 :l8 o Exmo. S1 . . A1 - Rev1110 s . A . . b' ·\I t. " LE~'GION. ARIO " · · · 1 · 1 ce ispo , · e I o- Pe. Heiário Correia Laurini. ceb1spo r.sl.ebrou a Santa i\11s- polta110 <·oiiiu, · 1·, . _ , , 11co ao ,cvmo. Celebrar uma missa na ca,. 

~a em a<;ao de gra(;a,;; pela for- Clero e fiéis do Arceb1· d 

l\'JAIS BARATO 

H'OA DAS PALMEIRAS, 88 a p,! - Tel. i?-tlWt'O r; DEYEJi DE 'fC:UOS 11iatura das al;inas d.o In.stituto f· 
1 

. . spa o pela de Nossa Senhora do Car-
.· .. . · · · · . . O a ec1me1,to do Revmo. Padre mo elo bairro Tapera Grande 

Profi,;sJOHi.ll )~em~l.lliW _e_ c?u- Atílio Cosei, da Congregacão em Itú. ' :_:_:_~~~:.!!:.~:,::.:,:.~:_:,:,:.:.:.::.:.:.::::.__:::::::=:;:;::::;=;!;;;::;====:;:;::;;=:::;.;.l Os ,ç ,\ T.(>.L I e os ced.e11 dura11t~l o i)1a aud1encias Salesiana ocon'd , '1 - ! _ 
. • 1 J' . . e· ,.. 'í ·t · rt · ' 1 0 na map ia j Aprovaçao da Comissão de ._..,~,-,-"""..,..,.,,_,,.,.,,. -· . 11u J 1cn.s n.a 1ll ia ., e , opo 1 a- <Je hoje 110 Sanatório S· l' . 

Linhas gerais 
Doutrina 

da 
Kardeclsta 

:f: .no lj,'ro qos e::;plritos que vamos 
CJ+C.:&!,ltr#r g e:;q1~elcto 4outrjnal g.o e~piri
tislllo ~e A_lau KaJ·dec. Na edição brasi
leira, este resuma se estende por quasi seis 
páginas, o que nos impossibilita de o. 
transc1:ever literalmente. Não podemos en
tretanto dei,mr ae· oferecer à paciência dos 
leitores uma idéia gc,ral do que se pensa 
no espiritismo. Kardec eomeça a visando 
que vai resumir o que os espíritos lhe 

· ditaram. B abre a sua exposição com Deus. 
Deus que criou o universo, fe,, o munclo 
Yit;ivcl e o es11il'ita (dos c~pil'itos . Mas 
o mundo espirita é eterno. sobrevirc e 
preexiste a tudo. 'l'emporariamenLe, oi; ei-;
píritos precisam · de uma :roupagem para 
aparecer, e Deus lhes ofereceu a espeCÍte 
humana, mais digna certamente, de sua 
incarnação. O homem não tem apenas 
corpo e alma como se poderia pensar ... 
i\Ias há ainda nma espécie de goma ará
bica que une estes dois elementos. 11: o 
intermédio. o termo de ligação, que não é 
espírito nem matéria. .8 semi-material e 
atende pela denominação de perisplrito. A 
morte é a destruição deste flúido. Os es
píritos por sua vez não são iguaizinhos to
dos, sem variação nem cor. Pelo contrá
rio, variam "em poder. inteligê11(;ia, ein 
saber e em moralidade". Há os r.ue d.es
!rutam uma tal p,roximidade de Deµs que 
nem podem sei· maus. l\Ias há tambem 
os que se coµ1pr11,z,em no mal. Os lovianos 
constitul'lm um terceiro grupo, nã.o são 
bons nem niaus. São os- enredadprcs,, em
bora neles predomine sempre a malícia. 

, Esta hier1uquill. não é vitalfcia. 'l'odos 
sobem de po13to e qsta. promoção se rea
Hza por meio da inca.maçã~, efeito V'in
dic~tivo ou sinwles desempenho de espe
cial missão pela terra. EI).tre. Ullll!,. vja
geip. e puf!~ p~ U!ll teulpo de (/.~SC8.IlÇO que 
se chama "estado de espfrite er'í·à.nle"; É 

um erro pll,r;i. o espiritismo crer-se que a 
alma poss.,i. incarnar-se no corpo de um' 

:11-uimal. N;i.s repetic)~ existências cor-
1>qrcij.s, o espírito nllllC,J, r.cgridc, mas a 
rapidez do seIJ prog,ress9 depende exclu
sivamente 90 prqprio esforço. Onde po
de111os encontrar os espfritos? Depende: 
os incarnados moram em qt1alquer globo 
d 1rniverso. Oi; enanLes cntrcL;111Lo não 
t~m cirennseriçíl.o própriµ: a11dai~1 nor to
da a pa,rtc "ao noi:;so lado, vcnr)o-nos e 
acotovelando-no,-; de continuo... E nada 
proihc que os homens ~e relacionem co,H 
eles. :.!::is: todos qs e,;pfritos podem ccn
vcrsar com os homens. Não hú oh:,;túculo; 
tempo e espaço, 1mrentesco e an1ir.ade. 
concljçiio social e ra~;a, nenhum destes fa. 
tores pode interpor-se •ªº desejo de um 
clec)o de conversa sobre quaisquer assun
tos. (Uma dificultlade baila nos lábios dos 
leitores: como disl inguir os espíritos bons 
e n1aus? Ouça a Kardec: •· Distinguir os 
espíritos bons dos maus é extremamente 
fadl ". P.ronto, leitor amigo, nfto há mais 
dinculdade.) Vem agora a parte ética. He
gr;i, ger,i,l: "D'!.lzer aos outros o que quere
riamos que os 01:.t.ros no:; fizessem, isto &, 
o bem e nij.o o 1nal ". ~ este o resumo sin
tetizado do ''0 Irivro dos Espi!'jtos". i\las 
a doutrina Kardecista possui outros aspe'. 
tos não meno1J interessante!>, Tudo o que 
ficou dito é positivo, gratuitamente afir
mado. :Mas há o reverso da medalha: a 
parte 11~,gadii g1·atuitamente: Kão êxistc, 
por e~emplô, ori:J.~m so!:i1·r:matur11,). Não 
efiste 1nistér!os; em P.ens não há Santis
sinia 'l'rinqndc.· :Nãp há üispiração nas Sa
grai/as ~scripffa:,. Jesus Cristq não é D.eu8. 
E o que é sumamente simpático para to
dos oi; calibres de uma vida livre - rcs
Poip,aiel '.dl/. cprrÚpçµo esii/1:itll · 1140 h{t 
cástigos na Qutra vi.<Ja! · 

( 

Pa· às 20 Jiora~ 1ire',·icliu O I C t ·. ' 1 an ª. Obras füc· l\latnz .de Perús. , . , .~, '... = a anna < esta Ca11ital ! 
i;e:.;siío solem; da for1natt)}';l d;u; 

1 
· : , • • , Ausentar-se da Arquidioee. 

alrpw:-; !)o /;istiLulO Profissio- . O J~e.vmo. 1 e. A~f~io naS1.;eu i se. por sete dia~. a fa1·or do 
uai feu1inino, . é.Ili T-,1vo:•!10,. na Italla, aos 2:i ' Revmo. Pe .• \lido lUb1.;iro da 

g.e março de 1868 e entrou pa- 1 l\l{>tti.. 
OIA 25 - Sext<1,-feira pa o noviciado .salesiano em 

(23-7-1941) Pela ma1lhã, s. Excia. 'em 1886, recebendo :o hábito cle
companhi!J. ele i,\Ions .. YigáÍ-io rieal Õi1S mij.9s do próprio D. 
Geral, visjtou a SupefiJ)tEJp.(Jên- '13ollco . em 20 de 0Í/,t11b,ro de 'Vigário Ecônomo, da Parõ-
cia da Light irn4 }"ower l)iH''ª- iss7 • · quia de Kossa Senhora d:1. Con-
solicjtai· a colal)o.r;içij.o destll, ~m l80l :veiµ pf!..l'a o Brasil solµ.ção,, da Parada Inglesa, a 
emp1·êsa p:i-ra o fV .Coµgrero- .e aquf foi ordena.do sacérdote fl.l,vor Ji'o Rcvmo. l'c .. ,1\ntônio 
so Eucarístico Naci,mal. . ell), 1894, ·vefo si-: ·D. Luiz lia- 11.nacleto Brandiio de Oliveira. 

Às J!l hpr!).s, S, E.+cia., çm 13agna, !Jtspo salesiano. Vigário Cooperador da Pa. 
co1u11a11hi,i !los Exµi9s, Sp,. Nos qiversos colégios sale- róquia da Bela Vista' a favor 
Bispos é)a Provü1cia, e,nbal!· si~nos d~s~nvolveu sem~>rc I do Rovmo. Pe. Luiz 'de Faria. 
co11 Jl.ara Santos, afim !le PrC· grande ativida{je, como d1re-: Cardoso; da Paróquia das Per
sidir ao encerramento Q.O Con- tor destas instit11ições e, mor-, dizes, a favor do Revmo• Pe. 
grC'~so l1J11carístico Pioces;i.n,Q mente~ no Liccµ do Sa~ra,do I~rancisco DPlla Tor.re Luce. 
rJarrn.eie biiillil<)o, te11C/o sido Coraç,w qe Josi+s, de São Pau-j na. 
ro.eebi<l-0 fe.stiv;imentc n,lj. vj,zi.

1 
lo, onde exerc. cu. os.· cargos de Transmitir uso de ordens, 

nlrn citl.a(le. Professor, Vigilante e Prefei- por um ano, a favor do Revmo. 
DIA 26 S'b cf I to. U)tim;nnente, servia como Pe. Amérieo Ceppi. 

- ª ª e> ! C:i.1/elão do Santuário do Sa- Celebrar uma Missa, em Ora-

l O Exn10_ Sr. ;\.rcej)ispo J>re- g,varlo Coração de Jesus da tóro particular, a favor do 
sidiu a Yú.rios atos do Cou- cidade cie Araras, neste Es- Revmo. Pe. Eduardo Lelis; na 
gi·esso Eucarístico, t(l!}dQ re~ tailo. Capela dos Remédios, a favor 
cehido inúmera~ pessoµ,s e Em sufrágio da alma deste do Revmo. Pe. Arnaldo Szelecz 
cumprimentos das autoridades. veneranào e zeloso filho es. o. s. B.; na Capela de Nossa 
D.IA 27 - oomin!Jo piritual <!e São João Bosco, · Senhora do Carmo, em Pique. 

l-io'e às 10 1 , o J<Jxmo. Sr. Arcebisp() pede as ri, a favor q.o Revmo. Pe. Bru-
J , lOJas, ll.<'l mo- orações dQ Revmo. Clero e 110 Maurer. 

numento <lo . Congrei;so, o f'é' -
Exmo Sr. Arcebispo celebrará I is. . Procissão, a favor das Pa-
solenissima pontifical e pi·ési- 1 S. faIJ!0 , i 9 <le Julho de 19~1. róquiàs de Jaçanã, Nossa Se-
i·. - , 1 . - / /a) Conego Paulo Ro)lm nhora Auxiliadooa e Santo Tná-
c na, ª tan e, ª nrecissa.o I,o·;lr"lro ~· Chanceler do Ar cio de Loiola. 
.triunfal do Santíssimo -Sacra-, . 1 .. V d · 
rr.euto na cidade de Santos, ce Hspa º· Capela, I>Or um ano, a. favor 

do Re=. Frei Ans~lmo d0 
CORJA METRPPOLITAN~ (18-7- 1941' Jioéna, o. F. M. Qap, . 

Confessor Extraordmário. a 
favor das Irmãs Franciscanas 
do Coração de Maria. · 

Exame Canônico, a favor das 
Revdas I.rmãs: Passio.nista.r, 9 
Oblatas do SS. Redentor. 
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Aniversário ~f}. J::l~içãp. ~~ 
Eicme>. Sr. D, ./P,s~ Qasp~r, qç 
Afon~~ca e Silv~ PiÚ'-1 Ar~ç: 
bispo l'yjetrppolita,ip qe ~~o 

P<31.1lo · 

Transcorrendo lt 2!! ; d,este 
mês o segundo a1iiversário da 
eleição do Exmo. Sr. D. José 

1 
Gaspar ele Afonseca e Silva 
vara Arcebispo 1\1 etrooolitauo 

Vtoãríp Ecônomo, de Tre-
m.embé, a favor do Revmo. Pc. 
.Antônio Júlio 'I'ávora; de São 
S!3bastião de Suzauo, a favor, 
do Uevmo. Pe. Antônio Ana
c:leto Ilrandão de Oliveira, 

Viqárjo po11peraqor, de Vila 
0ellna, a favor do Hcvmo. Pe. 
A)exan<lre Arminas. 

-CapeJijp, .4/:l ,'}.silo :Som Pas
tor, a favor do Revmo. Mons. 
'Joaquilp ;uanuel Go11çalves; 
dq Hospital l\lilitaJ· do Exé1·ci-

Benzer uma Imagem, a, fa
''or ela Paróquia de São F'ran, 
cisco de Assis, de Vila Cle-
mcntino. 

TODO CATôLICO 
deve ler o 

"L.EGIONARI~'" 
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V~i~e:,',;a. Grande 4,tquidaçãO--d~ L.ivros 
_:·~ . .. ":f '. · r< .·' · ... ·~/ i ~ . · , . . : :·. :··, ·: . ·. 

da Jiiivraria Boa' Leitura Ltda. Rua Senador Féijó, 155 (Próximõ ao Largo São Francisco),;;;.:. s .. Paulo. 
300:(>00$000 ~m livros de filosofia~ sociologia, legislação, medicina, literatura, etc., etc., adquiridos de 
impop.ante editora,. que se retira·do negócio. Livros a 1$000., 2$000 e 3$000. - Para o interior enviamos 

., ~táfogos gratis. - Nota,:_ Descontos ·especiais nos livros 'fora de liquidação: Novidades, livros em 
geral, livros nacionais e estrangeiros. 

Dissipando funestas confusões 
É o mais valioso auxmar no tratamento da Sífilis e o 
mais podero~o purificador-tônico do sangue. Se~ efei
tos são rápidos, enérgicos e positivos nas i_nchações dQ
lorosas das juntas e deformações .reumáticas dos bràços 
9 pernas, por m.aJ.s antigas que 1ejam. É O agente mais 
poderoso para purificar o sangue em todaa afeções,; 
satisfaz a todas exigências. Como os membros a.as Associações religiosas devem 

encarar certos divertimentos Foi o. único depurativo que na lllxpol!li!lãO do .. Cen
tenário, alem de merecer Medalha de Ouro e ,.Diploma 
de Honra, foi classificad-o "PREPARADO CIENTIFICO", 

. por, sua fórmula triiodada à base de Salsaparrilha; Ca-

Conhecendo profundamente sões, alegando que os elemen
·ª oposição ,que há entre oi tos bons ,dêvem procurar mo
espírito ele Jesus Cristo e o ralizar esses ambientes e esses 

que partido tomar, tanto mais 
que não posso duvidar um ins
tante da sinceridade e da ido
n·eidade moral ·desses congre
gados. 

divertimentos, sendo que, por 
outro.lado, esses divertimentos 
se tornam maus pelá malícia 
dos sêut·trequentadores e não . OPINIÃO .INADMISSIVEL 
tanto por aquilo que são em 
si mesmos... Resposta. - A· opinião des-

muito bem organiz.ada, larga
mente apoiada, dirigida eficien
temente, para desterrar das 

praias tudo o que fere a mora
lidade pública. 

2. º) - Pode ser que alguns 
desses ambientes e desses di· 
vertimentos não sejam li\ .tão 

(Conclue na. pag, seguintíi~. 

roba, Sucupira e Sassafraz, plantas estas, cujos, valores 
depurativos são já consagradQS. 

N.0 l!ll !:' C 

espírito do mundo, o anjo das 
trevas comumente se vale de 
um artifício subtil para enga
nar as almas bem intenciona
das e arrastá-las para a perdi
ção eterna. Consiste esse arti
ficio em atrair os homens para 
o ponto morto que aparente
mente existe entre a . virtude 
e o pecado. Explorando as tra
quezas humanas e forçando 
suas vítimas a essas conces
sões repetidas, o príncipe das 
trevas acaba por inocular-lhes· 
esse falso espírito de concilia
ção que tantos males têm 
causado à Igreja Santa de Nos
so Senhor Jesus Cristo. 

Não ,é(),: primeira vez que ses bons Congregados é inàd
este asstii!:to chega às nossas missivel e é preciso provar a 
mãos e .aos nossos ouvidos. Por I eles e a todos os mais que es
outra parte, a importância in- tão errad'ds'; erradissimos. 
trinseca dele e o alcance das Quais estas provas? - São as 
suas conclusões e consequên- j· seguintes: 
elas são tais, que exigem um I a) Qumido se trata de coisas j 
exame consciencioso e normas I pecaminosas. ou ·de ocasiões ele. 
práticas muito claras e muito pecado, manda- a moral natu-ll 
definidas. ral e muito mais ainda a mo-

Não podendo cilar aquí toda ral cristã que se evitem o pe
a carta, vamos transcrever a éado e as ocasiões próximas 
consulta que a motivou e que dele. Este principio geral é 
a sintetiza. Diz assim:. inculç:ado pelo Santo Evange

Pregando 
e m.artelând6, Ao pai da mentira não po

dem agradar as· fronteiras bem 
definidas. Daí sua preocupação 
em confundir os campos. A 
Igreja, -porem, está sempre vi

A CONSULTA 

gilante e aconselha .a seus fi- .. "Desejaria ter uma orienta
lhos que somente usem das ção a respeito do seguinte: 'hã 
coisas deste mundo emquanto na minha congregação um gru
elas os conduzem à felicidade po de congregados, multo bons, 
~terna. cumpridores de suas obriga-

Dentro desta ordem de ções, de toda a·· confiança, que 
idéias, parece-nos muito util acham que deveríamos permi
a divulgação da resposta dada tir e até aconselhar aos con
a. uma consulta dirigida à re-· gregados frequentarem os ca
vista "Estrela do Mar", órgão sinos,,, clubes, cinemas, bailes, 
oficial da Confederação Nacio- praias, pi3cinas, 'etc •.. pelas se
na! das Congregações Maria~ guintes razões: 
nas. 1.0 ) - A inflltração dos ele-

·, mentes bons moralizaria e 
UM ASSUNTO Ml:IITO GRAVE cristianizaria esses ambientes 

e esses divertimentos, que, de 
"1) - Escreve-nos um Dire- outra forma, ficam à mercê 

tor de Congregação Mariana dos. maus; 
uma longa missiva a respeito 2.0 ) - Esses ·ambientes, dl
de um assunto muito grave e zem eles, não são geralmente 
muito sério que começa a agi- tão maus nem tão corrompi
tar e a dividir certos setores dos, como se julga nos meios 
católicos. O assunto é o se- católicos. Si há malícia e de
guinte: há leigos de resp.on- sordens, são os homens que as 
sabilidade, de vida exemplar e põem; 
de absoluta sinceridade e há 3.0 ) - Si 'continuarmos a 
tambem sacerdotes zelosos e proibir aos ·nossos congregados 
edificantes que aconselham os casinos, os bailes, as praias, 
(ou pelo menos, acham que j .etc-. ou os congregados se ve
não há Iria! em aconcelhar) aos I rão forçados a desobedecer, ou 
membros das associações ca- se resignarão a viver à mar
tólicas e da Ação Católica as I gem da sociedade, como seres 
p. 1·aias, os bailes, casinos, cine- exqoisitos e misãntr.opos. 
mas. teatros e outras diver- Confesso que não sei 'bem 

------------ ------------·---, ' 1 

Ultima Palavra 
; da Técnica Moderna 

1 Enceradeira ''·EPEL" 
! ; - é. ma1s modema e'per· 
í feita enoeradewa-clétri-
~ ca, pois apl'es&nta os 
~ diapositivos eonhectd'os ., 
! lá antigos, rt,,orosamen-
~ te apef'fe1~dos, além 
h â de pt,9Sulr, ' exclusiva-
! mente, Oútros melhora~ 
~ mentos técnicos:. 

~ 
! é de fato: uma enceradei-

ra e não um escovão
elétrico de lustrar; em 
virtude de um dispositi
vo automático só apre
sentado pela EPEL, es
palha a cera líquida ou 
em pasta em camadas 
finas e uniformes, as 
quais secam imediata
mente, permitindo, se11 i 

perda de tempo e sei · 
espera, um lustro incon 
paravcl e duradouro. 

lho,. pelas Epístolas dos Após
tolos, pelos santos, pela ascé
tica tradicional da Igreja, e, 
tratando-se de Congregados, 
pelas regras das Congregações. 

b) - Sabemos- pela fé, pela 
experiência de todos os dias 
e de todos os homens. e pela 
nró_pria psicologia que a pohre 
natureza. humana, estragada 
pelo pecado original, é de uma 
fraqueza e de ui;iJa fragilidade 
tal que é sumamente perigoso 
expô-la ao alcance do mal e da 
tentação ou ocasião. "Aconse
lhar alguem a frequência aos 
bailes, escreveu muito judicio
samen_te um jornal. católico que 
se ocupou -do nosso caso, sob 
pretexto de moralizá-los, é ri
dículo e absurdo, como acon
selhar alguem a entrar no lodo 
para limpá-lo e no fogo para 
apagá-lo, sem porem se man
char ou se queimar". 

UM ERRO FUNDAMENTAL 

Há portanto no raciocínio 
dos Congregados um erro fun
damental: - o. erro de tomar 
o homem não como é de fato 
mas como poderia ser, ou mes'. 
mo talvez, como deveria ser. 

e) Mesmo que nào existisse 
esse perigo de pecar, mesmo 
qne os bons se conservassem 
bons no meio dos maus . ou em 
ambientes perigosos, haveria 
realmente essa pro.babilidade 
e essa espe.rança de .moralizar, 
de cristianizar os bailes, as 
praias, os casinos, etc .... ? 

. Etn Primeiro lugar, alguns 
elos divertimentos e algumas 
das modalidades desses diver
mentos não são moralizaveis 
nem. C1"istianiza;veis: a única 
coisa. que _os bons deveriam 
então fazer :seria suJ:}rimi-los, 
matá-los fazê-los desaparec~r. 
Em segundo lugar, só em ca
sos muito pà,rticulares, em cir
cunstancias muito excepcio
nais é que os bons teriam de 
f_ato força suficiente e sufi
ciente influência para impor 
essa moralização. 

DIVERTIMENTOS INTRIN
SECAMENTE MAUS 

Respondendo agora d!reta
mente às razões aduzidas pe
los Congregados; fazemos no
tar o seguinte: 

• 

1.º) - Si os divertimentos 
são intrinsecamente imorais 
(por ex. um baile imoral...), 
ninguem -pode entrar neles, to
mar parte neles sob pretexto, 
mesmo -com desejo sincero de 
mo.ralizá-los; porque nunca se 
pode fazer o mal para conse-

, justifica os . meios ... 

1 
guir algum bem. O fim não 

Si não são intrinsecamente . d.. ·. · imorais, mas perigosos ou em ,_lfii/ ~ j--;, fi,, . ~- II:), si, ou por causa do ambiente, 
· \~.9 14!# ' 6Ç ~-' das pessoas. "das circunstàn-
:j cia:s, O!l bOn$ só poderão ex-
~ IL 24 DE MAIO, 80/90 Casa. Fundada em 1852 por-se ao perigo com a certeza 

· 1 <>u, pelo menos. com uma es-

INCúRIA DESASTROSA 

Continuo a bater a tecla: 
imprensa Imprensa· e· sempre 
boa ·imprensai 

Nossos católicos· neste 
campo realizam perfeitamente 
e à letra a parábola do joio 

N O'S f A 
IMPRfNSA 

A experiência já ensinou a ·muf
ta nação católica esta .. verda
de: - sem imprensa, à altura 
d.a imp1;ensa . inim.iga, . nossas 
obras, nossas igrejas,. de um 
dia para outro podem v'ir abai
xo, com o ·simples· gesto · de 
um tiranete -político que. tenlia 

e do trigo .. 
O inimigo - .inimicus homo, isto é, o 

mau jornal rotulado de ·neutro, o mau livro 
sensual, herético, ou futil, ai estão semeando 
o joio por toda parte e no campo-que ·é· nosso. , 
E nossos católicos sempre beatíficamente so-
cegados · 

Não. avàliam à necessidade ela imprensa. 
Não compreendem o mal que o livro, o jornal, 
e o folheto fazem cada dia. De tudo cui
dam por tudo se interessam. Só a boa impren• 
sa relegam a segundo plano quando não a 
hostilizam e censuram com amargura, desa• 
creditando-a. 

Incúria desastrosa e de consequências 
ainda mais desastrosas! 

O Conde de Mun, homem admiravel o tipo 
ideal de apóstolo leigo, ao ver como 
os católicos do seu tempo em França 
multiplicavam as fundações piedosas e obras 
de caridade e se descuidavam da imprensa es
creveu: - "Fazeis bem, senhores católicos, 
em acrescentar novas fundações· e obras de 
caridade as jâ existentes e bem numerosas. 
Porem,· si não gastais com a· imprensa um 
pouco mais, vossas obras valem tanto 'como 
rebanhos dos quais tem o pastor o cuidado 
de aumei,tar as ovelhas, sem aumentar o nú
mero de·cães para as guardar e defender dos 
fobos". 

Neste Héculo do papel impresso de ccre
bros de papel, da tirana. das rotativa,s, eu não 
3ci como é possível, propagar uma jdéia, pre
gar aos que não ouvem o -sermão, -sem, jo1'llal, 
sem um Diário, sem propaganda, de imprensa. 

Bem dizia o Cardeal BUbons: - descui
dar-se da imprensa é caminhar às tontas con
tra o século, é não compreender o 'seu tempo. 

Emfim, ê incúria desastrosa,. 

TEMPLOS OU ,JORNAIS 

Aos que perguntam si ó melhor constrttir 
igrejas ou fundar jornais, construir catedrais 
ou fundar diários, a resposta há de ser esta: 

Opportet haec facere, et ilia non omittere 
Sim é preciso, é 'Urgente cuidar destes, 

e não omitir aquelas. Uma e outra coisa são 
necessárias. Tudo o que fizemos pelo esplen
dor da Casa de Deus é pouco. Lembremo-nos 
que a Igreja celebra a Festa ela Dedicação 
das igrejas para nos recordar sempre a san
tidade da Casa de Deus. 

Os Templos marcam uma m'vilização. As 
Catedi:ais de pedra são momimen-tos ·que pre
gam atravez dos séculos o reinado de Cristo 
Nosso Senhor. Feliz o povo que deixa nas pe
dras de um Templo a prova oterna da sua 
fé e amor a Jesus CJ·isto! 

Porem, aí! enquanto se levanta o Tcm
plq material, o Templo de pedras ou cimen
to, o Templo das almas, é devastado, profana
do, cada dia, a cada hora, na rua, na praça 
pública, na intimidade dos lares, em toda par. 
te onde chegam o jornal mau ou neutro, o 
roman<:e sensual ou imp.io, a folha _volante, a 
revista futil e de perigoso o dissolvente mun
danismo. ' 
· Constrnamos igrejas, bos11itats orfanatos, 

sim, tudo isto pode ser urgenoo, necessário. 
Não nos descuidamos porem da imp!l"ensa. 

1to seu ·séi·viço uma pode.rosa 
imprensa. 

A França de Combes e de todos -0s tirar
nos ínipiós do libe,ralism<> ina~onico que a do
minaram outrora, fez disto uma éxperiência 

· dolorosa. 
Templos magestosos, hospitais, obras so

ciais, s{m, sim, muito bem ... mas ... imprensa 
tambem senhores católicos! Imprensa em pri. 
meiro lugar. As obras depois surgirão como 
que por encanto. 

PORQUE? 

Pergunta-se verdadeiramente surp.reencw: 
do: - porque a imprensa não respeita a 
maioria católica de um pais actólico? · 

Porque num diário lido :QOr quasi tota,. 
'lid~de de leitores católicos, a. Religião cató
lica tem apenas licença de publicar um noti
ciáriozinho relegada a uma secção religiosa 
muita vez sob o título: Religiões?!!! Porque? 

Porque fatos · religiosos que abalam. toda 
uma população, agitam as massas, ecoam por 
toda a cidade, só me.receni da imprensa que 
diz a. VOZ da cidade, apenas duas linhas OU 
um canto de págfoa? 

Porque â imprensa de um povo de maio
ria éatóHca, · niyela o · catolicismo a ·espiritis
mo a evangelismo, a seitazinhas ridículas de 
umas poucas centenas de proselitos? 

Porque, naturalmente, sem· imprensa, ao-
mos uma maioria que não aparece não tHêl 

impõe. Sonios uma das seitas rellgiosas · do' 
povo brasileiro!... · 

E a jmprensa cada dia aí continua a nM 
olhar como seita, a não nos dàr a, _imp,ortâ.n~ 
eia que realmente temos, a zomba?' 'da 'nossa 
força, do nosso 'prestf.gio, porque.~ ·não. t:emóa 
imprensa. Não .nos .fazemos . respeitar. Falta,, 
nos a arma do precisão do combate - a imº 
prensa à altura da imprensa inimiga ou neu. 
tra. Numa capital do estado deste· Brasil, nu• 
merosa colónia estrangeira, que ;i.li mandava 
pelo dinheiro e pre;,tfgío social, chegou a es
crever num jornal: - a colónia '.bràsileira 
aqui domiciliada ... 

Pois nós católicos andamos neste B.rasiJ 
:católi;co em idênticas condições - .somps 
a maioria, :i -quasi totalidade dos brasileirós, 
mas a imprensa parece nos ignorar. Para ela, 
somos apenas uma das religiões ou seitas qÍ!e 
proliferam nÓ Brasil. Não merecemos oonsi,. 
deração alguma. Somos a colónl-a · católica 
aquí dcmiciliada ... 

Dão-nos como grande fav'or,. por uni 
excesso de tolerância llberat, uma secção re
ligiosa, de mistura com evangeliSlllos, espi. 
ritismos, teosofismas ... 

Porque? Porque? 
Porque não tmnos 1mpre1t.r.s. 

Nossa imprensa não se faz respeitar. s 
pobre, é fraca. Faltam-nos -"- Diár'"tos, diários 
e diários! . . · 

Contra canhões, tanques e aviões,' opomos· 
nossas metralhadoras· e ·até ridiculas espin
gardas de pólvora. 

. Não temos imprensa à aitnra..da impren-/ 
sa inimiga. 011 ueutra! 

Não tmnos imprensa que faça éco o que 
se faça rea'l)eitada e ouvida. ·. ,,:1 Tel. 4-3587/' :-: São· Paulo perança muito iundada de con-

seguir .o fim d~ejado. Por ex. 

1 * r:~~~-.-~'!!:!!!!---------------~-= ;~- easp ~ ~ ~-- , . . -i l! .a~- ~--~~Q-=~-!t_,j_o 



Sã.o Paulo, 27 de Julho de 1941 LEGIONA.RIC. 

EVANGELHO REMXJJIO PARA RIQUEZA 
- na' R.K.O., com Jean Hcr
shclt e Dorothy Lovett. - Drama 

As dois estelionatários. O filme se 
· d~senvolve corretamente, podendo 

r. 1· q·. u e z a s '1 ~~\~:.,:~~~nnd;~:i:;º~!ltªl~;;' 

"Sob a imagem ue .- OITAVO DOMINGO DEPOIS DE PENTh~v::s ! t:.t> 11'-'"", "ªº Bomcnlc · s~r visto por qualquer pl.iblico.; 
um ecônomo, qu~ n pcrmissãQ, mas I Cotação: Accita.vel. 1 

.ll m infiel Di São Lucas, XVI, 1·9, ainda uma (}rdem ! 
e a a , o • formal de. dist.ribttir TRAGJ,;DIA DA MINA - .., .. 
vino Mestre nos faz Naquele tempo, disse Jesus aos seus disc1pu- Art, com Paul Robeson. - Como 
ver o cuidado que los esta parãbola: Havia um homem rico que ti- com larguc:.m e libe- 0 titulo faz prever, mostra a 
devemos ter em as- nha um ecônomo, que lhe foi denunciado como dis. ralicladc, os bens película os perigos a que se ex-

sipador de seus bens. - Mandou chamá-lo e lhe c:irporais e cspiri- põ:?m. os trabalhadores das mi-segurarmos uma boa 
morte, e como o 
melhor melo de a 
~onseguit· é a prátl-
::a das .obras de mi

iericórdia: C e r t o 
ecônomo, diz Ele, ao 
serviço de um rico 
proprietário; vendo 
que ia ser despedi-

disse: - Que é isso que ouço de ti? Presta-me I nM. A parte moral não apresen-tuais que E e nos 
contas de tua administração, porque de ora em ta. inconvenientes apreciáveis. -
deante, não poderãs mais administrar os meus cofiou. Quiz O Divl- Passagen.s impressionantes justi-; 
bens. - Então disse o ecônomo consigo mesmo: no Mestre fazer-nos ficam a restrição posta pela. cen
- Que hei de fazer, pois que o meu Senhor me tira compreender, diz S. sura oficial - proibida até 14 

~h:rd~~:!~~:ç!ºte~;a~:u:e~~~s~e~!~ti"aº~:o ~:~~~: 1 Agostinho, que si ::::d;- com a qual estamos de j 

gar. Mas jã sei o que devo fazer para que, quando aquele mau servo foi cotação: Accitavel menos para 1 

me tirarem a administração, encontre quem me elogiado por sabÚ criança~. i 
receba em sua casa. - Assim pois, tendo chamado acautelar os seus HOMENS SINISTltOS - Accl- ! 
a cada um dos devedores de seu amo, disse ao !ntei-esses com mais tavel, pela "Legião da Decência".: 
primeiro: Quanto deves ao meu Senhor? - Cem 1 

• Ih razào seremos nós 

·-·. 

CASA dos PRESENTES Ltda. 
Largo São Francisco, 6_6 do, por causa de sua 

má, administração, 
recorre a um expc-
9ediente injusto, po-

barris .de óleo, respondeu ele. E o eeonomo e PRóXIMOS FILMES: 1

1 disse: - Toma a tua obrigação, senta-te depressa, agrada veis a Deus 
e escreve outra d~ cineoenta. - Disse ainda ao si, conformando-nos Cotações da Legião da. Decência · 
segundo: - E tu, quanto deves? - Cem medidas com. a lei divina, {/ARAYANA EMBOSCADA ---------------

1em habil, afim de 
de trigo, 'respondeu ele. - Toma as tuas letras e . Aceitavel. o• - é-;_ . d funestas 
escreve outra de oitenta.~ E o Senhor louvou o praticarmos as A MULHER E O DIABO . '.J.SS!pan. o, 

converter i0s deve• 
liores de se\!, amo 

ecônomo in.fiel por ter agido prudentemente, pois obras de mlsericór- Ace,itavel. f -
os filhos do §éculo são ainda mais prudentes, em dia,' das quais, sem DIVINO TORMENTO _ Aceita- con usoes 
seus negócios, do que os filhos da luz. - E eu excluir as outras, vel para adultos. 
vos digo: - Procurai adquirir amigos com as ri- QUANDO ~ MU.LIIER QUER _ bem como a penitên- "' quezas da iniquidade, afim de que, quando vierdes Aceitável para. adultos. 
precisar, yos recebam nos tabernáculos eternos. eia O a ora<:ão aqui OS QUATRO :t,ILHOS DE ADÃO 

salienta o Salvador Aceitavel para adultos. 

em amigos que, no 
momento oportuno, 

· :> recebam em s·ua 
casa. Ausim o peca· 
dor deve ~mpregar os méiús para ser 
bido, depois da morte, nos taber)láculos 
nos. Tal o sentido da parábola''. 

reco-=·· a-esmola. Obtem a. esmola naturalmente a SCOTLAND YARD - Aceitavcl 
eter- intercessão do pobre e· humilde em favor de pa-ra. adultos. 

r t - mov Coração MADAME LAZONGA - Aécita-fJ.Uem a az, e es a oraçao e o vcl para adultos, 

• dl;) Deus. 

• I "Não é . aconselhavcl assistir 
1 um espetáculo cinematográfico, 

"A mú.raI!dade da. parábola si ,.,,"1n111e neii- ·sem conhecer-lhe a apreciação 
moral." 

tas palavras: "Os filhos do século (os ·munda- Séde da A.J.C.: Fone, 4:1718. 

.... ' 
COTAÇõE~: 

(Conclusao u« pag. anterior) ! em não fazer o que fazem O!I 

d
. P d homens sem consciência e sem 

maus_ como ~e iz. 0 e ser,· carater: muito pelo cont!"á· 
repetimos. H~L porem ai~ibie~-, rio! .•• Devem então viver "à 
tes maus: e ha tamb~m diverti- margem da sociedade?" De. 
mcnlo~ 1~1,aus, em si :n?smos, vem viver à margem da socie• 
prescrndmdo da 1;13flCH1 hu- dade paganizada corrompida 

man~·: Porta~to, ~ao 8 ~ P?~e )materializada, , animalizada'. 
adm1t1r o plincipio umveisal Não há dúvida' Leia-se o 
c?mo justo. Assim ~ que, pres- que a este respe

0it~ 'escreveram 
cmdindo ~a ~alicia_ do~ 11~: aos cristãos recem-conve.rtidos 
m~ns, h~ _fitas/, 1m~r~is, ha b3: do paganismo os Apóstolos S. 
les _im~ra1s: ha piai'.:s imorais Paulo, São Pedl·o e São João ... 
e h_.a jogo imoral. N_ao n?s ~s- Infelizmente . "nem todos en
quéçamos que há comas mtrm· tendem esta palavra", como di
s~camente mâ~,- ~ssim como ria Nosso, Senhor Jesus Cristo. 

"A astucia do mau servo manifesta-se nas 
Jl"t"ecauções que toma, perdoando a uns mais 
do que a outros, para que não seja descoberta 
a sua fraude. Alem disso, ele conhecia talvez 
as disposições de cada um, e procede com 

'tod~ a prudência. - O Senhor louvou não a 
injustiça do ~u ecônomo, mas a sua prudên· 
eia, · habilidade e espírito de previdência''. 

nos) são mais prudentes·em seus negócios do 
que os filhos da luz (o homem esclarecido pe
las luzes da fé). Enquanto aqueles trabalham 
e se esforçam, e suam, e não medem dificulda
des para satisfazer suas paixões, estes- ador-

. ha outras 1ntrmsecamente Encontram-se excelentes cató-
BO~I - Pode ser assistido por b"oas. • • licos, sacerdotes até, que com 

todos, com proveito morá.l. toda a reta intenção e sem 
BOM PARA ADULTOS •'- Po• O DILEMA NÃO EXISTE a mínima sombra de maldade 

mecem imprudentemente sem nada fazer para de trazer proveito moral tão SP- (muito pelo contrário! ... ) : . Enquanto o ecônon10 não tinhá o
1 
direito de . 

· ·füspor · dos bens· de SP.U amo, nós recebemos de mente pa. adult 3.º) - Devemos"' continuar f 1 --Deus e para o céu (D. Duarte, Concordância) ra os. pensam, a am e escrevem co-
ACEITAVEL - Embora sem a proibir aos nossos Congrega- mo os Congregados que inoti-

, proveito moral, pode ser v15· to dos os divertim'entos e .os · - varam a consulta. Temos, pois, 
-· ._.:_..---------------------------------

Critica Cinematografica da A. J. e. por ·todos. meios que ou são ma1,1s, ou não motivos de sobra para rebater 
ACEITAYEL MENOS PARA condizem com o grau de Vida semp.re O mesmo_ ponto: foi·, 

CRIANÇAS - Idem. Pode ser interior e com a · seriedade de - f - , maçao, ormaçao. "• 
visto· por adolescentes e adultôs. vida que· devem ter; ·conforme 

ACEITAYEL PARA ADUL- suas regras e' conforme os com
TOS - Idem. Pode ser visto promissos, que assumiram Pe
tão somente por adultos. rante o altar no dia d~ sua con-

1:Jl\l A~IOR 1,E PEQUENA - Da que mostra aspectos da vida de Lutas. tiroteios e as&altos :-;ão as RESTRITO - Pode ser visto sagração a Nossa Senhora. E 
~:Cetro,. c?m Judy Garlan~ .. -l um. casal._ S~ ce1'.8uráveis a I falhas, aliás, própri:is. do gênero, só por pessoas de criterio tor- l nesse ponto nota-se nas Fe
E a hIBtória d~ um.a famiha rr- I apr9-:enta_ç~o ~e mtilmdades con- e conhec!d~s do 1~ubl1co acostu- ! mado. . derações e nas Congregações 
laµdesa. que vai tentar a vida na JugaJS, dl\"orc10, e a maneira le- mado a trus espetaculos. l'IIAU - Vedado a qualquer Marianas uma uniformidade 
América. Todo o assunto não viana ·com que é tratado o casa-- cotação: Accitavcl, público. . quasi que instintiva que muito 
l)l!SSa de um pretexto pru·a fazer mento. Pelo exposto, deve o filme · hónra. nosso movimento; baste 

Orientação Moral dos Espefaculos 

sobressair o papel de um.a jovem. ser vedado aos menores, convln- o TIGRE DE STAMBUL NOTA: - A Associação dos Jor- citar o exemplo típico do car-
artista: Judy Garland. O filme do mesmo ser .restrito às pessôas Da. Art, c6 m Fritz Kortncr. nallstas Católicos atende com o na ,•ai: a norma tomada e se-
no- seu todo, bem como as cenas, de sólida formação moral e reli- É uma história de espionagem, máximo prazer a qualquer lnfor- guida escrupulosamente · por 
não· apresentam inconvenientes glosa. que se passa em constantinopla, mação sobre as apreci,ações ci- toda a parte, nas nossas Con-
dignos de registro. Cotação: Restrit~ no ano de 1915. Suicídios por nematográficas da O.M.E. - gregações brasileiras, é a se. 

Cotação: Aceita.veJ, motivos de honra militar, cenas Correspondências para a Caixa , guinte: Congregado que faz o ... 
VIDA APERTADA - Da Uni- de clube noturno, e outras pas- Postal, 2851. - Na Capital, as carnaval deve ser eliminado 

_SONHO DE l\lúSl'.CA - Da versai, com Nancy Kelly e Ro- sagens inconvenientes. tornllID o informações podem ser solicita- da Congregação. "Ou retiro Ã"ll. r. \I' . 
J.>~1'8.Dlount, com Allan Joncs e bcrt Cununings. - Dá-nos este filme reservado às pessoas ele cri- das pelo telefone: 4- 1718· ou retire-se", - como reza o ~ "l 
gn .... n~. Forster. - Apresenta o çil.n1e "'''". idéia do quanto pos- tério formado. lema dos :\!arianos paulistas. ~~·7 ~ - • -- BÁLSAMO INDIANO r-~{"~~ ~~·'6/Z~? fllme trechos da vida de urna jo~ .sam fazer pessôas sem escrúpulos Cotaçfio: Restrito, E deve ser assim mesmo. Ai _ _... -----·--""""'-
v~m artista. Um espetáculo in- eni jogo de bolsa. Negociatas des- 1 Reumatismo, nevralgias, de nós se afrouxarmos neste , _ ,.,_ ,;(n,,-; M ,.J 1>. l'iJ 
conveniente, as piadas e o modo honestas e personagens de com- BANDOLEIRO JOVIAL - Da dores locais, caimbras, e ponto!... 4iX- '1 M,..f · .Z. oc "-' 
cidbio de agir de um dos perso- porta.monto criticavel tornam a :Fox, com Cesar Romero e Sheila tudo proveniente de friagem Logo: o dilema aduzido não . wÁ '""""º• <M "" • 

nage_ns,, tornam a pelicula pre- películ;l. imprópria para os ado- R:ran. - Filme das aventuras e e umidade é combatido com corre· nem os Congregados' Ruo 74 deMoio.~oa 9o-co;xoPo,•o1, 2021 
· - ' SAO PAULO 

-judicial aos adolescentes, não de- lescentes. façanhas de Cisco Kid. A justl- o BÁLSAMO INDIANO. é: sao "forçados"·a desobedecer, '!',.!'!',!'!' .. '!-"',--------=---~ 
vendo ser vista por J)C6SÕas desa- Cotação: Accita:vcl Pi adultos. ficação de roubos e assassinatos niuito indicado peio:, Srs, nem se devem resignar a vi-
bitwi.das a.os espetáculos· da tela. cometidos por aquele personagem, Médicos e aconselhado pe- ver como misantropos~ . devem 

Cotação: Accita.vel 111 adultos. os 'l'Ril:S CAVALHEIRO~ no em nome de uma prct.cndidà jus- los que o aplicaram. Nas vivru· simplesmente coino 'bons T o D ô e A T ô L l e ç_ 
TEXAS - Da Rcpublic, rom tiça, tornam o filme impróprio I boas farmácias ·e drogarias. cristãos e como homens que ' 

QUE SABE vocg DE AMOR? 
.- -t'>a. ·u. A., oom Mcrle Obcron 

. e Melvyn D91!8Jas. - Comédia . ' ,. 

John Wayne e Rày Corrlga.n. - para criànçat1. Labo~atório "VUG" - cal- prezam sua dignidade e sua d,e v e J e r 1) -=- -
Um bando de malfeimres tenta ?ºtaç~: Aceitavcl mcnos_para. l xa postal: 2175. -0onsciência. Não há nenhum. 
apossar-Íie de uma propriedade: cnanças. ·---------------' desdouro, nenhuma exquisitico ·,, t.: ·É G . 1 O N Ã R 1 () 

===============-·=====-- =::;, ·:::::-===-:,-============:::::'li===~::,-:========= 
ADVOGADOS 

J):r, Vicente M-eHllo 
Pl'.aça. da Sé; 23 - 2.0 andai· 

Sala 13 

Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

·Bila Quintino Bocaiuva, 54 - 3.0 

Sala, 323 - Tel. 2-7276 

Dr. Carlos Moriles de 
Andrade 

'.ttua Benjamin Coll8tant, 23 -
-l," a.ndàr ~ Sala 38- - Tel. 2-1986 

Gonzaga Parahyha 
. ··eampos 

Advogado 
(Palace!;e Santa Helena) - Praça 

·da Sé, ·2-i7 - 1.0 andar - Sala 103 
. Tcli 2-4951 

Dr.· Francisco P. Reimão 
!HeDmeister 

Rua .. São Bento, 224 - l.º andar 

~- Sa,lal..a • :r.el, 2~1543 - S. PAULO 

Indicador Profissional DENTISTAS 
Ar.naldo Bartholomeu 

Joviano 'f'elles 

J. N. 
-e
Cesar Lessa 

Dr. Hugo Dias ele 
Andrade 

Clinica geral e moléstias de 
senl1oras 

Largo da 
Advogados 
Misericórdia, 
saia 904 

n.º 

MÉDICOS 

23 Cons.: R. Líbero Badaró, 137 -
4.º andar - Telefone, 2-2270. 
Res.: Rua Tomé de Souza, 55 

Te!. 5-0565 

Dr. Gil Celidônio 
Partos - Moléstias de Senhoras 

Operações 
Residência: - R. Albuquerque 
Llns, 902 - Tel. 5-4156 - Con
sultório: - Rua Marconi, 34 -

6.0 andar - Tel. 4-8501. 

Dr. Vicente de 
Mclillo 

Paulo 

Prof. 1le Higiene do Colégio 
Universitário 

Diretor do Sanatótio "Vila. 
Mascote" 

cons.: R. Marconi, 34 - 6.0 and. 
Apart.° 63 - Te!. 4-8501. 
Res.: Av. Agua Branca, 95 -

'.l'el. li-5829 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia. 'é- Moléstias de senhoras 
cons.: Rua Senador Feijó, 205 
2P andar - Prédio Itaque!·ê -
Te!. 2-2741. - Res.: Te!. 7-1268. 
Consultas: das 10 às 11 e das 
14 às 17 horas. - Sábados, elas 

10 às 11 horas. 

Dr. Camargo Andrad_c 
Docn,:as de Senhor-.ts - l'urtos 

Oper-.ições 
Da. Beneficência Portuguesa e da 
Maternidade de São Paulo -
Cons.: , R. :::enado: Feijó, 205. 
Te!. 2-2741. ~ l)as 16 às 18 hs. 
Rcs,: Trav; Brlg. Luiz Antônio, 8 

Tel. 2-6035 

Dr-. Celestino Bourroul 
Res.: Largo São Paulo, 8 -
Te!. 2-2622 - Cons.: Rua 7 de 
Abril, 235 - Das 3 às 5 horas. 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
Mll;DICO RADIOLOGISTA 

Rádio· Diagnóstico Exames 
Radiológicos a domicílio 

Cons.: Rua M;,arconi, 94 (Edifício 
Pasteur) - 2.0 and. - Tcl. 4-0655. 
Res.: R. Tupí, 593 Tel. 5-4941 

S. PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

HOMEOPATIA. 
Dr. Rczende Filho 

Cons.: R_ua Sena.dor Feijó, 205, 
7.0 andar - Tel. 2-0839. - Das 
15 às 18 horas. -· Res.: Rua 
Castro Alves, 597 - Te!. 7-8167 

ENGENHEIROS 

· Cfl11r:gi10'~Dcntista • Radiológistn. 
fela._Escola de Farmácia e Odon- ' 
toiogla de São Paulo - Clinica 
Dentária em geral - Raios X -
Diatermia - Infra-vermelho -
Coagulação· _. Trans-iluminação 
- Vitalidade pulpar, etc. 
Trabalhos por cartão, hora ou 
orçamentos. - R. Martim F~an
cisco, 97 - TeI. 5-5476 - S. Paulo. 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de . doutorado da Fa

Amador Cintra do Prado culdadc de. Farmácia e Odonto
logia de São Paulo. - Cirurgião 

Engcnheil'o Arquitéto . J)érltista,: dÍplomado em 1914. -
Arquitetura religiosa, colégios, >li:x-dentista do Liceu Coração de 
residências coletivas - R. ];,ibero Jesus. - Especialidades: Pivots, 

Badaró, 461 - S. Pauli__.· ·corôas, Pontes, Dentaduras ana
tômicas e sem abobada p.a.Jatina. 

D·r. ,José E. de Piiúlà Assis C O N S T R U T O R E S. consultas dás 8 às 12 e das 14 
'às HÚ1oras. - Cons.: R. Direita. 
n.0 64 -, 2.0 andar, sala 7-7A. 
Rcs.: A1. Barão de Piracicaba, 499 

Adjunto da. Santa Casa - Ope~ 
rações e tratamento das molés
,tias de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua 7 de Abril, 325 
l.º' andar - Apto. 110 (das 14 
às 17 horas) - Tel. 4-755'1 

'Res.: Tcl. 8-243J. 

Affonso Butti 
. Perito Construtor 

Estudos - Projétos .Orçamentos 
Construções. 

Al. Glete, 3li9 - Tel. 5-6719 

S. PAULO 

TODO CATOLICO 
deve ler o 
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FRAoos·e 
ANÉMICOS 

TOMEM 
VINHO 

CREOSOTADO 
de Jsi3:-. Silwa 

GRANDE TONICO 

ÉLEICõES ----:-:- ~ 
SINDICAIS 

Be,spondendo a wna consulte. 
IJU, ih.e foi dirigida sobre o prazo 
d~- r~lização das eleiç®s sindi
Qli$, o sr. Mmistr-0 interino do 
,;-~alho ap;ovou o seguinte pa
r~ ·do Diret01· do Departamen
~ · ~cional do Trabalho; 
~- f'Em face do que consta dos 

E
, ~ntes autos convem escla1·e

!,ll!la vez por todas que os sin
ca.tios ~atados ao regime do 

4ecreoo n.0 1402, de 5 de Julho 
clê Í939, desde a data em que · se 
t~ram à. respectiva carta de 
:iiêe.onhecimento se encontram no 
per.todo eleitoral, periodo ê.sse de 
60 diaS, qentrQ (lo qual devem 
aer preparados e Ultimados todos 
o.s' · &tos concertantes às eleições 
para. constituição sindica]. Sa
Uento ainda· que diante dos pre
ceitos estruturais de um regime 
organico novo e de ordem pública 
comp é o que procede do citado 
d~-lei n.0 1402, não convem 
pr~ecer quaisquer clispositivos 
i:l,e Je~ anteriores e muito menos 
artig_os de est,atutos subor<l.inados 
a . ~:S leis revogaq!l,S." 

OURO 
• PRATA de q1,1alquer e~
pjcii: •. AnJea de vender seu 
OURO é de seu próprio in. 
terêsse consultar os nossos 
pre~c;,s. · Avaliações gr-atis. 

. Também compro prata, dcn. 
t•duras e ouro baixo. Rua 
$~ Bento, 549, 1.0 andar -*•'ª 6, próximo ao largo São 
Bento, - São Paulo. 

l}ECRETOS - LEI& . 
ASSINADOS 

() ;:;r. Presidente da República 
assinou dia 17 um .decreto-lei re
~o · as construções de edi
:ffêios · em tQrno de fortiiica.ções. 

e No mesmo dia foi rui,sinado 
uin dec~t.o IUJ, pasta do Trabalho, 
concedendo à Federação das In
d11strlas do Estado de São Paulo 
certas prerrogativas, como a de 
"holaborar com o governo como 

a falta de combustível. Em ebe
dlência ao que foi determinado 
o Conselho Nacional de Petróleo 
dirigiu aos Ministros de Este.dos, 
interventores, diretores e chefes 
de serviços, o seguinte telegrama 
circular: 

"A di.stribuição da tonelagem 
disponivel dos navio-tanques, a 
partir de 1.0 do corrente, atribui
da a.o Brasil, sofreu redução, 
sendo propavel que aumente nos 
meses de Agosto e Setembro, 
acarretando crescente diminui-

CRUZEIRO 
BRASIL 

DO 

Tosses, bronquite, asma e 
moléstias das vias respira· 
t6rias, os Srs, Médicos re
ceitam o Xarope CRUZEI
RO DO BRASIL; não pro
tela a doençjj.,íf combate o 
mal. Em todas: ·Íís· farmácias 
e drogarias. - Lab. "VUG", 
caixa postal: 2175. 

ção de suprimento de derivados 
de petróleo no mercado nacional. 
Apelo para o alto espírito de pa
triotismo e cooperação de V, 
Excia. no sent.ido de baixar ins
truções, restringindo o consumo 
dos referidos produtos nos · ser
viços desse ministério, de ni.anéi· 
ra a assegur~ a ... econozp.!a global 
de 30%. Agradecido, apresento 
atenciosas saudações. (a) General 
Uorta ~rbosa, .presidente do 
C.N.P." 

O Conselho ap;ovou os novos 
preços da ganzolina, mistura de 
gazolina com alcool, querozene, 
óleos Diesei e combustíveis "huel 
oll ". 

Os novos preços para as caixas 
de 37 Utros ·-e 85 gramas são os 
.seguintes,, 

P/1,ra o Distrito Federal, Belo 
Uorl.Zonte, SantQS,.ccidade de Síí,o 
Pa1,1lo, respectivamente: i;azoli· 
na: 66$820, 72$320, 69$720 e ••• 
66$90!1; querosene: 53$850, 63$150, 
55$250 e 53$450. · · 

Na mesma ordem, sãp os se
guintes os preços por litro de 
querosene: 1$010, 1$180, 1$020 e 
1$040; gasolina e gasoµn.a-alcool: 
Distrito Federal: 1$390; interior: 
1$450; Belo Horizonte: 1$530; 
Santos: 1$450; São ;paulo - ca
pital: 1$440; São Paulo - inte
rior: 1$530. Oleo Diesel a gl"ane1 
por tonelada, 665$000, 670$000 e 
685$000, respectivamente no Rio, 
Santos e São P.aulo. O óleo 

61ÍgãÓ ,técnico e consultivo no es- "fuel" a granel, por tonelada: 
tudQ Je soluçá<) de problemas que 420$000, 425$000 ·e 440$000. 
se re~ionem com os interesses 
e~ e cUltUl'ais por ela Os preços referidos estendem-
-~Q.14~ e coorde~çs'\ se ao produto nos depósitos e os 

;1;· CRISE 1lO COMPVS
rfIY:t!::J.l. 

Dr. Durv~ P~do 
Oculist~ 

R. Senador P. Egídio, 15· 
• Salas 513/14 • 14 às 17 hs .. 

'b=-~i ~: :s~IP ~!:= j ,__ __ T_e1_e_fo_n_e_2_.1_3_1a __ __., 

LEGIONABIQ 
,· 

. São PaµJo, 27 de Julho de 19-tf? 

r:::,=~-~--------.... ,·-. 

·~~ 
. . , . . 

Syph'itis "-
Rheuináíismo 
Feridas em gerei t 

cELIXIR DE 
NOGUEIRA,. 

BRASIL 
preços de gasolina, gasolina-al
cool e querosene estão sujeitos 
ao acréscimo de pequena impor
tância de comissão e transporte. 

general Lehman Müllcr. chefe da 
Missão Milita,r Amc1·icana. 
e De 25 a 30 de Agosto, por 
determit;(l.ção do sr. Ministro da 
Guerra, ser~ solenemente come

NOTíCIAS MILIT ARES morado cm todas as Regiões Mi-
. · ' 1 !itares a Semana de Caxias. 

Foram convidados a visit<tr o J . · -

Paraguai, por intermédio do mi- •. O Sr. Presidente da Repu
nistro parag·uaio no B -1 s, 1 bllca assmou um decreto. exten-rasi ' l. M. . t S 
Batista AyaLa, as seguintes pes- 1 de~do aos _i'.11s ros do up~e~o 
sôas: generais: José Meira de j Tr1ounal Milltar os previleg1os 
vasconcellos, Heitor Araujo Bor- , do ?ec_reto n.0 

3.364, ~uc concedeu 
ges; tenente-coronel Maurilio I acresc1_mos de ve11c11,1.<mtos aos 

. 1 gcnera~ 
Monterro Pereira. da C4nha, ma-

Milhares de curados 
\era! Antoncscu continua a avan
,a,r na Rússia, embora tenha per
dido a rapidêz que osLentavu. no 
início da campanha. Os comba- PERú-EQUADOR 
les têm sido viole11tíssünos prin-1 . . · . 
cipalmentc em Novogrnd-Volinsk, O mc1dente entre º. Pcnf ~ 
no sctôr de Kiev. Novograd- o Er~uador acha-se em v1~ d!' 
Vo!insk, segundo as fontes ale- sol~çao, tendo o governo do Per:ú 
mã.s já foi· tomada. ,rnsi.m como aceitado a mediação cio Brasil, 
Smolesnsk, e na Itália chegou a Argentina e Estados Unidos desde 
ser noticiada. a queda de ~iev. quo o Equador apresentasse ~ 

As tropas ,russas que se cncon- l culpas. 
travam em Smolensk, teriam se Foi, por oµtro lado, ne"AA 
retirado para Mose-0u, afim de I qualquer nova troCI!, de tiros rui. 
reforçar a defesa da capital rus- fronteira pelo ministro do exter-
sa. Leningra.do, ainda segundo r1or do Pcrú. · 

jor Godofredo Vi:al e 'Inácio Frei- j • Eh viagem de inspeção às 
tas Rolim, c,apitaes_ Emanue! de I unidades da Arma de cavalaria, 
Al~eida _MoralS, Tito Asco~1 de I seguiu por vill, :j.,érea, para Mato · 
Oliv~_ ~'.ª e os tenen!Cs Joao de Grosso, via São PaÚ)o, 0 sr. ge
Arji !JJO. -r1lho e Fernapq.o. Belfort neral josé Pessô:\. 

-~~!~~!º ºM~.~~!~º · ~o J\T2tfçi;~ 
do Mundf) 

SÃO PAULO 

r"iscalizado pelo Govêrno 
1 DATILOGRAFIA 

1 RELA TóRJO - O secretário. 
geral da Sociedade das Na

ções, sr, séan Lester, apresentou 
o relatório daquela socied!l.de re,. 
!ativo ao 'pcrio~o · de 11)4Q.41. 

Betlem. · 

• Passou por s. Pa1,1lo1 dia 24, 
o general Jl,1:anuel E!,abeló, iJ1spc
tor do 2.ô 'aruí)() de Regiõc.s Mi• 
lit.arc:1. -· 

• Visita o sul do nosso paíi, o 
general Newton Cavalcanti. s. 
Exc!a. estuda a possimlida<ie das 
nossas indústrias se dedicarem 
à obr.i, áe. iwcaµização · elo e<iér-
ctto ~ras.ileirà.· · · · 

• Em substituição ao major sr. 
Antonio Car~os Bittencourt, ' as
sumiu o comando da · Escola .de 
Edt1cação Física do Exército. o 
tenente-O'coroncl .José de Lima 
Figueiredo, 

3 Notícias 
do Brasil 

1 A_ companhia Itatig de petró
leo se dedica agora à explo

ração do salgema nacional, 
• Na presença do sr. Ministro 
da Guerra e de outras altas ·pa
tentes do nosso exército, presta
ram o juramento à bandeira, na 
capital da República, os cons-

2 O sr. Interventor Fedem.! cm 
São Pal.llo, assinou um de

critos do regil)lento Andrade Ne-1 ereto regulando o uso de auto
vc~, Grupo ]/:scolar, J:!atalhão Jl;s- móveis oficiais, 
cola e Compa.nllw, da. Flscola q.e 
Engenharlllo. 3 O navio brasileiro "~iqucira 

Campos" foi al)oniado por 
• Esteve dia 17, em vi.sita ao l um ~ubma1·ino alemão no AtJan-
1.0 Gl'Upo do 2.0 Regimento de t!co Norte. D!JroU 2 horas o exa., 
Artilha1·ia Anti-aérea com séde me dos papéis de.ste navio do 
em Deodoro, Rio de Janeiro, o Lloyd Brasileiro. 

O CAUTEI:..AS DO l\IONTE DE SOCORRO uro - JOIAS USADAS E BRILHANTES -. 

------·· Compro pagando os melhores preços 

Rua Álvares Pentea· -Dei Monaco do, 203 • 3.0 andar 

_EXTERIOR 
o 

1 
NOVO GABINETE 

JAPONÊS 
MODIFICAÇõEf3 NO 

GOVERNO FRANCÊS 

Quintasfeir,a da semana pa~- O gqverno do Marecha1 ·Pétáiri 
da o governo japo11ês presiq.ido foi m9gl-t!<;!!49 d~p<>i.s g,e llffiª 
pelo Príncipe Kom>ye pediu de- camp,anha · sistemática dos jornais 
missão C()letivJ:1,mente. () fato orientados pelo sr. Pierre Lavá3. 
pr0VO!)O\l grande atiVi~l!.cl._e diplo- criticando a politica àÚnentfcÍà 
mática em TÕ5luio, pois, do ga- do gabinete. A,gravoµ-i,e ?,intj.11. 
binete detp.l.ssionár~o · fa~ia parte ma,i,s ?, crise . ç9m a <lerrota .. <l4,s 
o !Ir, )'.vl:a~µo!fa qµe i,e ce~llrl"oµ forç~ ele. V!cn,i ria S/rl,a .. e. com 
per .sua;, yiageNJ a todas. as cii,pi- a su)?~tit1,1ição do .~J.wµ-ante April!,l 
ta.is· q1.1er ,ç.os Pl!-1!\Cs 4o "cix.o" peJo general Weygand na Argé-
l;!,lerp.~o. pti q1,1.cr 4.a.q:ucles qµe ~o- lia.· · · · · · · · ·· · · · · · 
friatn a sua iµfh.i.ê11cil)., A pr_i- A,ssim, .(J ,sr, Pieri-e i:'llCh,ey, exs 
meira ilnpre,s11ão qe W<iOcS os J:!J/.P ~qetár~o ge :jl:stad.o foi 1;:levado 
a.companllav11,m a política ~:ter, a ministro do Interiw. · o nov.o. 
na,cional era a de emip.ência de millistro -~ um dos )11,ais ,antigos ,· 
uma participação mais ativa do colaboradores do coronel Li Ro
Japão na guerra. Mas, declara- m.J.e na formaç!i,o da '' Coix de _
ções hábeis de a'ltos funcionários Fcu), partido totalitário da Fran- · 
e políticos ch,egados ao Mikado ça. Por outro lado o A!nlirantc , 
trouxeram /l. esperança de iµ:na Darlan paq1;ou a ;i..cpmu!;u· com l 
p0ssivel tensão nas relaç&es entre p cargo de vice-presidente do 
a Alema11ha e o Japão, que mais Cons.elho as pastas do E~terior 
se 'acentuou com' as declarações e da !l!Iarinha, 
dos membro& -~º novo gover110 1 Essa remodelação, r.epresenta 
fortemente m1lltarl.sta ,que o como se vê, mais um passo av.an
Príncipe Konoye logo conseguiu te na colaboração entre a França 
organizar. e a Alemanl:).a, 

TAQUlGRAFIA 
O Melhor J::nsino Pqlo 

-- Men~r Preço -- 2 BEIRUTE - As forças ;i,l!Q.~ 

informações alemãs sofre tam- li "t. !d: ei~aram em Beirute, ca
bem forte pressãQ cl;l,s forcas teu- p1 a.' o l ru.10, tendo entregado ' 
to-finlandesas .... '· · · · · j a mda<l.e aos gener~lS W~n ~ 

· · . . . C,atr.oux o Almirante Go ta 
.. Moscou pela primeira ',tez foi I · .:e,:, . . . u r. 
mte1~amente _ bombardeada pela 3 ,,MODIFlCACõES' _ For • 
av1açao alenm. tendo durado cin- . f . , _ .. · : - . lJ.Jll 
co horas e meia O alarma anti- . citas vai ias modifl~açoes nos . 
aéreo. 

A "R.A.P. ", tem se aprovei
tado elo deslocamento das p,tcn. 
çôcs para a Rússia, desencadean
do fortes ataques aéreos a toà2. 
a. costa. ocupada, cidades da Ale
manha e da Itália principalmen
te Nápoles e a Africa . 

A guerra n,a Síria terminou 
com a entrega de Beirute às 
forças aliadas. 

ESTADO DE SITIO NA 
BOLIVIA 

Em consequência da descoberta 
de um "putch" nazista, o pre
sicj.ente da Bolívia, general P.e, 
fiaranda, proclamou o estado d( 

sitio, tendo efetuado logo apór 
a p1isão de várias personalidades 
políticas e altos oficiais do exér-

altos comandos do .exercito dos 
Estados Unido:j, 

cito boliviano, 1 
Parece que o embaixador ale- 4 VOLUNTÁRIOS O sr . . 

nião em La Paz tomou parte Leon Degrelle e todos os seus 
ati\:a. nessa conspiraç~o, o que l companheiros de chefia do par~ 
obn~ou .º general Penaranda a tido rexista belga aJistaram-se 
considera-lo ·"persona não gra- no corpo de voluntários que os 
ta''., convidando~o a· retirar-se do I alemã.e,•,: estão org,anizanc;lo na. 
p,ais. Em represália, Berlim deu I Bélgica.. · 
72 horas para a. rétirada do em- i 
baixador boliviano na Alemanha. 1 S LISTA NEGRA _ o p_rell!• 

Na partida do· embafawor ale- · .dente Roosevelt organizou 
ijljiO, na :S:>,ÜVia; VCrifi~aram-.sc uma Jista de Í.800 firlllaS · Jatl,no~ 
ip.c~cJente/1 em V'µ:tu4e de élemcn- america11$S com as quais os ame, 
f;os nazistas P,l'OCU.arei:n prOlllO• rica.nos não poderão COmeréÍar· 
ver manifestações; qúe foram re- · · · · · · · · · -· · · · · ' 
primi<las pelo povo boliviano. · 6 MODIFICAÇÕES - () ~. 

. ~ • • ,. , .... · . Diµf Çooper M · §~l>stJtl}iq.Q 

1
11-0 :Ministério da Propag,m~ :rn .. 
glêG pelo sr. ~rel}g~lll' 'ª!-':J.~~11,. 

7 J;:~~~'.f™P ,,...,. f,)!! E,stllo~9!1 
Pn.idos émprestara.m 425 mt .. 

lp.ÕGS de. dól'1,res ~- Inglaterra. êõm 
tpp. . Pl'~ ç.~ lij a11,9i., . -

8 P~G~NISMO - J.,ogo ~;pó~ 
i, formação do nt>vo gabinete 

japonês o Príncipe Konoye dirl• 
1 gi~-se aQ templo g.11, ç.e1,1S11, ~-

1 
tpria,t§u pari/, pedir a fel~c~d!}dç go 
novo g·overno, 

SCJINTIFICAJ\IEJ\J'.J'J: 1 9 V14GENS ...,..,. O ;,r. ~~rry 

AS SUAS FERIDAS H~pkj.l}S, ex-repre~nta~te do. 
presidente !Roosevelt na Ingla

• Pomada seccaliva São Sebastião ' terra, voltou novamente a Lon
combate scientilicamente todo e q.res como fisc:11! de execµção da 
qualquer afleccão curaneo como 
sejam, feridas eII) geral Ulceras. í lei de plenos poderes. 
Chagas antigas. Eczemas. Erysipela. '. 
frie_i1as. Rochas no~ pés e nos seios, 10 NQVO Q4J}JN~TJ!i - ~ 
Espinhas _Hem~rro,des. Quetmadu- 1 ·. pr,esjç.ent;e q.e C1,1ba orgl;!,• 
ra~, Erupçocs. P10::adas de mosqu110s iµzou novo gabinete conservanq.o 
e t~sectos vene~~ ! U mi1),istl'O~, º'º a11ti~O ~OVe!,"J;l.O, 

O novo gabinete japonês con
servou no goverJ10 os min,i.stros da 
G_uerra e da Marinha que são 
respetivamente o general Tojo e 
o almirante .E>ikawa, incluindo 
ainda vários militares cm outras 
pastas do governo. Note-se ain
da que o Príncipe Konoye só acei
tou a. incumbência de formar go
vemo pela terceira vez depois de 
longa. conferência ,com as m1• 
nl:st1'0s . da. Guer1,-a. e da. Marinha 
que são considerados os mentore., 
do ex.é1·cito do Ja.pão .. 

TÓd.as as eà~ranç!).S .r1,Jj.ram 
compl.e.tq.mente · com o '.' ultl.m.t
tum'~ 41ri$1d~ ll!i)lo Japão ~ Jn,d,o
Ch~. ~i&'- é in,cj.f!)IO s~gurp qe 
que o Japão aµézii,r d_e_' tod~ à3 

No entanto, corr~::1 insistente
mente boatos l:~ :;4l)stituição do 
Almirante D!!,rl.an cl.ada a i,u,i, im
popull!-ridade llemp$ crescente 
na França. Jl,1:ai;, o ,sil)lples fato 
de ser apontado como substituto 
do almirante Darl11,n o ex-embai.
x.act.or frimcês em 1'4'.0~0U mostra 
a inconsistência de todos êsses 
rumores, pais, a propaganda ale
mã. ao ll'le#l110 tempo em que 
c.orrem 64S& notlcia,à, · dá a. im
tender .o seu descontentamento 
cpm o go.verni> q.e Viclú, por sim., 
P,leS 91/-illq~illlel'~I!, . ~d() i~O 
faz supôr gue a Alemanha. por essa forma' procure' à3udar o 'sr. 
parlan a · se manter no . go~no 
cpmd um homem necessário. 

f SÃO SEBASTIÃO 111 ~:~i:::::ci::i~~ceu : 

. 
~&CCATIYA - ANTI PARASITARIA I gOVCl'. no tChe.CO J)l'. eSidfdÓ . 'OelQ 
SO POD& FAU:B B&M · - . . .· .. · •. 

. =-· ,· ,._ ' ...•. ·· .. , • .•. : . ·,· ;; E=:~:O~ ~e: ::::l 
Fra.nco pronunciou um dill• 

curso acentua.ndQ . e., · aua.s ten-
' · · ·· · · ,~ -- . . 1ê1+c1+9 t.o~11tã:;éi~. 

GUERRA 
1\1,ar·m·o'rp:ri~ ·v,(ra·, 

Â~~°tri 'ri:t~IPJ~/ ·:%!tLff. 
fa~i<, "majs que, ocupiicla (êcntj' a 
Rússia, não poderia· o sr. Hitler 
impedir Úma ação do exército 
britânico na Asta.. 

'-- . ..___ .... 

A Alem~ha, ajudada pela., 
tropas finlandesas do . general 
Mannerheun. e nunenas cio .&e-

Espe'ci~lista em támuJos de, már~~e e ;.-~'*º! ~ 
P'rC?çÔ_s mód1~os. - . A, VIPAL NETO,. ~ ~~+~~DA 
BARÃO .DE LIMEIRA N.0 108. :- Tefef<l~~ 42312, ~ 
SÃO PAULO. 
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Noticias, do Interior r 
. C A C H O E I R A 'foºuª P~:0:uªosc~::~tt;:; 
Festa vicentina: - Con!or

fme havíamos noticiado, realia 
2ou-se- dia :o p. p. a festa re
pl11,me11tar vfoent.i12a, a. qual 
constou do seguinte: às 6,30 
JJ.oras. ohe,garam cerca de 60 
'Vicentinos de Lorena, que vie
ram ~m visita às nossas con
fer~cias. 

Ato contínuo em .nome dos 
confrades da confarêncit>, de 
moços, o representante deste 
jornal, ag.radecendo a presen
ça do Exmo. Sr. Bispo, do 
Conselho Central e de todoo os 
confrades de Lor·ena. Falou a 
seguir o distinto confrade Sr. 
Pedro Martins, em nome dos 
ilustres visitantes, tendo pro
nunciado magnifico discurso. 

no dizer lle S. Eiroia. "uma 
palavra de, ordem". 

Caravana Mariana. - Este
ve em visit:i\. à Congre{!;ação 
Mariana desta cidade, uma Ca
ravana Mariana da vizinha 
ci<iade de Cruzeiro. 

Os distintos marianos que 
vieram juntamente com o s~u 
vice-presidente, apôs a · visita 
qüe fizeram y Sede da Con-

$~GUNlJ"A;•F,EIRA, RI 161010 
OA NOSSA TRADIC·IONJtL, 

Às 7 horas - missa celebra
ela pelo Exmo. e Revmo. Sr. 
D. b'r.a.ncisco :Sorja do Amaral, 
D.D. Bispo Diocesano, tendo 
li.avido Comunhão Ge1·al. 

Para finalizar Sua Excia. gregação e ;:\,Iat.riz, dirigiram• 

LIOUIDAÇÃ.0 
SEMESTRAL 

Revma. pronuaciou belissima se à Casa Paroquial onde llles ~

1
. 

oração, a qual muito iinpressio- foi ofereciq-0 um ''lunch", · 

A maior .e melhor escolha de Após a Santa Missa foi ser
-rido uru c~fé a todos os vi-
~entinos, no Páteo Santo An
!tônio. 

A VARE: . · i 1 
' 1 SENHORAS 

HOMENS 
CRIANÇAS 

ARTIGOS PARA O, LAR. 

ARTIGOS 
ARTIGOS 
4RTIGOS 

PARA 
PA,RA 
PARA 

· Ãs 9 ho.ras procedeu-se a As
sembléia ·Geral, sob a Presi
~t'.\ncia do Exmo. Sr. Bispo, ten
do ocupo.do os lugares ao lado 
<le S. Excia. os dignos Mem
bros do Conselho Central Dio
cesano, que nos ,honraram com 
sua visita, e ·o Sr. José de Oli· 
veira Gomes, distinto Presiden. 
te do Conselho Particular Jles
t:i Paróquia. Abert:i u. reuniilo 

3e11e da Congregação Maria-1 rnais um passo para a frente, 1 j 
na - Revestiu-se de bl:ilho in- com a inauguração desta sede. : 
vulgar a inauguração da sede Fruto da cooperação de todos \ 
da Congregação Ma1·iana local. é ela o ponto de reunião, des- . 

As solen1dades inaugurais ses moços e meninos que tra
foram destinguidas pela pre- bal)lam para a própria santi- ~ 
senca de S. Excia. Revma. o ficação sob o manto da Vtr-
Sx-. ·'BisJ)O Diocesano, D. Frei gem Maria. POR, . PRECOS MUÍTOS REDUZIDOS Luiz de Sant'Anna. O sonho que tiveramas jú 

s. E:tcia. Revma. foi sauda- j cstú realizado. Temos a nossa 
do pelo Sr. Genes Pariz, d. d. sede, temos a nossa ca1:1a, a 

o Sr .José de Olivei1·a Clomes Pre1,iden1e da Congregação :\Ja
ff.'7, 1;ma pequena leitura espi- i·iana, que pronuneiou a breve 
ril.ual se.n<lo a seguir lida a l _l,ll.as substan.ciosa orn,::fLO abni
ata que foi aprovada por una-·· xo transcrita: · · 
nimidade. A seguir usou da·pa- '·Exmo. e Revmo, Sr. D. F1·ei 
favr;i. o Sr. Presidente do Con- Luiz de Sant" Anua. 
,selbo Particular que saudou Nosso muito digno Bispo 
S. Excia. Revma. ao novel Co.n- Diocesano. 
se lho .Central Diocesano e dü· · 
mais vicentinos. 

]'ranquenda a paio. vra. falon 
io Sr. João Dias de Oli\'eira 
em nome do Conselho Central. 

Salve '.\faria. 
A pre,,ença de V. 'Excla. nes

ta casa é uma benção de Deus. 
Nós os marianos, nfto poupan
do · esfori:os, marcamos hoje 

UBERABA 
o CINCOEN·1 E:NÃRIO DA 

I 
Apenas os primeiros passos 

".RERUM NOVARUM" se de.mm e j;"t se nota um in
teresse desusado em todas as 

ºAfim de ·se dar ao precioso I cama.elas sociais de Uberaba. 
tlocuni'ento pontifício. que é a Realmente somente slmpa_lia 
Carta Encíclica do Papa Leão poderá provocar uma empresa 
XIII, a proj~ção que precisai como esta. E aos nossos olhos 
ter uos meios· socia:s católicos, se avulta neste momento a fi
o po. vo culto ele Uberaba, por.! gura simJJátira elo grande B. is
iniciativa ele seu grande e pre- po. que rege os destlnos da 
claro-füsi;ro,--DloceS'ano; D. Ales Igreja Ubera.biinse. n. Ale:i.-:arí-' 
;i;:;;i.nclre u-: · Aro-arai. promoveu 1! dre 110ele. realmente ser apelt
mna semaiia ele festividades, dado O "Amigo elos Pobres". 
que se co.:>oo~ ele êxito surpre-1 Tal u hon<lade que inadia de 
en<lente. O 1mwrt:mte assun- j sua pe1:soa no trato com os 
to da quest;oo social, notada- pequeninos e infortunados. 
mente sob O /ri~m~ c:u.l)ita) 1 Se.rfr u!Ila ·vit61•la para o ca
que é a qne-stit0 up_eiána, fOl tolie:ismo no Triangn!o :\fiuei
alí estuelacla por, mté_l'!Jretes I ro u. consecu<'ilo do g1·andioso 
competentes era dou trrna so- projeto da CitÍa<1e Cn-anan. 
eia! católica. 

Em todas as reuniões. v:eri
ficadas no espaçoso t\ con!'<>r
rn.vel salão 11obre d:t Casa elo 
Rosário, po<iia-se ver uma as-
1,istência seleta e numerosa. 

:\IIais uma vez nos eml>ebe-
mos com imenso prazer espi
ritual 0 intelectual. nas pala.
nas 1i.rofunclas e siihii,s de D. 
Alexandre Gouçal\'es Amaral. 
· Em três magistrai).l confc

~éncias S. Excia. Rcvma. abor
dou o momento~o problema em 
foco, faieudo uma análise mi-
1rnciosa tio conteuclo douL1·iná
rio da Carta Magna elo Ope
rariado eatólico. 

UMA CIDADE PARA ·OS 
POBRES 

·•. Oii catôllco~ Irão construir 
uma cidade para. o~ pobres. 

casa dos Marianos, a caso de l!-~ Nos;;a Senhora. 
Os nossos. esforçoi-; foram ro

roados de louros . .Maria San
tíssima nos abençoou.• 

:\fos, a nossa alegria é du-

Caca Anglo~ Brasileira, 
Suc~ssora de Mapp!n Stor~s 

pla. A presenºa de V. Excia. 

~:u;_ei;J ti;~;e; ~~a~~ll:Çã~~ll~'.~ l f ·e' d era ç· a·· o 
1mra nós e ao mesmo tempo · · 

~;~b:1~:h°:{t dcfe ~uera.~~t: :t~~ 1 
Mariana· Fe1Rln·11a 

perpetuar aqui em Avaré. So- Realizou-se, domingo po.ss.a.do, realizado foi a dansa. Depois de 

I 
tar-se à Pta: União a moça que· 

mos, pois, muito gratos a V. na. Cúria Metropolitana, às 10 várias considerações. sôbre o que não esteja. deeidiua a cumprk' GIi 
Excla. pela gentileza com que horas, a reunião mensal .da Fe- é culpa. grave imra uma Filha, deveres de Filha. de_ Marla. · · ' 
acedeu ao nosso convite e elo deracão Mariana Feminina. sob de Maria, que tem obrigação de A segl.Ulda. conclusao cio atcu!o: 
fuRdo do coração agradecemos a pr~sidência do Revmo Diretor obedecer . aos Estatutos da Pia foi a. seguinte: Um.a, Fllbt. ·" 
lambem a V. Excia. as bençiíos Pe. Eduardo Roberto. união, pa,ra a qual ela ingressou Maria não poderá freq1Jent&r ~-
ele Deus que nos trouxe com a espontaneamente foi, estudada les de carnaval e deve Pfeff11;lri' 
sua pessoa. Entre os assuntos tratados nes- a neces.sidade do ,divertimento para êsse tempo de tantos peri- _ 

sa assembléia, mereceram maior · · · os para. a mocidade o retiro·' Como presidente da Congre- para o espírito e tio exerc1c10 g , , , . 
gação Mariana. deposito nas atenção o COngre= Eucarístico para o corpo, concluindo-se que espiritual f~chado, promoVido pe'." 

de Santos que grande entusias- são lícitos todos·,os divertimentos La Federaçao ou pela Pi& 11wâo. mãos de V. Excia., em nome mo despe;tou nas fileiras maria-
de todos os marianos o meu que não ultrapassem os limites· a que pertence. 

r.,a:i; sendo elevado o número das . . 
61'.ettlo de agradecimento e de da. moral cri.stã. ·• • Os círculos são mimeografa• Filhas de Maria que deram · sua . 
sincera gratidão. Saberemos adesão a êsse grandioso movimen- Foi lembrado · que os diverti- dos e distrlbuidos às Mestra.s, p~ 
se;r sempre f!~is à Virgem. i\ia- mentos honestos tornam-se maus, dendo ser enviado ·às Pias Ull1{!os to de fé católica; 
l'ia como vercladelros marianos quando neles se emprega tempo do Interior que os solieita:resn. . 
e saberemos ser sempre, súbd!- • Tendo sido tecentemente pu- demasiado, ou quando neles to- • Foram tomada& na reuntie 
tos do nosso querido Pasto1·, 

1 
blic.-:td3. a quarta ediçã~ do M~- mam parte pessôas de maus cos- algumas deliberações sôbre o ui-. 

do nosso amado Bispo Dioce- nual Wl,S F1lhas de Maria da AI- tumes. Quanto aos bal!les, diz S. forme das Filhas de ~, 91M1. · 
sano. Muito agraclee,iclo por tu- quidiocero, foi recomendada a lei- Francisco de sales, sua Filotéia, deverá ser renovado, pOl' oeMi~ 
do Exmo. D. Luiz. e que Deus ture. d!l.6 modificaçóes havidas nos são como os cogumelos: os me- do congresso Eucari8iico Na;c~- · 
o proteja sempre e o consene F.st&taw::, que vteram tomar lhores não prestam. Tuto por cau- nal de Sã.o Paulo, a realil!ar~àe 
por muito tempo junto cie nús mais claros certos pontos, rela- s.s. dos costumes de nossos dias! 1 em 1942. Dentro• em bre-,e· ~!'_ 
para a nossa alegria e bém ele tivos a.oi; deveres sociais daquelas :E os dias de s. Francisco são exposto o novo modelo que at»:t~ . 
nossas almas", · que i,e asrig.aram sob a prnteção do século XVII ... Todas as mes- senta. pequenas :uwdific~, ~ 

de No8$1. senhora. tras presentes concordaram em zendo do uni!orme um tr,11.jo ri,e.. 
• · Os artigos dos Estatutos que que os baile.s sá-0 divertimentos rosa.mente deatro da mo~ 
dizem respeito à vida da Filha perigosos e ocasião de pecado, cristã., porém, de ac&'<lo com . 9::1, 
de Me.ria nà sociedade, vem :sen- concluindo-se que deve uma Filha circunstâncias da época atual., .' 
do estudados em círcu1os que se de Maria EVITAR A DANSA EM e Entre os deveres das Assooia;., 
realizam na séde da Federação, GERAL, como prescreve . a letra das encontramos no novo Ma
à rua Venceslau Braz, 78 - . 4.0 H do artigo 47 d.a quarta edição nual o uso do ~mtivo sooJa-1. .. 
andar, na terceir11, quarta-feirà do do Manual. Na segunda parte do como wn lembrete const,a.nte dÓs: 
mês, às 17 ,30 sob a direção da Círculo foram lembrados, em tése, deveres de urna Filha de Mac~, 
Mestra Geral de Aspir11,ntes e no os perigos que oferecem os bailes na sociedade. 
terceiro domingo. às 14 horas e carnavalescos, tornando-se indis- • No novo Manual bú. tam~ 
15 minutos na Cúria Metropoli- pensável o aviso destas graves o desdobramento ela categoria das 
tana, sob a direção da presidente proibições sôbre bailes às jovens associadas em: Apresentadà& ·• 
da F'ederação. aspirantes, afim de que não co- Aspirantes, Filhas de Marlil, at.1-, 

o assunto do último círculo, meta a. imprudência de candida- vas, Filhas de Maria ·por ·~Vil~. 

1 

ção, Nominais e Iionorárias:· .. ,. -., 
~'\.•~+••.a..;•+••+;~+.'"+'':t;,•+••+.'•••···~+·•+••+·~+''+''+''+ .......... :+:'"•'~ ......... ,~+''+""•'~+•r~·~· ... ·.·~+····~·•"+º+' ........... ,,. ' ·+·· """'" " .... '' , ... "·· ··" ·· .. ·· ,. ·· ·· ·· .. " ·· ·· .. ,. ...... ,. " .. ·· .. ·· .. "" ,. "'·· " •.• : T tid · de· aceit.,_ .. i. .... :+' · ,.: • em o gran . ,._, 
~; OS MELHORES PREÇOS ~; na Capital, como no ln1:6rior do 
,•, ~ ,:: Estado uma. pequena. J>rocbW& . 

:} F A MELHOR QUALIDADE :+: pqblicada pela. ~eração COl;Q o 
;} :.1 . :; titulo: "o Pequeno Ofício da 
:•: :+: Ime,culada Conceição", q1,1e coa-. 
;•; Presunto e Frios -- Vinhos Finos, ;+; tem o Ofício rezado pel.as Filhas 

no Interior 
:: Frutas, Uiscoutos e Bombons :!: de Maria, bem como as expli~ :.: 
,;:; Generos Alimenticios ;} ções dos belos hinos e vei·sículoa 

O prog.resso daquela cid:l'.le 
a sua riqueza e possibilidades 
orerecem um irresistiv'el atra
tivo à mendicancia quG ultima
mente alí se revestiu de ca
rater alarmante. 

~; :+: com que é honrada a Virgem dat . 
Estando 6 LEGIONARIO interessado em ter mn ~ EM~ORIO MONTENEGRO ;: Vír3oos; pedidos à. Fede.ta~. 

rep-resentante-propagandista em eada cidade do inte- t; ;' SEGUNDO ANIVERSARIO »,1;< 
Os vicentinos e católicos de 

tolla.s as classes ;;ociais, con
vocados pelo :mxmo. e Hevmo. 
Sr. Bispo D. AlAxantlre Ama
ral, tornara-m sôhre si a rea
lização deste gr::unlioso emp1·e
roidimento. 

rior, àpreciaremos as propostas de pessoas que em ~ Rua Augusta, 1.559 ( Esq. R, Luiz Coelho) - Fone 7-0035 :+: ELJUÇii.O DE D. JOS.t PA.&A. , 

qualquer cidade oueiram ser rel)reseniantes desta ei MERCEARIA AVENIDA :f AA~:1::,i:od:EF,.8d·e~:i:o.i_;., 
folha. :~ '•' == .., .... ......, -

"" • · 1· l t t alquer pro :+; Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 2.098 - (Em ·~,,.te à :+: riana Feminina .assooi&tldo-• ilicf· 
A'.. m1presc1m 1ve no en an o, que qu. • '.+' ·+· movimento de p,:ece.s que ~ 

posta seja dirigida ao Departamento de _!'ropaganda i~ Igreja Imaculácla Conceição) - Fone 7-5453 ;~ feito, ~mauhã por inte;1-çü.Q ·4~ 

do LEGIONARIO - Caixa Postal, 2849, 8ao Paulo - ~ Experimente a :) s. Excia. ;R,evma .. D. JOO@ ~ 
e que seja apresentada pela autori_c~a~le eclesiástica ~ Al.ANTEJGA "BANDEIRANTE" ::: ~:_, A~~C:a: ~v:a•; 

T O O O e A T O L I e O local.' Oferec~mos vantagens pecumanas aos nossos :~ Q .
1 9

$000 i!, Missa qoo aerá. oe~adli às • 
·~ UI o ''I . . . d e v e I e r o repT.e8eRtantes. . . _ J ~ _ . . · :: h?ras, na Igreja de Safíl;a. Qli,\. 

" L E G I o N A R I o " A pedido ad1an taremos todas as mformaçoes. ·~:..::+:;ti~~:+:~:+::+::+::+::+::+l:+::+::+::+::+::.:~:+l:+::+:~:~~:+::+::+::+::+::+:~:+~+::+::+;:+::+::+;.~».::~ gema. . · . 
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ou menos IJocalizadas do Reicb. a guerra na frente oriental, ANO XV·· 1 1 , SÃO PAULO, 27 DE JULHO DE 1941 outros ambientes vão se sobrecarregaudo de tintas negras. NUM. 463 

Deles, um de suma importância é o da política interna 

:if:n~l~e;;: ~~;ª~e1~

0
:~!~~~~e~ª:~f.r:~st~b:1~~:et~0::i~ê;: Carta_ PastÓràl do EXff!O. e. Revmo Sr~ Bispc, 

Temos repetido e insistentemente apontado as falhas. 1n- de Sao Carlos anunciando o 1 o Con· "'ress .. · o 
compreensiveis e inexplicaveis muitas veies, da direçfw da 1 • · 5 ' · 
guerra. Ainda nos últimos númerqs temos feito notar a inercia Dªtocesano d·aquela Clªdade 
<1ue impede aos ingleses tirar proveito da situaçã.o na frente 1 · 

1 • d Af · d N t s xcia. evma. . .• cramento -- eis o grall'de re- Sempre que Jesus trata da Eu- fé no Santíssimo sacramento,· 
()J'iental, onde se concentram os esforços de. Hitler, para CX· 1 ·. . E , R D Gastilo 

pu sar 
O 

eixo ª nca 
O 

ore. Lib~rnl Pinto Bispo de São médio!" j carístia, seja quando quer e procurar os métodos mais 
Mas O que_ de~e preocupar na_ ª,gi~ação da P0!ítica intern~ Carlos, baixo~ uma pastoral Que ato de !Ido.ração mais I anunciá-la, seja quando vai ins- adequados para incremelltàr. 

inglesa r, 0 pioverto que os partidarios da políilca chamher-1 anunciando aos fiéis o 1.° Con- majestoso que o conjunto de tituí-la, fá-lo solenemente e nosso fervor.. . : 
lainesca tiram sitnarii.o. Como houve tantos traidores na .F'ran- gre,sso E'ucºrísti'co de s. ('.º.r- áti d c · ,,.., '" pr· cas um ougresso euea- com magnificência. Por oca- Almas p_iedosas, qual .na·o _\º•' 
ç_a_, tambem há_ ainda numeros_os germanó_ filos na Inglaterra. los, a ser realizado nos p,ró- ríst1·co? A 1 ° d d s d 11 ~ 

f I d 1 d l . pe os ..;r orosos o , rao a promessa, congrega ve ser vo_ssa . al=ri·a. "u· ..... nd'o-.·· l\ao nos esqueçamos ela c_on usao e obscuric a e ança as pe_os :ximos dias 24 a 3l de a(!'os'ó. 1 bl. -., d , · ~0 v ,. 

d }J _ e c ero, pu_ 1ci..1ad~ · a impren- Junto de si nas planícies de Ge- exaltar a hóstia·. ·co"'sa=d·,... 
:próprios meios. oficiais ingleses em torno o caso ~ess, para o Congresso faz pa-rte elos sa d· b t 1 é · ·i h '"' 12·~ .. 

1 d I l h , 1s<.:ursos arre a ac ores, nesar, cinco m1 . omens, 0,pe- e ao vê-la ness-eg .a1·as dh beD· . 
. ~va tarmos o perigo interno que po e correr 3i- ng aterr.... que se realizam em todas as · õn · J't · · l ·1 · d ·· · · '* ~" cerrm ias r utgrcas, ac ama- ra o mr agre a multiplicação não, envolta de venera"a·o e· ffà 

Outro ambiente em que as cotes se sobreca.l'regaram foi Dioceses do Estado de s Pau ções 0 a .... ., 1 "'d d lo p· · ·t 1· " - "' ··~ ~ . - . , - ornos, e,.p e., ores e e s aes e aprovei a a ocas ao cebida com ardor! Como vôs 
o E:i:tretno Oriente. lo em preparação ao !Y Con- um coHejo ttiunfal, _c1ue acer- pa,ra anunciar o futuro :lftisté- será utll meditai· em. éonJqnto 

:A;põs a constituição do novo gahiuelt.1 i.lo Pl'íncipe Kono, gre;i1J.i Eucarístico Naóô!ional d.- YO de tnéLos para manifestar rio da Eucaristia. Quando da sobre a ação benfazeja da Eu· 
iüi.Uscutivelmente o maior p1ntidá.rlo do eixo no Japão, um São Paulo. o don:iitlio .ie Jesus Cristo nas lnstltu!ção, fá·lo preceder de car·istla, e sobffi a Pl'eparaçãíil 
porta-voz oficioso espalhou declaraçõ~,s cuJo sentido era que, Da carta pus.torai üe Sua alma.s ! s1,1a entrada ttlunfal em Jeru- rigorosa exigida por sua , lzi. 
à vista do .ataque alemão à Rússia, .oíl.o lle podiu confiar nas E.tela. Revma. datnos um re, Impossi-\•el que muito9 não .rt::.létli e do ttíduo de confcrên- da ao nosso cot-ac;ão! Não so-
alianças, e se devia :igit' sem a menor confiança nos próprios sumo: sintfun consolo e n~o récebatU cias quo faz dia.riamente no faente cantatels, ante 

O 
osten-

aliados. Essas declaraçõés constituíram, pelo que insinuavam, Desde meados do século pas- outros tuna piedosa influência. templo. :FJ, na <J,uínta-feira san· sótio, a anttrona que COIÍletno
um pesado insulto ao governo de Berlim, partidas de um aliado. sado, .os Congressos eucaristi- Os vetQadeiros cristãos ale- ta, tnanda prepatar suntuosa- ta<r:í. a. excelência e- 09 efeitos 

Entretanto essas declarações, 11.lviçareiramente comenta. cos · c11amam para junto do gram-se com. a vitória de Deus tnente Caenacul um grande, da comunhão: "ó banquete sÍl-
das pelos isolacionistas yànkees como a prova de uma rúptura Santíssimo Sacramento mi- e sentem crescer sua devoção, stratum . ., Conheceis o resto. grado, onde O próprio Cristo 
do Japão com o eixo, e exploradas para apasiguar a inquieta- !hões de adoradores. ora admiram os indiferentes e ad- Ali se faz tudo igual ao prp- se dá em alimento. A memória 
ção da opinião pública norte-americana, não constituiam mç1!s ab.rangendo uma única pÚó- versál'ios a persistência duma trama de nossos CongresSQ,i:! ele -sua Paixão ai revive: a 
que uma manobra, pela qual, com a cumplicidade elo governo quia ou cidade, ora estenden- fé e dum amor similhantes aos euca.tísticos: pí·eparativos, dis~· alma se satura da graça, e re
<le Vichy, os japoneses conseguiram o domínio ela Indochina. do-se por uma região maior, dos. nossos pais nos primeiros cursos, discussão com Pedro e cebe um penhor da glõria fu-

A ocupação deses pais pelos nipônicos, anuncia.da para periodicamente .assumem um séculos do cristianismo. os demais, lavá-pés, sfmbolo da . tura ... Haveis de tanto ,'os 
esta semana, constituirá um golpe terrível para a segurança cara.ter · de represen.tação ~a- Proclama-se a morte do e.ris- penitência, de_pois ª santa Co- compenetrar desta doutrina. 
dos ·aliados no Extremo Oriente, ,afetando diretamente Singa. cional. Chegam mesmo à reunir tianism<i e ei-lo seinpre cheio munhão geral. Logo após O que ela, em· Yós. h:í. de suscitar 
1:rnra e as Indias Holandesas - estas capazes ele fornece~· todo todo o uni-verso católico, assim de vigor, manifestando estu- hino de ação 'de graças. se- o desejo de frequência mais 
o petróleo de que o Japão necessita .em caso de guerra. foi há dois anos atrás na cí- ante viLalidade! Declaram-no gue-se ª inesquecivel procissão assídua ao banquete celestiltl 

· · pelas rampas da colina de Sião. 
Com est-es factos as vantagens obtidas pelo eixo durante a dade de Budapest. Estas cir- uma doutrina apagada, e, no J e de vos 'tornar ml!iis dignos 

semana foram enormes. cunstâncias so.lenes · afirmam entanto,, impulsiona mov'imen- esus preside. Os apóStólos ro- pela piedade. Yirtude e dediC:a. 
b llh t f tos, inspira dedicações até o deiam-No, acampanhattd0- Ele ção à caridade. 

Desnecessário é ressaltar a atitude de Vichv., disposta a r . an emente a é na · pre, fal d' í 1 · · sacrifício! Q.ua· ndo tu elo se · a, e os rsc pu os ouvem 
todas as resistências contra os 'aliados da França, e a todas s-ença real de Jesus Cristo na , -

l Ó i 1 . tra'nsforma, perece e mo1·re, com acençao. Jesus faz seu su-
as concessões aos paises do eixo, 11 st a e sua rea eza umversal. bl' d' vede como ainda se comovem rme rscursó eucarístico de-

Jesus é o único objeto de })o·s da Cé' d e se apaixonam as multidões 1· ra, quan o seu divi-r E 'st' o· d sao· t s todas as piedosas cerimônias pela hóstia sacrosanta! E1a no Coração revela, com expres-

1,0ngr~sso ucan ICO mcesano ue O ~!:;E;~~!%, q!::º:;::l!;:~ ~~~~::e~e i::t;::!\!ª!e :
1
:~: :i~~~adeelo~~=~i::;t: ~:j:~nt! 

As solenidades do Congr~sso 
Rucarístico Diocesano de San
tos encerrar-se-ão hoje. As já 
realizadas, durante a semana 
que f_indou revestiram-se de 
excepcional brilho; tendo s-ido 
elevado 1o número de fiéis que 
acorreu a todas as solenidades 
públicas para pJ·estar seu culto 
de adoração, à Eucaristia. 

Para hoje é o seguinte pro
grama determinado. 

.às 10 horas, no Pavilhão do 
Congresso, será celebrada SO· 

Iene Missa Pontifical, sendo 
'celebrante S. Excia. Revma. o 

· Sr. D. José Gaspar de Afon
seca e Silva, Arcebispo Metro
J)Olitano de São Paulo, com o 
presença dos Exmos. e 
Revmos. Srs. Bispos, elo 
Revmo. Clero Regular e Se· 
cula.r e fiéis. . 

O Exmo, e Revmo. Sr. Arce
bisp,o de São Paulo, paramen· 
tar-se-á na Capela do Paço 
Episcopal seguindo para o al
tar do monumento processio
nalmente. 

O coro da Pontifical estará 
a cargo elo Seminário Central. 

.às 14,30 horas, na Praça Ma
ria, haverá. uma grandiosa con. 

ração, de amor e de generosi- Comunhão nas almas, os berte-
centração de homens e moços, lí: Jesus Sacramentadó o ali- dacle! fícios para todo O . mundo. 
contando com a presença das mento divino dos f,estin:s eu- Leiamos, meditemos aquela 
Federações Marianas de São caristicos, p-arte essençial elo Claro eslá não se.rem os ora~ão inefavel, Deve ser ela 
Paulo e de Santos. ·será presta- Congresso. Congressos suficientes para o a insp

1
Jradora de todas as prá-

da homenagem a Ep'scopad · completo triunfo da Eucaristia. o I o :fJ como consequência de sua ticas de nossos Congressos eu-
brasileiro nas pessoas do l\'I~s são a fonte fecµnda donde : s Presença real em meio de nós· · · carístic· os. Depo1·8 clesta proc1·s-
E R S B' l · brotam e .onde se alime:n.tarii" xmos. e evmos. rs. rspos que devemos fazer os congres- são s'in2'ular, Jesus se detem 
presentes d 1 · · · todas as Obras· eucarísticas, ., 

· • sos e ar- hes toda a .. impor- e faz a seti Par· sua prece eu-são como um foco ardente on-
Ãs 16 horas, solene .cortejo I tância possível. lí: para nós que de elas se aquecem e se re- carística, que equivale à Con-

triunfal conduzirá a Eucaris- Jesus alf está, É, pois, dever temperam. sagração solene de sua Igreja 
tia atravez das ruas da cidade. nosso ,reconhecê-Lo,, proclamá- à Santíssima Trindade. São 

Ao final será dada benção Lo, preStar-Lhe homenagens E O que resulta de todos os cenas do céu em todo esse en-
p · blicas e olenes devid à Congressos eucarísticos mas do S.S. Sa.cram,ento, falando u . s , as , redo! Ai está o modelo perfei-

·- E R realeza de Deus· ·"' obr1'<7aça-o principalmente dos Con2'ressos por ocasrao o xmo. e evmo. . . , ., .. ., to das nossas assembléias, dos 
Sr. . Arcebispo Metropolitano de todos fazer brilhar por toda diocesanos que proporcionam nossos .Congressos eucaristi
de São Paulo ence.rrando as parte a Hóstia santa no mun- o movimento da devoção euca-

' 1· ríst·ca n ó · cos .. Jesus está no nosso meio, solenidades do Congresso· Eii- do, a 1mentar, despertar e ani- 1 as par quras, peque-
n él 1 d d Ele repete hoje as mesmas col-carístico de Santos em prepa- mar incessantemente no ~ovo as e u as o g,ran e organis-

ração ao IV congresso Euca- cristão a verdadeira devoção mo que é a Igreja católica. sas. Ouçamô-Jas, congressistas 
rístico Nacional de São Paulo, eucarística. Todos os grandes Congressos I ~a E~ucéaIJ'iSUa, e repit_amô-las · 

internacionais ot na , . ; " e, esus que assim quer: "O orgulho humano, dizia I c10na1s "o q f' d , f têm feito v t , ue eu rz, evers azer. 
Pio XI ao abrir o Congresso in- o os pai a que se es. Fazei-o em memória de mim" 
ternacional <le Roma., expul- tabeleça, por toda part-e, a prá- d. El t d E _ ' 
sou,- desprezou, exilou Jesus tica salutar dos Congressos eu- · rz e .ª 0 os. ~ quem nao 

Carístr·cos dr'ocesanos 1 , estará disposto a corresponder para longe da. sociedade, nos e ocars. t 1 ? E. 'f'lh d ,1 t 
tabernáculos solitários e aban. Todos os soberanos Pontífices, ª es e a~e O

• rs, ~ os 1 e os 
donados. A cubiça, a terrível nesta última metade do sécu- ~ ~~~~!1ªfº;e\:~to amadft 
avidez de bens materiais agu- lo, incessantemente e de todos . e r s 1 0 e O a 0 

Os m·odos te·rn ·n .. t'd 1 alcance dos nossos Congres'sos çaram os egoismos, implanta, · , 1 s1s I o pe a . í t' d' 
ram a divisão e a rivalidade praxe desses Congressos: eu:ar s icos rocesanos. 
entre os homens, . . o sacra- " •.. Apraz-nos a·elembrar que ~. pois, sem fundamento 
mento da Eucaristia, a adora- trabalhamos para que esses afirr~ar-se ~ inutilidade destas 
ção solene do Santíssimo Sa- Cong,ressos se realizassem n1am!estaçoes externas e nem. 

f:»arõi1uia de S. Pedro de Tremembé 
com. solenidade e proveito, ; • ,, se diga. que Deus c~ntempla 
disse Leão XIII na en f 1• • só o intimo dos coraçoes. Fos-
sobre a d . , ' E c ~ 1t~a, se nosso c1,1lto público meros 

rvina !.ucarrs 1a; ··t . 1 " •• , Para nós, dizia Pio X jul- i! os ou_. s1mp es demonstra
gamos ,esses Congressos, não çoes oficrals, sem nada haver 
sómente uteis, mas positiva- de piedade,. então n~o te:ia ele 
meu te necessários. , • ,, ; Bento nenhum valor serra. ~~nmples 
XV tudo fez para O pie • .. monumento de hipocr1s1a. Mas 

--·-
'Posse .do ·novo Vigário 

lleall.zou-se dia 20 a posse do 
Revmo. Pe. Antonio Julio Távo
ra, vlrtuo.so sacerdote e novo Vi
gário da Paróquia de S. Pedro 
de Tremembé, situada no mais 
belo e pitoresco reca12to da Ca.pi
tal Pa.ulista. 

As 10 horas e meia, estando 
repleta de fieis e convidados a 
Cgreja Matriz daquela Paróquia, 
teve início a cerimôm <ia posse 
1ue foi dada pelo Revmo. Pe. 
André Duguet, Vigário da Paró-
1uia de Sa11tana, especialmente 
delegado para êsse fim, pelo 
Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo 
Metropolitlmo de São Pauio e 
assistido pelo ex-Vigário e dis
tinto sacerdote, Revmo. Pe. An
tonio Brandão. O ato · da posse 
obedeceu ao emocionante ritwi,I 
da Igreja e P8.'ltoral Coletiva dos 
81'8. Bispos Brasileiros. 

no exr o Mestre disse "Brilh proprietários da Casa Godinho; Terminada. 11, cerimônia., foi tó do grande Congresso euca- : e ª vos-
Flaminio Godinho e Filhos; Al- servida. a todos os convidados· e ristico de Roma. No Consistó- sa luz deante dos homens, para 
berto Rocha Lima, .Assessor Ad- demais pessôas presentes, uma rio de maio de 1923, Pio XI que vejam ~s. vossas boas 
mlnistrativo da Diretoria da"'-E. lauta mesa de doces e vinho.s fi- a·sslm falou " Os Cong obras, e glorifiquem a vosso 

, , . ressos Pa' qu tá é '" (M t 
de P. Sorocabana, e Senhora; Se- noo. Nessa ocaaião, usando. da eucarísticos, ().S serID-Oes -e as 1 · e es J:\OS e us. a· 
nhorita Gioconda Tiezzi; Arnaldo I palavra, o pror. José A. Nogueira conferências .. , as adorações V. lG) · Ao./~ve~ de repro
do Amaral e Família; João ,Jaime ~udou o Revmo, Pe. Távora, diurnas e noturnas, os cortejos var ª~ magm icen~ as de_ nossa 
Juvena.1, sub-gerente do Banco enaltecemlo_ as virtu4es @ T-1·a triunfais que constituem . devoçao Ele as anima e recom. ....,.,. · ' es pensa 
do Estado e Familia; Manoel Católica, os efeitos de sua obra sencialmente os Congressos · 
Pinto Rodrigues; PaUlo de Assis portentosa, revelada. ali naquele eucarísticos, tod~ estas manl- Si e_m dadas ocasiões é ne-
Pacheco; Danglar Ferreira da S11- templo e no nwnero de congre- festações têm a maior impor- cess:í.r10 "rezar . em secreto 
va; Luiz Gonzaga, presidente dos gações religiosas já existentes em tâncla.,. Damos graças a (Mat, VI, 18), outras vezes 
Congregados Ma.rianos, João La- Tremembé, demonstrando a. sua Deus, louvamos mer-ecidamen- convem fazer da oração uma 
zarott1, Lino Llboni, Antonio Cor- confiança na continuidade e pro- te os bispos e o clero, a cuja homenagem solene, um ato _so
delro das Neves, Das. Virglnia gres.so dêsse trabalho, pelo novo iniciativa e trabalhos apostõli- eia! e uma pregação. Nosso 
de Almeida, Maria Pontes, Car- Vigário. cos atrlbuimos sucessos tão esiemplo pode ser vantajoso, 
mela Belmonte a Maria de Al- o sr. Manoel Morais P9ntes, gloriosos para Deus e tão sa- A stnceridade e a manifestação 
meida Morais, toda.s do Aposto- wn dos decanoo do lll&'ar, pediu lut'ares para as almas". da nossa fé podem suscitar no 
lado da Oração, etc. · a p&la.vra e di&se, comovidamen- A Igreja, pois, por seus au- próximo reflexões p,rofundas e 

Seguiu-se a Missa solene, sob t.e, (\o seu entwda.smo peio .. en- gústos pontfficEIS recomenda conversões perfeitas. l!l uma 
magestoso canto coral do Orfana- grandecimento cada vez maior da intensamente os Congressos razão suficiente para congre. 
to Santa aemma, e celebra.da pe- Paróquia de Tremembé, a que vi- eucadsticos, lí:: um ato de obe· garmos nossos esforços co
lQ novo Vigário. Subindo ao plll- nha. dedicando todo o aeu afeto, diêncla à Igreja organizar es· muns para uma .adoração m,ais 
pito, por ocasião do Evangelho, e -d& .. esparanqa.. que nvtria nas ses Cong,reasos, U1'3ldos pela grandiosa, uma manifestação 

Poram padrinhos do novo Vi- o Revmo, Pe. AD:l;onlo Távora 'l'irtlldes.~ sacerdore que,.passa- legial~io caafü1iea brasileira de f~ mais intensa, mais 
~ os RR. PP. Drs. Antonio de pronunciou eloquente sermão sô- va · a · r~r as destinDs daquéla n-0 Co~cfiio Plená.rio Brasilei- efieaz, 
.8llrl'oa i'11ho e TareJslo Leopoldo bre a autoridade da Igreja, sua Igreja. .. ro (a1't. 3&8) e Do Sfnodo de Durante o Congr~sso de São 
• Sih'a. divindade, grandeza de Jesus- Por último, o Revmo. Pe. Tá.- _São Culo.s (eons. 1166). · Ca-rlos, si assistirdes., qt,ert-

amtaa outraà' ~ o Dr. Ro- humildade de glória. de S. Pedro, Nafirmou a todos os pz,eaent.as o ta.ndo su_as paHat;ens, . impõe- . q,ier às sessões de estudos ou 
tDlfe da La.Ia Campos e. SeDbora, Paclroe1ro da ~- Esse ser- ~ grasde re00Slhecimento pew se a· con"f'ic-çio ~e·· as -.sem< J;"aUlli6es gerais, haV'eis de ,ve
a,, Clalalal Gismon1 e :1!'llm82a,, mio foi ~ ~ pedos d~ ã NlliM4t • §1,ll• plos de Jesus MlOD&ei.ra a ritlcar que o. objetivo princi-

- ;,,,,..,.,.,, Jj C,~to e ,_.,. q ... to • vo<a, """. expreS.ilvas pala,vru, Relendo· o evugelho, medi- dos filhos, quer às pregações, 

,.Jl!t._@111.l _..,.,.,_ 11 .• _.,_e~. , 1. s,a ll'Jl$t111 · . · . ·. ,N"""811 ·,- 9lPP:: .lfof. Jllt\ i "'81~.llf.QIIE t-~---

O eRpetáculo de muitas aJ. 
mas, em de.rredor de vós. fe
lizes por se lhes depa1-ai· oca
sião extraordinária para ex
pandir sua gratidão, far-voR-á 
mais amar o Redetí'tor · vós 
não resistireis fazer coto' com 
elas ouvindo,as agradecer a 
Deus por nós ter amado; nãc 
sómente até a pohreza cí.o pre
sépio e o sofrimento ào Cal. 
vário, mas até o abandono do , 
cibóriQ. 

Aqueles coros entoarão. hinos 
suaves e comovidos. Senhor. 
repetirão eles, sem o sacrário 
e a missa, que diminuição pafa 
nossa vida! Sem a comunhão, 
como sup6rtar as provações? 
como resistir à tentação? como 
sarar de tantos males? E quan. 
tas trevas toldariam nosso ca
minho,! e quanto.s espinhoi 
ensanguentariam nossos péi 
de peregrinos! 

Hóstia santa, compteende 
mos e gozamos de tudo qul 
nos concedeis, pensando no 
que nos faltaria si não esti
vesseis con_osco,! De vós re
ce1:?emos as compensaçõ.es . por 
não termos avistado o Salva
dor na terra. De vós, procede 
para com os pecadores, do 
olhar que abençoava as almas 
elo apelo que suscitava- aposto
lados, e até das vestes cujas 
fímbrias transmitiam misterio
samente suas virtudes . 

Sim, queridos filhos, graças 
à hóstia do alta.r, mães recupe
ram seus filhos perdidos, ou. 
tros peregrinos de Emàüs, ca11.
sados ou conturbados, reani
mam-se e galgam a !ngreme 
rampa do dever; por ela, dls. 
cípulos abandonam suas redes, 
pais, pát.:ria, para seguirem o 
Mestre até aos últimos ·con
fins do mundo, até se fixarem 
nQ meio d.e leprosos, esr;otam~ 
se na suprema dedicação, so
frem ma.rtírio. :li; . pela· b6stia 
que a Igreja gera santos. Ae , 
passo que a ceia dos protes
tantes.· apenas subsiste na aua 
esteriUdade, da missa e da co
munhão sem cessar brota a, 
vida divina que enobrece aa 
almas e as eleva até a perfei
ção heróica. 

Encerrando a pastoral, . S. 
Excia. ReV'ma. afirma: 

Enquanto a impiedade blas
fema ou despreza, e a inàlte
rênça desconhece a Euca:ri9tla 
seremos nós os intérpretes d• 
toda a dioceae, pa.ra, solene
mente, afirmar nossa adoraç.ão 
e amor ao Deus velado, verda
deiramente oculto sob. estes si
nais: Adoro te devote, latene 
Doltaa, quae sub his flgul'il 
vere latltas. Ao depois, lembruo 
Il0S•emo8 00 solene 8DCOJ1tro 

quando, caldos os véWJ, O vw 
mos face à tace e Lhe pedir
mos reall2ar; para 'D<ia e para 
os nossos, a esperança da no• 
eterna 11a colltemp~ da. 
liAda. 

r, 
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Ano XV,\ Diretor: 
PLINIO COMU DE OLIVEIRA 

ªÃO PAULO, 3 DE AGOSTO DE 1941 
Diretor-Gerente: 

FRANCISCO MONTEIRO MACHADO Num. 451; 

O "Mensageiro do Coração de 
'Encerramento do Primeiro CongreSso, 

·~;l~f~~ÉEucarístico Diocesano .da Cidade de Santos 
: xar passar sem uma referência: 

a) Na Alemanha, o governo 
nazist;:i. proibiu a todos os indi
víduos válidos que ingressassem 
~ seminários, pois que podem 
em outros campos servir melhor 
·à Pátria; 

b) sob pretexto de que havia 
, perigo para a população, foram 
'. proibidas as Missas dominicais 
.até as 10 horas, nos dias em que 
1:louvesse bombardeio promovido 
pe;J.os ingleses, 

A primeira das medidas traz 
à Religião um prejuízo incalcula
vel, e significa a afirmação ofi

~ial de que o Sacerdócio é intei
ra.mente inutll. A segunda me

. elido. só seria lógic,a se, em dias 
de bombardeio, tambem fossem 
Suspensos todos os trabalhos co
merciais e toda a vida civil. Mas, 
ao que parece, as bombas ingle
sas só são nociva.s .ao.s aue vão 
à Missa. 

o 

"Que temos nós com isto? Isto 
'Se pa.s.sa na Alemanha. Quanto 
a nós, nem temos aqui nazistas, 

(Conclue na 2."' pag.) 

Do.mingo. -lla.l!Sado, ence.rrou
se de forma solenissima, o r. 0 

Congresso Eucarístico Diocesa
no da Cidade de Santos, cm 
preparatão ao IV Congresso 
Eucarístico Nacional, a reali
zar-se em Setembro de 1942, 
nesta Cidade de São Paulo. 

A nota. dominante em todas 
as solenidades, foi o sentimen
to piedoso e a deNoção do po
vo Santlsta, que excedeu de 
muit.o as melhores espectati
vas. 

Assim é que, desde meia 
noite de Sábado, até alta ma- ' 
drngada de Domingo, 20 Sacer- i 
dotes deram a absolvição a fi. , 
las interminaveis ele peniten
tes quo se comprimiam na, 
praia do Gonzaga. Aos 30 mi- 1 

nutos tle Domingo foi iniciado : 
o Santo Sacrifício da Missa, 1 

sendo celebrante o Exmo. ! 
e Revmo. Sr. D. Gastão Libe.ral . 
Pinto, Bispo Diocesano de São 
Carlos. 1 

Durante a Santa. Missa fo-1 
ram distribuídas 10.000 partí- l 
culas. É preciso que se note, 
que esta foi a comunhão dos 
homens. Tal foi a afluência ao 
Santíssimo Sacramento da Eu-

r------------------------.-..----

\Irallsmiüila · pela Rádio ~o Vattano uma 

caristia, que por volta. das·r 2-,, Precisa~~nte as 10,4b, ~ua 
horas da madrugada, "foi neces- Excia. Revma., o Sr. D. José 
súrio celebi·ar nova Missa pa- Gaspar de Afonseca" e Sil-va, Ar
ra consagrar mais partículas. cebispo Metropolitano de São 

Ãs 16,30 horas, teve início a 
procissão triunfal do Santíssi
mo Sacramento, que Aucerxou 
de maneira inexcecli-vel o l.º 
Congresso }<]ucarfstico da Dia• 
cese litorânea de São Paulo, 

Foi o SanÚssimo Sacramen-
to colocado num carro, pri-mo-
rosamen te enfeitado com setim: 
e flores, onde u ·B:xmo. ~
Revmo. Sr, D, José Gaspar d .. 
Afonsec.. e Siíva permanece,,· 
de joelhos durante maie ua 
duas horas em contínua e :p-ie- · 
dosa adoração. 

Ao som cadenciado das fan
farras militares e ao ronco sur
do dos aviões que evoluíam sô
bre a ayenida Conselheiro Né
bias, teve início o grandio-.:Jo 
cortejo, precedido po1· l>atetlo
res da Guarda Civil. · i 

Com raríssimas exceções, to." 
das as casas das Avenidas por 
onde passou o Santíssimo Sa-
cramentó, estavam pri:morosa--
mente enf~itadas, demoustran• 

1 
do de forma insofisma:vel o sen
timento católico do povo l>ra-

, silerio. . 

._1,·· 

· .. 

. '· :r-

-~ 

-_samlacão ~o Revmo~ frei Jeoonro Kot 

Logo ao alvorecer, começa- Paulo, iniciou a sol-ene Missa 
ram a: pa1·Ur de S. Pau-lo enor- Pontifical, acolitado p e 1 os 
mes comboios, repletos de Revmos. Srs. Mons. Luiz Gon
Congregados Marianos, . chefia- zaga Rizzo, Cônego Antônio Si
dos pelo Revmó .. Pe. A-gostinho queira, Cônego Antônio de Cas

_lVIendicu:te, S. J., outros, de Fi- tro Maier, Padre Luiz Riou, S. 
lhas de M.aria e prefessores-ca- J. e Padre Vitor ·Moreno_. O 
tólicos. Emfün, toda São Pau- ·:.aevmo. Cônego João Pavésio e 

Cônego Marcondes Nitsch, o I Somente po~· volta das 19 10 
-coro do Seminário Central do , Iroras, deu: entrada na praça 'do 
Ipiranga, acrescido :Pelos Ir- Gonzaga o' Carro triunfal- qua 
mãos Maristas do Ginásio San- trazia o Senhor dos seíÍ.hores. 
tista, cantou a Mis_sa /'Ponti- Ao som da màrcha batida 9 
fica:lis". a 3 vozes,,:,.;4.t:i_.\l3runo sob os aplausos ininterruptos 
Steln. •i/i_ \' . da_ multidão, foi o Santíssimo 
. Ass~stiu ~ _ esta \f,ontifical conduzido ao altar, inicii;tndo-
1mensa multldao, qu~. se cum- se a solene benção de ence-rra-
primia na g,rande praça do mento. · - . , ;, 
Gonzaga, nas avenidi:t~ adja· A m lt'ci- , . ,, ,:-, .. j/; 

" . . . . _ ·lg, __ çatóliaa,.~ ~S!~re,_ !~~tk .sJJ.~i!P.-.C?· g~r~ N!s.~9 ·r:~r~·~~ 
centes e nas janelas' :e terraços u 1 a.o, que s~ apm,,a_va . ,t, ~; -__ 

· ···h t-<· ·r · fo;;· , ... , .. _ , -~!'.!!, frente. ao altar, 61:a ;nuuto, , ,, "' ~' , "* 
_____ __,Q,J,.,EGlô l':{AaU:t..n.(ltlciQu __ há 
· · "dias a ordenação sacerdotal 

,. dÓ Re-vmo. Frei Teodoro Kok, 
·. da Ordem Beneditina, no sll
cuto Svend Kok, e que fôra 

· Mamãe, se a_ Sra,~,~•stã me ~d,a·n11.~~o âeFencexi'Ii)nenw ra Sampa10 foram- os ifer.1mo-
ouvi~~o receba to.da · a minha 60 niemoravel Congresso Eu- niários. 

2L1-<9, ,<i~S, .. !:?!lM'":'t""l.ÇOl;!_. '' ~--· • ":itYirlirr' m,~([u'é'•":tt_· ;"dã""mãMíã' < • • .· >~ •,~ ... ~~;~_ •. 
:F'fnda a Missa o, nosso que- · · · - , ,.,•,_ · ' · , '.' ._j·•,·:,••'• 

rido 'Metropolita deu 'ã,I benção. Achavam-se ali :16,000 almas, . . ,;,"'J~/.,_,1;; 
gra~d_a~, ª Sra. e ª _pap~t pe~ carístico- Diocesano de Santos. Sob a regência do' Revmo. 
sacr1f1ct0 que por mim fizeram · · · ~-

apostólica. ' na sua: .9-uasi totali~ade santis- -i '->.t:tt:~ 
tas, pois, dado o adiantado da.s ., -:,'!-~, 

f!0sso querido compan-he1ro 
de redação, Presidente · da 
Congregação Mariana de San
ta Cecília e um dos pioneiros 
da Ação CatõHea em S. Paulo. 

Frei Teodoro conta em São 
Paulo com um grande círculo 
de amigos e admiradores. Por' 
esse motivo, a noticia de que 
S. Revma. dirigir-a, pelo rãdio, 
após a sua ordenação sacerdo
tal, uma saud~ão ao Brasil, 

: despertou o mais vl-vo inte-
resse. 

Conseguiu o LEGI-ONARIO 
obter· do Co-tégi-0 N.ª s.a de 
SfQn do Rio de Janeiro, onde 

' foi ouvida a saudação, o texto 
da mesma. . 

proporcionando-me a grande -------------------------------------------,,,"""'
alegria de rnij:e. Receb-í as or
dens; estO:à' mvlto contente. 
Enviei carta contando a ord1r 
nação detalhadamente. Agrade- SANTAS 'MlSSõES 
iº b?s tele,gramas, E_stive em PAROQUIA DE S. CECILIA l realizar-se nesta capital em casamentos legitimados 52; 

u iaco... -ugares che-,os de re- Setembro do ano vindouro. crucifixos colocados erq fábri-
cordações para um coração be-

1 

M lssões em •preparação ao I Constando de várias confe- cas 5; etc. etc. 
neditino. Gf'a-nde foi a minha IV Congre_sso Eu_ caristico' rências especiais às moças, se- Antes de sua retirada da Pa-
alegria ao subir pela 1.a vez · Nacional nhoras e aos moços e homens, .róquia, os Rev'mos. Missioná-
os degraus do aUar. No 1.0 M-e.

1

. · .\· --:, as Mi;sões irão levar a todos rios, impressionados e .confor-
memto não me esquecí de nin- No d-ia 9 ·de agost~'.;sábado, os paJ·oquianos, as palavras tado~ com os frutos colhidos 
guem: Abade, monjes, colegas às lt,3-0 horas, terão início, confortadoras de Nosso Se- de su{l.s _Santas Missõe.s, -~$._ra: 
de ginásio, da Politécnica, dos solenemente, as Missões paro- nhor. ' dece.ram a acolhida que· tive
congregados Marianos de . ~~~ quiais, que serão pregadas Paralelamente, servirá de ram não só do Revmo. Vigário 
Paulo; a cujo vator de oraç~s, pel<>s RR. PP. Redentoristas. ótimo meio de formação reli- que lhes ofereceu confortavel 
sacrifícios e exemplos tânto O Revmo. Pá_ro<;o, dará, nes- giosa aos mesmos, formação hospedagem, n:ias tambem os 
devo;,.qos meus antigos mes- sa noite, as boas vindas d.a esta cuja ausência tem cons- auxílios do coadjutor Pe. Auré
tres e de todos que de algum PBJ"óquia aos Revmos. Missio- tantemente determinado ª!! li-o Fraissat e de várias pes

Transmitiu-a a Rádio 
ticano, domingo 27 de 
às 9 horas da noite. 

do Va- modo contribulram a arande nários e o Pe. Chefe da Mis- mais imprevisiveis incoerên- soas. 
Julho, graça, · são fará a sua primeira sau- elas, mesmo da parte daquel'és Enfim, terminaram as San-

· O Revmo. Frei Teodoro Kok 
foi ôrdenado a 25 de Julho, ten
dt:> naquele domingo celebrado 
a primeira missa. 

"Peço a benção ao Revmo. dação aos, Paroquianos de que possuem Fé. tas Missões, deixando gravados 
Arcebispo Metrop-olitano de s. Santa Cecilia. Todas as As- nas almas sólidos alicerces de 
Paulo. Estendo minha benção sociações Religiosas devel·ão PAROQUIA DO CAMBUCi fé e salvação, _ao lado de· muic 
à todos os que amo. Lamentan- estar presentes, ta saudade daqueles esplêndi-

Seguem-se as palavras de 
flevma.: 

do as clrcunstãnoias que lm- De, 5 à 20 do corrente, J'ea- dos dias de regeneração, de-
S, pediram de ~tarmos a todos PAR<OQUIA N.ª s.a DA PAZ lizaram-se na Paróquia do v;oção e bençãos. J 

reunidos digo um atê a vista/', Cambucf, as Santas Missões, 

horas, a maio.ria dos romeiros ·:: ·ti~,:.,.'·· i 
procedentes do alto da Serra ~-:~ :i- ·• .,, J 
já havia partido afim. d.e po. ·>. · '\, 
derem regressar para e&ta ca-. ' 
pital. 

Findo o "Tantum ergo",· s. 
Excia. Revma. deu a ·bençit.o da , 
Santíssimo, recebida por todós 
os presentes sob um religioso· 
silencio e profunda devo~ão;· 
enquanto se fazia ouvir o H~o 
Nacional. · · 

Terminada a cerimônia. o 
Exmo. e Revmo. Sr. Ar'Cel.Jispo 
Metropolitano assentou-se nr> 
trono, onde foi saudado pc,lo, 
Dr. Hipólito do Rego; que t:ez 
referências elogiosas ao riosso 
Venerando Episoopado e· mais 
partkmlarmente ao Exmo e 
Revmo. Sr. D. Paulo· de Tarso 
Campos, Bii;;po de Santos é a1. 
ma do grandioso e magnifico 
Congresso Diocesano de San
tos, -encerrando-se entãó as 
soleniJdad-es que constituiram 
uma apoteose ao Santíssimo 
Sacramento. · · ' 

De 9-a 26 de Agosto corren- pregadas pelos RR. PP. Reden. 
te, serão pregadas, na Paró- toristas Antônio Pinto de An· 'Livre docência da Universidade de Roma quia de Nossa Senhora da Paz, drade, Alexandre Cesar Miné 
à rua Glicério, pelos RR. PP. e Ant-Onio Siqueira. 
Pa.ssiowstas, as Santas Mis- Os paroquianos receberam 
sões. os missionários com alegria e CONCEDIDA A UM MISSfON.AR-10 JES-WTA 

A Aç··ão Católlca 
em Campinas 

A real!zação dessas Missõe;, simpatia, tendo o Revmo. Vi-
Por acôrdo espontaneo da a d4fusão enue os intelectuais ao 'mes!I\o temno que trará _gário Padre João Pusenig, fei- A Ação .Católica -v'~m pro-

. 'd d d ~-ores da· e estudantes v t b 1 - gredindo extraordináriamente tmanmu a -e e pro...,.,., . . . p.rov1:iitosos frut-0s espirituais . o e a saudaçao. 
"Real Universidade de Roma" Outra obra escrita em in- a quantos as assistirem, con3- Iniciadas as "Santas Mis- na Diocese de Campinas e o 
foi. conoec.Hdo ao Ravmo. P~dre glês pelo '1evmo. Pe. D'Elia tituirá tambem, para. os mora- sões", acorreram à Matriz, mi- Elxmo. e Revmo. Sr. Bispo 
P t..-- D'Elia· S J a livre f Diocesano tem tido especial asq.11a.., , · ·• · oi tradu. \ - pa:r.a o chinês e dores do bairro e adJ'acências, lhares de paroquianos que ou-
d " · d d· · .,_ 1·fngnn cuidado no desenvolvimento ocon<}ia ª ca etra "" =, anexada a duas gi'Q.lldes cole- uma preparação ao IV.0 Cou- viam com atenção, respeito e 
bi,..óri Iite atu dQ China dessa organizat>ão do laicato '" ª e r ra - ções enclcl-opéõl:aas chinesas. grasso Eucarístico Nacional, a devoção as belas e comovedo- " -.,.. u.n·..-ers':dade católico . Assim é, que Sua 
naque..,. 

1
• 

1 
• ----------------------. ..... ;;;-;,--,----- doras palavras de fé e salva-

º ...,_ P D'El'- ent1'0ll Excia. Revma.. determinou a .a.ol'mo. e. . ..... ção, acompanhando as sol 0 ni . 
.. ~ do • aMitas em Mo to d A. .., ,..... realização de congressos paro-para a. or....,.... s Je.,... . r . . nwn campo e concen.:racao da.eles religiosas. o templo foi 

l n,., indo .,,_.,,. a Ch'-- onde quiais de Ação Católica. Diz o """'• ,,_a .....,, • pequeno para comportar o ele-
i '""n'""""''-'clade de flazl'°"'""" aviso n.0 266, da Cúria Dioce-ens nou na u, ~..---

1 ~ vado número de paroquianos. 
Shangai. • sana: 

Reside e leciona atualmente Dlvu-lgo-u-se ;recentemente no riormente removido pa.ra um Nas procissões, em número de "Afim de facilitar a realiza-
em Roma., na Universklade Luxemburgo a notícia do fale- campo de concentração onde dez, tomaram parte milhares ção prática da Ação Católica 

· Gregoriana. cimento, C>OOn'ido há algum encontrou a. morte em circuns- de pessoas de todas as classes nas Paróquias, Sua Excia. 
· Tem publicado /numerosos tempo, do Exmo. e Revmo. tâncias ainda não esclarecidas. sociais e idades, que empu- Revma. determinou que se pro-
tra-bafüoe · sôbre a China e seus Mons. J. Orijer, V~ário G:eral Possu!a grande prestígio em nhando' lanternas de luzes movessem congressos inter-pa. 

;°Pl'ablemas, dos qua-is é profun- da Diocese d"e -Laxsmburgo. sua nação, tendo sido deputado l>.rancas ~- multico~-es, oferec~- roquiais de Ação Católica, pa-
do con:hecedor. Deles ressalta A noticia de sua morte foi no Parlamento, e diretor rla re.' ram, o mais maravilhoso e edi- ra estudos e oriéntação das co
um tra]ffl;lho sôbre o "Triplice divulga.d-a 'ofreia.lmerite pela vista "Luxemburgo Wort". l<Jm ! ficante espetáculo de fé, pie- missões enviadas p e 10 s 

:demlsmo de Sun-Yat-Sen'', duquesa Cai-lota do Luxembur- 19-35 fôra elevado ao cargo de dade e entusiasmo que a Pa- Hevmos. Pá.rocos das Paró-
'·abra traduzi'1a para o inglês go. 1 Vigário Geral do Luxemburgo róquia teve ocasião de demons- guias convocadas. 
_énas iniciativas e às e.:iq>easas S. ~eia. Revma. fôra apri- e de prelado de S. Santidade. trar; Afluía diariamente à Me-, O segundo Congresso inter
:do goverM- de Càang-Kay-Chek sionado e levado à Berlim, d.ois loluntamente oom Sua Excia. sa Eucarística, quasi mil pes- -paroquial deverá ser realizado 
:4e (l,!lem &m-Y-at:>&m foi o pra- dias antes da invagão alemã .Revma. foram aprisionados ou. sqas. A comunhão geral dos na Paróquia de Pirassununga 
· ~ e-·mestl'e. no Luxemb1trgo: durante al- troa sacerdotes· do Luxembur- h,omens elevou-se a 900. O re-1 de 27 a 31 de agosto, com a 

A,.mesma abra. foi adquirida gum tempo permaneceu preso go dos qua.11 ainGa não ae tem latório foi o, seguinte: Comu participação das Paróquias de 
~ ~..,~;)~?~~~-~: ~U.:~ --~~~:-.-!f~,;:.-.~-.- ~. ~~~ 12.150; ·con!is~~s, 3717_,_ .:>_ira;eunUilia, Pôrto Ferreira. 

Santa Cr~ da Concei~ã.t>, Le
me e Araras. 

Determina S. Excia. Revma. 
que cada Pároco, nos dias mar
cados e notificados pelo 
Revmo. I'ifons. Vigário Geral da 
Ação Católica mande os re
presentantes das organizações 
femininas da Ação Católica e 
seus setores. 

Dessa forma, instrnidas es
sas comissões paroqy-ials, os 
Hev'mos. Párocos contarão 
com elementos preparados pa
ra coadjuv.á-los nas atividades 
da Ação Católica. de su-as Pa
róquias. 

Sendo as ãtividades da Ação 
Católica .. um movimento im
prescindível e ordenado pelo 
Santo Padre, como i.n1portante 
.remédio para os males atuais 
da sociedade ignorante das ra- . 
zões divinas da nossa Fé, man. 
ela S. Excia. Revma. o Snr. 
B i s p o Diocesano, p e l o 1 
Revmos. Párocos seja tomado 
em toda consideração ~ pro-. 
sente aviso", 

,. 

f 
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SEMA1'JARIO C.:ATõL.ICO COM 

APROVAÇÃO ECLE'SiÂSTICA 

Bedação ., Administração.1 

.Jmaculada Conoeição, 
Telefone, 6-lóSG 

Çaw. Postal, 2849 

,Ano ·.- ~.- • • :~ • • • • 
" exterior ...... 

~eme.stre . • . ., • ,. ,.· 
extertor , • 

Número a-vul$o • • w :., 
!.! atr.azado • 

15$000 
25$000 
8$000 

13$000 
$300 
$400 

:toogamos aos nossos a::i1:li1tian
lt:;,, co.munica1·elli a mudança 
·ae seus endereços para a Cai
;.:a Po.,tal, 2849, 

' --
Nã.o publicamos eo!aboração 

de pessoas extranhas ao nosso 
quadro de redator~. .......-:;:~. 

O LEGIONÃRJO tem o má
:dmo prazer em reeeber visitas 
&s instalações de sua redação 
e oficina, ruas pede que não 
sejam as mesmas feitas nas 
2as., lias., e 4as. feira-s, por exi· 
gências do serviço. 
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• 
nem bomba1·~It,1t :in~eses. Clll
demos, pois, de outra coisa." -
Do muitos lados, essa observAÇão 
nu., chega aos ouvidos. 

se alguem tives,t;e um Irmão 
ugonizando na Alemanha por ex
cesso de frio, e respondesse: que 
tenho eu com isto? aqui não ha 
frio, e como o excesso. de frio é 
problema só dos clinu1s seten
trionais, pouco me importa o que 
sucede a meu irmão; se ll,lguem 
l'espondesse assim, o que diria· 
mos? Quando nada, responderia
mos que não seria imerecido que 
Deus, para pw1il· a indiferença 
de.sse im:livíduo,' o atirasse brus
camente em uma região pollar 
})Ara por sua vez morrer de 'frio. 
Esses problemas que nos pare
cem indiferentes porque tão dls

. tantes, se algum dia tivermos de 

t preciso que não esmoreça a 
vigorosa campanha movida ·por ele
mentos católicos de destàque, entre 
"s quais oeupa situação itnpar meu 
grande amigo Padre Arlindo Vieira, 
contra os suplementos Infantis ·que 
a maior parte doa Jornai'a publlc. ho
je em dia. Com efeito, enquanto · o 
mal perelstlr, i preciso que persista 
a reaçio, pois que oa editor•• de 
tala boletins nlo poderiam alcançar
mala signlfJcatlvo resultado, do ~ue 
ver os elementos católicos, fatigados 
de protestar, Jã plenamente confor
mados com a ação demolidora dos 
"suplen:entos". 

Com efeito, dado que a Igreja é 
lnfallvel, Jamais conseguirão seus 
adversãrlos mudar a doutrina por ela 
professada. E, assim, o ·mãximo que 
podem alcançar é que se mantenham 
em silencio os catõllcos que o erro 
não conseguir separar da Igreja. Mas 
esse "maxlmurn" " tanto,. representa 
inconvenientes tio lnap.recfaveis, 
que, ~ra evft~-lo, tódo!l;,os esforços 
sã1> poucos, ~ todos · ~s s11-crlf[ch~s !Mi, 
slg~f,é~ti~•!t 

•• 
Entre oe fnQmeroà' ntátos qmi a 

maidria desses suplementos> ocasio
na, salta 808 olhQS ~}nQ.it!itlYO que 
eles prestam ac, de.senvolvlmentó de-· 

· certas preocupaçlies Já precoces em 
nossas crianças. Não é de espantar 
que os pasqulns :escandalosos, os ór-

tatnbein, Jamais deixa de Infringir 
sériamente as regras da tlloi'al? Num 
certo sentido, dir-se-la que tal· su, 
plemento é ·mais nocivo que os ou· 
tros. pois que sua !*óprla ITl()dera
ção (-aliás tão ·retat1va) lhe serve de 
passaporti! para entrar em ambien
te& que se manteriam irredut1vel• 
mente fechados a folhas mala acen, 
t,uadamente mãa. E, uma vez fran, 
queadas as portas a um suplemento 

· mãu, quem poderá 1!vltar a entrada 
dos outros peores? · · 

li< * * 
. Cada vez mais, o mundo contem
porâneo parece uma casa de loL1cos, 
em que os princípios elementares de 
lógica· estão absolL1tamente subver
tidos·. Por isto, rião falta nos meios 

Pllnio CORRlll\ DE OLIVEIRA 

Suplementos 
"'Inf anfis 

. td 

gãos de jornalismo suburban·o, as fo. católicos quem tenha uma ogeriza 
lículas que vivem da exploração de militante contra a perspicácia. Des-
escãnclalos de toda ordem, editem. bo~ . cobrir um erro oculto, uma tendên· 
letins Imorais. Mas o que é'cul'loso, é· ·~ia· mã que apenas começa 'a se es· 
que até certl>S jornais que prbctiram '' 'bbçar, uma afirmação temerãria que 
observar certa linha, não se pejem tem vergonha de si mesma e que se 
em editar folhetins francame'nte hos- exibe sob a roupagem capciosa de 
tís ã formação moral 'de noaaa mo- doutrinas aparentemente ortodoxas, 
cidade. · ,. , tudo isto constituia, para o católico, 

Tenho em mãos, no momento em um ponto de honra de ortodoxia. 
que escrevo ·este artigo, uma cóleção Assim como o caçadorºtem seu golpe 
de suplementos editados por um dos de vista, e sabe ver longe e atingir 
jornais mais sóbrios em matêrle de certo, assim tambem o verdadeiro ca. 
publicidade criminal e sénsaclonalis- tóllco tem uma ortodoxia infalível• 
·ta, que eonheça·. Tais boletins lnfan- mente certeria, e sabe discer•nir. de 
tís não t1ão dos peorea. Peio co·ntrã- · · longe o erro, ·argumentando contra 
rio, encontra-se entre eles ·vários q1.1e .. ele sem jamais perder uma só oca-
trazem historietas, se não 'edifican- sião propícia. 
tes, ao menos perfeitamente inócuàs. Mas parece que tudo isto, hojo 
Tudo isto mostra que a ·órlentação em dia, se estâ tornando defeito. é: 
do suplemente, não obedêcé à preo- preciso fazer vistas grossas, afirmar 
cupação que em outros do· hlésrito Dê· que o branco pode bem ser ao mesmo 
nero parece obsedente, de estimular tempo preto como azeviche, sorrir 
por todas as formas as mais prema- benignamente quando se nos diz que 
turas e perigosas ldéiâs entre ·as a· neve dos alpes lembra invencivel-
crianças. Entretanto, 'não há um· úni- mente por sua coloração. o carvão de 
co número desse supleme!tto que não peGlra, e que nada há de mais 'pare, 
traga ao menos uma história eín que, cido com uma fonte da qual bro~a 
quando o enredo não é frai'lcátnente água fresca, do que o deserto do 
censuravel, os -desenhos são utiliza. Saara. E quando algum retrógrado, 
dos como pretexto para a exibição como o autor destas linhas, lembra 
absolutamente despudorada de for- algum argumento, insinua alguma re-
mas que o recato manda cobrir. Por- flexão que timidamente tende. a es-
que essa persistência métódica, in- tabelecer que o branco não 'é bem 
flexivel, que jamais chega aos absur- ' exatamente o preto, ou que o frescor 
dos de outros suplementos, mas que, da água nãQ sugere uma impressão 

tão exatàrhíti'lte lgual â de utn copo 
vaôta: como pode ser algu,e.tn tão 
de ã~a fresca, uma ceieum.l se le• 
sem Sl.ltileza, • tão sem penetr-a9ão, 
tão pobre de âotes lntelectuals, quo 
Pão r,ol'Óebe a aubllme eleva.ão >11· 
te.Jectual que ae -~ª nessa pro,. 
poalção' tão clara e tio sJmplea: "o 
branco ê uma c.or · absolutamente 
igual ao preto?" · . 

Assim, nã<, é p·a.ra tocl:os q~ esta· · 
segunda observação vaJe. Não fato· 
aos espíritos nlmbados de sup-erior 
auréola Intelectual.. Fa~ apenas para· 
aqueles indi-.<íduos de me~talidade 

tosca e retardatária, que ainda não 
consideram o ,hábito de raciocinar 
como uma funesta mania, e nem o 
amor· à pel'$picácia como um dos 
mais odiosos vícios da inteligência. 

Um amigo discreto, silehcloso e 
observador, afeito a longos silêncios 
medita•ivos e finas observações psi• 
cológicas, ·um pobre coitado enfim, ':',:" 
que ainda não assestou os ocuios 
cor-de-rosa que são cada vez mai;; 
de uso na vida intelectual (enquanto 
cada vez mais se usam os ôculos es
curos entre os granfinos da vida so
cial, parece que os óculos róseos 
agradam cada vez mais certos gran
finos da vida inteleétual), fazia ou-
tro dia, em uma roda de companhei-
l'Os em que eu me encontrava, esta 
sábia e .capaz observação: cada ve:i: 

mais, cerltos suplementos infantis 
costumam apresentar herois dotados 
de sentidos superiores à natureza-, 
uma visão hiper-penetrante, uma au
dição super-delicada, etc. etc., que 
lhe conferem sóbre a natureza e os 
homens a mais incontestavel supre
macia, Dizia muito bem esse amigo 
que isto prepara a imaginação·infan• 
til para o fanatismo em torno do 
super-homem, do "gauieiter" nazista 
em outros termos, _pa_r.a o .~isticismo 
pagão e naturalista do totàlítarlsmo, 
e para todos os erros que ameaçam 
submergir o globo. E esse tem toda 
a razão, em· que pese aos espíritos 
superiores que, sorrindo com "sabe
doria", acharem ridícula essa obser• 
vação, · 

\ ~' * :',e 

.:oncrm,m~s. Se uma grande fir
ma fornecedora de remédios ou de 
alimentos distribuisse todos os dias, 
a milhares de crianças, artigos mor. 
tiferos que fossem · · ingenuamente 
consumidos . ·por seus compradores, 
que celeuma '.se lev.llntaria l El)tretan. 
to, tl.ariamente a '·mentalidade infan
til r.ontinua a ser envenenada com 
os piores alimentos intelectuais e 
mor?,is, e ninguem protesta. Não 
vale a alma mais do que o corpo? 
Não vale a vida eterna mais que a 
vida terrena? Não vale. a glória de 
Deus mais do que a saúde física das 
criaturas? Entretanto, porque tão 
grande disparidade de 'conduta em 
um e em outro caso? 

--·------------------~, 

.. ~ .. · 

V 
\/IMTEM POÜPADÓ: 
VINTEM GANHQ 

COMfNJANDO~ .. 
· AINDA &ENAN 

Dir-se-ia que o velho Renan 
passou definiti.Yamente de moda, 
e foi 1·eilegado para os cantos 
poeirentos, a mofar por ioda a 
eternidade, debaL''<o de camaü:.i,~ 

; ca.da vez mai-; espes.~as de telas 
de aranha. Entretanto, não é 
o que acontece. So o impio blas
femador, que negava a diVlndade 
ele N. s .. Jesus Cristo, foi comba
tido, l'idicularizado, e, mesmo, es
quecido, cén;no se combatem, ricli
cularizam e se esquecem ru.; pes• 
soas inconvenientes, wn outro 
aspecto dlt obra de Renan per
siste, todàvia, como um veneno 
sutil e letal, insinuante e trai• 

1 çoelro, que se tornou maLq vil·tt· 

! 
lento ainda. pelo olvido que_ des
ceu sobre o Renan blasfemador: 
é o Renan do "meigo rabi da 
Galiléia", f; verdade que o no-
me me.gmo de Renan já não apa
rc,ce em cena, e nem este rótul(' 
ele "meigo rabí da -.Galiléia". 

Mas a mentalidade do "meig~ 
rabi e.la Galiléw." está viva e 
palpitante. As gerações model'~ 
1µis, traba1ha.ãas a fundo pc l<> 
llber11,Jismo religioso, que lhos ti• 

l 
rou a fibra, a virílid11,de, a rlgi• 
de?. do cu.ratar, niio podem supm·

' tar a personalíclade augusta ·e 
1 íntegra de · N. S. Jesus Cristo, 
·1 Por isso, agarrar.a.m-se lnstinti• 

vamente a este Cristo dl.!ninuldÔ' 
de Renan, a. esta caricatura. blas. 
fema do Salvador, que é o "mei
go rabi da Galiléià ", adocicado e 
afeminado. Pata meios homenB, 
meias verdades. 

Isto aparece nitidàmente mmr 

1 
certos '· Poemas bíblicos em pro
sz ", que o sr. Renato Soares de 
'l'oledo estú. publicando no Su
plemento dominical da Folha ela 

de lutar com eles em casa para 
expial'n1os nossa :Indiferença, nos , , , 
farãçi olhar anciosamente J.)ll,l'a 1C' :1 e ''"rrs 

Manhã, Veja-se por exemplo, 
o assunto do "poema" publicado 
no domingo passado. Na ficção 
liter{iria dos "poemas em prosa", 

.a tentação de Jesus pelo demonlo 
terlf.1 sido assim: SatAnaz, tendo 
levado Nosso Senhor para o alto 

os confins do globo, à espera de 
au.xrno; E aí a doutrina. de indi
ferença nos parecerá. UW"" "'1el!aàa 
f~ l1e ~l.dlàdel. 

Não precisamos ~er-noa 
muito sÕDl'e o caBO da Indo-Cbl
~. A valentia com que o gover
IlO de Viclú resistiu à I:nglateITa 
atirando-se amarosamente nos 
brai;oa do Japão, deno~ uma t.ão 

.evidente simpatia do velho Mare
ebal pàra com o "emo" que con
flrma todas as prev~ desta 
~ 

Qi:iànf:lo ào caso dos Açores, 
wnguem deseja ll$.is ardenre
lDellte do que o LEGIONARIO 
qua Portugal conserve sempre in
tacta. a sua soberanià e a unida
de de seu imperio colonial. Como 
católicos e como brasileiros, sen
timo-nos tão· ardentemente liga
dos a Portugaa que não s.omos, 
pa.ra ele, pmidários de um sim
ples "statu quo", mas de um en
grandecimento que esteja em pro
porçãç) com a grandeza llilltórica 
daquele- gloriosíssimo pais. 

Por isto mesmo, perguntamo
nos a nós.mesmos, não sem anoie
dade se, depois de tão bem defen-

. didos os Açores contra as agres-. 
s6es extra-continentais, não ha
verá outras, quiçá maiores e mais 
Iminente.li, a, recelar •• , 

MíB E PROPAGAR O 

' ~ ~- . 

C.orQ0rem e·gc/11$l~amente s.uas jõiiJs e_ seus oreseíll.es na conhecida Joalharia ,·~ . ' . ,· 

C·A S A/ _e AS ·T R O 
' 

Ofic'in·a pr_opria 
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i'. (Esquina di! Rua Anchieta) 

k 
tJnicos -éoncessionários dos afamaaos 

relógios " E L E C T R A '' 

· do u;n elevado monte, mostrou. 

! 
lhe uma gr::tnde cidade, cheia ela 
rlqueza.q, de pra7.eres e de peca

i 
• 1 dos, e promet.eu-lhe a posse ab-

1 solut.a de tudo isto, se prostrado 
! o adorasse, Nosso Senhor, porém, 
1 desdenha da tentação, .tnas se dl• 
i rige a pé àquela cidade; e, em 

1

1,rfa d.las apenas, ronverte-a tOda 

1 

pregação e de seu.q milagres. E:, 

f

. ~ sua doutrina, pelo poder de mm, 

r1ssim, aquela cidade se transfor
ma no próprio reino do bem o 

_'-_-._·_-_-_._._._·:_-_..,_-_.,.:_·:_..,:,:_-:_""_:: ..... : ...... _ ... _ .. _ ... _ .. _ .. _ .. ,:_ .. _-_-,:_-_-,:,:_·.::_:::::::::::::::::::-____ -_-_-_-.::.::_-_-_-_-_-_-_-_,.._-_-_-_-_-.:_-_-_-_-_-_-_-.:_--;_--:::-:::-:::-::::..-~-~-:::::-'~ I tia virtude. Voltando, encontra-
se de novo-éom Satana?., e o anjo 
ela.~ t.revas lhe dl7.: - Venceste, 
mns a tu.a. vitória é aparente; 
aquela· cidade é hoje o reino da 
virtude, mas não poder~ subsiq. 
t.ir por muito rempo. Ela está 

salvará os povos dos Só o ·catonct:rno 
perigos dos erros 

com enorme brilhantismo e 
grande número de fiéis reali
r.ou-sfl o Congresso Eucarlstl
co de D1:ummondville, no Ca
nadá, sob a p,resldêncla de 
honra de S. Excia. Rtwma. o 
Sr. D. Albin1 Lafortune, Arce
bispo de Nlcolet. 

Milhares de assistentes se 
contavam ao canto do "Veni 
Creator", que marcou a aber
tura oficial do Congresso. Esta 
cerimônia foi oficiada por Sua 
Exc!a Revma., o Sr. Arceb1!1-
po de Chicoutlml, D. Georges 
Mélançon, na tarde clq primei
ro dia do Congresso, 25 do 
mês findo. 

Du,rante esse tnesmo dia ti
veram lugar várias conferên· 
elas, sendo o primeiro sermão 
pregado pelo Padre Francis 
Goyer, de Quebec, que versou 
sobre o te:qia: "Pax Christi in, 
Regno Chr!stl". .·:' 

seguiram fora-m ímpônentPs ns 
solenidades rciallzadnH, que 
constituiram umn 1,;ran<liomi 
manlfestaçã.o elo l•'é católica. 

"A p1•ovfncla vo;; ohserva. De 
qualquer modo, continuai a ser 
um povo piedoso, assíduo às 
comunhões. Há a ação da Pro
vidência nos acontecimentos 
que se desenvolvem atualmen· 
te na Europa, As dontrinaR ca
munistas e nazistas vão, pro
vavelmente, tornar comuns os 
seus lnte;•esees. A guerra não 
virá destruir vossa piedade, 
poL'l não •se pode homhardear 
uma cidade, nma população 
que, como ·vós, tudo prepara 
para. o triunfo de Jesus Hós
tia". 

conten,porâneos 
rn. 000 }10RSOllR recebeu· triun- Mas RI esta ~ a v'onta- cercacla de vizinhos twderosos, 
falnrnnt.P o Areebispo dR Chi- u l n · · · · velho.q Inimigos, que a Irão atacar; 

e r O Pus, 81 P HPrwssario, 1\vidos de suas rlque2.as; mas ela 
coulirni o iwompanhou-o no SNt para Rnlvar no;isa 11át1·ü1. nosKa 
JJRl'1'lll'SO peiaH rnas da c:itlade, rel!giüo, llRtamos pronl.a:-i a não se defe!lderá, nem lutará, 
em um co,rtej:1 que se compu-. aceitur o irnerit'fcio sup.romo, porque ª doutI'ina de bondade, 
nha não Ró dos corpos organi- para que Hitler não venha go- que incutii;Les ª seus habitantes, 
zados locais corno tambem de vernar o nosso país". E O tornou-os ª todos adVer$á.r1os do 
representar,ões rias ,dioceses l\Ions. responde: f~ bela a co- sai ngue e da· dli,córdia. E, as. 
v'fainha..~. ragem elas mulheres de nossa ~ m, aque!A opulenta cidade será 

Tantas foram as manifesta- terra, sobretudo de uma mãe em breve urna imensa ru!na. Mas 
,;ões dfl cal'iuho recebidas qne, que nos afirma a necessidade eu, anjo do mai, vou ,ialvá-Ja, 
vlsivelmente comovido. Mons, de empunhar as armas cons- Porque irei já semear novamente 
l\Iélançon agradeceu a tão ex- tantemente. os germens do mal; e ela comba-
prassivaR homenagens com pa. Filhos de lavradores, não de. terá, e não perecerá. 
lavras ditadas pelo intimo do At está, . A bon.cllu;le tornou-se 

sert.eis das campanhas, perma-
RNI coração: sinônimo de idiotice, neste sé-

" o que inquiPta hoje os ho· neoei firmes que a gue,rra pai!- culo depravado e destibr,ado, o 
mens, é a guerra. sará. conceito que se f112. de um homem 

Dura1ite as minhas visitas de Seja qual for a contingência bom, é, apena.\!, o de um bobo, 

f. 

~~GIONARIO .. 
A meio noita, foi ct1le.brada 

M:!ssa ondA Ae contaram .inü
meraR comunhões. 

Com estas ·palavras, proferi
das no momento de sua recep
ção em Drumrnondvile, o Exmo. 
e Revroo. Mons. Mélançon, Ar. 
cel;iiiipo de Chlcout!ml, recebeu 
aR mais entusiásticas aclama
ções da parte dos flélf1 que o 
aguardavam. 

pastor, não puda dgixar de ad- por que .tenhamos de passar, IstQ não é a doutrina. católica,, 
mirar a coragem, a bondade, ~da- PQr N. S. Jesua Cr.lsto, 
n grande alma da.e mulller~ continuai a ser um· povo Pie- Não é lato que se encontra no 
de minha diocese. Numerosas doso. Evangelho. Isto é apenas uma 
!ião as que v;}em ao preabitétio, Võa Viveis para a paz e Iili- defQrmação deles, que l:1Ó podem 
na companhia de seus fllb~, tler ntio pode _vir bi;,znlfflrdear ser aclmtt,lda por espíritos deso• 
e me dizem: "Não, mona,, a ladc:113. M.a.9 não é isto aquela 1 

gu.,,rra não pode perdurar, e uina ~l41.!tde que prE;?para, COJllO fanta8ma, criado por RenaDi IJ DEVER DE TODOS 
não queremos que elaa partam vós, o triu.DfQ de ~e2Q liói.· aquslB' .. meigo :rab~ óa ~"". 
para a ~\ti.ao ··· ·· -·- · '.JW\ "..,_ t ._ · Iil ,'1ura11te oa dlas 11&• se Uma ~ltidã.~ estimada em 

·" 
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'.Pe. AGNELO ROSSI 
de ouro, rubis e brilhantes. 

F1•equentemente ge ouve de 
Já.biCU! protestantes qt1e nós ca
tólieos possuimos um "Deus 
morto" enquanto eles ·se unem 
ao "Deus vivo". Assim para 
e~es nós agora.mos um pedaço 
de madeira., de pedra ou de pão 
e fechamos os ouvidos à pala
vta, viv». de Deus. na, Sagrada 
Escrito.ta. Não poderia s1ar 
:tnais ridícula esta concepção 
:reformista. FelizmGute protes
tantes ilustrados e cultos com
preenderam a doutrina católi-

ristia está realmente presente, 
~v~ Jesus Cr-iE~ inteiro, de
baixo das espécies sacramen- I 
tAis. :t {>reciso um ingente es- , 
forçt> de má vontade para não : 
perceber o. sentido óbvio dos i' 1 
Evangelhoo neste par•ticula.r. l 

GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRESENTES 
Jfü;tribuidoret> dm; Refogios. Mundiai~ OMEGA e OMEGA ... T tSSOT 

,Casa Bento ~toeb 
.Abra-se. por exemplo, o 

Evange!Ms de São João, f\o ea
p!tulo 6. 0 , e sem subterfügios 
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OU Opinião preestabel!;!Cida., 
foia-se a admíra.vel promessa 
eucarf5tica preconizada por 
Cristo: ".mu sou o pão da vi
da'' (v. 35, 18) ... "pfro vivo q11c 
desceu dos céus" ( v. 51) "O 
pão que eu dan1i é a minha t:àr
ne para a vida do mundo'' (-v. 

51) ... "Se não comerdes a car
ne do !<,ilho do homem e nào 
b<?berdes o seu sangue nu.o te
rois a vida cm 1ªós ... a minha 
earne é verdadeiro manjar e o 
meu sangue é verdadeira be
bida. Quem. come a mínlrn. car
ne e bebe o meu sangue ficá 
em mim o cu nele'' (v, 5G-56). 

I 
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ca acerca do culto aos santos e 
relfqui,u; e se convenceram da 
inverdade da, decantada "ado
ração" das hnagens. Procla
mam-na tão somentá os espíri
tos curtos ou os dotados de 
:má. fé como se podo verificar 
em a.lguns jornais l\rotetitantcs 
de nossa terra. 

Entretanto, nós católicos 

Para uru protestante 11t1n ne
ga a presen,;a real de Cristo 
na Sagrada Partícula, esta uào 
passa, ao seu modo protestan
te de ver, de um pedaço de pão, 
simbolú tfa moric dei Cristo. F: 
f,ntã.o diz o profp,stante. porq1w 
::;e re.iliza.m o:-; Congressos Ei\· 
c.i.rh;tico,-;? Ao usplt·ito, dcsl.i
tuido dn preconceitos, não res
ta dú viela., quo o espetáculo 
grandioso elas coucontra<;õcs, 
das scsHõ<is e 11rincipalrncn te 1 
das comunhões deixa uma im
l)l'e8Hão indelevcl, dei;perta 
·enigmas insistentes, suscita 

1 qucstõc'I que mere{:em consi
déradas e esclarecidas. Scl':'t 

P1ega;ndo 
~ .. 

proclamamos, com as F.lscritu-
1·as Santas nas mãos e no co
ração, quo na Santíssima Euca-

PARA O PRóXJi\'10 CONGRESSO 
EUCARíS'l'ICO 

e martelan 
E REPITO: IMPRENSA 

ESI· ANDARTES 'j posslvel que aquela imen:-;a 

1 
. 

mult. iclão, composta 1.amhem Pc.rdoem-mo os leitores a 
em todos os cstílos e preços 

Alft·edo, Cespi 
pintor sacro 

por vc:;snas culta::;. por cspíri- mania. 

1
1 toe atilaclo.'- 0 clarivictcntcs, se- lJá (ltHuito tempo ando 

(Colaborando na decoração 1fa Igreja d"' Penha) 
LADEIRA CEL, RODOVALHO, 194 -- Penha - S. Paulo 

1 ja presa fanática dum "cleri- aqui a, bater a mesma técla: 
calismo ohscuranli:-;la" (?!) c -- imprensa! iniprC11sà!_~·boi.1 

itn11reni;.t! · · · 
se movn atrás tlum xim11Jes 
•· péda,~o de pão"'! Qual a for-· Pois temos ainda pa.no pa
<:a 1101 i1 iea do cl pro para ar;:c;im ra manga. O as~unto é lne,;-

MM ·&&# w:wa 
'- -----

.• 'irnbjugul' o povo? Porque pes-· gotavel. 1!l como me entrG-
11 scas Pconômic·a O politicamen- guei de preferência ao apostolaàlJ da i1111iren-

l 
te int!epcnd~mtcs se curvam sa, tenha a santa paciência cj,c me atui'a.r por 
diante do ::;acerdotc, confessam ma·is algum tempo a m,útelat a blgé>tna: '-
irnas faltalô, Vi)() CO!llttllga:· 0 Imprensa! imprensa! 13oa Jmpr41naar Sou pelo 

, rlcpOIR i,cntem a nlcgrla inun- argumento ele NaJJoleão: rep<itli·l repetir 
dai· 8~118 col'c,.\'.0<'s. ~· pa;r, ])<'· sempre! , .. 
nctrar em suais ;.,lma:-;? D. Pclaes, ilustre e saudoso bispo .espa-

N'uma. cldad,/1 como Hiw los, nhol, escrevera obras adruiravels :'lôbre O va-· 
f 10.000 homem; adullm; fizeram lor e ª neeessidade dá. boa iJllp.rensa. Fora 

1 

sua: com'.tnhilo !.ta misim ria um apôatolo déstiL causa:. Dizia: o, sAbio. pr~ ·· 
meta nrutc de Zl> do corrente latto: -·- Seja a lmprenfla o norte .cie nossos 

f: o n,ais ,·,diorn auxiliar no f.ra~-~meu(o rla Sffllis e o 
ntais pode1·oso purificaclor-lónico do :-;anguc. S0us efci- polgautc e enteruéc,oyor ospo- Não fa~0m assim os inimigof\ da nossa fé? 

,

1

. m6tl. quem prm;cncias;;c O em- pensamentos, uma espécie de santa mania& 

táculo scn1 !ri,\ a a.ção cla.ríRsi- ,Já vi rum comunistas i;elll jornal e fôlha de 
to:; são rápidos, enérgico:-; e LJosiÚvos nas· iucha,;õcs do
lórosas das· juntas e dcform,u;õcs .reumáticas ·dbs braços 

' ma ele Deus vi\'o nn 88. l~uca,- propaganda~ 
ristia. NeÚhn11w. co.-1çi\o se fez Conto1itam-se eles s6 com o falar e com 
a css0s homens: aprcsc111.ou-se vaga influêncli!, no meio'! e perna:-;, por mais anliga:-; que HC'jam, f; o agente maii-; 

poderoso para purificar o Viangue c-lll todas afcr;õc.;; 
satisfa,1 a t{.1da:; cxigênciai;, 

Bimplcsmente a doutrina cris- Pro1mgam- seu icleal cm fôllta im1ire11sa. 
~ali,ia das ~agradas' Letras; Conhece ma :;ugestão da letra de fô1'1lla. 

1 oz-s ,~ 0 convite e os sacerilo- E nós comprcondemos bastante o valor 
i tes foran1t pouco::; para atender da impronHa '! Foi o único depuratil'o qu,, na JDxposição do Cen. 

tenário, alem de merecer ),lndalha de Ouro e Diploma 
de Honra, foi clas:-;Hicaclo "l'Itr;PARADO ClJ<}N'fIJ)'ICO'', 
por sua fórmula triiodada à ha:,;e elo 8alsapanilirn, Cu-

· à legião ele homo1rn elo boa vou- '1' 
. f.arle. Nfto, um "llem; morto" omoH a santa Mania de que falava O. 

Antolin Pelaes? 

roba, St1<:upi.ra o Sassafraz, pla11las cHtas, cujo:,; valorei; 
depurativos :;ão j(t consagrados. 

nfw opera tais JJl'Ocligiox; para Illfolizmontc nossos eutóllcos acham nue 
{3' <:omcr um bocado do pão I as cotms nor aqui vão às mil .maravilhas.,, 

fio se reunem a;:,;cmhléiai; l'ra quô jornal? .• ; l'ra quê dití,rio? .. , 
clestc gf)nero. Unit·amentc uma r 
força Slif)P,l'iOJ', r;ohl'CIH,llUl'a! !)O· [ 

derít 11xpllc:.L· t!Hte f rii.nfrJ <'ll· 

<'/ll'Íij/.lco: a :11·0sc•11<;a .. l'<-.tl ck 
N.0 55 E C 

:::o:»s-~~:;t:m.~ww+Cki~'tl {.;rfHt~; 1)tt H8. 1~Jue:,~·isli:1. 

o efi fJ i r.lt i sfi;·o e a 
Igreja dàtólica 

Expondo os principais pontos da. doa· 
trina de Alau Kardec, dcixamoH de n:llieu-. 
tar o ódio que trausunda em l.odo o c,-;cril.o 
e:;pi.rita contra a, Igreja católica. B ncsle 
sentido há, muito de grotesco no espiritis
mo dotttrinal. Porque os ºespíritos" parece 
que rcallüente haviam per1-;uadído a I,ar<lec 
de que este deveria, com a Hlla nova Hcli
gião, acabar ra.dica.lmento com a di\'crgên· 
eia do cultos c111 «!UC a hu1na11idade Ko dc1·
ran1ava 1: unificar lod(1}i c1s 1,~ndt'ncia.s rcli
;;-iosas do hom<'lll 11u11w. l-iÓ cudiflcndi.n: ,, 

· ·,·i,pjrita. PoiH bem; 11111 di:, 1111111. 11inrlitllll 
lhú revelon q1w <'>;l.ava vnndo uma ,, tiara 
(:spi.ritn;tl., · na cabe<,a do codificador. Knr
dcc ficou pcnsafiw>: afinal. 111rn1n salH!, i;n 
fora vcrdad(dl'a psl:1 rcvola~/10 ... liJra 111:-tiH 
;1conr1Plbuv!'l 11iio ;itn, :11· o ca1olll:i.,J11t1 ... 
t!11c ~ignificar:;1 a. vis;io ~11hlin10 rluq11cln. 
11i,-,cJiun1'! Talvei que ele vi<)f-tie a Hor Papo. 
numa exi:,teucia posterior ... lD re,c;olvcu 

pedir explieaf;ões. Satisfez-He entáo cm ex
tremo quando ou viu dos lábios da "v'iden
tc" que a "tiara espiritual'' era ulll símbolo 
da autoridade religiosa e 1110ml de que ele, 
Kardec, deve.i'ia em breve gozar. Autorida
de maiúscula, equivalente à do Papa, Sen
do assim, porque não pedir satisfações a 
Roma, não exlgir as contas, aa responsa• 
li!lidades POl' não ter sabido a Igreja de· 
sempenhar-se das funções que Cristo lhG 
outorgara'! Não seria aut01·1tário, hombrear
oe áeste modo com o Humo PonW'ice? Tau
to mais que os ueus dfi;e!puJo:; o a,;ulavam 
insistentemente por medo doi; tftulus nwic,; 
incongruentes à pen;onalidadc do seu che· 
fe. E.ra Grão Sacerdote, era Humo Pontifi
ce, era profeta, ora atá Papa. Incontivado 

)Jor tais e tão honrosos epítetos, Kardec 
uão duvidou e desandou a ;itacar a Igreja. 
Vejam: "Chegou a hora em que a Igrnja 

devi! render conta do depósito que lhe foi 
confi-ado; da rnanciru, com que pra1 icou os 
ensinamentos ele Cristo; 1!0 uso que- tem 
feito de sw~ autoridade; enfim do estado 
de indiferença a que conduziu os espíritos. 
Chegou a hora em que deve dar-se a Cesar 
o que é llc Cesar e int.orrer· na responsabi
lidade ele todo:-; os seus atos. Deu:-; a Julgou 
o a com,idern imprópria para o futuro, da 
misHão ,<k progrmrno 11no inr,;11nbe a toda 
:i ;111forid11d<· <'8piri1trnl. 8ó eom 11ma 1rnn:,
fonnar:iio ohs:ol11la poderia. viver. illaH ... 
u~:9n:oc'a,r-8P-c.í. ela.? N110; poh; i~so a rurift 
deixar de i;er lgr<-fo. 1•:stà <rnl.rc duas al-
1.<,niativa,;: f.ransfor111ar-sn 011 r:sl .11'io1wr
He. St! se I ran:-;fonna, ~uicida-He. St~ P:-:tl 11-
,,,,11w. sucun:hirú. a tmhm OH ,:1nlJatcH do 
prcg'r,·;:HJ. Assi111 ... a l1;rej.i. parP«:ri fatal· 
11,,,ntc, :1llp<'liciH. a prcdpi(ar i;e 1J:1 nti1w··. 
(Ubras pôst11mas). 

CC'.rtamontn o <~r;pírilo que di1nu e:;la:.; 
profcciati era dos 1uai;; embu:;teiroH ... Da
queloi; a que se refere o próprio Alan Ka r
!loc ... Porque nunca o prestígio du Igreja 
esteve tão alLo e tão reconhecido como 11e8-
totl últimos tempos. Longe de desfalecer 
fdrtalece-se com o correr dos tempos, ' 

El nesta faina inutll prosseguem os 
<isseclas de Kardec, Entre nós mesmo. "o 

· Re,<eládo.r" que é órgão oriclal do espiri· 
tismo paulista, ainda no seu último núme
ro, estampa um artigo atacando sem mais 
aquela, a a.litucle de Leão XIII ao escrever 
a "Rerum Novarum ". No momento em qw, 
toda a lgrej,,, rel'erenLo, 11rersl.,i. ,·ulto /1 
memoria rh- qm,m fui, o soiucio!lador do 
lnagno problema social, não se contêm as 
potêpcias espii'itas e investem nas suas 
afirmações hmnaname1ite sacrílagas, ver-

. 1Jeru111Jo as intençõ0x de Leão Xlll. 
_,J) ou niío u cúmulo da audácia'/ 

UMA GOTA DE TINTA. 

.'/ma gota de tinta. pode p1'odu'zLr 1•fos de 
s311g~1~. disr;;e JudiçloBo escritor con1.1i1~Ja11do 
o.~ horrore:; da Revoluçã.o francesa, (~das 
idéfu::; perigosas dos enciclopedistas:· 

Cada linha que so escreve na im1H'eni;a, é 
sulco que se cava no cé1·ébro da multidão. 
'rodo pensamento Ia~oadô à· :plÍblicidtJ,de é·
semente que ao cair éitl ter.reno pteparado, 
cria .raizes e dá frutos abundante!!· mais ta.rde 
em árvores frondosa.e. · 

Cuidado com as idéias! Soubessem os pe
riddlstas a responsab!Íidade que lhes pesa sô· 
bre os ômbros! · 

O povo não fica. em. meio caminho. 
'l'lra logo a conclusão das premissa!! pos

tas no jornal. O povo túru uma lógica. terl'i
ve,I. Ai,; teorias filosóficas e sociais em trata,. 
elos eriçados do exp1·ei:;11ões técnic~1,1 e idéias 
1;ubli1iles domais para a plebe, aparentetnen-
1 e não fazem mal. Quem julgará perniciosa· 
por i,xn111plo, a. teoria do contrato social cl_e 
Rousseau, ao operário de 11111a fáb1•féa de chl
(fü, '! }; .110 <Jnlanto as idéifl.S tomam nova11 for
n:uH. 

Tornam-Hc acessivois, vão se insilillaudo. 
O povo ,ls traduz logo na sua línguagem o em 
l.i1·11vn, as lualH elevadas teol'las estão af no 
llnguajar dt, todu mundo, a fazer um mal 
\rnpn~o. ú, o poder de uma gotrt de tjutal 

UVRO E OIARIO 

O livro se lê uina vez. :R.a,ramente nuas. 
Dt,pols fica nelas estantes. Deixa impressão 
as vezes Profunda, boa ou má. No entanto 
co,Tem-se os dias e com eles vão as impres
sões do livro. É verdade que um livro pode 
exercer em toda vida de um homem certa in
fluência. 

Jà escrevera outrora Bouraét no aeu l,.e 
disclple: "Não h4 quem ao desce.r ao fundo 
de sua conclêncla, não reoonheça que não 
teria sído o mesmo, -si não houvesse 1 ido tal 
ou tal obra". 

Entrela11!0. ;,, influência de urn Dlá1•io é 
maior, mais forte que a do livro. 

Não se repPte a leitura do meiimo diário 
cada dia, tuas ele, volta sempre novo, cada 
vez mais sedutor; caga _dia U1.111ben1 perseve
rante, n exigir de nossa curio1:1ldade que o 

l 1e*'ia, º c1evorcp. º ecou.ipreendAa. 

s.canio 

---- .,_, 

1,., demais. c;;creveu Hello, 
o jornal é menos xut;peito que 
o livro, o diá,rin não tem autor. 
Parece Lraduzir o ,1ue toda geu• 
te pem;a e diz. O diário 6 [a,. 

u1iliar, não voJu como profea• 
:;or catedrático e revestido ela 
toga a. no:; ew;iua.r. :f; um ami· 
,rn. o camarada sem cerimônia. 

1 JJas::;eia couotico, eHtá sem pra 
ao uo,;so lado, 11,i rua, 110 bon· 

<le, e até Junto de nosso leito. Ora, que in
fluêncitt nfw exercerá um nossa vida! 

Temos o orgulho de nos julgar bem fo.r
tcs e ema11cipados da influêucia e.lo periodil:l· 
mo,,. Nilo nos iludamos. Como· rliz Bourget 
do !lv-ro: ao desc01· ao fnnclo · da consciênd,1 

. roconbeceremos que ,iii, não :;omos ps rnesmoa 
depois da leitura de tal uu tal diário.~ 

UMA HISTORIA 

Sim, uma história que pode se repetir. 
Vou dizê-la com um pcquenino comentário. 
Urna escritora lvonne de Kcrloy~, conta D. 
Pelaes na :;ua. obra: "lmportancia de la 
prensa, escrevera em L·a Croix sob o título 

Elles n•avaient oublié qu'une oeuvrc" 
o Cato r,eguinte. Uma lição! 

Duas irmã11 com uma forLuna fabulosa, 
e sem herdeiro:,;, empregavam as suas rondas 
em obras de caridade e viviam modestamen
te. Ajudavam hospitais, ori'anatoi; e a cons
tru1,ão de Igrejas. De imprensa porem n[tó 
queriam ouvir falar - Que serve aos pobrêB 
um Jornal? diziam elas. Para que mais iril
pressos e livros? Os pobres que lucram com 
tudo isto? 1'1 enquanto assim pensavam di· 
ziam e agiam a8 mas:;as !icduzidas por uma 
itnprcnsa libural maçônica se preparavam pa,. 
ra as olelções. Eleito um deputado sect;irio e 
anticlerical, o, nomeado um prefeito, não me
nos ímpio,• foram os hos·pitais entregues aoa 
rnaçon~ (j,e\cs exvulsas as !rmà,c; ele Sã() 
Vicente. A Ilcvoluçào clfega. ,. fecha. 'lambem 
as ig1•ejas. A p,ropriedado partioular i;ufre ,ti:1· 
oaltos e pilhagem da demagogia triunfant0. A 
duas irmãs foram roubadas, espoliadas o rn
duzidas à :rpendicidade. E, comenta lvonne ·d!t 
Kerloye: - esqueceram-se elas na ríqucsa 
de uma s6 obra justamente a que as teria sa/ 
"<? e salvo as obras de caridade - 8, boa ill1• 

prensa, - "Elles n·~vaient oublié qu•une 
oeuvre! Quando vejo tanto rico generoso pa,. 
ra com as obras pias, obras de caridade e es
quecido da boa imprensa, lembro-me sempre 
desta história v~rdadeira ... 

'A IMPRENSA E OS RELIGIOSOS 

A imprensa neutra ou fmpia nag campa,. 
nha~ d0 ant;cleric;alismo e de ódio ú. Igreja de 
Cristo, visam i;empre o religioso - o frade, 
O jesulta ó o clássico alvo. Por isso eu não 
:;ei do gente que deV'a trabalhar tanto pe!,1 · 
difusão da boa imp.rensa como o religió;;o, 
. D. Pelaes, <isc;revo 110 seu livro magistr~; 
"La importancfa de la prenea, que Bm Françà. 
rico industrial fizera esta o!J.servação; -
" Sr>U diretor de uma grande companhia ana 
i;empré teve inal8 de um milhiio de lucro ,,a
da ano, só com o gastar na imprensa coro a 
}lropagani:!a alguns milhares de francos. Des
conheço a l'iqueia das Congregações .religio
sas, mas com a décima párte do capital '1.$ 
minha Congregação, si eu· fosse um Superior 
eu faria uma campanha de imprensa bem or'. 
ganlzada, e eu queria ve1' si alguem ousaria 
tocar num só cabelo de um só noviço meu". 

E tinha razão. Foi a imprensa liberal ma
çonlca o instrumento terrivel que nas mãos 
ele Combes fechou na França milhares de 
escolas católicas. E o próp.rlo Combes disto 
Be orgulhou: - "Eu varri, disse ele com s•1· 
berano Ol'gulho, eu varri de 17.000 cr;t~beler.i
mentos do ensino, todos OR fraden r:11h c,ilhqr.. 
ta 11egra se projetara sinistramente i;ôbrc 
nossos. municípios" E Combes o fez com u1m1 
penada, com um decreto. g os católieos fran
ces~s sem imprensa, houveram de sofrer o 
golpe. 

BRANDÃO 
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fPOR· 'QUE~I-NOISA' ALfAiiTARII'. 
ADOTOU O COJTE 11KENWAY.''? 

•,._ * Para melhor servir nossa 
clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele• 
gância da época I 

* Para oferecer maior con
forto, consoante com o 
serrso prático do século: 

=· = R• -- :::: 

Governo 
....... ~,, R; 1. '"9tt ....... t .. tl••IU9'rlt .................. ~, .. fl. 

Arqµ1diocesano 
•• O 1 1 a 4 1 .. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ............. 1 1 1 1 1 O ·- 1 1 1 1 e 1 1 1 1 O -i' 

Domingo ··• , · 19!?0, fci nomeado Vice-Dire-
0 Exmo. Sr. .Arcebispo .l'IJn- j tor do · novo Seminário· Euca

tiflcou solenemente a Missa rístico em Viga.rolo - Milão, 
de encerramento do C<>ngres- que mais tarde foi mudado pa
so Eucarístico de Santos, na ra Ponteranico - Bergamo, 
praia do Gonzaga, compare- continuando a exercer o mes
cendo à recepção que lhe foi mo cargo, 
oferecida pela Prefeitura de A seguir, foi transferido pa
Santos e presldindÓ a trittn- ra Turim, onde, em 1931, com 

sim, (lile o prazo das-inserlçõesJ 
para as ordenações termina no., 
dia 15 de setembro. J 

* Para proporcionar a ele
gância, o conforto e a como
didade 100%, que o novo 
corte "Ken_way" empresta. 

1 fal procissão do Santíssimo a divisão da Congregação em 
' Sacramento, findo a qual fez Provincialados, foi nomeado 

1 a alocução de encertram.ento Cqnsultor e Secretário da Pro-

De conformid!tde · com o de-,. 
ereto 260 do Conefiio Plená;..i 
rio Brasileiro, os ~vmos. Pá,., 
iocos, Vigários e · Capelães., 
"principalmente, no domingo 
que precede as Quatro Têmpo
ras, (17, 18 e 20 de setem
bro), devem instruir os fiéis
sôbre a excelsa dignidade do· 
·sacei;dócio e exorti-los a que. 
além do jejum, façam preces a 
Deus pelos que vão ser pro
movidos às ordens afim de que 
Ele envie operários dignos à : 
sua messe". 1 

ÕMBROS ANATÕM_ICOS] 

/ 

MODERNO CORTE AME• 
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

. AVIAMENTOS DE ta, PRE
. ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ ; LINl:fAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MINIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TOL'O O PESO INUTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES j 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 
~ E NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS; DAS 
MELHORES PROCEDÊN
CIAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

VERDADEIROS 
Em interessante artigo pu- negócios, esta resposta: Ho

blicado em "La Croix", o nestidade? Honestidade? O sr. 
:Revmo. Pe. Raoul Plus, S. J., pede muito. Pergunte se há 
estudtt os males da crescente correção, um resíduo de ho
deshoncstirladc e falta de cor- nestidade. 
recão dos comerciantes em ge. Na Alemanha um negociante 
ral que pelos lucros excessi- prisioneiro de guerra, refletin
vo~ que obtêm merecem o do sôbre a sua antiga conduta 
apôdo que serve de titulo ao nos negócios, sentiu-se culpa
seu artigo: Gangsters. do da majoração excessiva dos 

".A maldade dos tempos tem-· seus ganhos e dispôs-só a uma 
nos apresentado negociantes reforma moral após a gum-r11,. 
transformados em ·gatunos, Mas. restituido ao lar, ele YOl· 
r;ast!gados com pesadas penas tou à sua antiga, -conduta. 
~or- terem abusado da E.eces- Ironicamente explica-se este 
~idade, quando não da miséria proceder com as 3 aritméticas 
do povo. 1.ª a arte de contar; 2.ª a 

Todos sabemos que fazer ne- aritmética extraordinária, para 
g·ócios nem sempre é fácil. o comércio e 3.ª a aritmética 

Além da bolsa, o negociante transcedental para os negócios. 
tem que dar contas à conciên- Assim a questão: Dois mais 
eia. dois são quatro pela primeira, 

o reitor da Unive.rsidade Ca- seis pela segunda e nove pela 
tólica de Tolosa recebeu de um I terceú·a. Unia operação, sem
negociante, a quem ele inter- pre. 
ro1;ou sôbre a l1onestidade dos Nós nos escandalizamos pe-

CONCERTO DE PIANO 
Realizou-se, no dia 24 de 

:{nlho, no Teatro Municipal, um 
recital da pianista; paulista Es
ter Samara, que destinou 50% 
da renda do espetáculo para 
uma instituição de caridade. 

Ester Samara, apezar de ce
ga, soube vencer, num belo 
exemplo de força de vontade, 
laureando-se concertista pelo 
Conservatório Dramático · e 
Musical de ·são Paulo. 

A jovem pianista executou 

1 
O U R O 

'no progJ·ama peças de Mozart, 
· Weber, Schumann, Chopin, 

PRATA E PLATINA Liszt e Chagas Junior, demons-
de tôda espécie, ao preço trando perfeita técnica e ex-
mais alto da praça, com- quisita · sensibilidade ao inter-
pra-se. Consultem nossos pretar as peças do programa. 
preços. Rua 15 de Novem- O concerto do dia 24 teve 
bro, 193, 2.0 andar, sala brilhante assistência, que 

23, - Sã(! Paulo aplaudiu a eximia execução da 1!!!~=========:.!' jQYem p~ista patricia. 

rante estes nocivos exemplos, 
mas que Deus nos guarde de 
generalizar, porque na cla_sse. 
dos negociantes temos casos 
que demonstram o contrário. 

Louis Lumiére, o itn'entor do 
cinema, durante a guerra 1914-
1918 forneceu a sua pátria um 
aparelho de segu.rança contra, 
os incêndios, para aviões. Após 
o armistício de 11 de Novem
bro ele percebeu que tinha, 
sem rmber, rpcebido algum di· 
nheiro a mais do que lhe era 
devido, e restituiu ao governo 
200.000 francos. 

Um industrial teYe li, felici
dade de declarar, no seu leito 
de morte, que não devia mais 
um centavo e que não deixava 
aos seus herde,jros mais do 
que a pobreza. A honra, ao me
nos, estava intacta. 

Outro exemplo de honestida
de comercial podemos encon
trar em Fernando de Lesseps 
que recusou, quando da cons
tituição da companhia do ca
nal de Suez, o capital que lhe 
foi oferecido para agradecer os 
seus serviços e evitar o cuida
do· muito grande com as opera
ções e lançamentos bancários. 

A honestidade e o desinte
resse são -duas virtudes cada 
vez mais rai;as hoje em dia, e 
como dizia Fernando Lesseps, 
as conciências elos comercian
tes se to.rnam cada ,'ez mais 
elásticas, porque "si se retira 
as regiões do desinteresse ab
soluto, os limites da honesti
dade tornam-se tão vagos co
mo os limites do deserto". 

T O'D O CATóLICO 
deve ler o 
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do Congresso. .:.:a.:.-. vincia !talo-Brasileira. 
Destinado à Casa de São 

DIA 28 - Segunda feira Paµlo, aqui chegou aos 26 de 
1 Pela manhã, em Santos, o setembro de 1934, para ocupar 

Exmo. Sr. Arcebispo agrade· o lugar de Vigário. 
ceu a visita das autoridades, Hoje, o Revmo. Padre Ange
regressando às 13 horas para to Scafati, ocupa-se de um mo
São Paulo, tendo em seguida, do especial, do apostolado en-
110 Palácio São Luiz, conce- tre a mocidade, sendo Diretor 
elido várias audiências. da Congregação Mariana do S. 
DIA 29 - Terça feira S. Sacramento e da Pia União 

das Filhas de Maria, ambas na 
Igreja de Santa Ifigênia. Exer
ce tambem o cargo de Conf.es
sor em diversas (Ãsas Iteli
giosas, e· dedica-se ainda.à ·im
prensa católica, colaborando 
nas revistas eucarísticas "O 
Apóstolo» e "Boletim das Se
manas Eucarísticas". 

Sendo este dia o 2.0 aniver
sário de S. Excia. para Arce
bispo de São Paulo, às 9 ho
ras da manhã S. Excia. àssis
tiu a solene Missa do Cabido, 
na Catedral Metropolitana, 
tendo durante todo o dia. re
. cebido inúmt1ros cumprimen
tos das autoridades e dos 
fiéis e Exmas. Famílias. 

" 
DIA 30 - Quarta feira 

Às 15 horas o Exmo. Sr. 
Arcebispo presidiu a reunião 
geral da Liga das Senhoras 
Católicas, concedendo . em . se
guida várias ·audiências. 

DIA 31 - Q·ulnta feira 

Assinalando esta auspiciosa 
data jubilar, S. Excia. Revma. 
recomenda às preces fervoro
sas do Revmo. Cle.ro e fiéis, 
o Revmo. Padre Angelo Sca-· 
fati, s.s.s., para que Deus Nos
so Senhor o recompense cem 
·a abundância de suas _precio
sas graças, pelos bons servi
ços prestados até o presente à 

S. Excia. celebrou às 6 ho- Arquidi~cese de São Paulo. 
ras da manhã Missa de co- s. Paulo, 31 de. julho de 1941. 
munidade nó Seminário Cen-
tral, assistindo a solene Mis- (a) Cônego Paulo Rolim 
sa Pontifical em honra de Loureiro - Chanceler do Ar
Santo Inácio de Loiola, tenrlo cebispaclo, 
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S. Paulo,· 30 de julho de 1941.: 
(a) Cônego Paulo Rolim 

Loureiro -, Chanceler do Ar
cebispado. 

AUDltNCIAS DO EXMO. SR, 
ARCE.SISPO METROPO

~ITANO 

Am~nhã "~segunda feira), e· 
Exmo. Sr. Arcebispo não dará 
as costumadas audiências pú
blicas na Cúria Metropolitana.. . 

VIAGEM DO EXMO. SR. AR•\ 
CEBISPO METROPOLITANO 

Em carro especial ligado ao 
trem de carreira d-a S. P. R .• 
partiu hoje (25), às 16 horas 
para Santos o Exmo. e Revmo. 
Sr. Arcebispo Metropolitano 
que irá presidir às cerimônias 
do encerramento do Congresso 
Eucarístico, Dioc.esa.no daquela 
vizinha cida_de. 

Segunda feira_. próxima, Sua 
Excia. Revma., não dará as 
· ~stumadas audiênctas públi-

l "d.S. 

' MISSA CAPITULAR ' 

o resto da tarde concedido 
inumeraveis audiências na 
Cúria Metropolitana. 

DIA 1 DE AGOSTO -·s.a feira 
Durante o ·dia vá.rias l'tu

diências em Palácio, tendo à 
noite S. Excia. presidido . a 

Ordenações gerais nas ! Domingo próximo, às 10 h<k 
têmporas de setembro j d c 

da Associação de sio 

2 - Sábado 
Às 16 horas S. Excia. admi

nistrou o Santo Crisma, às 
crianças da Casa da Infância, 
na Froguezia do ó e concedeu 

' em séguida várias audiências. 

ras, com a presença o o,i 

. lendo Cabido Metropoli:tano., 
De ordem do Exmo. Sr. Ar- haverá na Igreja Matriz da 

~ebispo MetroI}(ilitano ?omu- Santa Ifigênia, Catedral Pr()4 
nico aos Revmos. S!'s. Reitores visória, a tradicional missa ca.
de Seminários Maiores, no Ar- pitular. 
cebispado, que no dia 20 ele Será celebi·ante O Revmo.' 
setembro, sábado das Quatl'o Cônego Siqueira, faiendo a ho
'l'êmporas, ha,'crú ordenações milia. 0 Exmo. e Revmo. Mons~: 
gerais, às 8 horas. na capela Ernesto de Paula. · · 
do Seminário Central da Ima-
culada Conceição do Ipiranga. 

-0.~n, ,candiclat,.o.s, às, sagradas . -· 
ordens deverão apresentar Mons. 

(25-7-1941) 
'·.- ~ 

CúRIA METROPOLITANA 
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seus requerimentos de inscri
·SJO aos exames prescritos pelo 
_ç_,_ J. C. canon 996, § 1, até o 
. dia 18 de agosto, conforme o 

Ernesto de Paula, Vi·· 
gário Geral, despachou!i 

VIGÁRIO da paróqnia d\1 
Vifa Olímpia, a favor do 
Revmo. Padre Domingos God
djin, o. C. Jubileu Sacerdotal 'do Revmo. quadro oficial publicado no 

Padre Angelo Scafati, S. S. S. Boletim Eclesiástico de dezem-
bro último. Esses exames es-

. De ordem elo J<Jxmo. e tão marcado~ para o dia 27 de 
Revmo. Sr. Arcebispo Metro- agosto, às 14 horas, na Cúria 
politano, levo ao conhecimento Metropolitana. Lembro, outros
do Revmo. Clero e fiéis do 
Arcebispado, que no dia 6 de l 
agosto, comemora o seu jubi-
leu -de Prata, o Revmo. Padre 
Angelo Scafati, da Congrega
ção do Santíssimo Sacramento. 

o Padre Angelo Scafa.ti, nas- . 
ceu aos 11 de fevereiro de 1 
1891, em Maglia.no Di Marsi - : 
Aquila, na Itália. F..ntrou para . 
o noviciado da Congregação 
dos Padres Sacramentinos, em 
Castelvecchi,o - Turim, a.os 
29 de setembro de 1909, fa
zendo a sua primeira p.rofis
são, na mesma Casa em 29 de 
setembro de 1911, e a sua pro
fissão perpétua em Roma, aos 
29 de setembro de 1914. Estu
dou em Turim, Bruxelas e Ro
ma, tendo sido licenciado em 
filosofia e teologia. Recebeu a 
primeira tonsura em Bruxelas 
aos 21 de setembro de 1912 e 
pouco depois as ordens meno
res; o sagrado subdiaconato 
em Roma aos 18 de dezembro 
de 1914 e o diaconato no mes
mo lugar aos 18 de março de 1 
1915. Finalmente foi ordenado 1 
sacerdqte na capela da Casa 1 
da Congregação, em Ponzano 
Romano, aos 6 de agosto de! 
1916, pelo Exmo. Sr. D . .André 
Caron, .Arceb-ispo Titular de 
Calcedónia, e no dia seguinte· 
af celebrou a sua primeira 
missa. 

vmARio cooPEm;ADÓR, da 
paróquia de Nossa Senhora da 
Saúde, a favor do Revmo. Pa,. 
dre Manuel Novàsqués. 

(Conclue na. 7."' pag.) 

Para meninos, 
JoveM e aclultos 
de ambos os sexos 
~JAGUAR• fa• 
brica'4oeurop6ls. 

Pouco depois, sen'ia. de ca
pe_Ião militar na França, du
rante a. ~de G~erra.. Em 

* .CASA FUNDADA EM 115% - RUA 24 DE MAIO, 80-90 • SÃO PAULO * 
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·crit_(C-\ C.inematografléa- da A. J.· C~ 
• COTAÇÕES• 1 

I
• BOM - Pode ser a!JS~tido por , 

todos, com proveito moral. 1 

BOM PARA ADULTOS ·- Po- i 
Orlenlação Moral dos Espefaculos . de trazer proveito moral tão S'l- i 

-- . · 1 ment'!l para adultos. , 
O DIABO E A lltULHER - ambiente europeu, nos fins do. posto deve o rilme ser restrito ACEITAVEL - Embora sem' 

Da. R.K.O., com Robert Cum-j século passado. Marecem reparos: às pessõas adultas de critério for- prov~i~ moral, pode ser v.ls".o 
mings e Jean Arthur, - As lu- a atitude levia.n.a inicial de um mado. por o os. 
tas de empregadoa contra os abu- personagem feminino, cenas de cotação: Restrito. ACEITAVEL MENOS PARA 
:sos dos patrõel! fornecem o en- casas de diversão, onde um "Don · CRIANÇAS - Idem. Pode ser 
redo desta com6dia, em que al- Juan" fa21 a corte a coristas, um CARAVANA EMBOSCADA visto por ad~lescentes e adultos. 
gumas cenas de praia, com trajes homicfdlo, e, fina!lmente, a apre- Da Paramount, com William ACEITAVEL, PARA ADUL-

' fortemente inconve,nientes, cons- sentação do vulto de um perso- Boyd. - Uma quadrilha de ma.1- TOS - Idem. Pode ser visto 
tituem motivo de restrição para nagem falecido, que embora po- feitores tenta arruinar uma com- tão somente por adultc;;. 
a.dolescent~s. dendo ser tida como fruto da panhia p.e transporte. Tirotéios, RESTRITO - Pode ser visto 

imaginação, pode, tamllem, favo- emboscadas e lutas são falhas só por pessoas de criterio for- i 
· Cotação: Aceitavel PI adultos. j \ recer a. divulgação da. doutrina apontáveis, aliás, comuns às pe- mado. 

espírita. liculas deste gênero e conhecidas MAU - Vedado a qualquer . 
DIVINO TORMENTO - Da Cotação: Aceitavel pj adultos. pelo público. público. 1 

l\letro, com .Jeanette Ma.e Donald dotação: Aceita veí. 
e Nelson Eddy. - Filme-opereta SCOTLAND YARD - D.a Fox, NOTA A A1; • • d J , 
cujo enredo se desenvolve em : - sociaçao os or- i 

-•-

Instituto Mo~erno 
com Nancy Kelly. - f; a história QUANDO A MULHER QUER na:listas Católlcos atende com o : 
de um ladrão perseguido pela po- - Da Metro, com Robert Cum- máximo prazer a qualquer infor- ; 
licia londrina. Com seu rosto mings e Bilhi Burkc. - Uma jo- mação sobre as apreciações l'i- i 
modificado por uma operação de wm atropela e mata um ciclista, nematográficas da 0.M.E. - , 
plástica, consegue passar por ou- deixando que outra pessôa seja Correspondências para a Caixa 1 

tro homem, enganando até a es~ acusada. O cara.ter falso de um Postal, 2851. - Na Capital, , as r 

CASA dos PRESENTES Ltda._: 
PRAÇA DA SÉ, 163 

SÃO PAULO dos personagens principais, a informações podem ser solicita, 1 
la rg o. Sã o f r a n eis e o, 6 6 

Ficcalizado pelo G·ovêrno 

DATILOGRAFIA 
'.'I'A.QUIGRAFIA . 

O Melhor Ensino Pe:o 
Menor Preço 

São 

posa do mesmo, com quem pas~ 
sou a conviver. A situação . d8.$te 
fato decorrente é bastante. criti-

aceitação do divórcio, com inten- das pelo telefone: 4-1718,.. · 

cavei, agravando-se aind!/., .quan
do, no final do filme, a sua pre
knsa esposa descobre o . .segredo 
e. concordr, com o ocorrido. ad

ção de novo casamento, tornam 
a película prejudicial aos adoles
centes. 

Cotação: Aceltavel PI adultos. 

. r.ütind,:i a idéia de d:vo:·clar-se OS QUATRO FILHOS DE 
i do verd;l.deiro marido. Peb e:;- À.DÃO - Da Columbia, com In-

grid Bergman. - A luta para 

-~{,,'i,'·. 
,-}f EV ANGELIIO 

Vendilhõe~ .do Templo 
NONO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

São Lucas, XIX, 41-47 Domingos 
4 DE AGOSTO 

manter íntegra uma família, Nãci será difícil 
ame,a.çada de desunião por uma · justificàr uma ila.
aventureira casada com ·um dos ção ,entre· a primel
filhos, constltue o tema deste fil. ra pâfftFdeste evan-
mc. Algumas cenas lnconvenien- gelho ê a últlm&, Naquele tempo, tanto que Jes_us se apro-
tc.i, e a natureza do enredo, ape- pois qu·e a Santa ximou da cidade (Jerusalem), v.en'do-a, chorou 

· do-o, com ele co, 
laboi:ar na difu9ê.o 
do Reinado de Deus 
que Ele vinha ins
taurar no mundo, 
não · se concebe pe
cado maior do que 
o deste. povo que, 
rejeitando o Envia,. 
do de Deus, tenta 
anular a finalidade 
de sua existência 
privilegiada. - Sua 
pena, pois, não po
deria ser outra. A 
m a is desastrosa 
destruição: sua ci
dade an-azada, sua 
nação desfeita. 

· d fim t tornam no sôbre ela, dizend·ó: ôl si tanibem tú, ao menos ' t>omingos nasceu em 1170 na rem a princesa de Lusegu!n, des- sar O corre 0 , - Igreja propõe · nos , 
· pouco recomendavel par,a crian- . t t neste ·dia . que é dado, conhecesses o que im-

pequei:ia cidade de Calaruega, posada do herdeiro do trôno. São JU!l amen e no mes- porta à tua paz! M·as agora estas cousas estão 
Castela. a Velha. Séu pai, FelL'C Domingos teve o desgosto horrivel ças e jovens. mo domingo estes ocultas aos teus olhos. Porque dias virão sôbre 

.<ie Gusmão, Grande de Espanha, de encontrar morta a Princesa Cotação: Accitavcl I>I adultos. dois fatos da vida . ti, em· que os inimigos te hão de c,ercar de trin-
pertencia à nobre familia dos herdeira de Leão. de seu Divino Fun- ·· cheiras e sitiar e apertar de todos os lados, e 
duques de Medina Sidonia N. . MADAME LA ZONGA - Da dado1·. - O des1·es-. ao querendo maIS voltar para Universal, ·com Luye Velez e Leon derribar-te-ão por terra, a 'ti e aos teus filhos 

Dias antes de Domingos nascer, a sua terra São· Domingos dei- El;rol. ,-. Uma ·comédia apresen- peito em que ti- ,- que estão dentro de ti, .. e não deixarão em ti 
sua mãe, Joana de Aza, viu em I xou-se ficar no Languedoc, na.que- fando com destaque as atividades nham o Templo de , pedra .sôbre pedra, .porqµe não . conhec.este . ó 
sonhos um cão enorme com a. le tempo molhado pelos Albigen-· e habilidades de vários trapacei- Deus aqueles mer- · .. t~mpo em que· fostéY:,yfsitàda". E entrando :,no 
boca luminosa. ! sec. Com alguns companheiros, i:os. Certas personagens menos ~ad·ores demonstra o .. templo, começou · a ~ . .x:iit.rlsar os que· Jiele ven-

Os pais de Domingos não des- iniciou sua Missão contra os pe- d!cretas· não chegam a assumir nenhum fervor reli· ·• díàm e compravam, ·d.li:eii#o-lhe·s: Mfü_hi1.é, casa. é 
cuidarart1 a sua educação. Ela reje3, e tão grandes eram os fru- gravidade, pela natureza mesma gioso dos maiorais · ca~a .de oração, . vós:(J'porém; flzesteif<·dela um 
foi esmerada quanto à erudição tos dela, que o próprio Papa a do. filme. Não convem, entretanto, d o Judaismo a o covil de lad.rões. E .t'Q'do,s os dias en.sinava no 
humana, e esmera.díssima. quanto autorizou oficialmente. São. Do- a· crianças e a adolescentes. tempo de Jesus templo~ -;_--.·" ' 
à formação religiosa. Com seis mingas, amando intensamente a · Cotação: ·Aceitavcl PI adultos. Cristo. -= Pois, o 

Voltando só b r e 
nós . 

anos, foi confia.do aos cuidados Nossa Senhora, pregava sôbre o fato de se aboletarem nos corredores qui 
de uri1 seu tio Sacerdote e com Santo Rosário e propagava ess,a ROMANCE NOS BASTIDO- .circundavam. o templo, .aqueles-. mE1rcadores. 
treze, foi para a Universidade de devoção. À medida que o Rosário Ma dos quais - como ,em geral das ·pesso_ as que RES - Da M<mogram,, com r-
Valencia, que mais tarde se mu- era mais conhecido e seguido, a jorie Main e Jack La Rue _ Em se dedicam aos cuidados dos bens da terra, -
dou par.a. Salamanca. Estudou heresia diminuia de intensidade. um circo entre as atividades de não se deviam esperar. preocu,ações de 
com afinco arte .retórica, rnoso- Furiosos os herejes combateram acrobatas que desafiam a morte ordem superior, p.recedfa de uma .cumplicida
fia e teologia. Dividia o seu esse fiel Servo de Mari.a, mas na- de criminosa dos sacerdotes a quem incum-para viver, se desenvolve o ro-
tempo pelai oração, penitência, da puderam contra êle. mance deste filme. Alem do in- bia o cuidado da casa de Deus. Os ministros 
estudo e visitas aos pobres. Ape- Uma cousa, porém, contraria- conveniente próprio do gênero, do Santuário estavam, pois, tambem eles 
i;ar do ser da grande nobreza, va São Domingos: era a oscila- há a notar, uma cena de embria- com os olhos mais· ·voltados para o como
vivia completamente afastado do ção no número de seus auxiliares. guês de um dos principais per- dismo da vida presente do que para o herois· 
mundo. Resolveu, portanto fundar uma sonagens. Não col'lvem .a menores mo de quem deveria colabar.ar com o Sàlva• 

A sua caridade se revelava cm Ordem, destinada à pregação, 0 adolescentez. dor na santificação das almas. ~ Num am-
todo, o seu esplendor, 110 cui- cujas características principais I biente religioso em que o sacerdote assim so , Cotação: Aceitavcl p adult6s. 
dadÓ com que seguia o prog-rcsso seri.atn a pobreza e a pregação, amesquinha e ra-steja, não há certamente -lu-
eopiritual de seus amigos, e re- e a de_voção ao Rosário. O Papa A PUMA,., PJ: TUCSON _ 1ninosidades espirituais capazes de entender 
11111.via a.s suas dificuldades. o Honorio III aprovou-a, e São Do- e aceitar a mensagem divina de Jesus Cris-. Aceitavel, pel:u~o Legião da De-
lft'1meiro que Deus converteu por mingos, .. leinbrandO'~.se do sonho ci'!ncie.". to. -,- E:t:s porque JerusalelllJ!ãQ conheceu a 
.intermédio de São Domingos foi de sua mãe, chamava os seus missiiõ" =dê · paz especialmente para ela diri• 
seu amigo Conrado, mais tarde frades de Cães do Senhor, des- PRÓXIMAS ESTR.f:IAS gida pelo Senhor Altfsi::imo. 
monge de Cister, e Cardeal da tinados a ladrar contra;~qs here~s. (Cota:ções da "Legião da. Não há crime sem castigo, e na proporção da 
&grada Cúria Romana. D · · " EE uu) cuJna. O crime do povo eleito foi monstruoso. "'' í: : cce~cm. - , . ..,. 

CRUZEIRO,~. DO ,,, . MONSTltO HUMANO Especialmente escolhido só e unicamente para O Bispo de Osma, Dom Diego 
de Quebec, edificado com as vir
tudes do moço fidalgo, colocou-o 
para Cônego de sua Sê. 

Assim, todos poderiam se edi
ficai• com suas virtudes, como 
com ele acontecera. 

Cônego Domingos era insaciá
vel IJ.a pregação. Ordenado pelo 
Bispo de Osma, acompanhou-o, 
em 1204, UUlllll, embaixada envia-

. -da pelo rei de Leão, para traze-

BRASÍL O preparar o advento do, Messias, e, acolheu• 
(Brutalidade, terror e descri-

Tosses, bronquite, asma e ção ·detalhada de crimes. 
moléstias das viàs respira- Cotação: Restrito. LÍR E PROPAGAR O 
tórias, os Srs. Módicos re- O LADRÃO DE BAGDAD 
ceitam o Xarope CRUZEI- Aceitavcl. 
RO DO BRASIL; não pro- DESE.JO - Restrito (pela "A 
tela a doença, combate o União", do Rio de Janeiro), 

.. LEGIONARIO ., 
mal. Em todas as farmácias I?LORESTA ENCANTADA 
e drogarias, - Lab. "VUG", Accitavel. l: DEVER DE TODOS 
caixa postal: 2175. l<'ELICIDADE rERDlIIA - Acei-

os CATÓLICOS , . 

...... 
Aqueles mercadores do Templo apa-

. rentavari1 ·uu'ra adesão à Religião de · Jeo
vá. Eram Israelitas. Não cumpriam, totalmen
te os preceitos da Lei; mas procuravam 
mostrar,se piedosos e mesmo auxiliares do . 
Culto, pois facilitavain aos Judeus os ani
mais destinados ao Sacrifício, bem como o 
cambio necessário para a aquisição da moe
da conveniente às ofertas prescritas. Sua 
atitude, po.rem, tíbia, sua religião "de me
tade" muito contribuiu para o desprestígid 
do Culto do Verdadeiro Deus, bem come: 
para o pouco fen'or dos mesmos fiéis. A. 
ponto do povo eleito chegar a renegar ao 
Messias <le Deus. 

No seio do Catolicismo não se dara. 
·oousa semelhante? Porventura não sacrifi• 
camos, por vezes, princípios em favor de 
certas pessoas cújar; atitl)._des e espírito 
só concorrendo para crea,r um ambiente 

• de tolerância tal que impede o esforc:o 
: generoso dos que se dedicam com ardur 

à difusão do H.einado de Nosi::o. Senho1• 
Jesus Cristo 1 

ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo 
Praça da Sé, 23 - 2.0 s.ndar 

Sala 215 

Indicador Profissional DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomeu 

Cirurgião-Dentista. - Radiologista 
Pela Escola de Farmácia e Odon
tologia de São Paulo - Clinica 
Dentária. em geral - Raios X -
Diatermia - Infra-vermelllo -
Coa,,"1.l!ação - Trans-i!uminação 
- Vitalidade pulpar, etc. -
Trabalhos por cartão, horn ou 
orçamentos. - R.. Martim I•'ran
clsco, 97 - Tel. 5-5476 - S. Paulo. 

Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

Rua Quintino Boc.a.iuva, 176 - 3.0 

Sala, 323 - Tel. 2-7276 

Dr. Carlos Moraes de 

Joviano 'I'elles 
-c-

J. N. Cesar Lessa 
Advogados 

Largo da Misericórdia, n.0 

Sala 904 

MÉDICOS 
Dr. Gil Celidônio 

1:'~·. Hugo Dias de 
Andrade 

Clínica geral e moléstias de 
senhoras 

23 Cons.: R. Li\Jero Badaró, 137 -
4.0 andar - Telefone, 2-2270. 
Rcs.: Rua · Tomé ele Souza, 55 

Tcl. 5-0565 

Andrade 
1 Partos - Moléstias de Senhoras 
Rua Benjamin Constant. :!3 -

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - Moléstias de senhoras 
Cons.: Rua Senador Feijó, 205 

,~-º andar - Prédio_ Itaquerê -
~el. 2-2741. - Res .. Tel. 7-1268. 
Consultas: das 10 às 11 e das 
14 às 17 horas. - Sábados, das 

4.0 andar - Sala· 38 - Tel. 2-1986 

Luiz Gonzaga Parahyba 
_Campos 
Advogado 

(Palacete Santa Helena) ,..... Praça 
da Sé, 247 - 1.0 andar - Sala 103 

Tel. 2-4951 

Dr. Francisco P. Reimão 
tff ellm eister 

Rua São Bento, 224 - l.º andar 

;_ Sala_.a • Tel 2•1543 - S. I'AULO 

Operações 
Residência: - R. Albuquerque 
Lins, 902 - Tel. 5-4156 - Con
sultório: - Rua Marconi, 34 - · 

6.0 andar ~ Tel. 4-8501. 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

Prof. de Higiene do Colégio 
Universitário 

Diretor do Sanatório "Vila 
M.1.scote" 

C011S.: R. Marconi, 34 - 6.0 and. 
Apart.0 63 - Tel. 4-8501. 
Res.: Av. Agua Branca, 95 ·-

Tel 5-~29 

1 O às 11 horas. 

Dr. Camarg·o Andrade 
Doenç.as .de Senhoras - Partos 

Operações 
Da Beneficência Portuguesa e da 
Maternidade de São Paulo -
Cons.: R. Sena.dor Feijó, 205. 
Tel. 2-2741. - T)as 16 às 18 hs. 
Res.: Trav. Brig. Luiz Antônio, 8 

Tel. 2-6031; 

Dr. Celestino Bourroul 
Res.: Largo São Paulo, 8 -
Tel. 2-2622 - Cons.: Rua 7 de 
Abril, 235 - Das 3 às 5 horas. 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
MÉDICO RADIOLOGISTA 

Rádio - Diag·nóstico Exames 
Radiológicos a domicílio 

Cons. :, Rua Marconi, 94 (Edifício 
Pasteur) - 2.0 and. - Tel. 4-0655. 
Res.: R. Tupí, .593 Tel. 5-4941 

S. PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
. GARGANTA 

HOMEOPÁTIA 
Dr. Rezende Filho 

Cons.: Rua Senador Feijó, 205, 
7.0 andar - Tcl. 2-0839. - Das 
15 à.s 18 horas. - Res.: Rua 
Castro Alves, 597 - Tel. 7-8167 

ENGENHEIROS 
Amador Cintra do Prado 

Engenheiro Arquitéto 

Arquitetura religiosa, colégios, 
residências coletiva.s - R. Libero 

Badaró, 461 - S. Paulo 

Dr. José E. de Paula Assis C O N S 'l' R U TORES 
Adjunto da Santa Casa - Ope
rações e tratamento das molés
tias de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua 7 de Abril, 325 
1.0 andar - Apto. 110 (das 14 
às 17 horas) - Tel. 4-75Gl 

. Res.: Tel. 8-2432. 

Affonso Butti 
Perito Construtor 

Estudqs - Projétos Orçamentos 
Construções. 

AL G.lete, 359 - Tel. 5-6719 

. Dr. Carlino de Castro 
Pelo cm·so de doutorado da Fa
.culdade de Farmácia e Odonto
logia de São Paulo. - Cil'Urgião 
Dentista diplomado em 1914. -
Ex-dentista do Liceu Cora.cão de 
Jesus. - Especialidades; Pivots, 
Coróas, Pontes,, Dentadm-as ana
tômicas e. sem abobada palatina. 
Consultas das 8 às 12 e das 14 
às 19 horas. - Cons.: R. Direita, 
n.0 64 -- 2.0 andar, sala 7-7A. 
Res.: Af. Barão de Piracicaba, 499 

S. PAULO 

TODO CATôLICO 
d. e v e I e r · o 

"._L,_EGI-ONÃF--JQ• 



.)'f ' 

i~I= 

Syphifis 
Rheumeti1rno 
Feridas em geral t 

cELIXIR DE 
.NOGUEIRA. 

Milheres de cmedoa 
11ií.o, o co111,ra-a1.tnu·ante A. P., 
BP_,;.;.uregard. 

• Retmi u-oo õOb a 1~rtsidênci!L 
do general Silva Júnior, cou1a11• 
dant-0 da, l." Região Militar, 1i. 

· , '"'ô m', l"ré&idl'lti~ da Repübllca comi:.5áo tl!w promoçõc~ do exór-
' :li;:.:,;:""-:, ....., !ló, no Palácio do citu r 

'iãQ conjunta do • 

f V 

- t.o ,nnd& o uú.m.ero de pessoa.s 
1 <tUfl &lllJU'ttra,m. o e;eu encenainen- · 

to no dotlllniO, dia 2•1. 

? O Pres!dentfl ~lo Va.rgai; 
"" realiza Ullla vl.a,gem a.o Pa
raguai. O Chefe do governo bra.
Eilelro talvez 8-ooda. tambem ao 
convite do governo de La Paz, 
para. vl.5itar a Bolivia,, 

FRACOS e 
ANEMICOS 

TOMEM 
VINHO 

CREOSOTADO 
ele João da. Siha 

Silveira 
GRANDE TONICO 

c!H,ta. e a hora em que isso devce 
ri~ i;e dar. 

N ô iji/Í 2'7, l.'ónfófflle COl:111111! • 

cacto de 0-ua.iaQU!l déixou-~ clti 
combater na fronteira ·do:; dom 
pai.sei!. 

... <K!Jtivcra.m presentes os srs. gc-
~~ltl · :Eurico Gaspar Dutra, Os
' :fal~ ·Aranha,· Salgado F'ilho, 

IS~ta.1M capaneme., gc11e1·a1 Mcn
{il),QÇa Lima, sousa Co:,t.a, titu
Ci!tM da:! pastas· da. Guerra, Ex
f&ior; Aeronáutica, Educação, 
Viàçã.o · e Fâzelida, respctivamen
kÍ; · Dulfe Pinheiro Machado e 

• ~gresoou da Argentina, che
gando dia 28 no Rio de Janeiro, 
o general Pedro Aurélio ele Gols 

Dr. Durval Prado 
Oculista 

prin1'.Ul, 1mjeitas à:; restrlçõeil de 
prioricl~.rle, devcrií.~ ser. li.<:encw.
dus para ex110rt..ação pelos pró
prio:; comicsionad-Os ou fabrican
tes nos -Estados Unidos, de acôr
do com a.a praxes jã esta.1:Jeleci
da,1 pelo govemo dos Estados 
Unidos. As autoridades consula· 

1 rcs americanas, no Brasil, pode-

i 
ri\o adiantar mal:; infonnaçõc:s 
aos in't€rcssa.dos." 

l ·,.._,, 

t;ente:; do Mini6têrlo do Trabl!lho 
demle que os me:;moo aJ'l!'C<;entem 
o certifitado rlo registo provi.só· 
lio a que se refere o a.rt. 1.0 do 
decreto-lei 11.0 3.095, de' '3 de 
nlRl'ÇO de 1941, ressalvadas 8.S ins
crições realizadas anterlonnente 
ao regimo instituido por esse d~
cretu-lcl. O praw para o rcgi:,to 
de todos o:; professores tcrmimi. a 
31 de dezembro do corrente ano, 
de acórdo com o disposto no a1't. 
1,0 do decreto-lei n.0 · :i.085, 

3 Visita o BBrasíl, o poeta por-10 
.. f,uguês Antonio Ferro, riue · 
veiu a convite do Departamento \ 
de Impreru;a. o Propaganda de . · 

Notícias 
do Mundo 

R, Senador P. Egídio, 15 
. Salas 513/H . 14 às 17 hs .. 

Telefone 2-nn 

· &r,rws· de Sousa Duarte, que res- Monteiro, chefe dó Estado Maio1· 
lionci~ pelo expediente das pas- de nosso exército. S .. Excia. re
,ú do· Trabalho e da Agricultura ; 
.mâJi>r· Felinto Muler, -chefe de 
·,Fb-licía, .. e ministro Joaquün Eu-· 

presentou o Brasil nas 
dc6 .comemorativas ela 
dênda ar&cntina. , 

solenida~ 
indepen-

. iálió, presidente da Comissão de 
~esa. da Economia Nacional. e Foi homenageado pela escolta 
;~m de comparecei· o mi- do Quartel General, o sr. general 
p.\Stl'O da. Marinha, que se acha j Maurício Cardoso, comandante da 
J,USentQ da capital, e o da Justiça, 1 2." Região Militar. 
_:~ doe.ça. Assistiu tambem à · 

• Esteve em visita à Bolivia, o 
::i,'lmirante Aristides Guilhem, mi
nistro da Marinha, 

e O Supremo Tribunal Militar 
condenou à pena de 8 meses de 
prisão, a vários dos implicados 
nC> crime de falsificação de ccr• 
tificados de l'Cservità.s. 

DECRETOS· LEIS 
ASSINADOS 

I 

now::i governo, 

, 1 Uru. grupo de acadé1111cos 

O s1•. Presidente da República j( 4~~ 
assinou um decreto na pasta da t 

Educaçã9 abrindo o crédito su- ~ 
plementar qe 870 contos de réis 1· 

destinado º· ajudas de custo, diá
riat, pas,".,;~ns e transporte de 
42 técnicos suiços que vão lecio
nar no Liceu Nacional do Rio ele 
Janeiro. 

Noticias 
do Brasil 

apresentou a candidaturn, do 
sr. Getulio Vargas para a vaga 
de Alcantai-a -Machado na 'Aca
demia Brasileira de Let-ras. O 
chefe do goven10 aceitou essa in-

1 

dicação, · cm vista do que o sr. 
1 O. Congresso El/carísl-ico de Menoti.. De! Piccl1ia _1_ ·ctiro~ sua. 

santos foi realizado com candidatura, para o prccncl111nen
grande brilhantisplo, sendo- mui- to da. mesma vaga,. 

~ue:'~~ ~:il:~~et~\e~~.~~t:iza~~ ; E ·,; M A_R7M_ .. --.~-., ª.·· _·_._N, ·. ·, '-~-·º'·:-,· ·s .. do a 7.ª Região Militar, que·'scrá n ,-f ... , 

doravante comandada no:· µ~ g<!- ~~ ' ·· -.i : ! 
neral de divisão. . 

1 

__ ...... ,. 
0 

.,..... -,,___,, -w.- .._ ....,, '4, (J,'~" •11,0•() ~!f.A~~ ' 

-; .. _.~EN_o."M.,,,_u .. .,N.,. •.• D .. , .. o.,,,, i ,~ Ns'"''o .. , ... H.".,.,.,N, """~_·""''c···""
1
';A.,":_ 

• Por dcéreto assinado na pas- , V v 
ta da Guerra foi a1)0sentado o·, GO R G"'AL'DE DO SUL BRASIL ·NOVO H A M 8 U R ili· . ·,, :;1s1'Al•A • "' " • · 

general de divisão Francisco Ra- ~-IJ~ MARQUEZ OE SOUZA_ ... • .. __ , ~'º ,, ".~.õ-'.'0 on<t~Ol..,:,..:_E~EPHONE _ -"'- 1 H ~ 
mos de Andrade Neves dó cargo --
de Ministro do Supremo Tribunal 

, • O sl'. Pl·esidente da Repú- Militar, o R 
blica assinou na ·pasta da Guerra, E X :T E n_ ·_·.. ..I . 
um decreto, removendo da E.scola. e l'or decreto assinadu n~ pas- 1 . ~ 
de Cadetes d? Rio Grancle elo Sul [ ta. da Justiça, foi nomeado inter- i --· ;..,._ ___ ..,; _______ .,.IJIIBI _______ .,,_ __ _ 

para a, de S1:io Paulo, o si·. Djal- vcntor F'cdcr;i-l uo Ter·ritório do 1 ·T}IS('.Ul{S.'O 1._10 Sº. Ga,ullr.. cedeu .w "u!Limat-um" 
ma Vidal. _ crc, o capitão __ O:;car PL\ssos. 1 - - -"~ 

J·:1,,mnéH ncn-ocütndo um acórdo, 
1·'.H UR·(;J-.llLJ,..· ' "' 

l ~t~
1~=i~ v;iu si: ~= · 

dado de Mo11tcra, tendo ai inci~ 
tado à vltó1·ia, os "ca~ ne• 
gr-as" que deveriam partir para 
a frente 011ienta!. 

2 IMPOTtNCIA -- O chefe do 
governo croata telegrafou ao 

st. Musoolini avi.sandO•O que não 
til1h.a. meioo para garantir. a vida 
do duque de Spolcto, novo rei 
dll croacia, e~ ele _quizesse ir 
tomar posse. 

3 MALOGRO -, _ o sr. Edcu 
afirmou que malograr:uü o~ 

planos do Rcich e que--o sr. Hitler 
lançará brevemcritc novas pro
i;osta.s de pa,1, 

4 INCORPORAÇÃO - As tro• 
pa~ d;l.6 Filipinas foram in• 

cJrporadas ás tropas doo Esta• · 
cios Unidos tendó sido crea.do o 
" Comando Unico das Fori,,-as Ame-
1·ica nas no Extremo Oriente". 

r::_ N,\()JONA.Ll8MOS - O gO• ,J . 
vemo do Chile decretou uma 

~érlo de medidas ·uaclonalista.s. 

A CRISE DAS 
IMPORTAÇõES 

l , pelo quo.l várias bases d;J, Indo-
• O Sr. Presidénte c)a Rcpú- 1 Cllino. .. foram cedidas 110 Japão. 6 ASSASSINI~ .,-: o sr. M;a~ · 
b.lica assinou um decreto-lei abriu- 1 O s1•. Winston Churchill falou Este, logo a,pós a conclusão elo ·normoy, dirigente, oocl;t!lsta, 
do pelo DIP, 0 ci·éclito de ZOO na sessão do dia. 29 na Gamara I acórdo, entrou n.i posse clcssas e ex-ministro elo gabinete Lcou 

o Esc,·itório de Éxpansão co- · co_ntos de réis, para serem dili- dos comuns para defender o seu l bases sem disparar um aó tiro. Elm::l, foi assassil1ado com uma 
mercio.l do Brasil, cm Nova York, trib~idos pelas e~prcsas cmema- · gabinetc das acusações que fol'a.m 0 0 Estados Unidos orden3ram bombo, c0Jocadt1 cm seu dormi-
deu a público O seguinte comu- tugrnflcas. brnslle_iras,_ prod~t~ras feitas sobre o pouco r1sultado que imcdiaLamentc o congelamento tório. 
nicado: das mclllorec pcllcul,a.s 110 ultuno a Ing·laterra tem tido com os seus dos fundos japoneses na Américá; 

"O Escritório de Expansão Co- ano. 3 depa.rtament,os de produção e extcndcndo a lista negra ás fir-
nercial do Brasil em Nova York -abastecimento. mas do Ext;·emo-Orientc .. cenclo 

7 VI81TAS - o sr. Ha'rry Hop~ 
kin, representante d.o prcsi~ 

dente Roo~evdlt, visita a.tua.Imen
íe a Rússia. 

vem rec:i:bendo pedidos i11sisten
rellll.ião o general Francisco José tes de importadores individuais 
Pinto,, chefe da Ca.sa Militar da para que "providenciem no sen
:E'residência. tido de facilitar a exportação" 

;-:·,Precisamente às 16 horas o j de certas matérias primas e ma
<Presidcnte Getúlio Vargas dava quinárias já arroladas pelo go· 
-inicio à reunião em seu gabinete verno dos Estados Unidos, como 
'de trabalho, conservando-se em artigos sujeitos às restrições e 
<!onfercncia com seus imediatos exigências naturais do momrnto. 
áUXiliares até cerca das 18 horas. Muito embora nos seja facil com

• O Sr. PreSidcnte da Rcpú- começa 0 sr. Churchlll por de- seguido pelo Çanadá, Inglaterra, 
blica assinou decret0$ pron10ve11- clarar que a Inglaterra. não é Indias Holande&aiõ e Filipinas. 
do ao grau de Oficial da Ordem . um país totalitário, mas apesar Em represália o governo Japo-
do Cruzeiro do Sul, o sr. Gulher- · disso todas as fábricas Inglesas nés ordenou tambem que fo_ss_cm 8 AÇORES - O general Ca1·· 
me Iriburú Roca, nomeando ca- ' 1 tem sido mantidas em funciona- embargados todos os ci·ed1tos . nrona, presidente ele Portu~ 
valeiro da mesma Ordem em 77 mento constante e. todo vapor, e americano~. ingJ.cses. canadenses,! gal, foi festivamente recebido nas 
de setembro de 1937; conferindo 

1 
i
- d . . fl . nue embora os três departamcn- filipinos e hola11dcsc3- Acore!l. 

por ocas ao a visita o cial ao .. ' -
Brasil de s. Excla. sr. Henrique I tos tenham tido alguns choques _ 

'_·. Terminada a, rounião, a secre; 
tà.í:ia. da Presidência da República 
-fórneceu a seguinte nota; "O 

•
1Prêsidente da República ;·euniu 
··êb conferência. coletiva. os minis~ 
'1.i.tos e altos auxiliares do governo. 
;'Durante a. reunião fomm trata
'~ () ljiscuLidos vãrios assunto!'i 

preender a situação arl.itiva de 
várias indústrias brasileiras ne
cessitadas de material:; america
nos, deve,rn.9,:1.,, it!formar que nc~ 
nhuma. facilidade será conseg·u1da 

G 
. . . t d R .1 .. \ por excesso de zelo de cada um· A GUERRA I Q TR.ANSI•'ERENC.:IAS - O si·. umazu, 1111111~ ·ro as e açoes ;, 

Exteriores e Culto da naçiio ar- dc_lc~_ cumpre fielmente a sua l Daladier. Bium. Rey11au~ e 
gentina 

O 
grau ele Cavaleiro ela ~1ssao, tendo sido todos os ser- , O ímpeto elo exército a.lemáo · Mandele foram transferidos ele 

Ordem 'elo Cruzeiro do Sul ao v1ços de abastec1y1§nto escrupulo- perdeu ii :;tHL intensidade tendo, prisão. 
$\". Alionso Hui:,, Gulnu/61\, 1,1;cm- sumente exccutaclof:. ,. 1 w última. s~in~na:· slclo-·pc~111enoi; 
bro c1,a. sua, comitivu.. Termhw. o ·sr. Churchill ecsa os avanços rcgrn~raclos. j O l'KN À m; 1\10& TE - M 

(dD major interesse pa11a, a econo
mw. .tl a. administração do pail;", 

r_:. . 

~011CIAS l\'IILI'rARES 

BÃLSAMO INDIANO 
Reumatismo, nevralgias, 

dores locais, caimbras, e 
tudo proveniente de friagem 
e umidade é combatido com 
o BÁLSAMO INDIANO, t 
muito indicado pelos Srs, 

• Jtegressou do Rio de Ja;nelro, Médicos o aconselhado pc, 
lfde ·sua, recente viagem ao :ml do los que o aplicaram, Nas 
'i'l:i!t,ia;o general Newton Cavo.lcan- boas farmácias ·e drogarias, 
tú diretor da Remonta e Moto- Laboratório "VUG" cai, 

• Foi a.ssinado um decreto-lei 
na pasta da. Educação, determi
nando que a partir de 1942, os 
alunos das Faculdade(! de F'iloso
fia. não ll()derão rnalizar o curso 
do didátic;i. simultaneamente com 
qualquer dos cursos de brÚ;harc
la,do, 

REGIS1'RO DE PROFES
SORES PRIMARIOS 

~~z:::~i:a:é::~res de po:a e:::~1~ 

2

::

5

· 1·ecomenclação ~~;::;:~~~~~I~~º~;11~:~~:;~~~ 
°",~o o país já estão organizando de qualquer repartição oficial no~ terino do Trabalho, baixou ins

..... "l'Ograma. das fcst-ividades que Estados Unidos. As 1·est1·1·ç·.o·cs 11"0 _,, " truçóes para o registro profissio-
·-~,.;,;,. promovidas cm comemora- obtêm cxc=ão de cspe·c1·e algu111~,, 
,....._ ~y u uai de professores primários de 

. ·ção ao ,~ <•.e Setembro. nem mesmo no caso de compras estabelecimentos particulares de 
\ para. instituições oficiais. As en- ensino, para conveniente execuçáo 
-~ Chcg_bu dia 30 no Rio de Ja- eoniendas de material de zinco, !l"" · dos artigos 1.0 , 2.º e 3.0 do ele-'. ""'"'º• a. ttnissã.o na_ val norte-ame- cobro e níquel, J'á nào l)Od,0 111 r- ~ ~ ereto-lei n.0 3.085. Determinam 
r.!,ca.na, e viajou a bordo do va- ser atendiclati de maneira nenhu-,. , as aludidas instruções que a ins-

· ~'l«_· · \1?,-rgcntlna". Chefia a mis· ma. Outros produtos ou m;J.térias 
• ., ,.,.\\ · crição elos mencionados ;11'ofissio-

~·J.}~::;•:::.,~:;:.,--;:~.,:.;:.::+::+::+::+;:+;:+;~:+:,.,-:•;:+;:+;:+;:+;:+;:+::•;:+;:+;:+;;+;J;:+;:+;:+::+;:+::+;:+;:+;:+;:+;:+;~: nais seja. fcila no Distrito I•'cclc· 
• ~ ral, uo Serviço de Icientil'icaçiiu :ff OS MELHORES PREÇOS ;:; Profissionu-i elo Dcpu.rtamcnLo NR-. :.~ " - '.i cional do Trabalho, e 1~os Estados 

'. f E_ A MELHOR QUALIDADE ;+; e Território do Acre nas delegas 
· · j!. -~ cias regionais daquele Ministé1:io. 
.-1• · ;: A inscriçá9 será feita no mesmo 
· · Presunto e Frios ·· Vinhos Finos, ~; livro em que está efetuando o 

-· ~" Frutas, Biscoutós e Bombons ~.: 1·et1lstro dos denia.is profel.:Svres 
· Gene-ros Alimenticioa {+; e auxillal'es da. adm!n!st1·ação es-

i: -~ EMPORIO MONTENEGRO i~ ~~~:~es~/::i~:~illlentos parti-
-:. :+q ;r Ü Ce!'tificadO de habilitação, a 
,; ·~ Rua Augusta, 1,559 (Esq, R, Luiz Coelho) - Pune 7·0035 :+: que alude ~ alínea "a" do art. ri MERCEAR A } j 2.0 do dccreto-1e1 n.º 2.02a, c1e 22 
\ 

4 
. I - AVENIDA ;+; de fevereiro de lD40, e alínea, "o," 

. ;'. ~ ,:, do art. 2.0 ela porl.uria mmlsle-

. \~ {!{V. Brfgadeil'o Luiz -Antonio, 2.098 - ( Em 'í'rnntc à ;+; ria.l • n.º :;.cm.-269, de 12 de abril 
"! ~ tgreja tmaculada Conceição) - Fone 7-5453 {, ele 1040, ~crá o que fór expedido 

;i1~ 'únicos distroibuido1·e.s da ::; ])ela rcpartiçào esladua-1 compc-
; :~ tente . 

. :.·.·: M'A NT E] GA' "B ANDE J R ANTE" :_:.•:_:_ A inscriçõ.o dor,; professores de 

I ,,__ d 1 Tr 9s; ~ 00 ensino superior, !\ecund,\rio e pro-
. . ..,aw.. e - n.g, • ,;.;J if': fir0lon~l. incluoivt comercfal, ·i;ó ·t . . . . ,:,,·' ,_... ;~ 

·,.1· ~~at·~~~~:f,~~:~~'!~~~~~;~~~~~~~~~:~~~;~;~~~~~~h~~~~it{ serâ felt.e. nM ~partições oom.p43-

primeiJ:a parle de seu discurso A.ssim, os alemães ;ivu1v;'.ll'!llll 

dizendô: "Repito novànl(:pte que na UCl'aniif; Bc.:;.;arabia e no se
não :;amos um est;l.dô to~litário, tôr fi11laÍ1d&l .sendo que continua. 
ma:; trabalhamos tão riwidamen- intensa- a, na:lalh11 pela, posse de 
t.e quanto possível para nos smoiensk, ktcv e Jitornir. 
transformar cm· uma organ!Z<1,ão A aviação teuta. bomb.irdeou 
para a execução da guerra total." MC>scou e Lenl11grado. 

A seguir, . passa a examinar a No Mecllterraneo a esquadra, in-
polltica. de importações da Ingla- g!esa travou batallla com a, ita~ 
terra, expondo ll, engrenagem das liana sendo incertos os seus 1·e
relações da Grã-Bret.anha, com sultados. 
os Estados UnidC>s, defendendo ao Foi repelido um aLaque it.alla-
mesmo tempo das afil·mações do no desfechado com aanchas-tor-1 

autoridadf.i' alemás da, zona. 
ocupad~. dR, França. institulram 
a pena. de morte para. os france• 
ses que auxiliarem os pilotos in .. 
glere~. 

sr. Garrow Joncs, que se criticou pedos à Ilha de Malta. 
em uma das últimas sessões do A "R.A.F." prossegue em seus lt 
Parlamento. Os aviões norte- bombardeios à Alemanha., cn-
americanos enviados para a In-1 quanto que a aviação alcn!ã, 1 

glaterra pois que muitos deles ocupada na Rússia,, não tem .ala- ; 
tiveram de ser conservados cm ' caclo a Inglaf,crra com a mc~ma 
seus cnvolucros por falta de apa- !nt.ensicladc antcrio:, 
relhnmcnto u.uxilü1,· necessário. 

Explica o SI'.. Churchill que esses A PENDf~NCIA f>Ji;Rú-
' SCIENTU'ICAMENTE 

;1croplanos destlnava:n-se à Fran- EQUADOR. 1 AS SUAS FERIDAS 
ça, a qual devido iJ, difcrenc;a : 1 

ele seus aparc~1os d? rádio e de I Apc1x1r ele terem sido v,\rÜ>.N • Pomada sccca1iva São Sebasliáo 
swt smLon1zaçao co,ocavam eles I l' 1 1 . , combato scicnlilicamente toda "' 
lllCSlllO/i c=s !Jl1rl ec; 1105 a.ViÓCG i VC,'.CS f CSlll!'ll l( m;, OS lJ ,aqnc:; to';· : Q\iolqucr afleccào cutanea com~ 

. _ lados que vmham se rcg1slrn 1100 '· 

cn_co_mcn a os. · ::,lll O a •rança entre· o Perú e o F,quador fizc-, Chagas antigas. Ec,;:emas. Erysipck, 
d d · r d I' 1 sejam, feridas em geral. Ulceras . 

foi vencida, a Inglaterr8: teve ram com que recrudescesse a luta · Frieiras. Rachas nos pés e nos seios . 
que ªtclta-lo~ bn~s ~ºt1diçoes em na. últi11Ja semana, reilüciando-se 

I 
Espinhas. Hemorroides. Que1mad11-

f
que oram a r ca o 1~ara. os oficialmente as hostilidades. i ras. Erupcões. Picadas de mosqullo• 
ranceses. _ _ As chancelarias do Brasil, Es- 1 e inscctos venenosos . 

Depois de tecer cons1cle1~açoes tados Unidos e Argentina 1.tnedla- 1 r ~ 
sôbre os serviços de produçao lJJl, tamente se movimentaram, sendo - "" 
Inglaterra, lançou um apêlo _aos que a Argentina lançou um a.pêlo SAO SEBASTJAO 
1ng'.leses, pedindo•lhcs pa1·a flce.• ;i.o Perk e ao Equador pedindo• aiçc:Atrv• - or1 •ouirM1A ' 
rem de oob1!av1so principalmente lhes a cessação da luta, s O Po D & f' A z.t II u; M 

depois de l, de se~mbro _ pois o Ambas as nações concordaram mm 
perigo de Invasão ,ainda nao pa.s- não só em cessarem as hostlltda-
sara e seria um erro pensar que des como deixarem aos governos • • • . 
os "Estados Uuldos e a Rússia da ,'.rgcntina, Btasl: e :&tados ~ 
vão vencer a guerra» pari! u ~ 

'.

1 

Unidos u. fncu'Jdade _de. marcar a 
Inglaterra . 

ACôRDO .JAPÃO-VICHY I o CAUTELAS. DO MON'l'E DE SOCORRO 
" - 1 uro - ,JOlAS USADAS rn BRILHANTES ..... 

A F1·ança, que tão a,grestemen• \ Compro pagando os melhores preços 
te se 01,oz à ocupação da Siri.a 

l'tua Alvares rente11-pelos ingleses, tendo sido mesmo 
necessária, :.t lfüB, lnva.sãQ pelan do, 203 • a.0 anrlar N Oel 1Monaco 
t.ropa-s dos generaw Wilson e De -..... -------~---,-------,.,...---~~-------~ 

.. 
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Car.ta ~rta ã1, Pn1S::Jc~-Je da Federat;~o 
l#llarlana de Santos , 

SOROCAB.A ~pel&~~.iJ;: 
l'eim- AW:steat,a~ JCJiio ~-.. 

. . -· . ,ta~ 00 ?i ~ ~-
~r<ezad& frmà (Jm 1,~: 'No~a tado, realieando, aqui e. a.c:oa, seria.mente, ne. obrigação qne te

mos de t~lhar pt.ra que "· de 
l!ll\o Paulo esteja à altura àas 
brilhantes t1•a.ãfçõeci da· terl'a ba,n
deirante e q\le marque na. hl&tó
tla. da Igreja o mnlor triunfo de 
No.soo Senhor· Jesus Cristo, em 
ru:issa Pátria, até 1942 ! Que os 
Congressos Eucarísticos :BraBilei
to.s sejam uma matcha ascenclo
nal de glôrfa ).quele que, num 
excesso de caridade, se fez ali
mento do.s hoÍnens. inventando a 
Encaristfa., -'-- prodígio de amor, 
prenúncio do Céu sôbre a terra! 

Con(tf'HH l::ucttl'Taflco 01o- DOBOS noa borlffl~ d) dar , 1'8lorr mo, 2 ue-- ~-~- . 
ce&.1no - Como é d-o domínio comissão d-e ~ o encar~. ~"' :·• · , . · 1 rrequentes · conllGàtMQões. 

Do Ba.ntoo a São P&ulú ~ tãi) 
púb:Jl.co, em Pl'eparação ao QotJ,. : go d& cons-egui.r do lllWO a illl-- . . .. \ 
isreSso EuetuistJco Dioe{lsano, . minação llaa faohadag das ca- ~n-o R:en9~ ~;: __ 
haverá na Igreja Ca.tedral d& sas, com a ca~ de ~ --: O &vma. ~. $àlri ~l'l.a 

Aindf. guardamos a. 1Inpres.%io 
~ (lo extraord!nâl-io ~ntecimen.to 
...te domingo paaia®! Nossa re
>Un.a. cotll!erva, a.inda, tudo quan
to nossos olhos maravilhados pu
t.leram obsenar, na~ oerim,mias 
tio Primelro Congre!lSO Eucarís
tif'o Diocesano! Que encunto no
"º descobrimos na p1·aía de S1.m
-tus. b€ijada pelas ondas do .Atlan
tk,J, quundo vimo~. ;,'Qbn, suus 
'tll'<"ias n10vedíças o magnifico al
tai". ~óbie o ·qual, eutre o ccu e 
a, terra, elevou-se Aquele qllf' é 
F,"temo e Imutavel, pai'a receber 

: s. glorificação de todo u111 povo! 
f ?.faravilhos; espetáculo o que 

i 

vi-esenciámos ! Porém, talvez sem 
ai,tecedehte na história, êsse· que 
uossos olhos não vit'am, mas que 

, ao.~ 11osso. s ouvidos foi nanado: a 
comunhão dos -homens. na Missa 
d" mi>ia noite, prolongand;J-::r, 

( qnando já ia alta a mad;-ug'lida! 
Por tudo Isso.. minha caru Irmã 
em Maria. Santlssima, envio-lhe 
o abraço caloroso das Filhas de 
Maria de Si'lo Paulo! 

A S. Excia. Revma. o Sr. Bispo 
Diocesano -, incunsavel apósto
lo elas plugas onde Anchieta e;
t'rC'veu versos à. Virgem .,-, jà en
viamos vibrantes felicitações, pelo 
êxito do Primeiro Congresso Eu
carir,iico, esplêndido triunfo de 
Jesus-Hóstia! 

sentimo-no~ feli2.es ao 1ad0 de 
nossa irmãs de Santos, formando 
mtn elas ime1i.su onda brancu que 
parecia ter trazido · do infinito 
t0strlus, cór do . C.\u. 

"Ecce quum bonum tt qua1n 
jncundum hab.itare fratres in 
unum". . . Que felicidade se pu
r1e1·mos reunir, em São Paulo, em 
1942, representantes elas Pi,ts 
1Jnlõe,~ de todo o Brnsil! Será, 
então o passo definitivo para a 
confedernção Mariana Feminina 
Brasileira! Cotno seremos for
tea, unkla.~ 1.:Jelos laços da fé, obe
·dccendo aos mesmos estatutos e 
tendo o mesmo modelo de vida 

c.ul'tA a distancia! Apenas uns 
vcüa4oe e montanàQ8 nos sepa
ram. . . Continue!DOI!, sob o QJhar 
de Ma:ria., eat-a umão ~, nasci
da. de umas raras v.i&ltas de cor
tf'21a, lltllrnizlou com o encetra
meuto do Primeiro CoRgresso 
Eucarístico Diocesano de Santos. 

Peço-lhe que apre.sente, ainda 
uma vei:, uo Exrno. e Revmo. Sr. 
Bispo nossos calorosos aplausos; 
que trnnsmita às Cônegas de Sto. 
Agostinho, às Irmãs de -S. .José 
e às de S. Vicente de Paulo. o.s 
e.gradec.lmentos rnuiUssimo since
ros das Pilhas de Maria de São 
Paulo pela carinhosa àcolhida.
que tiveram nos Co1égios Stella 

· Mari8, São José e Pensionato da 
Casa Pia; que fale. s suas labo
riosas companheiras de F;;dera
ção e a todas as Filhas de Maria 
d& Santos, de nosso profundo re
conhecimento. 

O fellz resultado ,!:is C0ll['. ;~
w~ preparatórios nos f::t:< 1:i:ns:u. 

Precisamos fuls orações de nos
sas Irmfis SantL-,tas pelo êxito do 
IVº Congresso Eucarístico Nacio
nal de São Paulo. Muito espe
ramos de suas valiosas preces. 

Henovando o meu cordial abt-a
ço e pedindo a Deus, Nosso· Se-
1111or, que continue den-ainúndo 
sôbre a cidade de Santos suas 
bênçãos, sou, em Marlá. Santis~..i
ma, sua humilde irmã d~ 

!.\ .. ~!'-~: ~::io ~tat'h~ua. f.'e1111ni~ . .., 
\~':"° :;, f•üula 

Sorocab.a. uma Semana E'uea- Ih.a.dos f.estões, cO'klc~ de :mí- Dioeesano ~. es~~ : 
rístka, de 12 a 22 de outubro dios nas janelas, para retrans- cer ~a. quota. ~ m~l)&:'~, 
do corrente anG. missão l'!os cânticos que sei:ão . ra cada paroqru~ ~I · 

l·e'·rausmitido 1 · PRD 1 ~ ·· u.ssm.i. sob,,,emarum-a.. \) ti:aball:M;i Sei·á pregador o ilustre ora- " · s >0'. : ' .. u- áTdw:> d.ecm.'I'eUl:e · ~ · 
dor sacro Padre F:v-arísto Cam- vindo-se d-e:.sa foi ma em todo gaa:i:M:•~ã& ~~ 'ª , 

pista Cesar, ptí.roco du Cat.e- o trajeto da procissão os citn-
drnl de Taubaté. Sua Revma. iicos frrailiados; e) imedrata Gr:mde Exposição c:t:a l!aco'lfi; 'l'. 
te1n Rido inufto UJH·eeia.do em organização do livro de Ouro Prof~ - Do u .. Dmewf '1 
todos os lugares do !<estado Plll ·para O ·comére:io e Indústria; daquele modelar e.stab~-. 
que tenha feito ouvir a smb pa- f) paI"t.ioiµação da co.rporação meato de ensino ~ó soú?), 
lavra infüunuda de mlssioná- musical do 7.º B. C. ten- bem.os q:ne pqr: OC:àsffio dó eoaJ.' 
rio . .Tá se sahe o nome de um do o sr. Major França ocasião gn,sso Euc~~ :Ow0,m1ii( 
dos orador·es leigos de nosso de oferece!' S(,u cano particu- em, O'Cttnb:ro ~ aq:~~· 
CougrPsso, que é 0 dr. i>aulo lar para prestar serviço de con- Escola, abtlrá ~dtosa líi:!:p~iv 
Sawaia, lente catedrático de d.u<;ào dos Srs. Bispos Vi- sfção ªcie.ntITTco • p.edagôg:lco.; 
Flsiologi:l comparada da Fa- sitantes,. bem corno o~ere~er-

1 

técnica, ontte os T"lS'ttaD:tas Po!-.· 
C'Uldade de Filosofia, Ciência .. ,; se ?ara obte~ do conhecido J_0 :· derão observu_r a o-rgal)h;s~; 
e Letras de São Paulo, nah_sta sr. 1 aul?, sua pa.rtic1- e a eficiência llo ffi'.lai:Qo trr~·. 

Dentr·o em breve daremos paçuo .11ª P,:opagan?a do gr°"?- fission31. Todas as 8ee-Çõas ~ 
novos informes sõbi•e os traba. d: cei ta:nen de piedade cris- r-ão aprese.ntadai! técitica e ~j-' 

ta; g) fe1 tura de grandes arco. s ticame.nte. Serr. ......... º e ...... ~.· _·s.·,;,,; .' 't·. l"ns tlr, ('omissão C'Hlll.rti.l e - - _ ... __,,. 
,::1:; L'omis:iues t>SJll'<'iu is. nas esqt'.!nas, podendo tal éons- co.mo ainda nã.-o se tu 1~, .: 

trução !1~ar, a cargo ~a~ Cllsas. ExP<>&ição do Catedamo .. ~: 
Ativicladei: cl:i Comissão cotne-rc1a1~ .qn; os sohc1~em.; Sé - :j: intenção do Re11ir~'l/ 

Cmmretmções · Marianas 

Ce11tral .. - :11ai~ unia. nrnnifw h_) _com_,umcaçao t·elat!va a. par~. Patlr,e ,Toão ~ Rl~ ~: 
lia Comissão Central do 1.º t.icipaçao do Revmo. Cônego retor do Oat • da éa.t.l'· 
Con1~1·esso füu<'ar·ísti<:o !'oi rca- Manuel Macedo, professor' do d.ral e a. d~ S ·, 

Seminário _de Siio Paulo, para R ' pe O • e • .~ 
lir-:nla; ·eom a Jiresença do sr. locutor do Con.,.•·ess.o,· i') decla- evma. o Sr. Bispo Díoeesà-.1 
l'r·0Bidc11te. mons. J<'i·ancisco "'' no reall ,., ....,_ 

ração de que o sr. dr. lente da '. ,. z ... · D<h~~nte a ~._. 
Anlôhro · Cang-ro, Jajor Abílio Universidade de São Paulo fa- ~1çao do material e da. ~; 

REUNUO ME~SA. L NA Cl)RlA Inúmero de música sacra cantado 
·. . pela "Schol.a Canto rum" da F'. 

Soares, v'ice-presidente e os rà conferência sobre a Euca- mzaçã~ desse ramo PJim<>râia)!: 
membros; major José ele Óli· rístia; j) part.icipaçilo de que de Açao Católica nos dla<J d4i;' 
vRira ],'rança, Ji'loriano Wey, 0 Padre Armando Guerrazzi, Congresso Eucanstteo, no ~ J 
refJ.reRentando o sr. Prefeito lente do Ginásio de Tietê dls- dlo da Ação Católica., tio.~~ , 

Hoje à.~ 10 ~'" cht manliii haverá 
reunião mensal, na Cúria, c!Os 
Presidentes, S.acretários e Tesou
reiro,; de todos as Congreg·açóell 
Marianas da Capital. 

Como foi determiliadD pôr S. 
Excia.,' Revma. Mons; Emesto de 
Paula, Vigário Geral da Arqui
diocese, o~ Secretários e Tewu
reil'C'I; devem levar seus rc.~pecti
vos livros. Os President.es devem 
lcv:u· a som:!' elos tesoufos espi
rituaL~. Todos os Presidentes de
vem cntrcga.J' o bilhete de pr('sén
ça, com todas as .. .informaçõe,~ nele 
inclicaclas. 

·Haver!. clunink a sessão um 

e. M. sob a direçã'.) doo Revmo. 
Pc. Ag·o~Unho Mendicute, s. J. 

NOVA SEDE DA l•'.C.M. 
Municipal, eap. Nascimento Fi- sertará sôbre O sacerdócio; k) da Ca-tedral. . . ·.·•·-.~{: 
lho; Ma\lro (vloreira, re[lresen- · 
lando o llr: Com. Atitõnio Pe- projeto elo grande alta.r que Grande Almôço a0$ ~-1 

será construido no largo de Episcopais -- Os Exmos. Sn·· · 
A Federação das Congregac;õcs reira Inúcio, Ja.nuú.rio Mento- S" 1, t . . B' · . . . "'º ;,en o; . participação do rnpos p1_-egent~ ao C.ong .... · . 

Maria.nas ~udou a sua séde para Til, J'eJJ1',isentando o Bl'. Seve- coro d e !ti s t E ¼. E i tt D 
o pi·écUo "Castelo"' à rna Conde I rino l'ei·eira. d.a Silva e o prof. 0 0 gro au a sseo · s- uucal'<i co ioe~ ~l 

Sarzedus ·nãq lOÓ. i Paulo :\fonte Senat, secre!ú.1·io tit'u, fütR cerimônias e na re- rão uma homêUage,m .$~. · .•· · 
, presen!ttçüo do i.lrama "Sa- da Eseàla ~ • ~1A: 

São ótimas as novas imtala-1 get·al. l•Jntre outros assuntos crum Misterio"; 1) por propos- l'0caba.:~ al~,do,·-Omso ~ i 
ções da F.C.M., com salas parai trut.ado,i, anotamos: a) provi- ta 1lo sr. Allilio soares a une- Dieté'tíca,.~. e .-n...r,.,i..:_·. 
conf.e rências, !Jara bibliolécu, !iara 

I 
déncias preliminarps parn a d _.......,., diata pintura 110 exterior ~ a.s pelas.·Sl'&I. ~ ~t 

jog·os e um amplo jardim. ornamentação tht cstaçii.o da Catedral; .realização da Se'™\- lá tna.ii. <re M'•JQ, Jihmiue ~,· .. · 
Brevemente será lnauguraela 8orncabana, ruas e largo Silo na Jll'(l1JUl'at6Ha do Congresso; e Van-da . . dos. 8aRtOB oi'er~. , 

oficial.mente est::i. nova sécle, cor,11 Bento; b) ohlen,;i'to rln nwlho- ln) arranjo artístico do altar; rão um grande ~ DO p", 
v. presença elo Exmo. e Revmo. ria il.t ilumi11a,:fto públiea; e) 11 ) notícia .sôbre a Exposição lúci-o Episcopal. Inte:ressar.t~( 
E;-. Arcebispo Metropolitano. con,;ccur:üo de• lt-1.reiros lumi- <los parumentos na_ Loja do notaJ.' é que todo 

O 
~ 

O ''CASO''., BOLIVIANO 
Sol, e o) declaraçao de Sua será executado pela ~ -
Bxcia. Revma. o Sr. D. .Tosé Protissio.nal, d-esüe a, ~i 
~arlos de Aguirre de que dese- ção, d-0 cardáp,jo .até o,.~. 

,Ja que Ioda a gente tome parte de se1·vãr. ·,; 
no Congresso Eucarístico nu-

cr·istií. e rigorosamente cat.ól!ca ! · (Conclusão 1.a 8.0 p'.lg.) tro ''(•Ollll;lot." n,vClllll'Hl,,:Hiú, 
dçi 11::tm'cza nitidamente mili-

OS NEGóCIOS DA ElOLIVIA ma extrao.relin:íria e siooera. Grandiosa Cone~ di( 
Crianças - O CIÃilgi'e81:!0 lilueai 
rfstico Diocesano dar.l oportu. · 
nidade à gr~ manif~. 
çõ~s de f~ e reli~ -1 
t6Uca. , ,.''!:f 

Que força representaremos nu teirame.nte influenciado pelo 
sociedade! Pod~ní ela resl~t!r it capitalismo e, por ele, já serla-
11ossa moda., aos nossos costumes, mos uma colônia americana. 
no Imperativo de centenas de mi- .mspero a sua última palavra 
mares de consciências moldadas para partir de avifto daquí, 
no.~ sãos princípios da veZ'dade!ra afim de dar início à obra de 
doutrina católica? Filha.~ de Ma- salvação da Bolívia e de todo 
rin. do norte ou do sul, de leste O continente suJ..amerlcano da 
ou de oeste, todas hão de S€ dis- t influência norte . americana. 
tingulr pela vida piedosa, em opo- Dentro ,de., muito,. pouco tempo 
SIÇfiO ll0 mundani~mO da moderna ,'seguiremos O exemplo dos OU• 

sociedade. 1 tros pnises e então, com um 

NA ALEMANHA manifestaçüo de fé, . 
tar; BERLIM, 23 (U. P.) - O 

'1:e~·ceiro - que O exél'e:ito adido it legaçüo bolivil\na nes
bo!Jv1_ano _mant~m realmente os ta capital, sr. José Sllavedra 
se'.1s 1dea1s nacwnalistas e _re~- Suarez, esüi à frente dos ne
p1e'.~ª a or(lem legal const1t111- , g. ócios da Bolívia na Alema-
( a. nha. 

INFORMAÇÃO DO GOVERNO OS NEGóCIOS DA ALEMA-
DE B'ERLIM. NHA NA BOLIVIA 

.,:oi· 
BERLIM, .z,~ (H. T. M.) LA }1\l\'Z, 23 (U. P.) - .Q 

Por ora, temos pensado numa único chefe supremo, salvare-
!'<))rox!maçiio, c,a.cla vez maior, en- mos o futuro da Amér.ica do 
!.m as PiM Uniões de nosso Es- Sul e daremos lnício)i uma ~r;i 

Uma informação oficial, desti- secretário da legação lia Ale: 
nada ao .esti'angeiro, anuncia manha nesta capital, sr. ·wo1r. 
qÍ1e .. o mit)l.$,\.1'? plm1ipotenciúrio l gang HollN, assumiu a direçiio 
do, ·J~eit•1h.'',,l1ª Bolfvia já dei- clog negócios alemães na Bo-

CASPA 
Quéda 

dos 
Gtbellos 

de depuração, de órdem e de 
trabalho. 

xou La Paz. lfvln, 

Até breve, senhor· ministro. 
(a.) Elias Belmonte'', Governo Arauidiocesano 
COMUNICADO DA PRESI
DÊNCIA DA REPúBLICA 

(Conclusão 1la 4.• pág) 

'l'Rl:--.'AÇ.~O a ravor dos Rn. 
LA. PA7,, 2~ (U. P.) - o I PP. Luiz de Faria Cardoso e 

presidente! d:.t Ropública, por Antônio Júlio Távora. 
inle.rmPdio da, secretaria par- PROCISSÃO a favor da pa. 
ticular, expediu hoje o seguln- róquia de Apu.rüclda elo Norte. 
te comunicado: PIA BATISMAL a favor do 

"A secret,arla particular, por I sanatúrio Esperanc;a. 
instruções do presidente ela AUSENTAR-SI~ ela Arquidio. 
Repl1blica. e em nome do go- oese por vinte lliUS, a favor do 

1 

verno, em fa.co de publicações Revmo. Pe. Clemente Dettmar, 
da imprensa que assinalam os S. V. D.; por oito dias, a fa. 
nomes de vários militare.: d&t.1· vor elo Revmo. Cônego Paulo 
elo o, faz constar: Florênc lo de Camargo; por 

Primeiro - Que, conforme cinco dfu.s, a favor do Revmo. 
docnnientos hoje publicadoi,, o Pe. Arnakló Szelecz, ó. S. B. 
minist1-'0 da Alemanl.Jà na Ho- AB,TURAÇÃO, a favor da pa
lívia, estava complicado num rôqU:ia de Nossa Sen1:tora Au
movlmanto nw·olucionário de xiliadora, 
carat:e.r nazista, Q.ue d,iv!a ser 
encabeçadu pelo major Elias 
Belmonte; 

(28·-7-1941} 

COJ\IT88IO DF. Ofl11Af"l, a 
J'avor dn paróquia do Puríssi
mo Col'n(tto de }faria, de Do
mingos de Moral:.;. 

(30-7--1941) 

VIGÃRJO COOPERADOR, 
tia paróquia de Nosaa Senhora 
de fü1tima, a favor dos RR. 
PP. Eduardo de Calinier, .João 
Demarty e Henrique Mayna
dier, 

CAPJiJLXO da Escola Domés
tica, a favor do Hevmo. Pe. 
Hilarião RPmmerswaal; ela 
Pensfw "Santa l\1ônicn ", a fa. 
voi· do Revmo. Pe. Angelo Sca
fati, s.s.s. 

PROCISSÃO a fav.:ir da pa
róquia de Noasa Senhor.a da 
Penha. 

R~guudo - QUl' OA ()hefes~ê 
oficiais detidos e atualmente 
entregues à justiça militar são 
actWlados de participar de ou-

PLENO USO DF.1 ORDENS, RITUS PARVULORUM a, fa. 
por quJnze dias, a favor do I vor da paróq.uia de Santo Iná
Revmo. Fret Zeuo Roehr, O. cio de Loioh1, de Vila Clemett· 
F. :M. tino. l 

' 

Domingo último - ocupou-o 
microfone da PRD-7 que 
\· em gentilmente auxiliando a 
cruzada propagadora -do Con
gresso Eucarístico o sr. prof, 
Paulo iVlonte Serrat. S.S. hou
ve por bem apelar cJ)ara os sen
timentos piedosos dos ouvin
tes no despertar das energias 
católicas e com o fim de ha
,ver por parte d~ l tóê!os a maio,r 
cooperação, pois, tambem pelo 
lado social muito ganhará So
rocaba com franca hospitali
dade aos que· nos dias do Con-
g1,esso acorrerem a UQssa ci
dade, tornando-a ma-is- conhe
rida. Propôs o estímulo do 
romparccimento de mais de 
so.ooo fiéis ú procissão elo nú
l!H'l'o na demonstração de 
amor ti Deus. 

- Prosseguem entusiásticas 
as manifestações de apôlo .ao 
l.º Cong,resso Eucarístico de 
Sorocaba. 

Agradecimento - A exma. 
sra. d. ,Toana de Oliveira so
licitÓu-nos a públicação de tres 
graç.as alcançadas por meio de 
São José. 

Federação Mariana Diocesa
na - Esta entidade diocesana 
distribuirá neste mês a sua 
circular n.0 49 dando novos 
esclarncimentos sõbre Ereção 
e Agregação de Congregações 
Marianas. 

Congregação da Doutrina 
Cristã da Catedral - O órgão 
diretor do Catecismô ParoqumÍ 
<la Sé na sua reunião mensal 
ele julho fez sail' o 1.0 número 
do seu Boletim doutrinátio e 
m!Qrmativo. .t!1 <ilr1gld-o e orp.. 

~ssim é que:·l'~tl,r-sa,á, e~; 
maIS pompa.. e ~P~ .. -a; ~
gnífica conaent~o d~ criaJ>(' 
ças católicas da cidade, :uo dol:·. 
mingo de enc~ .-.,. 
Congresso E12-Carfstlco ~·· 
no., s~~ aer-est!klo o ~{ 
de. crianças i:laà demais -~ 
qtnas da Diocese, às qua:ls ~ 
til. solicitada par.tk:~.. :~ · 

. Obra das Vocaçõe~· .,._ ~. 
nova foFD:lA ~ i,ealJ.ltadlo ~ 
Obrll. 11:a D:iooesa s~;. 

Cada ntícl:eo terá dora~ · 
seu estan&rte, cada ~-$111&, 
distintiv-0 e dip.loma. Em ~, 
das !tS . cidad~ é magojf'41G •L 
resultad-o alcanÇatlo. oom. ~
trabalhos attv.a,s da~sa ~· 
tante obra d-io.cesa:oo. 1ila •· 
qu-e sustenta o s~ 46-1 
Soroc~a e 08 sem~ 
~afores d& Síio Pau:lo.11op~· 
lSSO que COllStitlle tle:v:er -.i· 
penoso o auxHio d~nlAld•: 
por todos os oi.t;<,lleQs a W' 
im:po1:tante Oblia. ,., · 

OURO 
e PRATA de qualqullt' ü• 
pécie. Antes.-:de vender MU. 

OtJ:RO ê de SeM pniprio ln,, ~ 
te&!Qsse co,aauttar os nônOe. · 
l)reços. · A'\lal iapves ~ · .: 
Também compr,o prata, deO.: i,' 
tadui!.as e ouro baixo. Ra ri 
São Bento, 549, 1,0 .ndar • ': .· 
ula 6, pJ'óxlrno ao la1190 Sh-.. ; 

· Bento, - Sh p:. .. 1- . ·· -- ~' 
_________ .,., 

------------------·· --· 
, -• - - - - -

CasirTI irás 

Só na 
Brins, Linhos e Avia n, e nto·$ 

V N 

CASA 
Largo Sao Bento, 40 ... (S. Paulo) 
DAS ESPECIAES A 

• os 

A L B E R;rt::o 
-, Rwa, Ff"el Gaspar~ 39· Ql~:tsâtitos) . 
SE N H ORES A,"L. F A 1 A.TE S ,?(;·--~-~~-~~~~-.e----~--..-.i~lili'lil!llil--~~~-~-~~'iiliililii~---~-· ~----~-.. ~ .. ~ .. ~·-~-~--.!!e!í .. --~··· ~~~~- ,· 
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.lA frente Russa y -~ 
~.-,---

Deney Sales 
;:~f 

~;,;·e;:;,-~~é""--<::·~---,!'!1-=!S!e"-""'•"'•~--,i3e!2.'.ess,,,.-""='=·,,.,~===es· ,,,,,,,.,,,.,=="===-""'· -----===J . ..-.•==e;,':::,,:,--.-~,,-"~·!::• =~-"':,,,,.,,,.,~-~..,~-·~'!'"c;;-•___,.!!!"""!_"' __ "'•;;'!·:"""""· "'!"""""''!""'~"!'!"'""!!!"'rryrzs!lll_ "!__ O :danço das t.ro1ías alemãil na Rússia parece não cor-
Af;fO XV - 1 SÃO PAULO, 3 DE AGOSTO DE 1941 1 NUM. 464 re,;ponder aos planos nazista!<. Há muitos dias já o comando 

o ''caso I! 
i alemão anunciou a queda de Smolensk, e até hoje a situação 

naquele setor continua indefinida. 

bolivian 1 
Tambem na Ucrânia o avanço alemão é lento, e na 

frente de Leningrado a ameaça à capital báltica dos soviets 

O I ainda não se concretizou, apesar do abundante noticiário a 
re!>peilo. 

Entretanto, não se pode concluir daí que .o Reich tivesse 

·..c·r-tnscre';re1rtos 1sem comen
tál'ios o importanth,simo do
cumento publícado pela irn
pr.eusa dí.c'í.ria sôbre a situaçfu.1 
na Bolívia. Trata-se de uma 
carta diiigida ao representan
te liipl-omático do H.f'ieh em 
La Paz por um ex-ministro dP 
Flstado boliviano refugiactn em 
Berlim. I;: f:ídl co.nceber a in-

fracassado. Ao con trárie, os fat0s parecem d-emonstrar q11e 
teve sôb.re as medidas r1nísti- ser divulgada, uma carta assi-1 jarei att" af far{, a viagem a encarui<;a<la resistência .russa, conceatrada na linha de 
cas qn{' o gnverno do país vi- j nada pelo major boliviano acompanhado de outro, durnn- uefesa atu<Ll, pode desmantelar-se a qualquer momento, desde 
zinho tornou n.os últimos dias.

1 
Elias Belmonte, remetida de te todo o percurso. Recebemos que seja ela rompida, se os russos não p,repararem cuidado. 
Be-rlim ao ministro do "Reich" os planos pormenorizados doR sarnente a retirada. 

/ 

ESCLARECIDA A TRAMA ,nesta capital, sr. Wendler, re- locais de descida mais conv& . . . . 
REVOLUCIONÁRIA NA I velando a existência de uma nientes. Isto me convence que - f.i. certo que a~ prmc1pa1s vantagens que os nazistas fº~e-

BOLíVIA [ conspiração para derrubar O tanto v. s. como O seu pessoal rao tirar do confl1to referem-se aos supnmentos de_ ma er1al 
governo p ,recomendando a rPalízam um traballw gigantes., d~,. bo:a e .1~etróleo. Nesse ponto é que o ataque alemao parece 

LA P A7,, 23 ( U. P.) - O eclosã.o do surto subversivo [ co para a conclusão dos no~- ts,. fi aqueJado. , 
governo d11 BoliYia entregou para meados de julho corrente. sos planos e parn o hem lia I De fins do verão ~10_ começo do outono amadurece o 

J'.luência Qtie esse documento hoje à imprensa do pais, para É o si:guinte o texto da car-' Bolívia. trigo nos campos da Uc.rânia, de forma que as· tropas alemãs 

. Segundo_ se noticiou •. em Loni:lres e nos Estados ·u nldos, 
Hitler teria a intenção de derrubar o regime instaurado na 
Rússia, colocando sôbre o trôno dos Czares o príncipe Luiz 
Fernando, neto do ex-K~tzer. 

O príncipe Luiz Fernando, que -conta atualmente 34 anos 
de idade, é casado. com a grã-duquesa K ira, segunda filha do 

- g!·ão-duque Cirilo, antigo pretendente ao 'trôno dos Romanoff, 
a -quem sucedeu seu filho, grão-duque Vladimir, cunhado do 
príncipe Luiz Fernando. 

Napoleão tambem d:istribuiu trôr/,s aos seus melhores sol
dados, mas Hitler não perece igua: ~ iente feliz em St)a tenta
tiva, pois a primeira experiência - a elevação do d-uqwe de 
Spoleto ao trôno da Croácia - ameaça fra~ssar porquanto 
o novo rei não se decide a tomar posse de seu pais, dados 
os perigos que o ameaçam, 

Contr·olará Hitaer os 
América católicos d.a 

· :Í',J um pouco difícil entender- Ja. Que se dara com a estru
se o que está. nas entrelinhas tura do Catolicismo se os ca
ctos raciocínios de Douglas tólicos da América não pude-

. Muller, que se têm no Atlan- J·ern enviar mais dinheiro para 
tic Monthly. O sr. Muller, an- a Europa? Hitler e Mussolini 
tigo adido comercial em Ber- fazendo pressão sôbre a Igre
lim, e professor de ciências ja de Roma, pode,rão extender 
econômicas na Universidade ele essa pressão aos católicos -
Deuver, 'é de opinião de que não só dos Estados Unidos, 
o Santo Padre tudo fará para mas tambel!l da América Lati
preservar as antigas liberda- na? Fará a Igreja Católica, 
des dos católicos, hoje sob o para salvar suas propriedades, 
jugo dos ditadores. N.atw:al- e as vidas de seus chefes, um 
mente, esta dedução não é compromisso que compromete-

nei:n nova, nem estranha, por- ria a nossa segurança, seguin
que o Santo Padre tem sempre do os Católicos Americanos a· 
agido por essa forma. "Se Hi- sua Igreja? 

!~!:e v~n~!~ i\~~lle~u~:io;ina~~ Para um professor de c1en-
o Vaticano, 0 Papa, a máxima cias econômicas, o sr. Muller 
parte da Igreja Católica e a rev'ela UJ)l lamentável conheci
f;Ua organizaçiio central"'. Faz I n:enl~ <:e histfü·ia. El~ pode
então numerosas perguntas, na nao ignorar como d1t8:dor~s 
para as quais não encontra I do passado tentaram muttl
respos-ta e não essas pergun- mente fazr,r do Papa um vas
tas que ~leixam o leitor perple- saio. Deveria ao menos co~ 
:iro, não chegau<lo a perccller nhecer o fiasco de Napoleão. 
0 que havia na cabeça do sr. Uma vitória nazista seria iudn
Muller, enquanto escrevia O hitavelruente um golpe profun

.a,rtigo. do desferido cOl!tra a libe:rtla-
Por quanto tempo a Igreja de da. Igreja mt Jiln.r0-pa, mas é 

Católica estará ainda em cem- psuco verossímil que Hitler 
nições de def-end:er-se? pergun- fosse mais bem sucedido d-o 
ta ele. "Temo que usando de que o primeiro dos Bonapa.rtes. 
uma pressão brutal Hiüer po- O sr. Muller não diz claramen
derá reduzir o Papa ao estado te conhecer o que ele conside
de um prisioneiro involuntár-io, ra wmo embaraçoso· para a 
e tolher as atividades da lgre:, Igreja, mas Papas já têm sido 

presos por homens cruét-s, e a 

18m. E PltOPAGA.R O 
Igi'eja viv-e e cresce. O Papa 
s:emi)re seria Papa, mesmo pre-
so ou exilado. Os catõ-licos li-

116 LBGIONARIQ •• vres fariam tudo J)axa libertá
J.o, mas a Ig;reja não cessaria 

1 J>11UB l>E $.ODOS de agir. O trabalho das Con· 
... 

gregações l)O{le B1in' suspenso, 
, U G-4.~J~Q -~ !1 ~~§ .. ~~~ ~ea-
-' 

ta: 1'omo especial nota 'do que clevt>riam ,mtrar na Ucrânia nas vésperas das colheitas que 
"Excelentíssimo sr·. dr. Ernst v. s. me escreve, relativamen- fornecem n trigo· su.ficieute para alimentar a Europa, Mas 

\l.'.:cndlei·_ Estimado sr· e ami- te, aos elerner,tos jovem; uo o avanço aessa frente tem sido lento, e o amadurecimento do 
go Tenho o ptazet· de acusar exérciio_ Na 1•e&lidiide, semµ1·e trigo_ que :H, proces;,a, r,o~sibilita a sua colheita. pelos russos, 
o r·ecebitnento tte :ma intei·e:i- cont.-, t!Olll ,, cun.:u1-so deíi:s e ou a queima ü,,,; .::ampcn; de cultura, se ameaçadus de caírem 
s,,ntl:' carta, na qual me cornu- se1·âo, sem d[1vidi1 ,;ly,;ma, o~ ,,~i:l mãn,i no•; nazista:i_ 
uica :HJ mivida<leil que v. ll. e I que mais éfic,entemé1tte coOfH:- M,i;;e ra,o. e a po:rnihilidall,, da tleslHih;iío clP todas as 
o pessoal d,i sua leisaç:1.0. jun- rarão ha yr·ande obr. que leva- insíalaçüe:s 1las fabrica~. metalú,rgicas, ü po~o;; petrol!feroa 
tamente com os nossos amigos 

1

. 1·emos a termo em nossa pá- tnwsrormal'ium, assim em muito menos, a viLória que Hitlel' 
civ.is e militares bolivianos, de- tria, ' - oliti1•esse na .Rússia. 
sehvolvem em meu piiís, 'com 'Po,r-110 a llizer que 0 necC's~ú- J>orisso, SC' bem que com todas as probabilidades dfl uma 
tanto êxito. l'io ªº"·i.r· COU1 l'U!)irit'Z, llOiP () 1 • ., mais ou menos próxima vitória, Hit er pcdera ver a campa. 

Os amigos de \Vilhelms!ras- momento é opol'tu110 para a 
11ha reduzida a um fracasso, pela desproporçfw eutl'e o esfors:o se disse.ram-me que, pqr infor- a<;ilo. ft pt·e<'iso anular o con-

mações recebidas de V'- s., apro- trato para a vencia do .. wol- o sa<'I'ii'icio exigido:,, e as vantagens aufe.ridas, 
xirna-se o momento de desfe- fram" áos Estados Unidos 0- 1 

char o nosso golpe,--'afim, de li- pelo menos, anular substancial. 
bertar º meu país do seu de- mente os acôrdos paraª venda. f!! re1rns·!;·ê~,m~ de:: 'ti@tructt 
bil governo, assim como de do estanbo holiviano aos J<êsta- ! · · :;,1 i;;i · ..,Jii,ii,7-
suas tendências capitalistas. dos Unidos e à Inglatena. 1 rel~t~~a -P@f ~@r~~~ist~ 

Eu vou mais adiante ainda, Quanto à entrega, das nossas ""' .. _ -
pois julgo queº gol-pe deve ser linhas aéreas aos interesses da ame-r;ca[fl)O 
fixado l_)ara meados de julho, "Wall Street", nada mais é do 
que considero a época mais que uma verdadeJ·a traição à 
propícia para tal. E rep-ito ser nossa pütria. No que cJi.z res- Acaba de chegar aoo Esta-dos em aviões, inutilizou o esforço 

Unidos, por via aérea, de Lisbôa, alemão. esse o momento mais J,>ropício, l)eit.o it "Standard Oi!", que dá. 
o jornalista americano J. Yin- O aprovisionamento feito por porque, pelas suas informações mostras ele tantas ati1·idades . - • b P .- . N 
drwh IJara. rece er o 1em10 a- mar é d-ificil, porque a ent1'ada ao Ministério elas Relaç.ões Ex- em prol de uma solução honro- ,, . 

- cional de Reportagem consegm- do port-o está constantemente v!-teriores de Berlim, vejo, com sa para "restaurar o crédito 
m uito prazer, que todos os cõn- da Bolívia", não posso quali-

1
° cok':11 ° -l d relato do cerco de To glada pelos "Stuka.s" e "Mes-

- ruc . serschmitds ". 
sules e amigos de toda a Bo- ficar esse fato senão como Yi d . h é d t d 
lívi-a, especialmente nos cen- - , 1 0 . . n ric correspon en e a 

açao cnm nosa. esde a minha B ,· t 1 u ·tect p . r . d t· 
tros que nos são mais chega. breve passagem pelo M inisté; 11s o m . ress e ~ta es i-
dos Orno S de Cochabamba . nado para servir Junto as forças 

, c o - , rio, venho comb~tendo estas em avanco na Africa. do Norte. 
Santa Cruz e Beni, prepararam manobras. Que afa em entre- · 
o ambiente e organizaram as gar O país aos Estados Unidos, Ao chegar naqwila região já 
nossas forGa.s oom habilidade sob O pretexto ele um auxílio se iniciara a ofensiva alemã que 
e energia. Não hesito em afir-· 'fi·nanceii·o que nunca c11egará! parecia destinada a reconqu!star 
mar que deveremos concentrar Os Estados Unidos continuarão tudo o que os ingleses tinh.am 
nossas forças em Cocha bamba, a sua polHica de antes: con- tomad::i aos italianos. Assim 
já que ,esta cidade sempre me- seguir grandes vantagens em Yindrich juntou-se a um dos úl
receu especial atenção. Sei, por troca de minguados emprésti- timos comboios que seguiram para. 
interméd-io de algans amigo.s, mos, dos quais nem sequer po- Tobruck via terrestre entrando 

l t . · deremos dispor. pouco anws dos alemães terem 
J~~ :e: ~: ~Be~:: ~~ ~:~~~: A Bolívia necessita de tra- cortado a estrada de E.ardia. 

Embora consigam gêneros e 
agua suficiente para que a guar
nição não passe fome nem sêde, 
a comida é toda em conserva e 
a água fo,rtemenle clorada. 

Acresce a· isso o calor e as tem
pestades de areia e a quasi im
possibilidade de troca de efetivos. 

Contudo os australianos prova
ram que é possivel resistir ao 
esforço conjugado de tanques e 
de aviões. 

,ra alguma molestados pelas au- batho e disciplina. Devemos A cidade, bastante maltratada 
turidades e que µrossegu-em col)iar, me13mo modestamente, pelo cerco anterior dos britanicos 
realiz.ando os seus exercícios o grandioso exemplo da Alema- e oru:te tiuham se renclido milha- Segundo O jornalista, 

0 
Egito 

nha, desd= "Ue O naci'onal-so- res de italianos ;a.pós curta luta, 

Uma prova càbal do espírito dil. 
guarnição são as constantes sor
tidas que transformam os sitian
tes em ITTaeados. • 

noturnos. lv!ais ainda, vejo qne ~ "' 1 não poderá ser atacado enquanto ciaJismo chegou ao rx;lder. encontriwa-se na.que 9, ocas1ao 
já foi acumulado um bom nú- guamec!àa de algumas tropas a guarnição de Tobruck conti-
mero de bicieletas, o que irá Esse famoso trata<l-0 de Os- australianas. nua1• resistindo no flanco das tro• _ 
facilitar sobremaneira os nos- iria Gutierrez , com uma nação Foi essa pequena guarnição, diz pas alemãs. Julga Yindrich tam
sos movimentos, à noite, pois vizinha é um verdadeiro crime. Yindrich, cujos membros tinham bem que a guarnição poderá re
os automoveis e caminhões fa. Tilo logo dominarmos a situa- tido no máximo quatro meses sistir por muito tempo, enquanto 

.. zem barulho. Por isso tudo, sou ção, este · sel'á. um dos primei- para aprender a manejar O fuzil fôr _suprida de material. 
de parecer que, nas próximas ros assuntos a serem revistos. ou a metralhadora, que susteve "Se fosse fornecido material 
semanas, deveremos agir com Quando no governo, e com o a primeira ofensiva das d_ivisões suficiente, que lhes falta, os aus
muito maior cuidado do que no apoio de meu bom amigo Fola- blindadas alemãs". t-ralianos poderiam cortar as -li
passado, afim de afastar toda nini, foi feito O possível para os esforços alemães para re- nhas de comunic,a.ção do inimigo" 
e qualquer suspeita. Deve-se, impedir a conclusão desse tra- tomar a cidade foram gigantescos termina o jornalista provando-se 
portanto, evitar reuniões e as tado. Torna-se claro ~ue O ~a- mas inúteis. assim a falsidade da lenda sôbre 
instruç~ deverão ser distri- moso chanceler ostna é lll· A guarnição, inferior em nú- a irresistibilidade aos tanques 
buidas de pessoa a pessoa. Conclue na 7.ª pagina. 1 me!'o, em tanques, em canhões, alem!í,~s. 

Naturalmente, a iníqua en
trega do Loide Aéreo Bolivia
no ao imperia-lismo norte-ame
ricano redundou num inconve
niente para nós, pois eu ten
cionava assumir a direção des
sa -emprêsa, imediatamente de
pois de minha chegada à Bolí
via. Este incidente será. sana
do, pois o avião em que via-

mo que a Santa Sé se veja 
privada de auxflio financeiro. 
Teria o sr. Muller esquecidc 
Atila, e outros bárbaros im'a
sores? 

:ti; difícil perceber-sé o que 
o sr. Muller entende por pres
são que atinge os católicos da 
América, compromissos que 
prejudiquem a · segurança da 
América, no caso de seus ca
tólicos seguirem a Igreja. In
sinua acaso o sr. Muller, que 
o Santo Padre chegaria a pe
dir aos católicos da América, 
que trais sem o seu país? Há 
alguns anos apareceu no 
Atlantic Monthly, uma série 
de artigos que afirmavam que 
os católicos não podiam ser 
fi-éis cidadãos dos Estados Uni
dos, porque deviam ter uma 
realdade ma.is elev'ada para 
csm o Papa. Os artigos lem
bravam os de mentalidade da 

Semana [ucarístic~ em Jun~iaí 

Klu-Klux-Klan. l!l do mesmo Encerrou-se dia 27, com grande solenidade a Sema.na Eucarística Paroquial de Jundlaf," 
estilo a campanha que se in· j da qual o nosso cliché ·fixa um aspecto: a multidão· aglomerada na - praça fronteira à 
smu-a conw uma ameaça para Matriz, por ocasião da oenção do Santíssimo Sacramento, no seu encerramento, Sôbre ~ 
os cat~llc91 _ :iiw-ta.:.a~os. _ tr~SQorrer elas oQs:Jqian las clal'.eqaos detalha~ l!Qtjolál'lo ~ p~~o f!WllOJ'9• 
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And& sendo ~lstribuida i.úna 
brochur-a, aparentemente impres
sa nos EstM\os Unidos, i;e bem 
que escrita em português, na '}ual 
se assev~ra que o Catolicismo, o 
comunismo e o na,zismo são so11-· 

dárlos na obra de à'.?stl'1!1ção da 
democracia, e que, portanto, a 
famosa quinta coluna outra coisa 
uã.o é, senão Ulll!L vanguard:i ca

tólica. 

e 
Saii:o Padre condena a polltlca rellgio~a do ~t-0 ReãcfJ 
o6ogia a situação da Igreja nos Estados Uni«lof~ 

Essa· brochm., torpi,,sima j{, fni ! 
clandE'stln11,men1e ilepoditacia na 

1

1 

caixa elo correio 1\é• vál'ia,, famí

lias católicas. 

* ll: evidente a confusão que êsse 

.. Não nos surpreendem os co
mentários irritadiços que a 
atitude do LEGÍONARIO com 
relação ao nazismo desperta 
entre os que declaradamente 
se manifestam fa vera veis ao 
eixo. Há porém uma certa ca
tegoria de católicos que em
bora viva a talur _nu Corpo 

Santo Padre Pio XII que abai
xo transerevemos, Proferiu-as 
o Santo Padre por ocasião do 
encerramento do IX Congreeso 
Euca.ristico Nacional realizado 
na América do Norte na Cilla
de de Mlnneapolis. 

o grantle espanto que lhes cau, . nidade decaida para o egoismo 
sava a tremenda for~a ·das 'e o pecado. · 

Depois de aconselhar 
tema pa,ra diecussão no 

águas que deacem pelo Rio O espírito de sacr1fício pre
Misslssi:t>i. Iiá uma corrente cisa combatê-la. Vossas parõ
mais forte de negro paganismo qufas se multil>füiam; :YJ}esas 
que· hoje inunda os povos le- os colas e colCgjos e . múvel'ilÍ' 
vando na sua caudal destrui- dades se aollam ,replet9s, flg,. 

como d'ora jornais, magazines, fitas rocem vossas assoginçi'.ieH ju~ 
setor de cllle,ma, 1·ompendo as bar• vonJ11, voss&i ubl'~s sol!Íais ;te, 

de Sous Membres tão astueto
eame~, q.u-e se to.rna àHl-~,u 
medi:r o al.e::ume dessa carni a
nha das fo.r.ças do maL 

E ~ a mats ania-r~a de 1-.o, 
das as tragéfüas ·---- pais e u,,,_,fl 
oa.tfüi(,Jgs, com grande triste ;,a 
para os seus corações, , :ío 
obi-igaQos a cont-emuíar o 1" ·l'i· 

. ~o, que oad.a lUfl. s,e torna rn,,J~ 
· sweáçador, do qae soos íHL>?it 

e o,i nuios de se~. trfüo,· fl, 
quern privados oa lier.rn<;a ,-te, 
1,'f\, que aímojavam ,;,i\i-t,t,u:c.·, 
dur pawa ele;;, 

"Na nossa homfüa dã-r,,:~. 
coa, como vos deveis lembr,a, 
Nooso côração paten1al enviou 

. t1ma pal:'l.vra especial d e e :m
forto e de encorajamerto 

impresso pode c_ausar nos espíri
tos incautos e desorientados. As

sim, pois, para se saber qual foi 
seu .autor, bastará apelar para o 
famoso 'princípio de que devem 

l 
àqueles cuja fidelidade.a Cd1'

. to os. está forçando a trilh~i' 
o. doloro~o caminho da Cru.z. _ 

; '·:/. 
ser suspeitados da autoria de um. 
crime aqueles a quem o crime· 
aproveitou. A quem aproveitou 
ess~. confusão? Apenas à s<;}ta 
protestante em cujo nóme os 'fo

lhetos são distribuidos? Ou, ain-
da, ao nazistno, que .assim cncon
tr2. um modo sutil de desacredi
tar completamente todos os boa
tos refJrent:es à quinta coluna? 
Quem, pois, dey,e · Be( 1usP,;eitado? 

* ·,, 
Evidentemente, não de(iuzimÓS 

l . . ., ' 

daí ·.que a refe1'ida,.;~eita não seja 
· ~~utorn,,!. do~ .. r.;11iê"t'ÔÍ.' . ~ffas 11ão 

seria es;a ti,·.ún!ca vez em que o j 
nazismo se se2~e de seitas;0:J)l'Otes-

.. ,fântes cÕrii~stl'Ümeritbs 'ãê ;ção. ~ 
Àui~ .. o prot;;tantismó, pela pró
prm -1,.,tn1tm-a de seus princípios i 
e pela total de.;a:-ticul:J.ç,.o de sua 1 

organização hierárquica. está fa- 1 

dado a ser joguete dooil de toda_s 
as maçonarias e quintas colunas 
que existem sôbre a face da terra. 

* (Conclue na 2.a pag.) 

FALECIMENTO 
DE S. EXCIA. REVMA. D. 
GIOVANNI MARIA ZONGHI 

Segundo o telegrama expedi
do pela Agência Stefani, rece
bemos a triste notícia do fa
lecimento no dia 8 p.p. de S. 
Excia. Revma. D. Giovanni Ma.. 
ria Zonghí, Arcebispo de Fa
briaro (Itália). 

S. Rev'ma. era presidente da 
Academia Pontifícia de Xobres 
Eclesiásticos. 

Este prelado, que havia fes
tejado a alguns dias seu 91.º 
aniversário era o -último sobre
vivente da Côrte de Pio IX. 

Pronunciando em Lil\e 
{França), diante de S. Em. o 
Cardial Liénart, professores e 
estudantes das Faculdades da 
Universidade Catõlica daque;a 
cidade, o panegírico do Revmo. 
Mons. Emílio Lesue, reitor da 
referida Universidade, . Sua 
Excia. Revma., Mons. Dutoit, 
bispo de Arras, depois de re
tratar a vida do saudoso prela
do, traçou considerações <las 
mais oportunas sôhre o papel 
das Universidade's Catôlic.a.;. 

O MESTRE DOS MESTRES 

Insistindo s-ôbre a profissão 
de- Fé de que as UniversidaJes 
Católicas se ufanam, S. Excia. 
lembrou as palavras do pró• 
prio Mons. Li;isue: "0 que faz 
a força moral e assegura a 
esse respeito (a superioridad:e 

Aspecto de uma impressionante mani
festação católica nos Estados Unidos. A 
cruz monumental domina todo o ambiente. 
A multidão se comprime, numerosa, em 
G;norme anfiteatn:>. Bandeiras estreladas re
pres·entando os Estad<:>s da Federação sim
bolizam a solidariedade de ·todos os ame
ricanos. E no centro, em perfeita ordem, 
realizam-se as cerimônias, constituindo ,:> 
conjunto um espetáculo grandioso. 

C,:ingresso: Eucarístico Nacional dos Esta
dos Unidos, realizado em São Paulo e Min, 
neápolls, em companhia 'de S. S. Pio XII, 
que fez uma alocução diretamente aos con
gressistas, no encerramento do Con-
gresso. · 

Essa fotografia foi ti.rada quando Sua 
Santidade, então ·cardeal Pacelli, Secretá
rio de Estado da Santa Sé, esteve nos Es
tados Ul)idos, e visitou o Sin,o da Liber-· 
dade, símboló' da liberdade americana, que 
aparece no segundo plane. 

Ao lado vê _ _ S. Em., o Cardeal 
Dougherty, legado pontifício ao recente 

Místico de Cristo, faz coro com 
os simpatizantes dos régulos 
totalitários, sentindo mais as 
marteladas que este jornal des
fecha no nazismo que as ma.r
teladas desferidas por Hitler 
contra os católicos alemães e 
das regiões ocupadas. 

Chamamos a atenção dessas 
criaturas tão estranhamente 
Fensi,eis para as palavras do 

da mocidade daquele citado I reiras da compostura e 
Congresso '· o ·sacrifício . de cência, e solapando os 
Cristo e a importãncia do sa- mentos da cultura e da 
criffcio pessoal''. diz· o sobeni- ção' católicas. ' 

da de
funda
educa-

no Pontifice: Sômente um jm'em ou uma 

COMO ESCAPAR DO 
PAGANISMO 

jovem com espírito. de sacrifí
cio ·- íamos acrescentar. he
róico espírito de sacrifício ~--
podem escapar a essa inunda

"Os primeiros exploradores ção ". 
registraram em suas memorias 

Viveis num pafs Gm que a 
tradição da liberdade humana 
vos permite praticar vossa Fé 

síYel Testemunha e de um juiz I a anarquia das doutrinas e a 
iafalivel. Aqui todos reconhe- licença dos costumes, eis ai a 
cem u1n Mestre, o Mestre ver- ft>nte de onde emana o in
dadeiro, o Mestre dos Mestr,~d, 1 comparavel zelo ern prol do 
o único que ensina a plenitu,ie ideal do ensino superior cató
da Verdade, aquele que é ::3e- i llco. Entre tantas. obras, ~r3.n
uhor de todas as potências uo <101:1 e necessárias, aquela que 

sem obstáculos nem peias. Vos
so principal inimigo está den
tro de vós mesmos - é a ten
dência natural da nossa huma-

Grande 
llomem. E é po,rque esse :\ies- reuna uma elite de estudautes Promovida pela Federação 
tre deve ser escutado mais católicos, ao redor de me<.;tres do Apostolado da Oração' da 
que todos os outros e antes de Que pa.rtilhem, pratiquem e ali- Arquidiocese de São Paulo, 
todos os outros, que estão aqcd cercem sua Fé, é sem dúviàa, realiza-se no dia 21 de setem
os nossos alunos". de todas, a mais indispensavel. bro próximo, com as ben.çãos 

Descon_hecer a Deus é faier , do Snr. Arcebispo Metropolita-
A RAZÃO DE SER DA da ciência um ídolo e condü- / no, uma grande Romaria dos 

UNIVERSIDADE CAT_óLICA 1.ar-se às trevas e à escravi- Apostolados da Arquidiocese 

Essa vantagem, aliás, é a ra
zão de ser da Universidade 
Católica, o estimulante impe
r-ioso de um zelo que para a 
levar a,vante, não recua nem 
desan:iina deante de nenhum 
obstáculo e de nenhum sacri-. 
ficio. · 

dão. ao Santuário do Coração de 

A Cl~NCIA E OS PRECEITOS 
DO EVANGELHO 

Jesus de Itú. 
Esta Romari:i. será em co

memoração ao 70. 0 aniversário 
da fundação do primeiro C8li· 

A_o contrário, a ciência está I tro d,o Apostolado da Oraç-ão 
mais segura de permanecer , no Brasil na cidade de Itú 
ciência ~uando se mosti:a doei! j1 

- erigidd em Santuário Cen'. 

impar, dá Universidade Cató- A preocupação de poupar à 
lica, razão da escolha dos jo- juventude a . familiaridade 
vens católicos) a preeminên-J com os mestres do erro, que 
eia incont€!Stavel dos professo- escondem o Deus de Luz;_ a ex. 
res e estudantes de nossa Uni- i periência da vida universitária 
versidade, ê que eles se sen-1 e dos perigos que apresentam, 
telll em _preaen~a ':de uma . ill..-vi- mesmo. .J)ara· os ,melhores, com 

à doutrma e aos preceitos do tral, - e para render graças 
Evangelho. 1 ao Sagrado Coração de Jesus 

A atituçle que o Evangelho I por este grande dom concedi
or~ena aos católicos, de res-1 do ao Brasil, implorando-Lhe, 
peito total e contínuo da Ver- ao mesmo tempo, que faça 
dade, é exatamente a que a l multiplicar-se os Centros d,o 
Ciência exige dos seus adeptos. Apostolado, cada vez mais ater-

(Con~lue na 1.a pãg.) vorados, por todos Oli recan-

forçam essas fortalezas da mó
ralidad-e e da . religiiio, sern as 
quais nenhuma nação pode as
pirar à paz e· à prosperidade". 

Pro~segu_indo, S, S::i,ntidade 
fez uma sentida queixa contra 
o ,nazismo, com as seguintes 
J>ala vras: 

AS PERSEGUIÇÕES DE HOJE 

"Mas não . deveis esquecer 
que pertenceis a uma Igreja 
cujo Fundador e Chefe foi 
açoitado, escarnecido e cruci
fioado, e que seu Corpo, que_ 
é a Igreja, como sempre tem 
sofrido perseguição, está seu
do hoje perseguido em alg;uns 

tos da nossa Terra. E tambem 
para suplicar as bençãos do Co
ração Divino de Jesus para o 
IV Congresso Eucarístico Na
cional de São PauJo, a reali
zar-se em 1942. Aproveitando 
a ocasião, os romeiros presta
rão uma carinhosa homenagem 
a memória do venerando Padre 
Bartolomeu Tadei, fundador 
daquele primeiro Centro, em 
1871. 

Em Itú haverá Missa Cam
pal; procissão e grande reu
mao na praça fronteira ao 
Santuário, falando notaveis 
oradores. Nessa ocasião terá 
lugar a consag.ração do Cora. 
ção de Jesus, e, a seguir so
lene "Te Deum" e benção 'com 
o Santíssiro Sacramento. 

Todas as solenidades serão 
presididas pelo Sn.r. Arcebui-

MEMBROS DO MESMO 
- . CORPO, 

1
1

__ _" São e!;te.ii, ~eneriÍ.vefo -·t.; 
maos e amados filhos, mdn
bros do mesmo Corpo de Cris
to, como vós, Afravés <!o Sa
cramento dos nossos altu.res, 
o mesmo Espírito de Vida t8m 
alimentado as almas düles · e 
as vossas. Si são chamado:: a 
sofrer pela Fé as do,res 'fí;;i,:itS 
e as angustias· morais da I'ai-

xão de Cristo, não tê'm a1es 
um direito especia.l à simpa
tia e às orações dos outros 
membros de Cristo? 

"Quem sofre, que eu tambem 
não_ sofra?" (II Cor. XI, 29) foi 
o grito elo coração de Apóstolo 
dn São Paulo. Este grito de
via achar éco no coracão de 
cada católico verdadei1:o, um 
éco que, como a voz do Ap<is-

. tolo, não se quebra contra as 
paredes estreitas erigidas pelo 
homem, mas se propagH. Jlüi' 

tod~s os recantos da terra em 
que os membros do "corpo elo 
Cristo estã-o sofrendo e pas
sando privações". 

a 
po Metropolitano, quo convidou 
todos os snrs. bispos da Pro,
vfncia Eclesiástica de 8. Pau
lo para· assisti-las. J<J desejo do 
Snr. Arcebispo que se fat;am 
representar nesta Romaria to
dos os Centros do Apostolado 
da Arquidiocese. 

Dois trens especiais conduzi
rão os romeiros, um de 1.a e 
outro de 2.ª classe. As passa
gens serão postas, à venda nos' 
.primeiros dias de setembro 
custando 10$000 as de 2.:1. e 
18$000 as de 1.a, clat;se, ida e 
voltà. 

O Revmo. Padre José Viscon
ti, Diretor Geral da Federa
ção, faz público que podem to
mar parte nesta Romaria, que 
é de finalidade puramente ro
ligiosa, os membroo do Apos
tolado e demais devotos d-0 Uo
racão de.Jesus, 



J.;1 K G I Q N A R t"'ô 
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> s,: ~;, ';i:•in&.~ ~nuo ! ~ 
:":..~~~~~=~~·~-~; .. :.~: .~,~;:: ·'·.iô'~r~Jte~v~st-+?1,;·:,iifill \ ': Como Presidente d.i "-.ç~o 'catéi-

1 ica, sentí intenso júbilc ao· ler os 
dois excelentes opúscul,::i:, que o 
Revmo. Pe. Valter Mariaux, ~- J., Di
retor do Secretariado Gerai das Con· 
gregações Marianas de 'l'!o~a, publi
cou com os títulos de "thefes" e 
"Cav~leiros de Maria". Gr.iças a 1,1m 
gesto de inspirada ·sabedoria d,::i 
Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo Me
tropolitano, as relações entre a Ação 
Católica e as associaçõe$ "al.lxiliares 
já foram definidas de modo lapidar. 
O documento em que essa delicada 
questão foi solucionada é qualquer 
coisa de imperecedouro e intaTigivel, 
representa mais uma diretriz do.utri
nária e prátic.i que se funda em r;;i
zões imutaveis, as quais nada há 
que r~tirar ou acrescentar. De acor
_do com esse do.cumento, a Ação C.!· 
tólica só pode lucrar com o desen
volvimento d'.is associações auxilia
res, que não· são para ela apenas v,i
liosas colaboradoras mas precios.i se
menteira de membros. E, por isto, é 
com antecipada satisfação que con
templo os frutos ma_gníficos que os 
dois livros do eminenté Diretor do 
Secretariado das Congregações Ma
rianas em Roma p·roduzirão nas fa. 
langes marianas do Brai;il.' 

1 

•,:_ ·1,:c.'.'.:.;1;10 CATóL!CO COM! 

tc.,)f:OVflÇÃO ECLESIÁSTICA 

g;;íos da prop<)ganda liberal tim!;ra· · 
ra·m em inculcar ·nos católic,os uma 
visão incompleta .,.... e portanto erró
nea - de seus deveres. A ignorân
ci;i religiosa aliada ao pouco aca
tamento à voz dos Papas e dos Epis
copad,os, permitiu que essa µropagan. 
da se infiltrasse insidiosamente no 
espírito de muitos católicos, até mes
mo dos mais preparados e fervoro
sos. E, assim, uma flexão geral se 
fez sentir, que teve como c:rnsequên
cia o cultivo das virtudes que pode
ríamos caamar (embora impropria
mente), ·passivas, enquanto as virtu
des ativas eram postas sob silêncio, 
ou injustamente denegridas. ' 

C(lmpro.mete a c-xistãncia ,;10: corpo 
inteiro. Qual dos dois o mais de~i
dioso? Qual o erro que CQm mais 
cautela se· cjeve evitl\,r~ 

1' 
l.?.r,tlac;ãa e Atl!ninistração: 

:,·nc1culada Conceição, 59 

'l'Gir~i'one. 5-1G36 

Caixa l'ostal, 2849 

Assinaturas: 

;~JlÜ • -: .. "' <> ~ <I o .i 

c~xterior ., .... lt • 

~__:;,. ;ut!~;u l~ • 

exterior ... 
~::r,,(Hne1:u .::1 \'ulsu .... • 

airaimllo •• 

1,;.;:.:,ou \ 2,;sooo 
ssooo 1 

1:1sooo 1 
'.);:300 
:3400 

l?ogarnos aos Hossos assinan
'i::i::~, t·o1un11iear(nu a n1uda11ça 
J., :;,,us endcre,:os para a Cai
cau. L'uc;(;Ü, 2s,1~. 

, ANúNCIOS 

' 
- _.,_._ 

Não publicamos colaboração 

,;e pessoas extranhas ao nosso 

~;uwiro de redatores, 

O Ll!GlONÃRlO tem o má- l1l 
~;fnw prazer em receber visitas 

1 
i,ê . .1ns1 a lações de :-ma redação 
,, ol'lcina, mas pede que nilo 
1Jejam :is mes1mts feitas nas 

2as., :lar;., e 4as. feiras, por exi
sênclas do serviço. 

.t~A CSCOL:A DE NO§SO$ 

INIMIGOS .•• 

J'(, nfw P. a prlmelra vez que 
dJ:1nia1uus o a.simuto: sendo 
, allie:almeui.e diversa a finali
dt:.rle visada pela Igreja e a 
t;Cte o ri pelas seitas contrárias 
G Igreja, daí se segue que os 
m cio,s ;,,i empregar para atin
gir''t.a(s 'finalidades/devem ser 
t!nnbem. radicalmente divex'. 

sos, sú podendo haver entre os 
mesmos urna semelhança me
l:ameute acidental. Esta refle
:i::ii:o. que surge logo à prirnei
:e·a vista. mais e mais se con
í'ii'ma. quando se vai aprofun
dando o assunto à luz ria dou
·;1·in,, católica, tal como. é defi
,liclr, 1wla autoridade da Igreja. 

Ora, como todos sabem, exis
íc 111, .atualmente .. dois grandes 
iuoy inwntos anti-católicos a 
,, 1H,rtt.r 110 Brasil, a respeito dos 
.-: ,:ai:s jú se manifestou a auto
>1.la,k nl:lesiú,stica: a,; campa
··,úcts JJ.n>tc:,t.2.utos e espirita. 
i'~:;le;-; doí:s movimentos usam 
,1 e urna mesma tática em seu 
:;iro:;e1i1 ismo, tática. que consis. 
i.o. '"m ])l'irneiro 1 ugar, em ni"to 
:·.ü,~a;· abe1'1.arnente a Igreja, 
'º• depois, em Cüllfundir-se, as
·;:uta 0 sonateil·a mente, quanto 
,-H,:õ;,ivel, ao e;atolicismo, para. 
,,,,slu, form;I atrair os incautos 
:.; ])<iscar Glll águ.as turvas. ' 

* * * 

Se Deus quizer, jamais me far
tarei de sustentar que, no Brasil nos 
contentamos por demais com róh11os 
e'exterloridades. Quando vemos uma 
grande multidão comparecer a uma 
cerimônia católica, nosso peito se 
dilata de entusiàsm,o, e uma tran
quilidade rotunda 110s invade eufori
came11te: o Brasil é mesmo u.m gran• 
de país católico. No entanto, se to
massemos em conta que multidão 
não menores se aglomerayam nas 
praças públicas-da Espanha, do. Mé
xioo, da Baviera, eta., antes da per
seguição, uma reflex'ão amarga não 
p_oderia deixar de nos passar pela 

'mente: estará o'Brasil vacinado COll•. 

tra perigos tão grandes quanto os 
que hoje flagelam aqueles tres 
países? 

Não conheço mais particular
mente as circunstâncias que forma, 
vam o clima da vi.da religiosa 'do 
México antes da perse!juição. Na Es
panha, porém, como 'tambem nas re
giões católicas da Alemanha, é in
cohtestavel que um grande renasci
mento r"eligioso se operavai Os cató
licos pareciam cada vez mais aguer
ridos, empreendeci,ores e firmes. Suas 
organizações prometiam ganhar de 
dia para dia maior solidez, Tudo 

fazia prenunciar uma grande prima-
vera espiritual. Seria injustiça ima
ginar que as massas e·nfeixadas nas 
organizações católicas alemãs e es
panholas eram levad.ls por uma rei 1-
giosidade balofa. Os triunfos da lgre. 
ja na Alemanha e' na· Espanha, antes 
da perseguição, não eram apenas 
triunfos efémeros como o de · Nosso 
se.nhor em Jerusalem. A própria re
sistência que o elemento católico 
tem desenvolvido em um e outro país 
prova-o de sobejo, ~. no entanto, a 
verdade patente, lnoontestavel, evi
dente, é esta:. as multidões católi
cas, tão frementes, de santo entusias
mo antes da perseguição, e tão in
venciveis em sua expl-endida constân
cia sob o aguilhão dos adversários, 
não foram suficientes para, evitar a 
tormenta, e esmagar 'o mal quand,o 
ainda em germen. 

li< * * 

É claro que Noss,o Senhor há de 
ser, eternamente, o ideal de perfei
ção de todo o verdadeiro católico. E, 
po.r isto mesmo, a propaganda libe
ral não hesitou em apresentar às 
massas uma· imagem deformada de 
Nosso Senhor, '\.lma imagem radical
mente diversa da que a Igreja, única 
intérprete infaljvel dos Evangelhos, 

Plinift CORR~A D E OLIVEIRA 

Cavaleiros ~e Maria, 
C~efes Autênticos 
WWW1Pi#:r 

:-• 

* * * 

Dissemos que ' certas virtudes 
foram exageradamente ex;;1ltadas. Ou
tras entretanto foram, ou deturpa
das, ou postas s:>b o mais impenetra• 
vel silêncio. Um católico 'perspicaz 
era alcunhado de alma de inquisidor. 
Urn católico enérgico era considera. 
do como uma alma sombri.imente 
feudal, que só pensava em noites de 
São BartoJ,omeu (como se o feudalis
mo ainda existisse por ocasiã<> da 
noite de São Ba_rtolomeu), em mas
sacres e em instrumentos de tortura. 
O espírito das crljzad.is era vilipen
diado. Lutar, proclamar os direit.:>s 
de Cristo e de sua Igreja, fazer face 
denodadamente ao erro,' desmascará
lo com i nvencivel desassombro, tudo 
isto parecia impróprio da mansidão 
católica. Quando à perspicácia, não 
havia virtude menos compatível com 
·a formação religiosa de muita gente, 
do que ela. Se fossemos praticar ao 
oé da letra as doutrinas que certos 
~atólicos possuem· a respeito do jui
zo temerário, o número· de cretinos 
estaria .singularmente acrescido nes. 
te mundo. Desconfiar? Investigar? 
Multiplicar ao serviço do Bem.· todos 

,:>s recursos da astúcia da serpente? 
Quem diria, .em "ce.r\os meios católi
cos, que isto foi expressamente re
comendado por Nosso Senhor? 

Não . espanta que pessoas corri 
tal fori'nação, "excelentes para su

p:>rtar sem se vergar, as mais' tre, 
mendas tempestades, não ·fossem ca
pazes .de evitar o tufão, de se arti
cular, de lutar e de -esmagar o néo· 
paganismo quando ainda ele estava_ 
em germen. 

Tudo neste mundo é sujeito a 
mutações Inopinadas. Nada dó' que 
é humano é invulneravel à ação mo
dificad:>ra ou destruidora do tempo. 
Quem ousaria afirmar qúe o Brasil 
jamais terá de fazer face a perigos 
graves para a integridade'de sua Fé? 

,, E, em emergências tais, estaria ele 'i 
preparado a fazer face ao mal, a" ser ·v, 
heróico_ na prevenção, e 'não apenas 
na paciência? 

I(< * * 

nos apresenta. À força de elogiar a 
mansidão, a brandura, a inefavel do
çura de Nosso Senhor, a propaganda 
li:beral o:>nseguiu ocultar no mais 
profundo silêncio Sua não menos 
adoravel e11ergia. Quanto se escre
veu sóbre o inefavel amor com que 
Nosso Senhor, ainda no últimJ beijo, 
procurou atrair a Si a alma negra de 
Judas·? E, entretanto, quão pouco se 
escreveu sôbre a l)'lagestade terrivel 
com ~ue Nosso Senhor

1 
dizendo 

"ego sum" aos que O procuravam, 
a todos prostrou p:>r terra, transidos 
de pânico? Entretanto, seria Nosso 
Senhor menos adoravel em uma ati'
tude do· que na. outra? Este hábito de 
ocultar alguns dos exemplos que Os dois livros. do ~, Pe. 
Nosso Senhor nos deu, e de só por Valter Mariaux são magníficos, para 
em relevo. outros, trouxe os resul- dar aos Congregad,os Marianos uma 
tados que normalmente dele deve- formação à altura das gravíssimas 
riam decorrer; Qualquer católico me- responsabili~ades históricQs qu~ sô· 
dian,o compreende a sublimidade do bre eles pesam. Esses livros formam 
perdão, da cordura, da mansidão, da católicos completos, não apenas ca-
misericórdia: c:impreenderá ele tólicos que procuram ver Nosso Se-
.igualmente a sublimidade da energia nhor c?m um olho só, mas católicos 
com que deve combater o erro, cas- de uma ·formação equilibrada, nos 
tigar os que erram, desarmar a he- quais o cultivo das virtudes mais 
resia e sagazmente lhe desvendar as próprias para o combate não estanca 
tramas e conspirações? Houve um a delicadeza de alma que é um dos 
tempo em que aos grandes orad,Jres mais autênticos encankos do espírito 
sacros e guerreiro cristão se dava o brasileiro; mas nos q.uais, em c,:im-
nome de "martelo dos herejes", Ho- pensação, o cultivo dessa delicadeza 
je, essa alcunha seria tida como um não dessora a personalidade privan-
elogi,::i? Compreende-se ainda a ne- do a do.s viris necessários '))ara aque-
cessidade de martelar os herejes? les que tenham sempre ~m mente a 
Aínda sobrevive no espirito de ai- advertência do Evangelho: o, reino 
guem a idéi:i de que o ·martelo dos dos Céos é dos viol·entos, e •sem violên-
herejes é o bisturi com que a Cris- eia não pode ele ser conqui'stado. 
tandade se desfaz -dos membros p.o- Cavaleiros de Maria, Chefes au-
dres, e que, se é um crime amputar- t&nticos, que Nosso Senhor encha de-
se um m·embro antes de empregar les as fileiras azues dos spldados de 
meios curativos menos radicais, é Sua Mãe, para a maior glória de 
crime maior retardar 'a amputação Deus e exaltação da Santa Madre 
do que urgentemente deve ser cor- Igreja! 
tado? O médi·co que ordene precipi- Seria uma grande cons,:>lação sa• 

1 
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1 
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Mas como é- possível que seme

lhante dis:parate encontre cam
po na opinião p(tblica.? Como hi\. · 

ainda quem tenha a auditcia, ele 
afirmar que u Igre~ que t,i,io du

ramente luta contro o na2ismo e 
o comunismo é a1iud~ d.; um e 
de outro.? 

A culpa, em boa parte, cabe 
aos católicos de meias tuita.~. aos 
católicos expostos a acessos de 
nervosismo mlsericordiosc, ou mi
sericórdia nervosa, que os enche 
ele inexµlicávcis ternurns, fiJlas 

1.-;uscelibllidades, agudo espírito de 

fraternidade, com todos os tnl
mig011 da Igreja. Se um catei• 

lico at,:i.ca um adversário da Igre

ja, contra quem se indig-nc.m tais 
indivíduos? Centra o adversá
rio da Igreja? Não, contra o 
católico. Mais os irrita um pos
sível excesso contra os ad1·e11,sá
rios, do. que os notórios exces

sos dos .a.ctversários contra. a Igre

ja.. 

Isto equi'l'lls!e a ter mais pena 
de Malco do que de Nosso Senhor. 

Ter pena de Màlco é bom: Nosso 
Senhor nos deu disto exemplo. 
Mas chorar sóbre a orelha de Mal
cc, e irrital'-se contra S. Pedro 

i ;. ponto de porder qualquer pre-
1 ; senc:;a ele espírilo para pensar nos 

; sofrimentos de Nosso Senhor o 
na infancia de Jud~s. 

evicln1Le clesau.erto'.' 

* 

nfu.1 ~:erá, 

· Ta.is católicos, cviclcnlemcnte, 
com seus perpétuos panos quen
te$, tendem a ocultar a luta ti

tânica do Papado_ ()_()ntra o tota
litarismo. E, assim, eles abrem 

flancos a calunias· que, em parte 

não pequena. con-em por conta 

ja própria responsabilidade deles. Quanto a[) espidtism-0, este 
~,roce%o é i:w'i<len.te. A cida-de 
c~iá. z;3Jpicada de centros es
::.,fdüt"s, que lev-am o nome dos 
;::~ nins venerados entre nós 
,'llm :11:ü:; de>;.oçã.o. E' qu·em não 
:::,11e que os e:;píritas vivem 
csp:i1hauclo por aí que a sua 
Joutr.ina. se har.m.onisa perfeita
::nen!;e com a doutrina cristã? 

tadamente a amputacão de uma per- ber-se que esse I ivro se encontra, 1 

Penso que não ser difícil expl i- na pode obrigar seu ·doent'e a perder não apenas nas estantes, mas à ca- ~/ ( M t' • 
car este fato tão lamentavel quanto sem necessidade um membro. Mas o beceira de todos os Congregados e I t,O(n'i1S L curioso. Durante muito íempo, os ór- que adie temerariamente a operação membros da Ação Católica. i.j :i\lt.1tJ' ,lo lnfw, ""í u Ultl,Ü 

~:===========-=====-=-=--======================::::::::======'!'/ 1 

CA TÚL Quautó ao protestantismo, 
'iw.sta citax· a celebér.rima Asso. 
ciaçi'to Cristii de; }1oços, que, 
G1nboru, v.iscer.almente p.rotes
t::rnte, const.itue aintla, para 
rnnita gente, um enígma íncle
ê;)í'l'ãve.1, 1;or causa da 1uai;auha 
.íe ::,um; manobras. 

tomprem e·x,;lus iva mente 

·-, e o si 
suas iõ~ s~res;s nTnlle; Jõl.harJa l 

;;.;tu deve ser para nós, ca-
1.,: i icfüJ, uma preciosa jndica.cão 
1w comhate a estes inimigos. 
s., ele~ qu'.lrem <!Ollfundir os 
cE mpo,;, nús quere1nos esclare
cz.:,.-10~; se eles ttnere1n 1nistl1~ 
r;i;·.:<e conosc-u. nó:; queremos 
,,·p«rar-110s deles. Ko que a1,e
n::s obedeeercn1os às insistentf's 
i; ,·,•t: ;:,m,; da Santa Sé sôbre a 

C,ASA 
l Oficina 

Rua 15 de Novembro N. 26 
* 

prúpria 

ün1rns concess1onar1os aos afàrnados 
re1oqios " E L E C T R A, 11 (Esouina da Rua Anchieta) 

~------------------------------·-=================~------· -~--------' 
A lgrHj.a sempre y(, Con111nic:1 ,t Agc'.\J!cia Stefan1 

rl<' llnrarc·~t que o governo ru-
~~, ;).S ~ t1 i un·o11 less iu11a.is, só as 111 <'lfo i>a i xou um ü~e1·~lo J~i so

~l° .. ;:..i_._":nd..:; l~Ia easo::-; 1nuito l'í:::s· bn~ a, ordrtn pública na Ilunü\· 
t.,:·:'C-.JS e c:,-.;puc:i:J.11:--s1111os. Nüo nia. 
ldI un 1 :·a ~t c:.tn::,;u da. condena- "'1 .. 

e"~ ôn .. Sil!on ". 11 or parte dP Sao estabelecidas ns mais 
t,,,, Y. l'fl1'1.:,n1o. n:c:.da d,-1 con-1sr,\'eras penas con(J·:.t seus 
:vsc"íc;,1. No r:urnba!.ü ao pro1es- Lransgressoros. . . ... 
(;;.,tUH~rn ,, ao é':,piritismo. os Assim, pelo crime de ter 
~t;.tii:h'.QJ uuvern olhar com lles- consigo arma, munições ou ex
&;tJ1\iu«1;:1. illilo o 4ue ·11~0 seja plosivos é aplieada a r1ena de 
~~1,~ é &,J,lli.:.it<IJl:l,en¼ ca,t.ólic.;i, morte; liiualmellti; o li .w o,.; 

A DITADURA NA RUMA.NIA eles terão sua sentença pron1m
ciadas, em 24 hor.a,s apús o co-

~o de depredação em casern:1 , t:.mhe1Í1 súo punidos com pena nhecime.nto do fato mesmo no 
ou fú.brira de material bél!co. ! <le trab;ilhos for<;ados. ~aso. de pena de morte. 

São proibidas todas as as- ' Uma pena de 5 anos de Lra- De tais sentenças não cabe 
sociações fora do Estado. liall10s· forc;aclos é comimula nenhum recurso, quer ordiná-

rio, quer extraordlnárto. Aos estudantes e proresso- aos que ueus:l,l'em, sem provas, 
res é proibido <iesenvolve,r a ont.rem se pertenc~rew à O comunico.do oficial que 
ca.mpm1ba polltica: os país, pa,. raça juMti<':t. ton,on público esse d,ect'eto·, 
trões e fazehdei.ros éujos fi- A instrução e realização <lo afirma, ao mesmo te.mpo, 
Tbos, 011et'l\rios ou ·colonos pra- processo é sumária: os J'eUJil q1;u;i tudo 1c&tá em ~a. a rel, 
t.iq'liitml ._,oa rwAt.i'a o :iwta-do. EWUülioa pe,r~ a.s ~lla a ~ JW ~ 

CATANDUVA 
COMUNHÃO Realizou-se 

dia 27 de Julho, último domingo 
do mê.~. a Comunhão mensal dos 
chefes e associados do Aposto
lado ilA Oração e à tarde reunião 
mensal, com grande compareci• 
meritos. 

HORA SANTA - Reallzou-oo 
, dia 31 de Julho p.p., à noite, 

l
i solene exercício da Hora Santa, 
com grnnde piedade e fervor. 

I.ª SEXTA-FEIRA DO ME:S -
Foi deveras brilhante o número 
de confissões, Comunhões, aSB.is
têncla à Missa, guarda ao ssmo., 
rezas, etc.,_ na primeira sexta
feira tlo mês, ded1cadi1, ao.&~ 
grado Coração de Jesus. 

ASSOCINÇÃO DO- R-OSARIO 
- Realizou~se ,(ija 3, primeiro 
domingo elo m&, a. C~o 
mellSflÍ obr.igat6ria e à, tàrde, a 
1·eun1iB, com grAnde cp~ 
mento. 

s.AO DOHINOOS - Em lôtl~ 
vor do PMl!'oetro da, 1~ Parõ-~ 
qUia, reallu.,Ib:. .dlii 4 ~~ ~. 

/ 



'São Paulo, 10 de Agc;sto de 1941 LEGIONAKIO 

-Orante · ~e uma semana Eucarística Gov 
qua, a favor do Revmo. iFret 

l Tiago <le Cav0din,2. -·º 
d~ Abrigo rla Divim1 ~rnvirl{•r .. , 
('lei. ele ltaquc-n-1. tt ·_:i \"·)r dt', 

1 IV·".-i\lO. !'"- Do1nin_c;w: 1·, :,, : ;-

.(: .. p 
1 

' ........... , ......................................................... . lc-u. SS. CC.; elo ln,;,.' .. 1,, 

salacqua, a favor rlu H .. ,!<1·.,. 

l'c. :llúrio Ghigliouc. . -· . e . AGNELO ROSSI 
Dens louvado. po1·qt(anto f o- ! niio se trata llum movimento i 

do o i~sta(!o de São Paulo e I recente po-rquanto o 1.° C. J!:. · 
indiretamente o Brasil Católi- Internacional teve luga1· em 
co já se movimenta cm torno Lille. em 1881. O 34.° realizou. 
do, próximo Congresso Euca- se, com todo o esplendor. em 
rístico Nacional a ::ie realizar Budapest em 193S e foi a gucr- , . 
em São Paulo, em setemb.ro do ra que il)lpediu a rcalizaçfw do 1 

Dominge ano vind-ouro. Não há exagero 35.° C. E. Internacional desig- DIA 3 
em asseverar que o Congresso nado para :\'ice. Em São Pau
;Eucaristico-- Dioçesano de San. lo trabalha-$e com entusiasmo 

. 1 
.~s 8.30 lloras. S. Excia. o 1 

S.r. ArcebisJ><J celebrnu a Sanla 1 

Missa na Ca pe!H de Artur Al
vim, estação subúrbio ria Cen
tral do Brnsil, tendo pregado 
ao povü. dado Sl'U anel a bei
jar e aso;istido a nma sr·ssão 
festiva do Grupo gscolar em 
sua homenagem. Regressando 
para Silo Paulo, S. J~·xcia. pas
:-;on por Vila l~speranc.:a pa l't\ 
vh;itar as ohras da uova Igreja 
Paroquial. 

·tos, muito embora uma etapa (' amor para o triunfo do pro
~este período de preparação, ximo e. K )facional qnc nào é 
é:ssinalou movimentos de um o 1,0 do Brasil e sim o 4.º Na
Terdadeiro Congresso Eucarís- cionaL 
tioo Nacional. E' assi!11 propor- Ademais não se 
cionadamente has outras d io
ceses e paróquias tem sido in
tenso o fervor eucarístico. con
vergindo todas essas de11101rn
trações de fé e piedade para 
o triunfo de Cristo Saeramen
tado na capital bandeirante. 

coleta di
nheiro para o Vaticano e nem 
se cogita das despesas de 
Transfcrencia porquanto até 
nações <1ne se têm como pro
testantes disputam a insigne 
honra de hospedar o Papa. em 
uma po,;Fivel emergeucia. J<~ na 

Diante desse movimento uão frente destas ofertas" est,í a 
se conformam certo,; prntcs• rlos I•;E. UU. ela Am<'rica do 
tanlcs·, chegando me;;mo a cs-1 :\'orte. 
tampar em alguns_ jornais ar- [ Como úll ima <"0nsirkraciio, 
tigos_ blasfemos. e irreverci~;;. pode o articulista· profetiza·r a 

Em "Ü .Jornal Bali:;ta'' de queda da ··Babilônia·· roma-

. ..-\. turcle. S. }~xeia. vi::;itou a 
r,omunidade das lleligiosas 1ht 
Assn11ção, na Alameda Lore
na, e concedeu e1u Palúcio vú
ria~ aucli{,ucias~ 

DIA 4 - Segunda feirà 
10 de julho Jl. IJ., iufeliz arti-1 nista... Depois rla gtwrra ---
culista p.rocuroti _dc_sc1::vcr uma qualquer qoo seja. o-n,,;t,1Hado 8 E · 1 r · 
"'-Semana Eucanst1ca - em de. -- a Hi,;tória nos dii',t côn10 a ' - ~xcia. concet cu an< ie11-
termin,1da ,parórtuia (lo Estado - eia;; públieas na Cúria :IIP.lrn-
de S. Paulo. lgTeja de Cristo, fundada so- politana e it noite seguiu para 

bre a rodia de . Pt;irlro. soube-· Pirapora ou de foi presidi\' a;,;; 
, Infeliz articulista não sómeu- mais uma ve;1, resistir a lodos festejos do Senhor Bom Jesus. 

te pelas- blasfêmias que pro- 1 os embates adver,sái·ios en-
ferc cont1:a. o_ s_~-. Sac:·amenl<'.- 1 q~anto. o edifício protestante. DIA 5 - Terça f~ira 
c~m_o_ ~-el:~ .1'.\\~_ic!ade~ _e. :~· nao tendo a1, _promessa~ cli-vi-1 
~'.1cssoc.~ _g1os~e.'1a_s .. que ano,.t, J nas_ de' ve:·enHli'..de, ruiu em L S. Excia. pas;;ou o clía 1w 

O Jornal Uat1s_ta , pelo que i muitas Hac:oes. r"sominano .llenor eom os >'C'llll· 

se vê., está necessilandu ,tpren- i --=--ç:--=-=-=-:.:::-.:;::=-==~::;:===~================~=,-1 der de outros seus colegas pro- ! r ·---.-- ----
testantes (por exemplo: .. O 
-Puritano") a guarcla.r a digni
dade de expressilo. a niio en
dossar lingua1-em despeitada e 
deselegante. O "l<:xpositor Cris
tão", metodista. já e,stú sentin
do as vantagens desta mode
raçfto nas palavras e de se co
locar, num plano mais cleYado, 
no terreno das coutro-vérsias. 
Oxalá '· O Jornal Batista·• quan-
to antes procure se guiar por 
esta comesinha norma ela éti· 
ca jornalística. 

LANS 
para JRICOT e CROCHET 

Comprem mais barato na. 
1 
\-

t\rau 
11

1 d· ·1 o e e s a no 
1
1 s~i;~~;:i~lf.,K~1: /,1,'.'.,:i.'s,'i;,t'\':''., .. 

11,n'i LollJ"('11(~0 J.,oJH'S-

,., ........................................................................................................................ ~ 

·1 YJG.í.HIO: da l'a1 J11i ;., <h 

narislas, tendo preg·,lClo aos Iene ofício ele iliatinas e Lau· Suz~n,o, ,1 '. ,~i_w. _110 ,1_~'. ~- 11
',''. 

1Ecsmol:l, dcs, com a presença de Sua I A llJ,_1_ 0 .\i 1 , rLi l • 1 e 'Jl <1 d n 
I•;xcia Revnw. e do Colendo I AniJa. a fa.,,,. do !:, 1 ,,,o. ":,. 

DIA 6 - Quarta feira Cabido ílletropolitano. A
1
i'rerlo l•,lf,illk 

~o dia 15, its 10 horas. 11a VIGA!{]() ITll::"\0\Irl· r',: 
S. l•:xcia. ns~istiu po11tifical

mentc a solene .\l!ssa .em hon
ra do Se11ho1· Bom Jci;us, às 10 
horas e i1 tarde prei-:idiu a 
proci,;silQ. 

DIA 7 - Quinta feir.;: ·' 

O Exmo. Sr. Arcc\Jispó .re~ 
gressou de Pirapora e·· conoe
deu audi(,nc·ias púhli_r;as na 
Cúria Mctrnpolilana. 

DIA 8 - Sexta fe-ira 

J, 'arde, S. Excla. presidtu 
· a reunião da grande comissão 

1 

de sénhoras qÚe fvào tralialbar 
"pela Comissão de Finanças dó 
Cong-resso J(Ju('al'fst!eo J\iacio-
na!, 

mesmo Igreja, haverú solene l',trÓ(Jllia de, I''.•;., ,, f" •: r,:, 
i\lissa Pontifical precedida pc,· IV,vnw. f'r·. .\n•!,r(),,i,, 
lo canto ele "Tertia". BJI\"A('i,O: " :-,i-,,,,- ,1,,-: í'.T: 

S. Paulo, 1 <le agosto dP U)41. J>F'. (ipra!fln ~;'.',;tiir!. .,.\)qí ~ir} 
Cônego Paulo Rolim Lourei- í'.cJis, OLo Popp_ f'--ril, Hli 1-

ro - Chanceler do Arccbis- kow~ki. Pcd.ro llo:z e P,wlr; 
pado, Jaoschlw. 

TRJXA(',i:O: :i f,i:.or ,lo 

MISSA CAPITULAR HP-vn10. Pf:. J)101tf:--:i'.} H•,;rtn;1e. 

CAPELA: J)nr nn1 ano, ,.-,. fm. 
vor da Capeia <l ,, Siío ,j o:.:t' e 
Santa lzabr·l, :ic: Vila 1\11.,,r,J_ 

Domingo próximo. às 10 ho
ras, com a presença do Colen· 
do Cabido :lletro11olitano, ll,t· ras, Paróquia de ~o~:sa. S(:11llf> 
·verá na Ig.reja Matriz de San- ra do ó. 
ta lfigénia. Catedral' Provisó-
1·ia, a tradieional Missa Capi- HO:IIAIU.\: a fa1nr rl:i Pa.--
tular. róquia de :llogí das Cruzes. 

Será celebranlc> o nevmo. Al;SH::'-/TXJ:-:-;:-; r1a Arqnidio, 
Cônego Paulo Holim Lourei- j cesc, por ::;nis dias. ,,. favor rle 

CONFESSOR ORDJN,í.RJO: ! :V1ons. illa1rnel .\kir,•1,::-; Freire. 
ro. fa;1,c>1Hlo a,Homilia o Hevrno. :IJúDJCO-OCl:Lli:iTA ·oo AsJ. 

DIA g - Sábad<> 1 i\Jons. i.\Junuel ,Meireles. lo _'f'er_czinlrn de Jp,"u;. dr:i Ca-

S. Exchi. ccncede!I vàrias ! (1-8-1941) rapicuiba, a fa 1·or do Dr. llu.r-
- . - · 1 val Prado. aur]ipn('[as. e tomou pa. rte em Mons. Ernesto de 'F'aula, Vi-

vários esludo" e trabalhos sô- gário Geral, despachou: TJ•;somn;rnA. rl~ ·\,,sn('i~.-
hn1 o próximo Congresso Eu- c:iio Tc,rnzinlrn rio .\l('nin,,• .r,1. 
<'arístko Xacionaj. CONI•'J<;SSOR KXTRAORDJ-1 sus, a faYor <l<' ll. \l:,ri;i ,1n 

CORJA METROPOLITANA 

AVISO :-;_o 206 

Festa da Assunção de Nossa 1 
Senhora 

De onlcm dn Exú10. e Ilevmo. 

l'iÃRIO: do Instituto Passalac. Carmo :\faia. da Co,lcL .\lriv;-·, 

1{EUNI~ES NA CúRIA ::VIETROPOLITA;',;A 

REUNIÃO DO REVMO. CLERO SECULAR E REGUU\F; 

Amanhà, dia 11, 2.ª segunda-feira do m(1 s. its 14 Jrnrn,. n,?, 

Cúria Metropolitana. sob a presiclêneia do Exmo. Sr. An·,.,,i,1w: 
reunir-se-á o Revmo. Cle.rn Hegular e Secular do Arcf'l,!.,;,:11ln. 

Comparecerão os Hevmos. Cônegos, lJ,,canos, l',,r.oc,,,._ \·,.
gários, ·vigários coo1rnradores. Snperiorps <]-, Casas 1:,,li,,::ío:"rn, 
Reitores de Igrejas e Colégios, Capl,Iàcs o demais S.an·rdoloa 
com uso de ordens no Arcebispado. 

•REUNIÃO DAS REVOAS. RELIGIOSAS 

Sr. Arcebispo :llelropolitano, 
al'iso ao Renno. Clero e fiéis, 
<ttie a Arquidiocese ·comemo
rani a festividade litürgica da 
Assunção <i'e Nossa Senhora, 
titular da Igreja Catedral de 
Sáo Paulo, com as seguintes 
solenidades: Ka próxima quinta-feira, dia 14, ·n;i Cúria MPtropo1itaiw,, 

ha- i.ts 14 ho.ras, sob a presidência do Exmo. Sr. Arcehi:;po_ reunirIfi.1. ~e-ão as Religiosas do Arcebispado. Compar8c•~rií.o Rs nov,lae". 
so- Superioras de todas as casar;. 

l\'o dia 14. às 19 horas, 
verá na lg.rpja ele Santa 
gênia, Catedral ProYisôria, 

O articulista a que nos re
ferimos teve ainela a infeliz 
ideia de explicar a -origem das 
Semanas Eucarísticas. iliovi- , 
mento em voga, · diz êle, em 1 

vista das diffculdades creadas · 
pela atual guerra ao Roinan:> 
Pontífice - procura recolher 1

~ 

dinheiro para a transferpncia i 
dei "Vigário de Cristo·•- quan- li 

do se der o. desmoronamento 

~GAR,CIA MO. 

da ''cidade eterna··. 

De fato. -são hem extcusos 1• 

os limites ela igno.rancia pn•- ! 

sunçosa ! F.Jm primeiro lugar, j 

A CASA ONDE TUDO É YIAIS BARATO 

RUA DAS PALi\IEIRAS, 88 a 94 - Tcl. ,3~1070 

--------- ------

A existencia de Deus 

Um reivindicador do direito cristão 
Passou, a 6 do conente, o 

1 anil'crsüi·io da morte do maior 
1 estadista que já teve a Amé

rica. 

eia pelo nome os trezentos alu- facilitaYa o trabalho rh rilat;e:;,. 
nos de sua classe. 1 naria. g é nes:se es't,;cio ,:3 

'rendo cursado e se especia- cousas que Gárcia :ll ornno l'(''..\· 

Jizado no estudo do dirPito, não liza o governo c-atül ico rk -.,;ri 

restringiu a essa nwtfria sua Silo Luiz, lü,i d,t .l•rnn,:,t. 
capacidade. Dedicou-se à ma- Jnicialnrn111.t, d('ll i1 Jg,-,,ja o 
temática e ú químir:a. lugar ,que lhe r•:·a dc,1i:io. 

Contudo. eran1 as ('.JPncias I•~1n 1.8fj7 de:! rto s:'ri pnv0, 

e .o espiritismo 

Garcia Moreno nasceu no 
J~quador nnma época em que 
as nacionalidades novas. sai
das do esfaulamento ·cio impé
rio colonial espaub.-01 da Amé
rica, impregnavam-se das dou
trinas liberais e dos p1·incípios
dissolventes da Revolução 
Francesa . 

políticas as que mais o intc· no meio rle na,:,ír•s s,·,n í 

ressavam. O direito estudado uma constituição catiili<:a: E·in 

na mociclacle foi completado 1870 consagrava a Hc'p(11Jii<-a 
por ocasiã.o- de ;;eu exílio em ao Sagrado Corar:ã-o de .J esn .,. 
França: já .. então mostrava sna J<Jncontrarnlo o Jrnis c'xg-ota, 
tendência para a politica que elo, Garcia :ITon-110 desr·n 1·"1 vc,t 
viria depois a realizar. sua atividade no SC'nl:ido dr, ,-,-). 

. --"-~ . -

Para uma doutrina que pretende atin
gir o terreno da religião. nada é mais na
tural do que definir-se a respeito de Deus: 
oi jcto primári0 de to~l.a.. a idéia religiosa. 
:estudando o espiritismo do ponto de vis
ta doutrinário, depois ele expo1· cm suas 
linhas gerais o sistema mai,-; difundido e 
mais acreditado, o Alan Kardec, era lógico 
que auscultassemos o pensamento cs11irita 
uo que se refere à existência e à natureza 
de Deus. Em 1928. um congresso espirita 
realizado em Londres declarava qtH, o .. p1·i
mei.I·o princípio da Filosofia do l~spiri.tis
mo é a existência de Deus. lntelig-ênt:ia e 
Causa suprema de todas as eoisati .. _ Com 
a trágica marca da desunião a embarar;ar
lhe a caminhada. nilo podia o espiritismo 
pretender que tudos os seus adeptos esti
vessem de acôrrlo 'ne;;te .. primeiro prin
cípio·•. Xiio só·; pqis I rafando-se de uma 
fórmula elástica. ainda entn! o,; que a ad
mitem, há atitn,les inteiramente c<:Jutr(i
rias no modo de interpretá-la. Vamos OX('lll· 

plificar." Num interessante documento, fi.r
maclo aliás pela FecleraçJo Espirita Inter
nacionàl, e que se denomina: "Convite fra
tm:nal aos. innft0f\ da Amórka Latina", a 
rlefinicilo de Dens aparece com acentuada 
Yariaião: •· Cau;;a s11 tin'nw d<c, tudo. p1·i11-
cipio ab'3trato. sem carator antropomórfi
co", Prescinde-se aquí do atributo da in
-teligéncia; · nega-se a identidaele essencial 
com o homem; afirma-se a causalidade 
absoluta e... nega-se a personalidade de 
Deus. A oposiçào à fórmula do Congrcs.,o 
lonprlno é patente. Porque esta última de
finição ele Deus --- nfto lH'"soa - po·de ser 
acoita por .. toda a cla:s,;c rlc atci:-;ta-s ... 
'Prfüê;lpió'· àb!;'ti'atú· que"f!<' deve ent:endr~r 
]]OI' 1rn1 ente rk raziicJ, como uma iriciia s,,111 
realidade, como uma neg,H:ào simplista .dó 

. · que representa tal id.éia. 1!: é para pasmar· 

se diante das incongruências espiritistas 
qua-rnlo se chega a saber que o signatúrio 
daquela conclus.io do Congresso de Lon
dres nào foi senão o comité executivo da 
I•'ederação Espirita ln lernacional. Como já 
tivemos ocasiào repetidas vezes de incul- _ 
cai·. é esta "nota·· de> dcsun i,to essencial. 
a caracterústica ela halbú1·rlia ideológica es
pirita. Dentrn daquele seu espirito prngmá
tico. avesso its r,omplica<;ões perigo,,ms do 
oqJe.m especuiatint. parece que os espíri
tas amel'icanos agiram consentaiwamente 
com ·o complexo doutrinal espirita. deixan
do de lado a palavra Deus. para (·<rnfes8ar 
c,11Hlidamente: "Cremos numa inteligência 
iHfinita .. _ :\'E'~ta fórrnuia cabem. com efei
to, todos os espiritas desde o,; que admi
tem um Deus pessoal, desde os deista;; até 
os panteístas cuja dou! rina .,qu ivate fatal-
111(:\lltt~ à neg·agiio da pxistên<'ia d() DPll~. 

Alan f-i:ar(lec. que mio preeisaria da,; 1·c·Ye
lar;ões elos c::;píritos para expor um pensa
mento antiquíssimo. prefere a fórmula tra
rlicional. nào deixando de invec-tiYar os que 
pretendem afasta.r de Deus a prnY!dé!lcia 
sôbre o mundo ... Os que, negam l!ida a Pro
virlê'HCia na virlu elo homem ;;oh prc1cxlo 
de 1-lorificar a Deus, demasiado grnndc'. se
g1rndo afirmam. para rcbaixar-sP atr'• :-;nas 
c!·iaturas dele razcm nm egoista e· o re
baixam ;o nil'el dos animai:c; (JtW alrnnclo
nam seus filhos aos elementos. Esta err.n
ça é resultado do orgulho; e a idéia cie 
ver-se submetid'o à um 11oder supcrio.r, do 
qual procurnm ema!lcipar-se, é o que lasti
ma seu amor próprio". (Obnis Póst1111urn). 

E <' csÚt, rcsumidamenlc, a halbúrrlia rci
llHllle nos arraiai,; tloutrirÍúrios do espiri
ti,;1ilo :-:ülJr~ a existência e a 1wt-1trf,7.é\ de 
llPl!S. Se 1:1:;sim (• n propósito do "p.r1111ciro 
p1·incipio ·, rei igioso, que não :;crá coul rcs
pdto ao;:; demais? 

Dois principias de dissolução 
atiravam os povos americanos: 
um amor pelas fórmulas novas 
<·om rPpndio de tudo o que si
boliza va a extinta dominação 
espanhola, ai se incluindo, de 
rn,i ff, a Jgreht Católica, a 
hierarquia eclesiástica e as ver
dades reveladas; e ao lado des
se principio. outro, não me
nos nefasto, de uma ambição 
desmedida de pode:r gerando 
candilhismo e lutas internas. 

Nesse ambiente em que a 
!grejJl eni apontada como ilri
miga das na(:üPs novas, incom
patiYel eom a ciência e as dou
trinas 1iolíticus dominantes. 
deu ela uma pro,·a de sua vita
lidade prnduzindo um homem 
da altura de Gart:ia Moreno. 

A um grande amor ao estudo erguer smi,; finmwa" c·111hcm 
Garcia ?!'loreno aliara po.rem sem deixar rlü 1·0r ·em' -,_,·i,.! :! :,8 
uma grande ativielade prática: necessidarles mais 11rr11u·11t,.,s. 
àqueles que recomendavam-lhe füm primeiro Jng-ar rlr·dkou_ 
descanso retorquia: '· Se granel e atenção ao p.rolJlem;i, 
Deus quizer meu descanso educacional. 
mandar-me-á ,a doença ou a Reorganizou a Univrn,irl11 ,1e 
morte". de Quito., dando-lhe prorcssurus 

Deellcara-se a inúmeras obras capazes e hem oriontarlns. 
e atívidade-s: e logo após ter Criou unia esl'ola rlc n:rl·.c,s 
cleixaclo os bancos universitá- e ofícios e rscolas secmHüíTi.ts 
rios fundou e colaborou cm destinadas à formacão de 1ws-
jornais de entào, corno "L' Azo· 
te·• (o açoite) e "Lo Diàblo", 
dois jornais dirigidos contra o 
caudílhismo reinante. 

1\Iais tarde, na direc:;ão 
de '·La Nacion", foi pre,,o e 
deportado pelo presideute ür
bina. 

Xa Euroiia continuou sua ati
vidade prindpalmentó intele
ctual, ingressando na Sorbon
ne. 

'CHEFE DE ESTADO 

soas competentes Jmra o en,,i
no. Atraiu para. j:..;so pri11c'.)lél1~ 

1nente congregaê;ões r~~l igios,tz 
destinadas ao pnsino. 

Quailto ao ensino 1wirn;'irio 
dnplicou as c!Sc·olns 1•:,;iste,1! c•,c;, 
e.:nn un1 a.110. e trip1l<·o:1-as r.oa 
2 anos seguintPS. 

Além dessas crion p~rolm; 
especializadas_ dentr'e ,is qn,1i11 
111na. para os presos da ·, )p. 

nifcnciá.ria, a cnjos 0x~n1r:~ n. 
nais comparecia 1wr,soa!111,,ate, 
prcp1ian<10 com, l'l'<lud,,•s r!e 

A natural vocaçüo política IJC'na os melhores alnnos. 

me se opunha aos dois prin
eipios dissolventes de então: 
possuía sól-ida -doutrina católi
ca, doutrina fundamentalmen
te contritria ao liberalismo pre
dominante; e era homem de 
cne.rgia rara. 11ossuia um lema 
nrnitas vezes roa lizado: "li
berdade para ludo cxC'cto para: 
o mal· li\Jcrdade vara to-

\ dos e;ceto para os malfeito-
1 res. '\ 

de Uarc·ia :xroreno. seus estn- Qnando :\ ohrn cln assi.c'.,'n· 
elos acurados das ciências poli- eia. eriou vúrias e ampli•1,1 ;;s 
ticas, sua ati\'idade após diplo- existentes. 
mar-se, prepararam sua volta Criou um leprosii rio. innpli, 
pa.ra o país como t:hefe de ou e refundi.u a Pcmitcnc!á. i 

IiO:llm,\-1 DE li:STADQ E DE estado. ria, criou um hospital. 
AÇ,\O Depois do exilio na Europa Dedicou-se tambem ft ag-ri-

Garcia i\Ioreno volta ao. J<Jqua-, cultura e ao com(•rcic, incend-
Garci;i_ ~.lorcno·cra p.o,<,snidur i dor e, sóbe ao post.o ele prcsi-1 vando um e oulro. 

tk g-r;rnuc-· i11/elí-.t;0neià, e siw. dente da RPpúblit:a. 
('i\pacidnclc r-lc co111prG~lt~11o · Aí-se revela como um extra. 1 O C.\T{,Lff'.0. 
t,r,i 110:Cà vcl. A illcmói·ia era ·i'n, ordinário chefe de estado as- 1 

1 

tc,nsa e dela. se eont.i que após , su1uil1 a dlreç:ão do país annr- ! :llac: 011r1r :i.4wn;r11p'),J,!a,. ''0 
o primeiro rl_ia 't1e. D;(!l(l. QOl_hlo, quizallü por lutD;,, inlcJlinas. 'C':trl'ia _\;t,;·,·11e, ma;:, ·" . .-·:e> 

' Clll Quito conllc- A· di:;soiti1;ão do;; priucipiu:; 1 _ (Concluc na /.'1 p;ig.) 

' 
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1lssonção de Nossa Senbora1urn sen,inário regional 
Mandc_h_úria 

na 

15 DE AGOS"JiO 
O mistério, que a Igreja co-1 católicos lé, sem dúvidlt, a!gu

memora. no próximo dia 15, é ma, a ressurreição e assunção 
a, cúpula e o acabamento da de Maria Santíssima, figura a 
obra inefavel da salvação do penhor da ressurreição e e.s
gênE\rO humano, e da edifica- sunção dos justos, no último 
~·ão da perfeição cristã. dia. Nosso Senhor Jesus Cris-

Embora a Assunção de Nos- to, o melhor de todos os filhos, 
f;a Senhora ainda não tenln não podia permiti,r que sua 
t'ido definida como dogma, con- Mãe, a melhor de todas as 
tudo, constitue doutrina anti- mães, conhecesse a corrupção 
<1ufssima e unanime da Igreja, do sepulcro. Se Maria Santfssi
que se.ria suma temeridad0 ma quís acompanhar seu Filho 
contestar. Aqueles que p0r 
acaso o fizessem, cometeriam 
grave pecado contra a Fé. 

Um dos maiores motivos de 
consola.ção e júbilo para os 

Dama ~e com~an~ia 
Oferece-se uma senhora de 

meia idade, com boa saúde, 
para servir senhora idosa. Já 
trabalhou em diversos hospi
tail!, dá referências e tem pre-
tenções modestas. , 

Prefere casa católica. 
cartas a D. Maria. - Rua 

.Floriano Peixoto, 996 - Itú. 

na morte corporal, embora 
isenta do pecado original e de 
sua tremenda maldição,, foi pa. 
ra mais se assemelhar a Ele; 
Nosso Senhor Jesus Cristo, po
rem, sabe pagar amor com 
dob.rado amor, e lhe prepara o 
admira vel triunfo, que havia 
de assombrar aos próprios 
anjos. 

Jamais a nossa pobre huma
nidade foi mais elevada e en
grandecida, a n.ão ser na In
carnação do Verbo. Na Reden
ção do homem, há um duplo 
papel, confiado à própria natu
reza hipnana. De um lado, a 
natureia humana de Jesus 
Cristo,· que, pela sua união 

Paralisia Sifilítica 
"A paralisia geral", uma das doenças mentais ~as mais 

.. frequentes e das mais graves, é provocada pela Sífi!lls" (Prof. 

A. e. Pacheco e Silv'I.). 

Valforo auxmar no tratamento da, Sffllls ~ o depurativo 
indicado para prevenir as causas que determinam a hemi
plegia (paralisia de um lado) por toda a vida. Deveis usá-lo 
com toda confiança pois se trata de um preparado de real 
valor científico no tratamento da impureza do sangue. 

N.0 53 EC, 

substancial ao Verbo, produz a 
Salvação, nos tormentos da 
Cruz. De outro lado, a nature
za humana de Maria Santís
sima, esposa fiel do Espírito 
Santo, que recolhe em si mes
ma todos os frutos da Reden' 
ção, 

Em Maria Santíssima, a Re
denção se opera em toda a .sua 
infinita plenitude, e n6s todos 
a recebemos por participação 
dela. É em Maria Santíssima 
que a humanidade é mais be
neficiada pelos méritos infini
tos conquistados por Nosso Se
nhor Jesus 'Cristo. Só esta hu
manidade puríssima, preser
vada do pecado original pela 
antecipação do fruto da Re
denção, poderia receber as 
graças ihefaveis, pro,venientes 
da Incarnação, Vida, Paixão e 
Morte de Jesus ·Cristo. 

Nós, manchados pelo pecado 
original, sq podemos recebE1r 
estas graças com Ma;·ia, por 
Maria e em Maria, porque, do 
contrário, seria menospreza
da a augusta magestade do Fi
lho de Deus, que só quís incar
nar-se nas entranhas . !macula: 
das da Virgem. 

O mistério da Asiunção de 
Nossa Senhora foi a última 
expressão do amor de Deus 
pelo gênero humano, foi a rea
lização mais alta dos frutos da 
Redenção. Nossa Senhora foi 
elevada aos Céus, acima dos 
anjos e dos arcanjos. Tudo lhe 
foi submetid&, e até o próprio 
Deus como que se submeteu a 
Ela; pois Ela não quer outra 
coisa que não seja a Vontade 
de Deus. Nisto brilha a maior 
glória do Criador, que soube 
fazer uma criatura tão perfei
ta, q.:.e Ele se pode colocar à 
sua mercê. 

BALSAMO INDIANO 
Reumatlsmo, nevralgias, 

dores locais, caimbras, e 
tudo proveniente 'de friagem 
e umidade é combatido com 
o BÁLSAMO INDIANO. li: 
muito indicado pelos Srs. 
Médicos e aconselhado pe
los que o aplicaram. Nas 
boas farmácias ·e dr.ogarias. 
Laboratório "VUG" - cai
xa postal: 2175. 

o fortalecimento 
pelas reservas 

do 
de 

poderio nazista 
material f russo 

Os comunicados alemães .re
velam que a Campanha na Rús
sia aumenta na intensidade, e 
cresce de importância. 

E o almirante Yale Stirling 
já chegou a afirmar que, não 
estará longe o dia em que a 
Inglaterra terá contra si, as 
reservas russas de gêneros áli
mentícios e material bélico, 
empregados pelos nazistas. 

No mesmo sentido e opinião 
; os peritos d-e Washington em 
· entrevista à imprensa, disse
. ;ram que antes de ·doze sema-
nas de guerra os germânicos 

· terão mostrado a sua superio
. ridade. E desde que esta se 

estabeleça, os nazis estarão em América do Norte torna-se 
condições de manter a guerra I mais do que necessário. 
por muito tempo. · Seu contingente - disponí-

vel no momento - poderia mu-
0 QUE REPRESENTA?.f AS dar totalmente os acontecimen-

RESERVAS RUSSAS tos atuais. Uma vez que os 
Segundo o parecer deste pe U. S. A. já dispunham antes 

rito, os alemães terão à seu da campanha armamentista de
favor toda economia do Con- senvolvida ·este ano, 17 navios 
tinente Europeu. Aliás a Ucrâ- 'de linha, 7 porta-aviões, 43 cru. 
nia somente poderá .reabaste- zadores, 200 destroyers, e 100 
cê-los, para este ano de quaJ subma1inos .. 
renta e um, e o próximo. Pois Além disso, os contingentes 
é inegavel que a Ucrânia - da Força Aérea, navais e Exér· 
celeiro russo - tem a maior cito, tendo baite na Groelândia. 
riqueza agrícola do velho mun- Bermudas, Islândia, Açores e 
do. Ela somente produz mais cabo Verde, contribuíram efi
que todo o Reich. cazmente na repressão dos sub-

Ela produz todo trigo e mi- marinos e aviões do eixo ... 
lho russos. Infelizmente as coisas não 

Oitenta por cento do açucar. 
SetC'nta por cento do car,vão. 
Dois têrços do fer;ro gu:;a .. Ses
senta por cento do aço. E mais 

. da metade das mtquinas agri-
1 colas dos soviets. Elmfim, dis

pondo da Ucrânia, a Alemanha 
alimentará a Europa. 

111-rPORTÃNCIA DO FATOR 
"RúSSIA" NA BA'l'ALHA 

DO ATLÂNTICO 

se mostram faceis, uma V0'/4 

que as relaçõcH com o ,Ja.pão, e 
os interesse:; yauqucs no Pa
cífico não permitem, o dei;lo
camento de grandes contingen. 
tos para outros setores. 

A vulnerabilidade dos Esta
dos Unidos será marcante no 
Pacífico, devido às possibili
dades de um ataque nipônico. 

Foi em a'tlril de 1940, que na 
Capital da Man<)chúria, o Se
minário Regional de Hsing
King, abriu as suas portas aos 
primeiros alunos, cincoenta 
moços provenientes das diver
sas missões do país. 

sementes de Cristãos". Coube 
aos Boxers realizá-la. 

Em 1900 os boxers fanáticos 
fizeram correr rios de sangue, 
numa perseguição extremada. e 
atroz. Houve morticínios em 
massa, nas .Missões de. Monk
den e Kirin. Igrejas, escolas, 
residências, tudo foi abaixo. 
Milhares de fiéis receberam a 
palma do martírio! 

Como todas as causas boas,. 
viu-se desde logo cercado de 
dificuldades. Iniciado durante 
o conflito sino-japonês, supor
tou logo de início as contin
gências da guerra. 

O Vigário Apostólico de 
Mocik-dem, Mgr_ Guillon foi 
morto, junto com seus míssioE o seminário tambem reunia nários e auxiliares, e várias soldados, a combaterem . por 

uma causa, que perdura invicta centenas de ·fiéis por ocasião 
do incêndio da Catedral. a todos os golpes de seus Ini-

migos. Os boxers passaram entre-
tanto. E do sangue que eles fi-

o novo Seminário proveiu de zeram correr, ressurgiu mais 
uma velha aspiração dos mis- gloriosa e fortalecida a Igreja 
sionários da Mandchúria. É o que eles pensavam destruir. 
fruto do trabalho ardoroso, Dias felizes e prósperos vie
fe~to à sombra do ~eroismo su- ram. Os frutos daquele martf
bl~me _e desco~hec1do dos mis- rio foram tais que fizeram ne
sionár1os jesuitas e lazaristas, cessá.rios "reforços" no, campo 
que vem ~regando _Jesus na., missionári?. Novas ordens re-
quelas terras do Oriente ligiosas vieram trabalhar na-

, 1 quela região. Daquela antiga 
MISSÕES DA MANDCHuRIA: Província Eclesiástica, novas 

J Províncias nasceram, devido à 
O Mandchukuo começou a necessidade de subdivição afim 

ter missionários nos fins do de tornar O trabalho missioná
sécul_? XI~. Foi. confiada às rio mais produtivo e organi
Missoes Extrangeiras de Paris, zado. 
a direç~ da Nova PJ·ovincia I Em 1838, Mgr. Verolles, pri
Eclesiástica, desmenbrada do meiro Vigário Geral, · contava 
vicariato de Pekim. apenas com 3.600 'cristãos e 

Como em todas a5r épocas, e I um padre 110 seu Viéà.riato. E 
em toda parte, a Ig.reja de cem anos ,apó,s, em 1938, a 
Cristo vive. aquela frase-pro- 1 Missão Mater se desmembrara 
fecia: - Sangue de Mártires em 205'Missões todas elas mui-

O martírio dos católicos polo
neses nas mãos dos nazistas 

Vínte séculos depois da sua I dão duchas geladas, é fotogra
instauração, à Igreja de Jesus fado pelos seus algozes. 

to pr6sp81"U, com 11111 total q J 
215.000 cristãos, centena.a d4 
padres, sendo cem deles p~ 
tencentes ao Clero Indígena. · 

HISTORIA DO N-OVO 
SEMINARIO 

..... 

A existência de 450 semina,,,) 
ristas mandchurianos tornoUI 
necessária a construção do no-< 
vo Seminá.rio. Porisso nas 11u~ 
reuniões em Hsin-Wing os Qr4 , 

dinários do Mandchukuo pro
curaram resolver o problema.i 
E coube ao Revmo. Mgr. Gas
pais, (Vigário Apostólico em; 
Kirim, e representante da San
ta Sé junto aoi'Governo) a rea
lização do projeto. Por oca,., 
sião de sua viagem a Roma.,. 
Mgr. Gaspais entrou em con. 
ve.rsações com o Superior doS' 
Padres da Assunção da Pro
víncia de Lion. E como o acôr
do foi feito, na sua viagem de 
retorno a Kirim vieram com 
'ele os primeiros Padres As
sunci.onistas para á Mandchi1-
ria. Do trabalho destes valoro• 
so~i Missionários assu'ncionis• 
tas veiu trazer a sua colabora
ção o Pe. Joly (M.E.P.) que 
após 40 anos de missões no 
Japão, resolveu trabálha.r jun
to aos japoneses da Mandchú
ria. Sua habifülade tantas ve
zes posta a prova, e o zelo 
imenso venceram todos os 
obstáculos. 

E o seu esforço foi tão gran
de, que lhe foi dado o titulo de 
Fundador Honorário do Semi
nário. 

Finalmente no dia 6 de· abril 
de 1941, os Assuncionistas e 
Padres das Missões Extrangei
ras inauguraram o Seminário., 
irmanados todos eles na mes
·ma alegria, e reunid'Os na prece 
unissona que pedia a Deus que 
fizesse dele novas sementeiras 
·de conversões. 

Cristo vê o seu martiriologo Mons. Zulman é obrigado a 
enriquecido de muitos nomes. apoiar-s·e nas mãos e nos joe
Tambem no nosso· século,. lon· i. lhos para se locomover após 
ge de Néro e de Deocles1ano, tais atrocidad,es. 
aparece-nos _um perseguidor: o Vaticano possue inúmeras Dr. Durval · Prado 
chama-se Hitler. informações de casos seme- Oculista 

.São incontáveis os fatos da lhantes, ·aos ·quais, entretanto, R. Senador P. E91di~, 15 
perseguição religiosa na Polô- não dá publicidade senão após 1 • Salas 513/14 . 14 às 17 hs .. 
nia, mais violenta que nos ou- verificar rigorosamente a sua, · Telefone 2-7313 

tros paises ocup;i.dos. a,uu~t;e1;1·~d;c;id~a;d~e;·==~======~=~=;;======;;~ 
Um soldado álemão morreu ;:; 

em circunstâncias inexplici?..-, 
veis e seus companheiros de r 
armas que inva~Hram 3: resi
dência qo abade Myshow1ah, fr 1 
zeram passar este sacerdote 
por uma série de m.aus_ tratos e , 
desrespeitos, e finalmente o 
internaram num campo de con. 
centração da Baviera. 

O Padre Roman Dajeznski, 
vigá,rio de uma aldeia no con-1 
tão de Wolsztyn, foi vítima de 
um martírio que confirma o 
carater diabôÚco dos persegui
dores Este sacerdote foi vá
rias ;ezes constrangido a cor
i·er despido pelas ruas de sua 
diocese. Um bélo dia foi surra-
do com tal violênciâ que mor- 1 
reu. Para termina.r o dantesco 
suplicio o seu corpo foi muti
lado e jogado dentro de um 
fosso, sendo ali encontrado { 
mais tarde. • .1-j~ 
dtc~i:~~~~-:s ~~c!l!;~~a o:1:.~~ a~-;-,4.~ ; ~· 
ligiosos foram aprisionados e ~ 

r') :v.,,...-~--;"~ mortificados com trabalhos hu- t-C ~ 
milhantes. l'f1i m1 SAU{)t 

Outra região polonesa que .Etffufl C: 

serviu d-e cenário a martirios 1 
foi a diorer;~ de Sandomiec7.. 

Quatru padres tiveram os 
d-entes e as mandíbulas des
pedaçadas depois <le responde-
rem as seguiu tes pergunta1;: 

MAIS conveniência, maior cconomr. " •,,'2 

SCIENTIFICAMENTE 

as SUAS FERIDAS 

É inevitavel e enorme o pa
pel da derrota russa, para ba
talha do Atlântico. E desta Ba
tal-ha depende a sorte do Im-
pério Britânico. · · 

E não s6. A sabotagem da 
opinião pública ainda é muito, 
grande, dividindo-a. Po.risso o, 
almirante Stirling considera a 
situação dos Estados Unidos 
desagradavel e perigosa. 

Tú crês em Deus? Si tú crês 
és um idiota; si não um char
latão. Qual é o maior homem 
de Estado, Hitler ou Musso
lini? 

Um sacerdote italiano, escre
veu um livro denominado "La 
situazione della Chiesa Cat
tolica nella Pplonia occupata 
dai Tedeschi ". "A situação da 
Igreja Católica na Polónia 
ocupada pelos alemães". onde 
conta o 1:,-eguinte: "Mons. Zul
man, bispo da diocese de Lu
blin, um ancião de setenta e 
cinco anos, foi acusado de ter 
~seondido uma metralhadora 

110 seu jardim, arma esta, que 
se averigou m.als tarde ter si 
do posta alí, pela Gestapo, cor 
forme diJ;i:.eram as p-rópi·ias ai. 
toridades alemãs. O prolado fo, 
detido num campo de concen· 

melhor saúde, eis os requ1S1tos e a fina
lidade do refrigerador ALASKA, o· aparelho 
de linhas elegantes e eficiência garantida. 5 zo
nas de frio, prateleiras de correr e dispositivos 
racionais, permitem a conservação da mesma 
quantidade de alimentos que um refrigerador 
Gbmum de maior tamanho. Procure, no inte
resse do seu confê>rto e bom emprêgo de seu di
nheiro, conhecer a maravilha da refrigeração 
moderna no seu ponto culminante ALASKA •. 

COMPRA-SE 

tração em Sachselihaúsen-Or;, 
niBnsbourg e lá foi mortificai: 
com suplfcios atrozes: 
~~ e enq,uanto lht 

CASA FUNDADA EM 1852. 

RUA 24 DE MAIO 80-90 • SÃO PAULO 



LEGIONARIO 

BVANGELHO 

O F arlseu e o Pu bll c·au o 
D&CIMO OOMtNGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

São Lucas, XVIII, 11-14 

que? Não é assim 
que dizem tantos: 

AGORA NÃO SOU DE NIN
GUEM - Da. Uruversal, com 
Dennis O'Keefe e H. Parrlsh. -
Comédia. apresentando as peripé
cias de ·dois casais de namorados. 
O pouco caso com que 6 tra.tado 
o casamento, diálogos e situaçõei; 
de dúbio sentido tornam o filme 
impróprio para crianças e ado
lescentes. 

Cotação: AceJtavél p/ adnlt-os. 

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

~! INICIOU-SE finalmente ~; 
~ ~ 
;!; O ACON'l'ECIMENTO TRADICIONAL :: 
;; PARA O MUNDO FEMININO DE S. PAULO ~ 
t•· • 1 

;!: i L\ SEMPRE ESPERADA t3 
~ t 

"'À ora.çã.o !lo fa
riseu é suspeita 
4e&de o começo. 
Vêde: ele está de 
oosto em evidência, 
próximo do san
tuário, e ora inte
riormente... Porque 
não _recita alguma 
oração, algum sal
mo, algum càntJco· 
sagrado, como .": os 
outros judeus? Esse 
homem altivo, cuja 
falsa piedade se de
nuncia desde logo, 

Naquele tempo, a alguns que confiavam em 
si como justos e desprezavam aos demais, 'disse 
Jesus esta parábola: Dois homens subiram ao 
Templo para orar: um era fariseu e outro pu. 
blicano. O fariseu, de pé, ,orava assim, inte
riormente: - Graças vos dou, meu Deus, porque 
não sou como os outros homens, que são uns 
ladrões, injustos, adúlteros, nem mesm,o como"'es
te publicano. Pois, Jejuo duas vezes na semana, 
e pago o dízimo de tudo o que possuo. - O 
publicano, pelo contrário, conservando-se à dis
tância, nem mesmo ousava levantar os olhos 
para o céu; mas, batia no peito, dizendo: -
Meu Deus, tende compaixão de mim que sou 
pecad,or. - Eu vos digo que este voltou para 
casa mais justificado, e .o outro não porque todo 
aquele que se exalta será humilhado, e o que 
se humilha será exaltado. 

Não furtei, não 'ma
tei, não roubei, Dou 
esmola aos pobres, 
faço o bem que pos
so, não quero mal a 

ninguem ! Por
tanto, deviam elos 
concluir, sou um 
santo! Mas a con
ciência p r o t e s t a 
contra essa hipo
crisia, e no dia do 

juizo hão de eles 
ver - o bem que 

·=·L· d -·· ~ ..,i \ • ' ... ~ ~ .. 

D;~O:!~~~, ~!mVI:.~~A~;:v-: 1 :; • _ r q-. o I a ç a o ~1 
Charles Lang. - Drama de aven- '•' ~., 
turas em que se destaca a atua- :+; ~1 

ção de uma quadrilha de bandl- ! ;:; de fim d·e estação promovida pela ;~ 
dos pa.ra. arruinar wm, empresa':+: maior casa de moda~ do país :,,: 
do . ônibus. As cenas são · dlscre-1 i!.; ;!! 
tas e mesmo as que apresentam ~ ~,: 
as luta5 comuns .a êsse gênero de i!! J :!; 
filme não chegam ª prejudicar ;·; M . .. e· n n y ;·: 
o enredo, que n& fundo 6 correto, :, . m e ,:1 

terminando com o devido castigo :•: • :+~ 
~ ~ aos criminosos. :., :,; 

Cotação: Aceitavcl. i:i expõe à venda todos os- seus incontáveis sortimento~ de \!( 
:+: MANTEAUX, TAILLEURS, VESTIDOS DE LÃ E SEDA, :+: 
·+· CHAPims e inúmeras peças avulsas, a preços que reprcsen- ·+· lembra - nos certas 

pessoas na igreja, 
em dias de soleni-

. dade. De pé, imóveis, em atitude correta e 
respeitosa aos olllos do mundo, não tomam 
_parte na oração comum dos fiéis. - Todas 
,essas práticas, dizem, são para os ignorantes,. 
velhas e beatas, e não para os homens ilus· 
trados e despidos de superstições! ". 

li: * • 

"Si'ngular e extranha é tambem sua ora
ção! Esse homem nada teÍ11 que pedir·. a 
Deus, não precisa de nada! Basta-llle ccm
tar o bem que faz e o mal que não faz. Nada 
tem de que se acusar!... Lança os olhos\ 
em torno de si, com a satisfação de quem 
tivesse a conciência alvíssima como a neve, 
e encontra um publicano, um pecador, um 
miseravel digno de todo o desprezo! Pois 

O QUARTO DOS HORRORES 
não praticaram!... - Da. M:onogram, com Leslie 

Banks. - Na tela, a novela poli
. cial de Edgard Wallace, "A porta 

fizeram e o mal que 

* * * 
"Co-locado no último· Jogar, em atitude hu- das sete chaves". Crimes, tor

milde e penitente, o publicano não vê o que turas e algwnas passagens leve
se passa no Templo, não conhece o fa1·iseu . mente censuráveis desaconselham 
que aí está ao seu lado cheio d, orgulho I o filme a crianças e adolescentes. 

' ' e Cotação: Aceitavel p/ adultos. 
e de supostas virtudes. Só pensa em Deus . . · 
nfim de alcançar misericórdia para os seus I FLORESTA ENCANTADA -

. . Da R.K.o.,. com Tim Holt e 
pecados". - · Tal a atitude que convem a Virgínia. Gilmore. _ Esta pelí-
todo o homem, pois a criatura de si só tem cula faz a- apologia da vida cam
" pecado; tudo o mais deve à graça de pcstrc. O modo de agir precoce 
Deus. E por melhor que pratique O bem há de uma menina desaconselha o 

filmo às crianças. de reconhecer que. não fez tudo o que devia, 
Cotação: Accitavcl menos para 

que é um servo inutil, poi::: sempre lhe seria crianças. 
possivel uma correspondência melhor à g.ra-
ça de Deus. - A oração <;<,om estes senti
mentos é agradave! a Deus, penetra o céu e 
justifica; "a oração à.o orgulhoso é uma blas
fémia (D. Duarte, Concordância)". 

FELICIDADE PERDID/\ 
Da Fox, com Lynne Roberts e 
Guy Kibee. - Devido a um aci
dente um rapaz é atacado · de 
amnesia, acarretando várias pe

------------------------------------------ , ripécias. Cenas de um café-can-

c I tante e a discussão de qÚestões 
. sociais, tais como o desemprego Critica Cinematograflca da A. J. • : o diferença. de classes, tornam o 

, Orientação Moral dos Es,pefaeulos 
i:as infantis, do qM resultam afi
nal vantagens para os pais, que 
obtêm empregos e melhorias. -
Algumàs cenas impressionantes 
desaconselham o filme para crian
ças impressionáveis. 

Cotação: Aceitavel menos para 
crianças. 

1 

filme desaconselhavel para ado
lescentes e pessoas que não te
nham algum conhecimento da 
matéria. 

Cotação: Aceitavel PI ad_ultos. 

TERRA SEM LEI - Da Uni
versal, com Richard Dix. - Fil
me do oeste americano, apresen
tando as habituais lutas· ehtre a 
autoridade e quadrilhas de ban-

\!] tam apenas o custo do tecido 1 !:! 
~ ~ 
'•' MANTEAUX AMERICANOS - ÚLTIMOS TIPOS de mara- ,,,, l~; ;n~~g;go;,ãs modem.as e de importação recentíssima El 

:!: VESTIDOS AMERICANOS, laváveis,"elegantes, práticos e mui :~ 

l:.!+:i:_: VESTl::~to~E ~E:a~d:. :o::::s v::::.- interessantí&simas, :.i.i,i:· 

a p!;eços mínimos. . 

:!: CHÀ.Pf:us·..:... Desde 35$000 - modelos modernos e inúmeras !• 
'•' :10vidadcs outras que poderão ser a1Jreciadas cm nossa ; ... ~ ~ 
:+: loja. !!] 
; IJltwte.·· 

1

l!l 
V "+' 
~ . ~ 

~1 BARÃO DE ITAPETININGA, 265-273 !:) 
~ ~ 
:+::+::+::~::+;:+::+::+::+::•:~:+::+:~:+::+::+::+::+::+:~:+:~:+::+::+::+:~:+::+::+::.;:+::+::+::+:~::+;:+:~:+:~::+::+~ 

didos. Tiros, assassinatos e vin
ganças desaconselham-no à fre
quência do público infantil. 

Cotação: Aceitavel menos para 
crianças. 

NOTA: - No programa do 
Pedro II está sendo exibido um 
filme natural brasileiro sôbre 
uma. el{pOsição panamerlcana de 
obras de arte gráfica. Ja não é 
a primeira vez, em filmes de ta1 
gênero, que é focalizado demora
damente e sem necessidade, que,
dros realistas. A apresentação de 
tais quadros na tela, onde des-

prevenidos vão crianças e .ado
lescentes incapazes, ainda, de 
uma compreensão adequada das 
obras artísticas, é bastante cen
suravel. :i;: incoerente que se 
vede - e muito justamente - a 
entrada. de menores nas exposi
ções de arte e depois se trans
portem para a tela os quadros 
mais realistas. 

A estrear: MULHERES DE 
LUXO e AMOR .MATt&NO 
Restritos. 

COTAÇÕES: 

O SEGREDO DE UMA FREI
RA - Da Mundial Films, com 
José .. Crespo. - Um nobre espa
nhol, desesperado com a suposta 
morte de. sua. esposa, passa a 'le
var uma. vida dissipada. Final
.mente apaixona-se por uma jo
vem, que vindo a <lescobrir seu 
verdadeiro estado torna-se freira. 
Duelos, mortes, uma cêna amoro
sa. - plenamente dispensavel -
e a realização das predições de 
um.a. adivinha restringem o fil. 
me às pessoas adultas de crité
rio fonnado. Cotação: Restrito. 

DESEJO .- Da Paramount, 
com Gary Coo,per e Marlene Die
trich. - Uma ladra de jóias ena
mora-se .de um jovem engenhei
ro, regenerando-se para com êle 
se casar. A focalização de todos 
os detalhes de um furto consti
tue péssimo exemplo. Di.áiogos 
inconvenientes não recomendam 
o filme aos menores. 

Cotação: Aceitavel p/ adultos. 

SENHORITA SANDY - Da 
Universàl, com Tom Brown, Nan 
Grey e Mischa Auer. - Aventu-

A QUADRILHA DO ARIZONA 
- Prod. Releasing, com Tim Me 
Coy e Paula Haddon. - Cow~ 
boys descobrindo ativictades da 
quinta coluna nas fronteiras do 
México, constitue o enredo deste 
filme. Lutas, tiroteios e mortes 
violentas tornam-no pouco reco
mendavel para crianças. 

Matriz de Na-ssa Senhora 
Aparecida de Indianópolis 

BOM - Pode ser assistido por 
todos, com proveito moral. 

BOM PARA ADULTOS ·- Po
de trazer proveito moral tão SA

mente para adultos. 

_. • , ,-, ',• • • •I .....:.__, ____ t ' , • < •, •- ,,.._t 11 +, 
!. ~ • ~· • ' • : ' • '' •• , • ,.:i :--· 'JJ ::·. \ 

Cotação: Aceitavel menos 
crianças. 

A Congregação Mariana "N.ª 
s.a Aparecida e São Bernardi
no de Sena·· em preparação pa
ra a sua festa anual, convida 

. a todos os fiéis, mas de um 
para modo especial; todas as Con

. gregações Marianas, para o 
Triduo de conferências, prega. 

O LADRÃO DE BAGDAD - das pelo estimadíssimo orador 

horas da noite, haverá solene 
.recepção de 115 Noviços e As
pirantes para a Congregação 
Mariana. Esta solenidade terá 
a honra especial de ser presi-

t Da. U.A., com Conrad Veidt, Sa
bu e June Duprez. - Fi:lme ba

'.10 R G E PÉRALVA ·e STEFANIE KNOELLER PERALVA, se.ado em uma lenda árabe muito 
convidam os parentes, amigos e conhecidos, para a missa popularizada pelos livros de con
de 7.0 "ia, que a família de I tos infantís. Transportado e ada-

sacro, Revmo. Frei Angelo do 
Bom Conselho, Capuchinho, 
nos dias 12, 13 e 14 de agosto, 
às 7 horas da noite. 

No dia 15, festa da Assun
:ção de Nossa Senhora, às 7 

dida pelo Revmo. Pe. Walter 
Mariaux, S.J., DD. Diretor, do 
Secretariado mundial elas Con
gregações Marianas, com sede 

e!ll Roma. Terminada a ceri" 
mônia religiosa seguir-se-á uma 
pequena, mas significativa ·ma. 
nifestação no salão pa.roquial 
"Pa<lre Anchieta". 

Maria A l·ves Mourão Peral va 
sua mãe e sogra, manda celebrar por intenção. da falecida, 
segunda "feira, 11 d,o corrente, às 8,30 horas no Altar Mór 
da Basílica de São Bento. 

Por mais este ato de caridade, agradecem antecipadamente. 

tado à téla, o enredo - não de 
todo sadio - ganha realce mas 
por isso mesmo se torna um tan
to indiscreto. Algumas cenas ro
mânticas e passagens emotivas 
tornam o filme impróprio ao pú-

O CAUTELAS DO MONTE DE SOCORRO u r - JOIAS USADAS E BRILHANTES -· · · o Compro pagando os melhores preços 

blico jnfantil. • Rua Álvares Pentea- -Dei Monac.o Cotação: Aceitavel menos para do, 203 • 3.0 andar 
crianças. 

ADVOGADOS Indicador ,PrOf issional 
Dr. Vicente Melillo 

Praça da Sé, 23 - 2.0 andar 
Sala 215 

Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

:Rua. Quintino Boc.aiuva, 176 - 3.0 

Sala, 323 - Te!. 2-7276 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

Rua. Benjamin. Coni;tant,. 23 -
4.º andar - Sala 38 - Te!. 2-1986 

Luiz Gonzaga :Parahyba 
Carnl)()s 
Advogado 

-~alaeete Santa. Helena) - Praça 
da. Sé, 247 - 1.º andar - Sala 103 

Tel. 2-4951 

Joviano 'l'elles 
-c-

J. N. Cesar Lessa 
Advogados 

Largo da Misericórdia, n.0 23 
Sala 904 

MÉDICOS 
Dr. Gil Celidônio 

Partos - Moléstias de Senhoras 
Operações 

Residência: -r R. Albuquerque 
Lins, 902 - Tel. 5-4156 - Con
sultório; - Rua Marconi, 34 -

6.0 andar - Te!. 4-8501. 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

Dr. Hugo Diru; de 
Andrade 

Clinica geral e moléstias de 
senhoras 

Cons.: R. Libero Badaró, 137 -
4.0 andar - Telefone, 2-2270. 
Rcs.: Rua Tomé de Souza, 55 

Te!. 5-0565 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - Moléstias de senhoras 
cons.: Rua Senador Feijó, 205 
2.0 andar - Prédio Itaquerê -
Tel. 2-2741. - Res.: Te!. 7-1268. 
Consu1tas: d.as 10 às 11 e das 
14 às 17 horas. - Sábados, das 

10 às 11 lioras. 

Dr. Celestino Bourroul 
Res.: Largo São Paulo, 8 -
Te!. 2-2622 - Cons.: Rua 7 de 
Abril, 235 - Das 3 às 5 horas. 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
MÉDICO RADIOLOGISTK 

Rádio • Diagnóstico Exames 
Racliológ·icos a domicílio 

Cons.: Rua Marconi, 94 (Edifício 
Pasteur) • 2.0 and. - Te!. 4-0655. 
Res.: R. Tupi, 593 Tel. 5-4941 

S. PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

HOMEOPATIA 
Dr. Rezende Filho 

Cons.: Rua senador Feijó, 205, 
7.0 andar - Te!. 2-0839. · - Das 
15 às 18 horas. - Res.: Ruá 
Castro Altes, 597. - Tel. 7-8167 

ENGENHEIROS 
Amador Cintra do Prado 

Engenheirn Arquitéto 

Arquitetura religiosa, colégios, 
residências coletivas - R. Libero 

Badaró, 461 - S. Paulo 

Dr .. Carnargo Andrade 
rlü~i1ças de seiÍh~r.is - i'artos Dr. José E. de Paula Assis C O N S '1' R U 'l' ORE S 

ACEITAVEL - Embora sem 
proveito moral, pode ser visto 
por todos. 

ACEITAVEL MENOS PARA 
CR'iANÇAS - Idem. Pode ser 
visto por adolescentes e adultos. 

ACEITAVEL PARA ADUL-
TOS - Idem. Pode ser visto 
tão somente por adultos. 

RESTRITO - Pode ser visto 
só por pessoas de criterio for~ 
mado. 

~AU - Vedado a qualquer 
público. 

NOTA: --A Associação dos Jor
na11stas Católicos . atende com o 
máximo prazer a qualquer infor
mação sobre as aprecl.ações ci
nematográficas da O.M.E. -
Correspondências para a Caixa 
Postal, 2851. - Na Capital, as 
infonn.ações podem ser solicita
das · pelo telefone: 4-1718. 

DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomeu 

Cirurg1ão-Dcntista - Radiologista: 
Pela Escola de Farmácia e Odon
tologia de São Paulo - Clínica 
Dentária. em geral - Raios X -
Diatermia - Infra-vermelho -
Coagulação -:--- Trans-iluminaçií,o 
- Vitalidade pulpar, etc. -
Trabalhos por cartão, hora ou 
orçamentos. - R. Martim Fran
cisco, 97 - Tel. 5i5476 - S. Paulo. 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado da Fa•. 
cuida.de de Farmácia e Odonto
logia de São Paulo. - Cirurgião 
Dentist/l. diplomado em 1914. -
Ex-dentista do Liceu Coração de 
Jesus. - Especialidades: Plvots, 
Corôas, Pontes, Dentaduras ana
tômicas e sem abobada palatina. 
Consultas das 8 às 12 e d.as 14 
às 19 horas. - Cons.: R. Direita, 

Dr. Francisco P. Reirnão 
(H ellm eis ter 

Prof. de Hig·ienc rlo Colégio 
Universitário. 

Diretor do Sanatório "ViL"t 
Ma-scote" 

Cons.: R. Marconi, 34 - 6.0 and. 
Apart.0 63 - Te!. 4-8501. 
Rcs.: Av. Agua l3ranca, 95 -

·' ' · · .011era°<,'.Ões Adjunto da Sant.a Casa - Ope-
Da. Beneficência. Po1:tuguesa e da rações e tratamento das mo!és
Matemídade de .·· São Paulo - tias ~e ouvido, nariz e garganta. 
cóns. ;, R. Scnáéior. Feijó, 205;· t:ons:: Rua 7 de Abril, 325 
Tel. 2-2741. - ')as 16 às 18 hs. l.º andar - Apto. 110 (das 14 
Res;; Trav. Br!g-._Luiz Antônio, 8 à.~ 17 horas) - Tel. 4-7551 

Affonso Butti 
n.0 64 - 2.0 andar, mla 7-7A. 

'1 · Res;; M. Barão de PiracJ.caba, 499 
S. PAULO . :ferito Construtor 

Estudos - Projétos Orçamentos 
Rna. São Bento, 224 - 1.º andar 
EaJa..l • ~~- • jl.,.J?AUW ~el. 5-58~ . 'I'el. · 2~6035 Res.: Ttj. 8-2433. 

Construções. · · 
TODO ·cATóLICO 

· d·evc ler ·o 
AI. Glete, 369 - 'l'el ~ ".L;~~-~Q~i~1Q .. 
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.... ,_ 
FRACOS e 
ANÊMICOS 

TOMEM 

rmho Creosomdo _ 
"SILVEIRA" 

Grande Tónico 

{A, REMODELAÇÃO DA 
~STRADA 
~EN:I'RAf ... 

DE FERRO 
DO BRASIL 

O decreto que deu autonomia 
.. à central do Bra.sil determinou 

• elaboração de um regimento a 
eer submetido à aprovçJ.ção do 

1 Presidente da República. O ma
for Alencastro Guimarães, dando 
cumprimento à letra da lei de
elgnou uma comissão de técni
eos para êsse fim, e de.sde o novo 
tregimento vem sendo aguardado 
eom a espectativa que é facil 
eompreender, não só pelo elevado 
número de empregados que ser-

:·vem àquela ferrovia. como pelos . -·------- -----

Administrativos, Engenharia, Ci
vil, Engenharia Mecânica e Ele
trotécnica, cada uma compreen
dendo os assuntos' de sua espe
cialidade. Os segundos, as Che
fias Regionais, que superintende
rão todos os serviços compreen
didos em determinados trechos 
de linha: as Chefias de Oficinas, 
que serão de via permanente, me
cânica:!, de clctricidaclc, de sina
lização, e as oficinas de Obras 
Novas. 

O projet.o especific,a. todos os 
trabalhos e detalha a constitui
ção dos diferentes órgãos 

A FALTA DE 
COMBUSTfVEL 

Falando sôbre a crise do com
bustível, o genera.1 Horta Bar
bosa, prei,idente do Conselho Na
cional do PetróleÔ, prestou a se
guinte informaç~o à imp,·ensa: 

· "A questão está sendo cuida
dosamente estudada por este Con~ 
selho e pela Prefeitura do Dis
trito Federal. Nos Estados foram 

" organizadas comissões espcciP 's 
para estudar tambem o caso. 

' - -·, .- _..., 
rnicialmente resolvemos já que 

o consumo geral deve ser re
duzido de 30% em cada um dos 
produtos. O que se procura ago
ra é um "modus vivendi". As 
comissões especiais nos Estados 

}\ _, 1 1 de São Paulo, Rio Grande do vru e.. ~ í\V Sul e outros, inclusive no Distrito 
__ '::_, 1 Federal, estudam já o modo por 
ti!./>.-{!t-"$4.j':ff-tfW'~ que se d?vc aplica_r a rest1:iç~o. 

d (8 
Esta e a medi.d.a prel!mmar. 4.na ., ~ o resto virá depois, se as cir-

., .1 · 1 ~ I cunstâncias a.,sim o exigirem. 
<AsA' •u=•o• ,,. ,.,. , Se forem 'reduzidos os n1eios de 

luc 74 do Moio, ~o o 90 - Coixo Postal, 7021 transporte de combustível é evi-
SAO PAULO ' J..,..,.·------------ dente que seremos forçados a to

Interesses dos inúmeros cliéntes 
Quê se utilizam dos transportes 
(!ferecidos pela Central. Soube
mos agora, qne o novo estatuto 
está em vias de ser ultimado, pre
vendo grande remodelação na es
trutura téi::nica e administrativa 
da. estrada, que adotará novo sis
a.mia divisional. 

Assim é que, ao contrário do 
l'eg!me ii,tua-llnente em vigor, se
rão estabe'.lecida,s Divisões Cen
trais, Chefias Iwgionais, Chefia 
d.e Oficinas e Obras Novas e vá
rk>ll departamentos conexos. O 
diretor, além dos órgãos especiais 
ela Delegação do Controle do Mi
~tério da Viação e da comissão 
de Rêde do Estado Maior do 
Exército, com os quais manterá 
ent.endimento constante, terá co
~o auxilta.res mediatos um gabi
nete, uma secretaria, uma a:ssis
~ia jurídi.ea e um contencioso. 
·ena administração se processará 
&f;ra.vés dos '"Serviços Gerais" e 
4os "Serviços de Execução". 

Os primeiros compreenderão as 
Jnenciona®S Divisões Centrais, 
fltie serão as sete seguintes, com 
·~ de sub~diretorias: 
.l:JQntrol.e Central, Transportes, 
~viços Econômicos, Serviços 

PARA 

mar outras medidas correlatas. 
Infelizmente, pesa sôbre nós a 
ame.aça de agravar-se a erise de 
combustivel com a retirada de 
navio-tanques, desviados para 
outros fins. A extensão da crise 

CRUZEIRO 
BRASIL 

DO 

Tosses, bronquite, asm6 e 
moléstias das vi.is respira
tórias, os Srs. Médicos re
ceitam o Xarope CRUZEI
RO DO BRASIL; não pro
tela a doença, combate o 
mal. Em todas as farmácias 
e drogarias. - Lab. "VUG", 
caixa postal: 2175. 

é coisa que escapa aos nossps 
cálculos. Mas nem por isso pode 
deixar de ser tom.ada em consi
deraçã~ pela administração pú-
blica. · 
~ As medidas que podiam ser to
madas nesta conjetura, já o fo
ram pelo Instituto do Açucar e 
do Alcoo!. Não agimos com pes
silnismo, mas enc.aramos com de
cisão o instante grave, que se 
nos defronta neste particular. 

Temos pl"ocurado advertir todas 
as atividades que del)endem de 

DORES DE GARGAN'l'A GRIPPES 
.,_ ~.t: OS S E S C0NSTU~AÇõ;E~ 

- BRONCH:ITES . 

·glj() AS· MEt:HQ'R-~S PORQUE CONT~M 

GAYACOL 
. PRODUGTO DO 
:tÃBóltA'TOR.IÓ. WOASAN 

~-~"- N.0 4721 
Vl':ÕA. 
·sAo "PAULO 

CEGION:ARIO '!São :Pam:4', lff ite ~ ·cre !Nl' 
--:::::"=;;;;.;;.;;;:========= 

Sihm 
Reumaftsmo 
F~ridas em gero! 

«ELIXJR DE 
NOGUE-fR/\11> 

Milhares de curodos 

BRASIL tisfazer, no mínimo, aos números 
d.e pedidos de ligação ab11uro in
diéados e nós prazos aí fixados, 
salvo motivo de força maior, de
vidamente comprovado; combustivel importado da amea

ça. que pesa sôbr(I elas, de modo 
que sejám tomadàs as precauções 
que a situação aconselha". 

Assim concluiu o g·eneral Horta· 
Borbosa, respondendo a uma per
gunta: "Os automóveis cw praça 
não serão prejudicados. Esta 
têm sido a notsa maior preo
cupação. As restrições serão fei
tas provisoriamente sôbre os au
tomóveis oficiais e particulares. 
Só em último caso, e se a situa
ção se agravar mui:to é que se
remos obrigados a enquadrá-los 
no racionamento da gazolina e 
outros combustiveis derivados". 

OU•R 10 
PRATA E PL/>iTINA 

de tôda espécie, ao preço 
mais alto da praça, com
pra-se. Consultem nossos 
preços. Rua 15 de Novem
bro, 193, 2. 0 andar, sala 

23, - São Paulo 

ACENTUAÇÃO 
ORTOGRÁFICA 

aumentar as 1inlla.s existentes em 
nossa Capital. Para conheci
mento dos nol!SOs leitores, damos 
a seguil· as principais cláusulas 
do acôrdo assinado, no início 
desta semana: 

Conforme a minuta do acôrdo 
ora concluido, "a Prefeitura au
toriza a. adoção do serviço medi
do por telefonemas, e a elevação 
das tarifas, de conformidade com 
o quadro abaixo especificacb, fi
cando, entretanto, tal autoriza
ção condicionada à prestação 
concomitante dos serviços a que 
se· obriga a Companhia pelo pre
sente. 

· 6.000 ·dentro de 24 meses 
mais 7.000 dentro de 30 meses 
mais 1.000 dentro de 32 meses 
Os prazos estabelecidos acima 

serão contados da data da a~i
riatura do presente contrato". 

5 Notícias 
do Brasil 

1 Regressou de sua viagem ao 
Paraguai, o Sr. Presidente da 

República 

1) - RJl:DE GERAL: 
a) - Residências: Rs. 37$500 2 

por mês, sem limitação de cha
mados; 

Chegou dia 5 ao Rio de Ja
neiro, a embaixada especial 

b) - Profissões liberais: 40$000 
por mês, com direito a 75 cha- 1 

ma.dos; os 100 chamados seguin- 1 

tes, a 200 réis cada um; os 50 
chamados seguintes .a 150 réis 
cada um e os restantes a 100 réis. 

LIMITE MÁXIMO: 80$000 por 
mês. 

c) - Negócios - "A" e ":B", 

de Portugal, chefiada. pelo ar. 
Julio Dantas. ·::c. u~.-:~'i~,~*"i: 
3 Esteve na Capital Federai, a ' 

serviço de seu cargo,· o sr. 
General Maumio Cardoso, co• 
mandante da 2." Região l\liilita.r • 
com séde em São Paulo. , 

\ 
4 Visita prese11Lcme11te S. Paulo 

o sr. General Raimundo 
Sampaio, diretor da Engenha11a. 
do Exército nacional. .... ,. 

5 Reassumiu a chefia do Esta• 
do Maior do Exército, o sr. 

General Gois Moneil·o, que esteve 
recentemente na Argentina, che• 
fiando a missão especial brasi
leira aos festejos comemorativos 
da independência portenha. 

- 55$000 por mês, com direito a --------------------------'--------
150 chamados; os 200 chamados 

O S1•. Ministro da Educação e seguintes a 200 réis; os 50 cha
Saúde recebeu do Sil1dicato dos macios seguintes a 150 réis e os E X TER I O R-
Tral:!alhadores nas Indústrias restantes a 100 réis. 
Gráficas do Distrito Federal um LIMITE MÁXIMO: 110$000 
ofício nos seguintes termos: mês. JAPÃO ·· ESTADOS A GUERRA 

"O Sindicato dos Trabalhado- d) - Extensões - 9$000 para UNIDOS f 
res nas Indústrias Gráficas do· todas as classes. 1 Continua quasi inscnsivel • 
Rio de Janeiro, vem à presença 2) - RJl:Í>ES LOCAIS: Logo após ao ato do presidente avanço na Rússia. O alto CO• 

do V .. Exci.(t. expor um problema a) - Residências: 25$000, sem Roosevelt· congelando os créditos mando do Reich anunciou a que-
que, com a adoção da ortografia limites de chamados; japoneses nos Estados Unid°', e de Smolensk depois de gigari.tesca 
simplificada nos periódicos do b) - Negócios: - 30$000, com incluindo as firmas nipônicas na bata.Ih.a; tendd sido aprisionado 
paw, se apresentou aos seus as- direito a 75 chamado/!; os 150 lista negra, 0 Japão tomou idên- pe__rto d_e um . milhão de russos. 
saciados. A quantidade extra- chamados seguintes a 200 réis e I tica medida contra a Améri~a. do Nao foi confirma.da. porém, a; 
ordinária de acentos por parte os restantes a 100 réis. 1 Norte. continua, no entanto a notícia. 
dos que não interpretam a letra Limite máximo - 60$000 por I guerra surda entre ~s dois paises. A maril1ha inglesa atacou Al
do decreto-lei 292, de 23 de fe- mês. I Esta semana Havaii apresou 19 ghern, na Sardenha, tendo o seu 
vereiro de 1938, está acarretando e) - Extensões - 9$000 para barcos nipônicos e o Japão além canho,neio ocasionado grandes da
enormes prejuízos aos operários todas as classes. de ocupar.fil·mas americanas do nos. e a "R.A.F." tem bom-
que trabalham po1· obra. Rara 3) TELEFONES Pú"BLICOS: norte da China decretou o con- bardeado incessanteme_nte as_ ci-. 
é a linha onde não apareçam a) - 55$000, com direito a 150 trolc de exportação para a seda I dades alemãs· e toda a costa 
palavras que reclamem acentua- chamados: os chamados restan- natural e fibras de seda das quais francesa ocupada pelos nazistas. 
ção. tes a 200 réis." os Estados Unidos eram grandes A_ aviação alemã bombardeou 

Além disto, basta um acento a compradores. a ilha de Ma!lta com sucesso, e 
' mais ou a menos para inutilizar OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS Por outro lado, os jornais dé o canal de Suez violentamente. 

toda uma linha, obrigando a sua PELA COMPANHIA ambos os paises atacaram-se re-
recomposição. Ta.! estado de ci1Jrocamente incluindo o Japão MISSÃO AÉREA E 

MILITAR AMERlCAN A 
coisas, já se fez notar sensivel- Conforme. ainda o referido nos seus ataques tambem a Ingla-
mente nas folhas dos salários acôrdo, "a Companhia se obriga: terra, chegando o jornal "Ha
com que contam os trabalhadores a) - a adquirir os materiais chi Shimbum" a declarar, em 
para o sustento de suas famílias. n~cessários e a fazer as instala- j artigo do com.andante Tota Issa- · As relações entre a Bolívia e 

Nestas condições, vem o Sin- çoes de dutos e cabos, bem como muru, inevitavel a guerra entre os Estados Unidos estreitaram-se 
dica.to dos Trabalhadores nas In- a ampliação e redisposiçã,o de os dois paises. nos últimos dia.s, tendo sido ini
dústrias Gráficas do Rb de Ja- scú aparelhamento interno ~ ex- A Inglaterra. por sua vez. de- ciadas conversações para que seja. 
neiro, pedir a V. Excia. que se terno, para que até 31 de Ja- finiu perfeitamente a sua posi- vendida aos Estados P'nidos toda 
ctigne adotar para o Brasil, no m:iro ele 1942, tenham sido cria- ção. depois da ocupação d.a Indo- a pi'odução boliviana de anti
Vocabulário que o governo se das novas ·facilidades, afim de China, quando o sr. Eden decla- mônio, zinc0, P0brc. estanho e 
empenha em publicar, um siste- serem atendidos novos assinantes roo na Camara dos Comuns que tungstcnio. 
ma simples de acentuação, o qua'l em diversas áreas de sua rêde, "qualquer ação que ameace a_ in- Ao mesmo tempo o sr. Luia 
sem prejudicar a prosódia do idio- no mínimo nas scg·uintes qu.an- teg·ridade do Thail.and terá como Guachala, embaixador da, Boli .. 
ma, livre as classes de revisores, tidades: consequência imediata a reação via. ria.s Estados Unidos. eonfeten• 
linptipistas e compositores da pc- 400 na área do nosso país". da estação "5,, ciou com o sr. Summer Welles, 

para acertar detalhes acerca. do 
contrato de. uma missão aérea e 
militar americana, que será a, 

nosa situação em que se encon- 1500 na área A imprensa nipônica prevê a da estação "7·" 
tram". , 750 na. área luta a~nas no Pacifico confian-00 estação "8" 

Como vemos, a questão orto- 200 na área do absolutamente na vitórla. ale-da estação Ta-
gráfica em nosso país, não é tuapé. mã na Rússia e o governo decla- l)rimcil·a enviada â Bolívia ' 
mais simplesmente ,icadêmica... b) _ a criar e manter facili- rou-se absolutamente neutro, ca.so 

PR0DUÇ,Ã0 
ALGODOEIRA 

O Ministério da Agricultura 
Norte-Americano, publicou--.. uma 
cstatístka, pela qual se constata 
ser· o Br.asil, atualmente, o maior 
exportador de algodão do mundo. 

A alta do algodão nqrte-ameri
cano, empregado em grande par
te nas indústrias bélica.s, unida 
às facilidades que o nosso pro
duto encontrou na Espanha e em 
outros mercados europeus expli
cam a razão de nossa vantagem. 

O relatório clesse Ministério 
afil·mou que a . produção global 
do algodão brasileiro ating·iu a 
2.464.000 fardos. 

Desde Agor,to de 1940 até Ju
lho cie 1941, o Brasil· exl}Ortou 
1.200.000 de fardos, contra ..... 
l.108.000 dos Estados Unidos e 
G04.000 do Egi~o. 

ACôRDO ENTRE A,MU
NICIP ALIDADE E A 

.CIA. 'l'ELEFôNICA 
a :E>i·e!eitura. Municipal de São 

Paulo e Cia. Telefônica Brasi
leira . chegai·am a um acôrdo a 
respeito · do sérviço de telefones 
da. nos~. Capital. A Muriicipa. 
.lidá.de .. peJ·mitiR a. i:e~is.ão. da.s .. ta,,,. 
riíaa. ~éstàpclccida.s 1w contrato 
anwii9r, comp~_µl.eténdo.-se a 
éõmpanhia c.oticesslonána deste 
-viço públícÓ, ã. _remÓdelar e 

dades em outras áreas da cidade, ela desmilitarize complctame1i.te a 
para que sejam atendidos novos zona de Vladivotoc. 
assinantes, da seguinte maneira: Fato cti"riooo: durante um ata-

1500 nas áreas das estações "2" que aéreo a Chung-Quing a avia
e "3" 

1000 na. área da estação "4. 
Fica assim entendido que a 

Companhia . estará aparelhada 
para atender, até 31 de Janeiro 
de 1942 as 5.35.0 novas instala
ções na cidade de São Paulo. 

ção japonesa ating-iu umà. lancha 
torpedcira norte-americana, tendo· 
o Japão imediatamente apresen
tado as suas desculpas. ' 

TO D O C A T ô L 

e) - a execuLar um programa 
de melhoramentos e ampliações f . 

d e v. e 1 e r o 

dos serviços, habilitando-se a sa- 1 " L E G I O N Á R 1 

e o 

o " 

5 N2tí2ias 
do Mundo, 

1 CONFLITO - No Senado 
cubano verificou-se nos últi

mos debates violentos ,confili.t.oo 
em que se empenharam em. luta 
corporal mais de vinte sene.dores 
inclusive o chefe do gove:no 
cubano, sr. C.a1·Ios Ladrigas. 

$:+::+::+::+::+::+::+::.::.::+::-1>:,::.~:+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::•::+::+::+::+:~ 2 ~=~v~:!~~~A!o -;_r: ari:!: 
'•' OS MELHORES PREÇOS •! ção de providências imediatas 
~' : : contra a infilttação nazista que 

::i E A MELHOR QUALIDA.DE i! ~~t~ocessa. com entrada de tu-

'.•; /•; :!. Presunto e Frios -- Vinhos Finos, 1*: 
;., Frutas, Biscoutos e Bombons ~ 
,:, Generos Alimentícios :~ 
'•' '•' ~ ~ 

3 PAZ - As malas diplomáti-. 

:., EMPORIO MONTENEGRO ~ ,1 { : sim o incidente entre a Alemanha 
i Rua Auguata, 1,559 (Esq. R. L-uil: Coelho). -, Fone 7·00S6 ~! :e a. Argentin&, 

cas alemãs que estavam sob , 
custódia do Congresso Argentino 
foram dé\!olvidas ao represou~ ' 
tante alemão, encerrando-se as-

~ E E D ::· · ~ MERC ARFA A V 1~1. â ~ 4 C()RTE MAKCIAL _. O de-,: ;.•·~· i' ' p~tado britanfço, ~~r Lat-
;+; Av. Brigadeiro Luc A~nio, _2.098 - _:<Em 'ffie"te à ;•; , man, preso por ter ihãuriado 0 
': . ,,Igreja lmaculact.d~o,n_ceiçao) "."'." Fone 7-5453 , } :e~érClit.o, i;erá ,ittl~~do por. uma 
•,.: . . . . . .. ' , te . 1.... 
1+' ,·:'ÚnteQS dist.ruibuidores..d"' · , ; ,:1 ;.coi IAll<r_ç~ ,,: ·.,--..; •.. " 
~, :·"Ni_? . . ,-. , ~~·~"..·J..tâ'·'' .· -'·· ,~!JJ. , . . '!t; 

{·MANTEIGA "}J;1Nl)J$/R;1NTE" ~) 5 PERii•llQ'1400lt ~ CeSSB• s Paoote 2$500 Lata·•~· 1 Kg: 9$'598 s _ tlli~= -:-:~,v~ t~== 
t~~Xt:~•~,~•:•::+:+~~~~~:UÃ+"~.:.-..;.::.i:.:~;;~~x•:+::o~:+;~~A:t-:».:~üi~ dor • 

.:..~-o,,~ •.. ~ ., ·••. ---,: •..... ··--·- --------·-'· - ----- ------------~--- -· • - ... 
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ticularment-e pela Comunhão, pe
la &ta. Florincla. Onacarini. 

~tingiU nú.n).ero aindli. ni!,o visto 
emJ~. 

~mi:µ~n1p do e~, na Cate• 
lµ'aj, dia · 3 (@mo. 

~>:P-4 a e. z_( 

QUERMES~E - Teve início 
4!.a. 2, e continuará a~é dia 1'7 
do pi'ésente mês, a. quei·messe pró 
Semiiún'io Diocesano, no páreo da 
reslõ.êncj:a par-0qnial, constando 
de J.eHõe.s de prendas, barr-acas 1 · 

Br.asileira, Portuguesa, Italiana e 1 ~ 
Sírio-Libanesa, teatro, música 1 
brinquedos, etc. • 

·~ pi;e:piµ-~ão e.~ ~rQ.ndiooo 
J\7Q ÇQJa~~ Eucar,~ço Naçi.o
~l, {I ~@.iJ.,,iar-se em Se~m.Qro 
d_~ t!H2, a r.ª1QQ1.Jil). 4e. N." N." 
~ ~~~ ~e.iil :nl~· em. J@• 
(}la.t 1,1m.i ~~I\na E1,1carl,stlc,\I,, de· 
r.lO ª 27 ge J1.tU10 fin(li;>, que de
QQrreu em um ll-!Jl'b.i.ente de gran

DIA. 2,5: - A, :ll:u~ri.stia, livro 
abertq· para pt\t.rões · e operál-!os, 
pais e filhos, di.scipUloa e mestres, 
pelo 4r, Guilherme <,te _F.eU~; e 
Vi~¼, lil-Q f;!l;,'mo, ~cramentQ -
Adornç~q e guí\.rdii de honr!l, -
Jesus cono.sCQ di.J. e nQiLe no s11,
cr~.ri~, pel11, Srta. LeQU.ides Qa.n
zerll .. 

As 10 horas foi celebrada So• 
l:ene Missa Cantada, e às 16 ho
~as. rea.lizou-se a procissão do 
SSmo, Sacrafllento, c{!Ul enorme 
~ eut1o1siast.\ afluênç¼ de J;'ié.is, 
e na qual o SSmo. foi conc:luzido· 
'ªm ~rro rica,mente orna.mentado. 

Fint,I~ a proois.s~Q q ~evmo. Pe. 

RIO CLARO 
SEMANA EUCAR1$TIÇA 

H,ealizar-se-á ele 15 a 24 do cor
rente, ·ua Paróquia de Cm·µm. 
bataí uma Sema1\a· lDucarlsti
ca, <l~n·ante a qual terão luga;' 
os tradicionais festejos .em 
honra à São .José, padroeiro 
daquela Jla,róquia. 

S~ão- especializada ell.1- an.jgos pa,1:1\ N:~~, 
Linhas - Cambraia - Baptista _,. Crewnes 
d~bertorE)s ~ J~ençqE;~ - frQ:n}i~ -· ~~ 

Artur R\cci, Vigário de N." S." 
do DesterrQ, em breve e eloquen
te oração, f~gu sôl,Jre à S~tnana 
Euciu1stica, e o E:iano. e Revlllo. 
D. PedrQ Roe,<;er, Abac:le de São 
Bento, a seguir, enalteceu :J. fi
g\jra querida do Vigário ela :Pa
róquia, sempre operoso e dec:licado, 
a quem, se devia o sucesso obtido 
pela, Semana Eucarística. 

)?il9~ ~ Grinalçlas - Çol~~ ..,,,.,. e~ 

ãe entusiasmo e fervor. 
Os ~1·abaU1Qs foram abertos di11, 

~(l, às 20 hi;>r(l.!3, no Sa,1~o Pa1·0-
q1.14Jr\ cqm i;> cante,> clQ Crego. 

OIA 2t;; - o Congresso J.lluca
ristico :P,Miorni,l de S!ío Pa\1\0, 
pelo <11·. Ne~11 Quilberme cte Al
rüeida; e Vláticq - A última Co. 
m\1nhão - o meim10 Je1ms ctí\ 
primeira Comunhão. 

~a sua graHde s~ç~ d~ 
RENDAS 

· F<mun en~M expost® Q.s mo
tivos e slgnU:icaçi!.o cto ce~amen 
Eucíl<rístiCQ, E} Mó.s avÍl!()ll, enc!lr
avu-s.e a seJ?~ão com o Hino do 

do11st.am do programt1 diver
lilas <,onferêneias sôbr.e a SSma. 
T<J1rnaris1 ia, comunhões gr,rais 
c]e homens, senhoras, Irmanda
des e do povo em ge,ral; Solene 
Missa Cantada e duas proeis- · 
sões. 

pitta roquete, alva e para t~s dt ~ 
tt.'m as maJs )lu~, f~ita.s a IJ,l.ã:9 e ~ m~ 

RUA DA LIBERDADE N~q 1110 
Cong1'e;!SQ ~uea.ríst!oo ele S. Paulo. NQ dia 27, em que• se <leu o Após ·suas palavras, com a $0-

lene Bênção cjo SSmo. Sacra
mento foram enoerradas .as ce
rimônicas da Set11ana Eucarjsticp.,c 
que pro(lt!Ziu nu?®'OSQS frutos 
espirituais. 

Ph<me 2-2593 ~ ão ~ a J,J,,!:O 
Diariamenie, de 21 a 26, às 7 enoerrai:nento d11, Se1111ma l!:4ca.

l1QrM, foi celel,)rada. a Sant!t Mis- rí,stic,p., clesde às 5 horas, quando 
$8., com Ci;>munhão <;los ftéis, e terminou a adwação noturna, foi 
tervorinl:lQ. grande o numero de Comunhões, 

NO/l dil!,i; 21, 22 e 24 foram ca 11. 1 que na Santa M.issa das 7 horas 
tactas a:, Vésperas Solenes às 19 
borM, seguida de bênção do ss. 
encrameiÍt<>. Nos dta-s 23 e 2~ 

SAO ROQUE Federação Mariana f emio'lna 
ho11v~ Hom isimt(l,, a e.s&a honi CONQltt(I,\'{JÃO MARIANA •. ç~ndQ al!SÚl\ O (ll)O$éo'l~do do l)om TtEVNIAO MtN$AL \' l tume M.iss:;i. C Gom1,1nllfW cle/W,l,, 
e no cJ!sl, 20, 11,p~ 1\ Qençi\o cto TransCQm,u QJll .25 cte Jull\o. 1/xenwlo. !J.llt4;as 1issqciacJI\I? yiw.i as qu\lJI, 
SS. Sac~mento ficou o SStuo. p.p., Q 7Y aniversl\rio c\11. Con-· s. ROQU.E ~ Roalizr,.m-.se nos Realiz.."l-se. no próximo domin-, é preparada carinhosa recepção 
exposlo JlM'I\ a aàQ'l'3!Jâo notm- 11J.~~'t?,il<<>,Jvt~r~nª local. ~m co- clia.s 15, 10 0 17 de Agosto as go, dia 17, ('is. 10 horas, na Cúria pelas Filhas de M&. ria que. aRrij.
na, espect:.>.lmente P.elas associa- .. jle1:11oraçi!,o _"1.«f• <l.Rta roaruzou-se tra.1.Ucionais festividades em !ou- Metropolitan,ll,, a reunião mensal ciJ.ra.m no ma.trimónlo g, devqçiM;! 
~õc, mw;cullnas. As ~ssoclaçõeir "1111, Matiiz, 'te:rço éom ladainha,, vor do excelso e milagoroso Pa. qa Federação, i\ qual devem com- à Virgem Santís.,ima, modelo de 
femininas fiiernm a actor,aç(\o no renovação da consagr11,çê.o à N." droeiro São Roque. Do programa parecer representantes de todas ESP-Ol¼J. e Mãe. 
"ia ~4, e.tu que após a Santa "'·" e benç~o do 'Lant1·ss1·=0 Sa- p· u 1· s-o 01'v'dada• 
"' - " " :;; •n • já, organizado salienta-se a So- as ias 11 aes. a c • 1 ~ 
Missa o SSmo. ficou durante todo cramento. Em .. seguida, no saliio Iene Missa ,·Pontifical, no dia lG, tambem as Filhas de Maria en- BANDEIRA OU ESTANDARTE 
P dia em exposição. . . paÍ'oquial, houve u1~a reumao, oficiando O Exmo. 6 R,evmo. D. carregtidas '1e organizar novàs DA FEDERAÇãO 

Piaria.mente, às 20 horas, 1;eu- us,anclo da palavra ,o R.ev_rrio. 01• Afonso, Aba.ele Cisterciense, devi. Pias Uniões, que florescem com 
liz~U·S& uma sessão de estudos, retor, Pe. Lafayette, e o P:·esi• damente autorizado pelo Exmo. a fnndnçi\o das novas_ PaJ·óquias. Aproxim::mdo-se o Congresso 
"om d·efesn. <1e ooses, 11visos e dento sr. Viiório Abramo Tozii. E · •· d s· p J Fe " o R.evmo. S1·. Arcebispo Metro- • ucar1s"1co e ao au Q, ll. • 
conselhos, e cantico de hinos cu- Em. nome. d~ Pia Unirto das _1:"l- politan<J. 0 Exmo. e Rcvmo. D. I t1NIFORMG der,a.ção p{)~sa em uma ba1'deira 
c11rísticos. lhas de Mana. saudou o~ Mana-

1 

Afonso, será assistido por toiloH 

I 

ou estancta1 te com que stl apre-
As teses defendidas. com i:rnn• no,s a Srta. Izabel Or~anu1. A~ual- os Púrocos do Decanato de S1í.o Estando em projeto o novo sente, condignamente nêsse gran.-

k1e brilho e inteli1Iência foram as · ment,ç a CongregJçao Mana.na, . _ . uniforme que deve ser feito até de movimento de fé. Desejando 
1,eguintes: conta com 35 marianos. mas em Roque. Afluiru~ ª eSla . cidade Junh'.} de · 1942 a Diretoria da interpretar os desejos das Filhas 

. \ m1Jliares ele romeiros e v1s1t:J,ntes. • ' . . . · 

DIA 21: - A Eucaristia. fonte 
de paz, consolo e união no seio 
da família paroquial, pela Srta. 
Ondina Pires; é A primeira Co
munhão das creanças, pela. Srta. 
?,iarhl.. Aparecida Campos. 

compensaçi\.:J, todos cumprem com . . ·. Fcderacao pede as Sras. Pres1- de Mana pede sugestões até Ou-
assiduidade o.e, seus deveres reli- , O., peregrlllos. terno a oportum- dentes ·que não exijam das nov.a.s tubro deste ano. · 

. d t d . ,,1 dade de adrmrar completamente . . . - MANUAL gioso~, es acan o-se a ass1sv,>n- _. associadas nas prox1mas recep- QUARTA EDICAO DO 
' termmada a fachada ela nova _ ' . . , : a 

1 eia à M.issa, frequênci?. dos Sa- Matri-.1, inclusive a eséad.aria de c;oes, o umformc. afim de que ,Ta se acha a venda a 4. ed -
Cl·a.n1entos. "e,•oça· 0 . ,,1·1·ge1,11 ::,ste seja confeccionado, já de ção do Ivtanual das F'ilbas de "' à , granit:> e a porta definitiva. Con-
Santíssima e santificação no pró- forme os •anos anteriores, a ~-en- acôrdo com o novo modelo que, Maria. Encadernação simples: -

da líquida das festas, reverterá no entanto, não apres2ntará mo- 8$000; encadernação de luxo: -

12$000. ..,_ .'.l?e~U!l.oi. t ~ ~ 
~u :ijJ.a;, 71l, '!l,º ~~~~ 

HJ:.S'l'óRICO lMS PI4,& U.,NIOBI 

Desej~~c, ter illfQl'lll~ P~ 
e~~ ·il~r.a o · ;t:µturQ, .3 Federa,o 
ção ~ SQliçit~ Q. ~jA~l-'.l.<l, 
c:le ciµta. Pi.a Uni.ã.o, ~o que 
ês.se relatório seja- e».~ ~ 
o fim do corrente a.~. i 

Emporio, Padaria e 
Confeitaria Paraná 

Generos alilJlenticios, pães • 1 

bl$coutos de todas a11 quatl· 
d11,des - Aprom.,ta-!l<l encom• 
mendas parll easamenio11, bap~ i. 

till3dos, "sóiré0$", etc. 
AVEND.>A BRIGADEI~O 
Ll.JIZ ANTONIO N.0 mn 

PHONE: 7-0553 

DIA 22: - A Eucaristia. ri
queza do pobre, c.onforto dos en
:fermos, animo dos tristes e ati·i
'bu1ados, pelo dr. Clovis de Sá e 
:Sena.vides; e A Comunhão pascal 
;pelo sr. Irineu . Dolce. 

prio estado. Nas segunna-feiras, dificaçõcs essenciais, 
em beneficio da continuação da.~ r --------------------------,----

rcaUzam-se re.s reuniiics sem.a.niüs, obras da nova Matriz. 
e o Revmo. Pe .. La.fayett€, admi-

SSl\fO. SACRAMENTO - Nc, 
nistra aula de religião, para todos l.º Domingo do Mês, 0 Santíssimo 

DIA 23: - Beleza do banquete 
:Eucarístico, mesa comum de to
da a famlli,a. paroquial, pela Srta. 
;i\,Iaria Iracema Oiiveii-a: e .A Co
lll1Unhão frequente e quoti<liana, 
pela Sra. Ana Rita Alves Llidke. 

conhecerem e melhor praticarem sacramento é exposto à adora
a Doutrina Católica.. Cont1'ibue ção dos ftéis. Toda., as associa-
tambem pam o progresso <?spiri
tual, a pieda,de e o comporta
mento dos M.arianos, que abstêm
se dos bailes e diversões ilícitas, 
e fazem retiro no carnaval, exer-

çóes paroquia-is, promovem o exer
cício dl). "Hora Santa", procuran
do aumentar noo associados o 
amor e a devoção ao Divino Sa
cramento do Altm•. 

DIA 24: - A Eucaristia, ger
nien inefavel para uma vida mais 
perfeita, pela Sra. Maria José de 
'l'oleàO; e A Missa - Sac:-ificio 
:Et!c-arfstko - Pal'\.icipação elos 
'fü,is no Attflusto Sac:rifítio, par-

H.IO PRETO 
CONGREGAÇÃO MARlANA -

Com a aquisição cta séd0 defini
tiva ·das Congregações Mari .. mas, 

----------------------------
Garcia Moreno 

(Conciu.sáo da 8.ª Jl:tg.) l inimigos no sair de uma igreja, 
',é no espírito de ,f,. é~!n que era , a. qual_ foi reconduzido, JJara 
Jnoclelo. i aí exp11•ar. 

Precedei·a e excedera o nosw I Seus inimigos que vfam em 
tempo: superava o seu no re- Garcia Moreno não só o político 
\)údio às doutrinas malsfLs, na ronciencioso como o catóiico 
firmeza de atítudes. fervoroso, que odiavam nele a 

Garcia i\loreno vivia su.a fé, Igreja de Deus e a r.iViH?.açíio 
il?, r,plic-ava tanto à sua vida C'MóHca, mawn·u·o-o, preteude
:i,articular eorno aos negóciO!-l ram golpea.1· fundo a lg{·e:ia. 
do E::itado as normas do Evan- No entretanto ao mo1,rer Gar-
~elbo. eia Moreno deu aos assas;;inos 

Uma característica de Gar- a resposta a seus intsntos, a.fir
k!i:t Mo.reno era a admiravel in- mando. já em agonia: 
1trep.tdez com que nfr.0111.ava - "Deus não morre·'. 
,~alquer perigo para defe-za 

nu. anLiga residência paroq1tfal. 
m; congregados marianos da Ca-· 
tetlra:I, recomeçam :is ativ~flades. 
Para tanto, são convidn.dos todos 
os congregados marianos maiores, 
inclusive os casados e os que, 
sendo de fora, atualmente estão 
re~idin1o em nossa Paróquia, a 
comparecerem às reuniões habi
~uais, que se realizarão no mes
mo horário, isto é, às 19,30 horas. 
Roga-se a0s srs. marianos a fi
qeza de pontualidaue. 

PIA UNI.AO - Realizou-se dia. 
3, primeiro domingo do mês, às 

· 't.;SO hora.~ a C<_>munhão Geral da 
Pia União da-s Filhas d-e Maria 
da Catedral e às 15 horas a reu
nião mensal. 

\ 
CRISMA - O Exmo. e R.ev.mo. 

Sr. Bispo ""iocesano ministrou o · 

«:le seu ideal. , 
~ Quando º povo, recou1iecen- A Missão das 
Bo. em' Garcia Moreno o seu 

Universidades Católicas 
J.rnnfei101·, .r e e I e g eu - o pela (Conclusão ela f.ª pag.) 
•;erceira vez, as lojas maçôni- A esse rtospeito, o es11irHo cicn
.cns decidiram a su.a morle. tífieo ni'to é diferente ··do espí
Embora disS-O sabeilor, Garcia rito evangélico. 
irweno não ::wterou sua políti- Católica, a Universidade de
~t e esc.i:ev'e ao Santo Pad-re ve sê-lo, a.inda, peJ.a submissão 
iesi as pah1vras: -· - •· Possa RU à IgreJa, e sua cnupern,;,ãü na 
J;lH julgado diguo de 1 ,,ru,r cc,nquista das ahmJ.s ueslEi 
"1!eu sangue pela causa <la lgTe- mun<lo. 1 

:ia e da soctedude". ' l Os increu.s afetam de consi-
Continuou a ser o mesmo ca- derar essa sujeição como um 

tólioo até que e.m 6 de agosto entr.t;?e à liberdade de espírito 
i}e 187G foi morto pelos seus que .a pesquisa ckmtmca exige. 

BOLETIJ\1 

O nlÍmero 39 do "Boletim das 
Filh.as de Maria da Arquidiocese 
de São Paulo, correspondente ao 
mês de .Agosto, publica: Maria 
Sant.issima nosso modelo: o ·san
guíneo; Christ·US Vincit; o Divino 
Amigo; uma interei;sante repor
tag·em sôbre o Congresso Euca
rístico de Santos, retém de vá
rias notícias e informações de 
Interesse p,.'tra a vida mariana. 

nmmo URGENTE 

A Diretoria da Federa~üo pede 
com urgência a toclf!s as Pia1, 
Uniõrs que devolva.111 t't Séc\e. os 
q4estionários com as informações 
requisitadas, as quais são indis
pensáveis ao relatório que deve 
ser .apresentado em Outubro . .Este 
pedido refere-se a algumas Asso
ciações da Capital e a diversas 
do Interior da Arquidiocese. 

DIA DA FILHA DE , MARIA 
POR DEVOÇÃO 

Em toclas as Pias Uniões será 
celebrado, neste mês; na festa da 
Àssunt;ão, ou em d.ata próxima, 
o "Dia da Filha de Maria por 
devoção", havendo,· como de cos-

(ABELL~S 
BRANCOS 

Bodas Sacerdatais,: 
(Conclusão da 3." pag.) 

ca, ofüle permaneceu 2 anos, 
depois elos quais, voltou à ltá· 
lia para cursar a Teologia 11a 
Universidade Gregoriana de 
Roma, onde teve, entre outros 
companheiros de escola, o 
Revmo. Mons. Francisco Bas
to8, Vigú rio <la Consolação em 
São Paulo, e o Revn:w. Cône
go Mano('] Corrêa de Macedo, 
l<mte 110 Seminário Central do 
lpirnnga. Após ter, nos dois 
primeil'Os anos, conseguido o 
diploma de Bacharel em 'Teo
logia € em Direito Canônico o 
Revmo. Pe. Scafati caiu grave
mente doente, sendo, por esse 
motivo, obrigado pelos supe
riores a deixar os estudos e 
partir para uma longa cura no 
campo, fora de Roma. 

Restabelecida a sua sau<le, 
no período aa guerra eurnpéia 
de 1914-18; foi chamado às ar
mas, pl"imeiro. como simples 
soldado a dopois como Ca-

pPlii.o Militar das t.ropas ita· 
lianas na França. 

Vindo a paz dedicou-se du
rante vái·ios ~nos, ao e~sino 
no Seminário dos PP. Sam·a
mentinos em Bergamo e mais 
ta~·de, ao Sagrado 1\-ÍinÍstério 
na Arquidiocese de Turim. 

Em setembro de 1934, o 
Revmo. Pe. Scafati, foi envia
d9 pelos seus snperlOT€S a Síio 
Paulo, afim de dedicar-se à 
Obra da Adoração Perpétua na 
sede provisó,ria da Boa Morte 

· e atualmente na sede definJti'. 
va ele Santa Ifigênia. Nestes 
7 anos ele sua permanência em 

. São Paulo, adquiriu vasto cam
: po de .amigos, e trabalhou pa1·-
ticularmente eni meio das 
Comunidades religiosas, às 

,quais dedicou grande parte de 
seu ministério sacerdotal, 

• i 

O Rev'mo. Pe. Scaf~i, reee-. 
beu a Sacra '.Consur.a na Ca,. 
pela da Nuneiatur4 .de BJ:'U.Xeo 
.las, a 21 ele setembro da 1912. . 
pelo entã.o Núncio Apost6li0Cl 
Mons, João Tacci, mais tarde:. 
Cardeal da Santa Is.reja. NO 
mesmo local a 6 de Agosto de 
1913 ,rece~eu as d-uas l}rimeiru 
Oruens menoTe-s. 

Em Roma, na Capela do "C~ 
légi,o Angélico" recebeu a :t.• 
de novembi•o de 1914, as dua.a: 
últimas Orden~ menMes, qu• 
lhe fol'am conferidas pel<t 
Exmo. Cardeal Basílio Pomplo. 
ni, Vigário de S. s. o Papa;· 
Bento XV. Das mãos do· mesmo 
Sr. Cai-deal recebeu, na Basf• 
lica Lateranense, o Subdiaco
nato e o Diaconato, respectf• ·. 
vamente a 18 de dezembro de 
1915, e a ~8 de março de 1916. 
Finalment~. a 6 de agosto de 
1916, em Ponzano Romano (R~ 
ma) recebeu a Sagração sa. , 
cerdotal peln. ~mtão .AJ-cebispa·., 
Titular, de--'t:alced-Onia, Mons. 
André Caron, e no dia seguinte 

· 7 de agosto, celebTou a sua 
primeira Missa, recebendo nes
ta ocasião, paternal teleg~ams, 
de felicitaç~s do Papa Bento: 
XV, por meio do Exmo. Sr. 
Cardeal Gaspari, Secretál'io de.' 
Estado. · 

lnstimto Moderno 
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9\ Império -Colonial francês 
-r • Deney Sales! 

Após a cessão da Indochina. ao Japão, sem a men01 
,resistência, o governo do Ma11Jchal Pétain ficou inteirament€ 
desacreditado, tanto na própr~ França como no estrangeiro, 
pois se tornou JJ:Qtente sua intenção de colaborar com o eixo 
na medida que lhe fosse possivel. 

Imediatamente depois surgiram as notícias vagas sôb!'E 
exigêneias aJ-emãs a que Pétain estaria oferecendo grandf 
1·esistêlli!ia. Nada houve de positivo a respeito, mas longas 
11oticias sô~re o assunto - inclusive. até a da rejeiçã:o de 
um ultimatum do Reich - foram espalhadas por todo e 
mundo, todas ind-icando a exigência de bases no império co· 
lonial francês para as tropas do- Reich. 

Conseguiu-se assim minorar a 'impressão lamentavel que 
o tratado com o Japão criam, e dar a muitos a convicção de 
que era preciso não se opor violentamente a · Pétain, mas, 
ao contrário, prestigiá-lo, para que ele tivesse forças para 

- 1·esistir à pressão alemã. 
Após longas notícias sôbrr. o assuntA1, nas quais a atitude 

de Pétain e de \Veygand foi apresentada da forma Ínai!: 
simpáLica possiv.el, e em vista ela impossibilidade de um acor: 
elo, foi o almi1·a11te Darlan encar.regado de seguir para Paris.• 
afim t.le entrar em entendimentos clirP!os com os inimigos, el 
a,:eitar um acordo nas :melhoreH condições possíveis. 

As :!lG'ck!a9 d.izem qne Darlan "p:irE0 re tet· persnadldo" < 1 

;,I3.rech:tl Pétain parn. que lhP- outorgas:ie podel'd arii;n d<é 
-re-solver· o assunto. 

E acrescentam tumbem que foi baixado um decreto outor
gando u Darlaii ·'t-oda a responsabilidade no que dizia Í'l:lspel:to 
à orientação da nova política relativa às colônias ela Áfricà". 

Assim, esclarece-se plenamente a manobra: ,após atrair ae: 
simpatias dos ingênuos. o Marechal Pétain "confia" em Darlan,'. 
e este afinal irá assinar um acordo que não corresponde aosi 
-0.esejos elo' chefe· do governo francês, mas que este sentir-se-á1 

obrigad-0. a curnp;ir. 
E ·por esta forína Pétain manjem-se incolume para muitos,i 

enquanto habilmente satisfaz, como até agora tem feito, os1 
inimigos de sua pátria. 

A cessão de bases na África aos alemães 
depender apenas da menor pressão exterior, 
norte-americana, sôbre Vichy. 

Í'Afl/HIÇTQ /ill)A~ 
. . - - .. 
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Um grupo s.:ildados da Fra-nça 
Missa, no deserto, celebrada pelo seu 
instalado num automóvel. 
O domínio· da Síria pelos franceses 

diminuir ·âs probabilidades do domínio 
pelos nazistas. 

anto_s Lugares 

Livre assiste- a Assim, tambem ficaram removidas as probabilidades 
capelão no altar dos racistas alemães se 'instalarem na Palestina, e aumentadas 

livres e ingleses 
da Àrábia e de 

as garantias aos católicos sôbre a situação dos Santos Luga. 
res, pois são católicos em sua maioria ãbsoluta os soldado:s 
da França Livre. 

-------------------·-----------..,.- -----'-·----,._;_ ____ -----·----·-----. 
Cornbina·do o colapso ·da 
antes da que.da da Linha 

Franca 
' Magi.not 

Interessante editorial de u;;Jornal norte - americano 
Do "Catholic Standard and 

rimes", jornal católico que. se 
')Ublica em Filadelfia, na Amé
:ica 1do Norte, transcrevemos, 
;em comentários, o segui,nte 
<!ditorial sôbre a queda da 
França: 

"Quando Paris caiu há um 
1no atrás, surgiu uma ,restea 
le esperança naquela cena te-
1.ebrosa. A República France
:a, que havia sido uma inimi
;a constante da Igreja Católi
::a, caiu ao mesmo tempo e se 
organizou um novo governo 
30b a leaderança de um ilustre 
Jolclado, o General Pétain, que 
era um católico {leclarado. Foi· 
tido como certo que a religião 
católica encontraria a mais 
ampla oportunidade para tra
balhar na reconstrução da vida 
nacional. 

Espalhou-se imediatamente a 
notícia de que o ensino religio
so seria reslaurado nas esco
las. Inúmeros sacerdotes resi
dentes em França anunciaram 
esse renascimento da fé. As 
esperanças cresciam. 

CAI A MÁSCARA 

Gradualmente, porem, fot 
caiauo o véo que encobria a 
verdadeira situação política 
que tem trazido tão profundos 
s-ofrinHmtos ao povo. francês. 

. Pérain p.i:ovou não pa;ssar de 
urna figura de pr0a. 

As cqndições favoraveis da
das aos franceses depois da 
derrota eram apenas provisó
ri-as, e já foram postas de lado. 
Ficou bem claro agora que o 
armistício nfto era destinado a 
restabelece.r a paz; seu fim era 
embalar o po,V'o francês com 
falsas esperanças até que suas 
necessidades crescentes o for
çassem a ceder tudo a seus 
vencedores. 

A F~ CATOLICA INCOMPA
TIVEL COM A "NOVA 

ORDEM" 

A primeira notfciii sintomá
tica a este respeito foi a ele 

,<!Ue o ensino religioso não 
será restaurado nas escolas. 

A, Fé católica é incompatível 
com a "nova ordem" que os 
c<,mquistadores tentam estabe'. 
lecer na Europa. 

Amigos da França na Espa
nha informaram que havia uma 
forte corrente disposta a uma 
aproximação com os ditadores 
e a abandonar a aliança com 
a Grã B,retanha e, naturalmen
te com a América do Norte. 

O repentino colapso do gran
de exército francês, a imobili
dade da esquadra, a falta de 
patriotismo nas colônias pre
cisam ele alguma explicaçüo. 
Há somente uma explicação. 
A França se acha irremedia
velmente dividida. A Repúbli
ca havia conseguido enfraque0 

cer a única força que cimen
ta,"a seu povo · - a Fé Cató
lica. A França, primogê'nita da 
Igreja, desprezara sua her,an
ça. 

UMA TRANSAÇÃCl 
DESI-IONESTA 

nas porque representava tt! 
tradições católicas francesas, 

:f: . ridículo sÚge.rir que os 
políticos que gradualmente ·o 
suplantaram podem _fazer jús 
a essa· leaderança. Sua posição 
se baseia numa transação - e, 
digamos de passagem, numa 
transação bem deshonesta. 

É uma transação que põe de 
lado as bases mediante as 
quais a França depôs as ar
mas". 

O FIM DO CATIVEIRO 

Depois de fazer o panegírico 
d~ Santa Joana d'Arc, o arti
culista termina: 

"Mas Santa Joana ifArc não 
desapareceu. Nada pode s.u-· 
plantá-la. Si ela estivesse na 
terra ago.ra, diria as mesmas 
palavras: - A FÍ·ança d~ye 

Há os que falam da umao ser livre, e sua liberdáde so
dos franceses. Que querem cli- mente pode ser recuperada 
zer com isto? Não pode haver pela coragem de seus filhos. 
·tmião sem leaderança e a Essa coragem se acha agora 
leaderança se funda na leal- reprimida por meio de grilhõês 
dade. Não pode haver lealda- e esses guilhões estão sendo 
de para com uma fórmula que cada vez mais apertados por 
ninguem compreende. aqueles que se dizem france-

A situação é patética. Por ses. Mas a hora da liberdade 
um instante Pétain se ·manteve I soará. A França não pode ficar 
na leaderança, mas isto ape- escravizada". \ . 

Contra a má Imprensa 

Não seria conveniente permi
tir que os sacerdotes fizes

sem reviver as idéias que se 
acham intimamente ligadas 
com São Luiz, Rei de França Bodas Sacerdotais Mals uma. ve,: S.S. Pio XII, t:i litel'atur::i !)or ser contrária 

em audiência pública, deplo- à. ·verdade, queira se aprovei-
1-audo com a sua clarividência tar d;;ste momento em que os 
de Chefe Sn:premo da Igreja, soldados são chamados a ofe
" a existencia de uma certa recer o seu sangue noR campos 
imprensa que parece te.r o pa- 1 de batalha, para trazer a con
pel deliberado de destruir na turbação dos espíritos, e an
grande família dos povos gústia ao coraç[LO, para impe
o sentimento de :traternida- d.ir a serenidade do raciocínio. 
de. Sentimento que deve- Tal atitud,e, este trabalho 
Tia sempre· existir-, uma vez para o mal - orientado como 
que somos todos filhos do está - produzira por força os 
mesmo Pai Celestial". Afir- seus resultados, pelo fato de 
mou ainda S. Santidade, que existirem em nossa atividade 
"a literatura falsa pode tor- contingências e relatividades 
nar-se mais destruidora que de que nem semp.re nos liber

os earr-0s blindados, e os ae,ro-· ta,mos. ~ 
planos de bombardeio". Bastando apenas uma dúvi-

É possfv-el qu-e m,ais tarde d.a suscitada discretamente, e 
ainda. possamos a,vai:'iar melhor sabiamente à,limentana, para 
a aguda profundeza di38Bru! pa- nos illfluenciar, ao n1esmo em 
Javre.s. Mas é negav-el que o parte. 
eorr-&- dos dta.s atuais, nio Entre as verdades, ~ais ca
tem feito · outra cousa senão ras ao coração . da cr4-stà~de; 
aeamular provas abundantes e e mais respeitada, mau grado 
llllet~ ~ jnstWcsr esta o perpassar dos anos, é inega. 
derm!Wla velmente a sobrenatural e uni-
. ~-~~~ ~ ;t~ R&t~ clQ :aoma-

. . .. . . ... : ··-----·~· . .. ... . . 

no Pont!fice, Vigário d' Aquele e Santa Joana d' Are.' 
que selou com O seu sangue A França deverá aceitar seu 
o novo vínculo de amisade eu- papel de estado vassalo se 
tre Deus e os homens. E por- quiser receber os suprimentos 
isso, entre os diversos siste- necéssários à vida nacional. 

l<~oi preciso um ano inteiro mas, ligados ao Templo e dele 
dó Revmo. Pe Angelo Scafati 

dependentes, a Igreja não pode l}ara tornar bem claro que era Transcorreu dia 6 de agosto 
ser chamada a fazer parte de este O significado real do ar- o 25.0 aniversário da Ordena-
certos interesses mais que· de rniSUclo, ção Sacerd.otal do Revmo. Pe. 
outros. ' Angelo Scafati,' S.S.S., dia em 

E é porisso que o Santo Pa-1 ANTES DA QUEDA 'DA que S. Revma. teve a feliz sa-
dre traz na lembrança todos os LINHA MAGINOT!· tisfação de comemorar o acon-
seus filhos, sejam eles das na- Foi assegurado por pessoa tecimento celebrando o Santo 
çõ.es que forem, estejam eles I autorizada que tudo isto havia Sacrifício, às 8,30 horas, -assis
separados por quaisquer dis- sido decidido muito antes eia tido pelo Revmo. Pe. Superior 
t-âncias, mormente nesta épo- Linha Maginot estar em peri- da Congregação e acolitado por 
ca trágica do conflito que se-1 go. dois clérigos do Seminário 
para os povos. ' . . Central do Ipi.ranga. 

E a Igreja trabalha e vai e saiba fechá-los à vã retóri- Durante a solenidade, , a 
ensinando, afim de que nestes · ca enganadora do Erro! E for- "Schola Canto.rum" do referi
momentos de luta, "a humani- me nma concepção exata da do Seminário executou diversos 
dade inteira, e cada nação em r~alidací.e para. levar a sério a cantos sacros. 
particular, seja mais sábia, atuação da justiça e do di- ,,Ao Evangelho, fo.t pregador 
mais refletida e experimenta- reito, nãe .soment~ quando se o Rev-mó. Cônego Dr. Manuel 
ela. E saiba distinguir a ver: tratar dos inreresses próprios, Corrêia' de Macedo. 
dada: da aparência enganadora, mas tambem quando for pre- Damos abaixo os traços bio-
af!m de que abra e tenha ou-. ciso satisfazer~ justas pniiten- gráficos de .. S. Rema.: 
V~ ~ à. VQ& da --..i ~- al.b.eiu'\ ., ~ ~. Fe. ~elo Soa-

fatl, nasceu em Magllano d1t 
Marsi (pequ.ena cidade da Itá
lia central, não muito distante 
de )1oma) no dia 11 de feverei
ro de 1891. 

Aos 14 anos, terminou o cur. 
so primá.rio na escola de sua 
terra natal. No dia 1.0 de se
tembro de 1905, entrou para a 
Escola Apostólica do~ RR. PP. 
Sacraill!entinos em Castelvee. 
chio di Moncalieri (Itália) on
de, depois do curso ginasial, 
f-ez o noviciado religioso re
gular. 

Pronunciou . os primeiros vo
tos a 29 de setembro de 1911, 
festa de São Miguel Arcanjo; 
foi; então, enviado pelos seus 
superiores para os estudos de 
filosofia ·a .Bruxe-las, na Bélgt. 

JConQ14!0 na 7,a Páa,); 
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A Polltica do marechal p~ toôdres sob os bombardeios 
ta.ln vai tendo os resultados 1 
que o LEGIONARIO previu. A 
neutralidade :se transformou, 1 

cada vez mais, em colabora
ção. E só um cego poderia não 
ver que essa colaboração ten
de a se patentear cada vez 
mais claramente como uma su. 
bordinação. Assim, pois, o go
verno do sr. Pétain arranjou 
meios de ligar gradualmente, 
mansamente, geitosamente, às 
potências do eixo, os recursos 
morais e materiais de um dos 
maiores povos de todos os tem
Pos. 

Felizmente, entretanto, Pé
tain está longe de incarnar a 
França, .e a reação dos verda
deiros franceses se faz sentir 
de modo cada vez mais enérgi
co. Quem nô-lo disse é o p1·ó
prio Marechal quando tão acer. 

, bamente se queixot:., em seu úl
timo discurso, da oposição 
crescente que· vem sofrendo 
por parte 'de seus patrícios. 

Mais uma Yez, repetimos que 
os aspectos puramente tempo
rais deste problema não nos 
interessam. Mas quem poderia 
não ver que a política de Pé
talu se ajusta maravilhósamen
te aos desígnios daqueles que 
trabalham para o totalitarismo 
do mundo intel.ro? 

* 
A "Folha"' publicou tlm tele

grama da agência oficiosa ale
mã "T. 0.", que Informa ha
ver o diário dirigido pelo sr. 
Farlnacci; Ministro de Estado 

' .. 'f da' Itália, pedido cô'in urgência 
;,:___~jl~!l;!l; , §g'._.9, lil!àtJR~O: 
· · · ·· · siçã'o no, conflitó que· cfs exér-

citos nazistas mantein contra 
os da URSS. 

Diz o jornal -do sr. Farinaccl 
que lamenta· não poder enviar 
a todos ,os católicos um exem
'.l)lar da Encíclica com que o 
Santo Padre Pi6 XI condenou 
o comunismo. A idéia realmen
te seria boa, se bem que a to
talidade dos católicos já saiba 
hoje em dia que comunismó e 
Çatolicismo são coisas incom
pativeis. Mas po1·que não se 
lembra o sr. Farinacci de man
dar, juntamente com a Encí
clica contra o comunismo, a ; 
que o imortal Pio XI escreveu f 
contra o _Fascismo ("Non ab
biamo blsogno") e contra o 
nazismo ("Mit brennender Sor-

1 ge")? Evidentemente, há cer-

(Conclue na 2.a pag.) 

Aos necessita
dos da Albânia 
O Santo Padre enviou a S. 

Excia. Leone G. B. Nigrls, De
legado Apostólico na Albania, 
uma consideravel soma de di
nheiro paTa ser distribuida en
tTe os que' se achem mais ne
cessitados por causa da gue.rra. 

Parece-nos excusado dizer 
que os' que criticam o Romano 
Pontífice, e se apresentam ao 
mundo como humanitários e 
pregadores da filantropia, não 
se terão lembrado de dar para 
alívio das vitimas da guerra 
um Vintem s-lquer. 

Ruinas fumegantes envolvem em n6voas 
a t:>rre _da catedral de São Paulo, em Londres: 
els um dos aspectos numerosos da. capital 

do 1mpêrio brltãnlco, que sob montes de 
rulnas mantem o espírito e a moral de_ um 

lutador, provando que o povo' Inglês nio foi 
conéluz!do à · guerra, mas arrastou· o seu go
verno e nela está dlspoeto a se manter até· a 
vit6ria final - sendo ·seu& traidores 'aqueles que 
pensam em uma transigência _com o inimigo. 

Novo protesto do Em,iscopa~o Alemão 
contra as persesuEcões reHsiosas \ 

no 3.o Reich 
Foi lida, no qomingo, 6 de I tra os' direitos da Igreja. 

julho, em Igrejas católicas da A mensagem afirma ainda 
Alemanha, uma mensagem do que os termos da Concordata 
Episcoizado denunciando a in- entre o Vaticano e o Reich têm 
tervenção do partido nazista sido, por éste último, i:nuitas 
em terrenos que, de direito, vezes violados. Entre as prin
pertencem à Igreja. cipais dessas infrações são 

Essa mensagem, segundo au. mencionadas: o fechamento de 
toridades eclesiásticas compe- escolas católicas, a proibição 
tentes foi redigida dtLrante · aos pa<lres católicos de eusl
uma ;eunião de Bispos, presi- nar, o fechamento de numero
dida por S. Emcia. o Cardeal- sos conventos e a ·sua utiliza
Arcebispo Bertram, de Breslau. ção pru·a outros fins. 

()' aludido escrito, afirmando · A propósito o corresponcten
que é dever de todo~ o~ cató~i- j te, em Berli1~, do "Newe Zur
cos défender sua patna, diz , cher Zeitung", jornal 'suiço; in
que as causas, porem, são mui- forma que o protesto dos Bis
to diversas qtiando os fieis são pos católicos, iniciado, do alto 
colocados ante a alternativa de dos pulpitos, a 6 de julho pas 
escolher ent1'e a doutrina. do sado foi renovado a 13 seguin 
partido e os ensinamentos de te. Segúndo afirma o citado 
Jesus Cristo. · correspondente, as autoridades 

nazistas mostraram-se espan
tadas com esse protesto. 

A Igreja queixa-se das inter
venções constantes do Est~do 
Nazista, no domínio eclesiásti
co, e de. que os católicos este
jam colocados de algµma for
ma na alte.rnativa de escolher 
entre a Igreja e o Estado. Ain
da segundo o aludido corres
pondente, o protesto redigido, 
pelo Episcopado diria textual
mente: 

. "N?s, católicos alemães, pro
testamos com veemência e re
cnsamo-nss a fazer uma tal es
colha. Amamos o nosso povo 
alemão e serví-lo-emos, se ne
cess,ário, até o sacrifício de 
aossas vidas, mas ao · mesmo 
tempo, queremos ;iver e mor
rer por Cristo". 

Por consequência, continua
va ·a :ryensàgem, os católicos 
devem se opor firmemente a 
toda intervenção que vá con-

A verdadeira França opõe-se . 
ao nazismo 

AVISO AOS COROS PAROQUIAIS 

Enquanto a França de Vichí bombardeios contínuos, reali
entrega a Indo-China ao Japão, zados pela R.A.F., os ingleses 
servindo aos interesses tota- têm· toda a simpatia da popula
Iit4rlos com um extremo cu!- ção, que deposita toda a sua 
d~do, a verdadeira França, con- esperança numa vitória britâ
cretizada no seu povo, resiste nica. A imprensa parisiense, 
a toda influência nazista; co- totalmente dirigida pelos ale
mo inimigos da ciYilização ca- mães, procu.ra influir no espí
tôiica. ri-to público. Porem os france-

Amanhã, dia 18, às 20 horas, na Cúria Metropolitana, 
haverá uma reunião de todos os coros das Paróquias da 
Capital. para um ensaio gel'al do Hino -elo Congresso. A J-unta 
Executiva deseja que desde o início, o hino seja cantado com 
muita 'uniformidade, cabendo aos coros paroquiais esta missão 
de ensiná-lo com a maior perfeição possivel nas resl}eetivas 
Paróquias. 

REUNIÃO DAS COMl~õES PAROQUIAIS PRO 
CONGRESSO EUCARISTICO 

No próximo dia 6 de setembro, às 17 'horas, na Ciíria 
Metropolitana deverão se reun-ir sob a presidência do ExmÓ. 
Mons. Ernesto de Paula, d;d. Vigário Géral . e Presidente da 
Junta Executiva -elo IV Cong;resso Eucarístico Nacional, todas 
as Comissões paroquiais que trabalham pelo Congr-esso Eu-

, carfstico . afim de áQ dar um balan.i:o -i;ws, trabalhos _deste ,.,.,,o ti--~ .. 

Qu-er na parte ocupada, como ses· não se deixam enganar ~ 
na região chamada "livre" a a resistência continua. 
população francesa não escon- Por seu lado, as tropas de 
de a sua antipatia pelos na- ocupação procuram ganhar a 
zistas, que se traduz, seguida:'- simpatia do povo. Este, porem, 
mente, em atos hostis, apezar evita todo contacto com os 
da vigilância severa. nazistas. Os concertos públi-

Na F.rança ocupada, o moral cos dados pelas bandas milita
e espírito de res-istência dos res não têm ouvintes. O parti
franceses· são elevadíssimos. do .fundado por Marcel Déat, 
Suportam a disciplina milita:· ·_·'!sando uma colaboração cor.· 
e as repressões nazistas· cor 'eta com os nazistas, frac· 
-~ w-., Ap4N';ar do~ .ou .8 os pr6-prto~ &l,wã.,, 

O Congresso E11carístico da Dioce• 
~~ <r8~ !:al8l~tmdls, tr~a!i,1ga!f•$11J ... á el!f.f 

AlraçaSuba" em $,f'Jtlem/b«)) 

1 

Araçatuba prepara-se para mes, até a praça Rui Barbosa, 
para ser teatro de um grande em que está situada a Matriz. 
aconteclménto, que diz respei
to a toda a diocese de Cafelan
dia: a realização do Primeiro 
Congresso Eucarístico Dioce
sano, de 7 a 14 de setembro 
próximo. 

Tratando-se de um aconteci
mento grandioso e inédito na 
diocese, estão sendo envidados 
todos os esforços para lhe dar 
o maior brilho. 

Toda a cidade se:rá ornamen
tada càm bandelr-as, festões, 
arcos e disticos alusivos à Sa. 
grada Eucaristia. 

Os Exmos. e Revmos. Srs. 
Arcebispo de São Paulo e Bis
pos da Província Eclesiástica 
foram especialmente convida
dos, tendo respondido aderin
do ao Congresso o Exmo. Sr. 
Arcebispo e dez Bispos. 

Foram tambem convidados 
As cerimônias -do Congresso 

realizar-se-ão na praça ·central 
da cidade, em um grande altar- os Exmos. Srs. Interventor Fe
monumento, adrede e especial- dera! e demais <autorid_ades, 
mente preparado, com tribuna Prefeitos e Juízes de Direito 
·especial para os Exmos. Srs. das cidades e comarcas da dio-. 
Bispos e ~.utoridades. o recin- cese de Cafelandia. 
to será em parte cercado para Todos os preparativos indl
só dar entrada aos Congressis- cam, pois, que o Congresso Eu. 
tas inscritos. Poderosos alto- caristico da diocese de Cafe. 
falantes serão -distribuidos na I landia revestir-se-á do maior 
praça e na avenida Carlos Go- êxito. · . ' . . 

CONGRESSO PANAMERICANO 
DE PAX ROiv.lANA 

"Pax Romana", a entidade efeito um congresso paname
internacional, que reune em . ricano. 
seu seio as federações univer- Este congresso teve lugar 
sitárias católicas das nações do em Bogotá, na Colombia, e se 
mundo, afim de mover uma encer,rou há pouco tempo, teu
ofensiva geral e· sistemática do-se iniciado . em 27 de julho, 
pela recatolicização do amb!en- p. p .. Foram discutidos, assun• 
te e. do ensino unive.rsitáÍ'ios, tos de grande interesse, tais 
deveria realizar um · grande como os problemas da Ação 
congresso mundial em come- , Católica ·no melo universitá• 
moração ao 20,0 anlvei'sário de rio, e o ,plano de um intercam-· 
sua fundação, que. data· de 19_2L. bio entre professores e alun-0s 
,_.9.9Nl!ll2./ ...... ~~!\,,.~tu~ 42[~1'.j_p_s __ J;>gi,.if!,es ... am'erican.Olill,, 
pediu· estê'"'~b; 'Assim, o · E·ncerrandc o Congresso os 
projetado congresso mundial delegados partiram em ex'cur

fol adiado _·pa1'a dias melhores, • sã.o por vá.rios pai.ses sul-ame• 
· e, em ,seu lt1gar, foi levado a ricanos. 
------------. ·-:-:-.==:::::-- _________ ..,... ___ _ 

o ·cato1i·clsrno 
~1 ng la.ter-ra 

na 

A Ingiaterra, que não passa Newman, cujos exemp"Ios nn
por ser m:u pais católico, pode l pressionaram fundamente a al
não obstante, considerar-se um ma inglesa, abrindo-a para as 
dos mal_s ricos' reservatórios verdades católicas. 
_dos princípios que o catollcis-, D~sde e. ssa data para cá este .. 
mo semeou ,o mundo. movimento em direção ao ca-

Tremendas lll;tas religios_as tolicismo tem aumentado con• 
~onvuls. ionaram, e~ épocas já I sideravelmente, sen-clo c,onstan-. 
remotas, a tranqmla unidade tes as conversões, sobretudo 
religiosa deste país. Mas o su.b- .entre as classes populares e no 
stratum católico que formava seio da aristocracia. É a bur
a alma britanica, desde a era guesia que ainda alimenta,. 
da~ cruz.adas, permaneceu, co- ·por assim diz_er, o e,spirito pro
mi;> um fermento Vivo, disposto testante. Mas a tendencia para 
a levedar as grandes massas o _ca.tolicismo progride a. .olhos 
transvia,das. · vistos, conforme .s,e pode obser-

No século XIX, uma . grande var pela a(loção da musica. sa
questão religiosa,. conhecida grada, de armações, veste~ 
pelo "movimento de Oxfo.rd", eclesiasticas, etc. ' . 
trouxe à superficie os mais . 9 ca_tol.icismo, que chegara 
fundos sentimentos religiosos a 5:onstituir uma simples recor~ 
do povo inglês, déspertando o daç-ão dos tem.pos iniciais, con • 
seu catolicismo adormecido, ta b,oje uma imp0:r.tancia con
Lord Grey, presidente do go- sideravel e dispõe duma orga. 
verno liberal, interveiu, de nização admiravel, com a cer
qualquer forma, em· 1883, na teza de p.ro~ressos manifes
vida reHgiosa da Nação, origi- tos. Desaparece~ além disso 0 
nando o movimento que ficou . sectarismo v'iole~to de out;o$ 
conhecido por "pu$eismo". O tempos. E a relativamente re
puselsuio não era' um movi- eente conversão de quem veiu 
mento católico; mas procurav~ a se~· o Cardeal Manning, aca
aproxim~ o anglicanismo o bou por abafar a ~o~ciencia dos 
mais· posslvel da Igreja Catõli- sectarios. 
ca, proclamando que o protes- Acompanhando este movi
tantismo não dava satisfação mento do catolicismo em Iu, 
religiosa aos espiritos cheios glaterl!a o Sumo Pontifice Pio 
de fé. IX, res~lvéu consagl'!á-10,' so. 

Por isso foi este movimen- Ienemente, em. 1850, restabele
to duramente combàtii:Io pelos cendo na Gra Bl'etanha a anti. 
protestantes, com · odio e com· ga hierarquia católica e p;ro
rancor, sob a acusação de que movendo o seu desenvolvime:Q,• 
o "puselsmo'.'i conduz.ia, fatal- tQ.· · · 
mente, ao catolicismo. Esta atitude pro;vocou viva 

Ü resultado · da luta foi dlvi- Ol,)OSiÇão da parte dos protes
direm-se ainda mai-s todos 'os tantes, e o proprio primeiro 
grupos, acabando grande· nfü ministro, Lord Russell chegou 
mero de "puseftas" por se con- a .l~gislar no sentido d~ contra
verterem ao catolicismo. En- rj~r os _desígnios da Santa Sé. 
tre ·os_ convertidos, contava-se, Era, por~~. u_m verdadeiro l}l'O· 

mesmo, um do.s principais che- fo.rma. No fµ~do, o _cato~icismo 
fes do movimento, o pastor estava restabelecido em Ingla

aconselharam a abstenção de 
i·euuiões públicas. 

Assim o espírito da verda
ira França continua , firme, 

·frendo e resistindo. ;ila luta 
,,.onwi, O \8rgWSlll4UllCKl~»M. 

terra, 'com soliqa11 i-aizes, e la-~ 
go em. 1871 foi possivel a'oi 
Càrd,eal de Meliàpor trocar o 
s~ú. titulo -ele Bispo de Meliapo:r 
pelo de Arcebispo, . de West, 
mins_;er, graças à derrÓgacão 

_~çi,nctua :na 't,.• alL~ 
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SEMANÁRIO CATóLICO COM 
APROVAÇÃO ECLESIASTICA. 

' Rei:Iãção a Administração:. . 
Ri.m ln:i~Y!ª<c!.a C_onc_eição, 59 

Telefone, 5-1536 
<1a:a;a,_ Pos~al, _2849 

Assinaturas: 
Ano • • • • • • • • • 15$000 

"·, exterior • • • • • 2~$0,00 i 
Sebí~she . • ; ., ~ • •' 8$000 · 

.• , .,.. " . e;\_terior •• _. 13~~0Q 
Númer.o avulso . • • ·• $300 
· " àtraZàdo • • $400 

Rogamos aos nossos assinan
tes .. comunicarelli a .mudan~a. 
de seus .ender.eç;s para a. Cai
~ Poatal, 2849. 

. ÁNOI\JCIOS 
~éçam fuiieia .~ém. _comprÓmlsso 

Não publÍcàmos colaboraçãp 
de . peesoàs ,eic.trânhas Í\Q nosso 
guà"dr@ ~e redatoret¼ . 

', 

C~·_BEI.OS BRANCOS 

-~.~ \ ' 

ÓS Estados totalitarloa têm- o 
111ngular 'condM de prejudi_çà,r. a, ver
dade, não apenas quando atacam de 
frente, mas _alr:icl~ quando parecem 
tómar sua defesa, Assim·, n.ada há 
mafli digno ãe àpfausô; do qu~ a 
campanha _pelo aumento .. .da natali. 
dade. Tal assunto, entretanto, já se 
;oroou <Jifici!. de ser tratàdo, à vistà 
da antipatia que muitos espirltos têm 
séntido em rel.a~ão aos esforços que 
certos países europeus realizam . em 
prol dó aul'nen'tó ela população! Com 
efeito; os. argumeo~s que sua prOPI!· 
ganda _apresenta são de , tal maneira 
secundarios, e a grosseria de espi
rito com que tratam o assunto é tão 
manifesta, que -antes s.e teria a im
pressão de que falani com9 criadores 
de animais, que desejam multiplicar 
o numero d_e suas cabes;às de gad,o 
àfim de aumentar suas riquezas, do 
qué como· 91:)vernadores de coletivi
dades de homens dotados da dupla 
dignidade humanà e cristã. 

Entretanto, neni por ·isso pode
mos derxar de dizer algumas pala
vras a respeito d~ste assu·nto. Quem 
quer que- co'nheçâ ·os dias que correm 
não pode délxàr de notar a . plena 
atualidadé do àssuntó, A Incessante 
·construção de a·partamentos em nós- · 
sa cidad.~ mostra que t!ll, atualidade. 
i;ie está toriial)dõ. cada V«!Z maior, e 
está nfore~ncfo. ~o~~ ,;. atenção dos 
c·atólicos •. ·Assirif, qi;ieremos consa.-

91'1\.r a «1ilte e_çplphoso tema nos$as 
réffexQes d~ .hoJ~. . . , , 

1ich1de. no Brasil está ameaçada de 
fràncbs ,perigos ...... 

Sobre .. as cau~as deste lamenta· 
veJ fenômeno, multo jã se tem es• 
orito\ 

Os autores europeus de "avant· 
_g_u_er:r~.'....costur:navam ~spon~ab_iliz_l!r, 
_el)'l g~raf1_ as causas economicas CO• 

mo as mais fortes. Entretanto, a rea_
lidade não .ê esta, e .b.astaria °Jiihçàr 
os ,olhos sobre o Brasil, para que se 
notasse Isto. Com efeito, manda a 
verdade que se reconheça qué não 
é nas classe.a pobres que a limitação 
da natalidade mais .sé faz sentir. 
Pelo contrário, à medida que subi
mos na escala social, tanto mais 

acentuada se mostra a desnatalidade. 
Assim, p:>is, a premência das neces
sidades não atua senão de l]'lodo 

indireto e se relaciona com outros 
fatores psicologlcos, sem, os quaia 
jamais poderia atuar tão 1iortemente.. 

Com efeito, na classe media ã 
de_snata!ldade impressiona sobretudo 
corno .um fator de decadencla social 
da familia. Os espiritos paganizados 

·punio CORRIA DE OLIVEIRA 

NAlA~IOAD[ 

, Nos clrculdl;l .Q-ª,S. graridés. fortu• 
·nas,-mutatis mutand+s; o qu·aafo não 
é mu_lto diverso,..,A limitação .não se 
faz pçr causa de .. al!Juma _pref11,ente 
nehessiüade economica. Ma.s o rec(lJo 
de qúe á divisão do patrfmõnl~ em 
multas mãos acarrete uma diminui~ 
çã~ ~Qçiai do~ tiê"rdeiros é ai11dá ·um 
dos 111oveis .mais importantes ... .Para 
quê seJàm. tão 1)0.UCQ numeJ:QSOS OS 
herdeiros das· grandes fortunas. Em 
suma, estes inconvenientes re$ultam 
principilln;iente d.a pessimà formação 
religiosa que existe em n,ossas clas· 
ses sociais mais ... ab.astada~ .e . tam
bem, ao menos em parte, dos defei• 
tos de nossa organização social, na 
qual cada vez o prestigio do nome 
e da tradição se vai tornando mais 
fraco, para dar maior realce ao pres• 
tiglo d.o dinheiro. 

Se apéintamos estas clrcunstan• 
elas a no,ssos leitores, é porque jul
gamos de capital importancla que a 

·campanha· pelo aumento da natal ida· 
de vise bem objetiv.;imente estes pon
tos. ·carmos, muitas vezes, !'lo erro 
de abordar os problei;nas naçionais, 
vend,o-os através dos tratados de so• 
ciologia estrangeiros. Um mesmo 
mal igualmente desenvolvido em dois 
países, pode ter em cada um deles 
causas muito diversas dos que tem 
no outro. Assim, pois, é obvio que .os 
pontos que dev~m ser abordados em 
um não ~evem Igualmente ser abor. 
-dad,:>s no outro, 

·v1MTEtiPOUPADO: 
.VI N.T,EJ,-1 GANHO . 

CONTI< 

NU.AÇÃO 

PAGI.N~ 

• 
to~ .. católiC()S que ~q sa,b~m 
aind!!,_ que o nazismo está radi
calm,ente condenado péià igre
ja. E o sr .. Farinacci parece 
não ter o inéµor desejo de que 
eles venham a sabê;lo. 

PÓ.r que é isto assim 'l. 

* A. grande razão .. que ... o sr. 
Farinacci alega para pedir ur
gência. à ·santa Sé na .sua de. 

CUM[NJANOOu. 
A IMP~_EN.S.A~ Q _ÇINEMA 1 

E O RADIO 

_ filio pr~endemos nes~e .artigo 
mostri\r o. i:nal qµe, hã n.o decr.esclmQ 
dà natalidade~ más alguns aspectos. 
JpçiiJ.i: .... 4Y~ __ e;~~. P.!'°f?l~!llà apresenta 
entre n6s, e que devem. ser;- nec.essa
riamelJte abordados por' quem .quizer 
combater o mal de maneira· verda
delr,imente pratica. 

* * * 

de nossos· dlas, que já sabem contar 
com a· Providencia Divina, receiam, 
que, multlplicado o numero de her
deiros de um patrimonio apenas su
ficiente, ~aí resulte, não um grupo 
de irmãos abastados, mas de indi
gentes, incapazes de sustentar a si· 
tuação social que receberam dos 
pais, Muitas vezes, não é só o, pro
blema da herança que impressk>na. 
Os pais que podem dar uma educa• 
ção brilhante a um ou dois filhos, 
seriam obrigados a lhes proporcio
nar colégio, roupas e distrações 
muito mais modicas, caso ,os filhos 
fossem bito ou dez. Isto implicaria; 
!'Vident~mente, em muitos casos, em 
um.a diminuição s,oclal que. aos pais, 
causa horror, Daí, o fato de, em mui• 
.tos lares, o: aumento do numero de 
filhos ser considerado como um ·es
tigma de decadencia social. 

Evidentemente, os dados funda
mentais de qualquer solução devem 
s~r sempre os mesmos. 1§: preciso 
mostrar que a Íei de Deus é a lei 
de Deus, e que contra ela não é licito 
ao homem atentar. t préciso mos
trar, ainda, que a lei de Deus não 
constitue um mero capricho do Cria
dor, mas que, e.orno não poderia dei
xar de ser, pr'ocede de quem, sendo 
a suma Sabedoria e a suma Bondade, 
não pode· deixar de ordenar senão 
coisas sabias e boas. ~ preciso mos• 
trar que o hom_em deve confiar ilimi· 
tadamente na Providencia Divina, a 
qual, muitas vezes, vem em nosso 
socorro evitando, por dispo_slções ma
ravilhosas, que ,os prejuizos tempo. 
rais decorrentes do cumprimento de 
certos deve.res sejam tão grandes 

li 
finlção. sõbre a luta (?) nazi. 
comunista está na confusão em 
que se encontrariam muitas aJ. 
mas católicas. 1í: o próprio sr. 

O Revmo. · Pe. MorUon, .o 
ilustre domfoicano qüe se acha 
atualmente em São Paulo, em 

• •·• ' 1 

Nlnguem se esp.antar~, por cer-

~;>::g;!i~. !torJ~!~r~i:io::~ 1 

to, .se. aporitàrl'll~s ~s pr-edios- de 
àpartame_nto c_ori')o i.im indicio vee
mente· da dimlnüiçã.o . da natalidade 
entre n6s., Pelas ~uas . proprias di
mensõ!)s, a grande maioria dos apar
tiúnentos 'iii6 se pr_ésta .a receber fa. 
miliàs com uni ou dois filhos ... se 
tanto. Assim, ã me.d.ida qui: ~res~ o 
numero de apartamentos, tem-se uma 
prova ev_ldente de q_ue tambem cres
ce o numero de _farn,illa!I nas _qL!l!)S a 
natalidade é pequena. Evidentemen
te, não quererlamQs cair em genera~ 
llzações perlgo_sas e ex~geradas, Bem 
sabemos que multas familias que re
sidem em apartamentp desejariam· 
ter maior- numero de filhos, e que 
pedem ardentemente a Deus que os 
favoreça com es~a graç.i .. Bem s_a. 
bemos, ainda, que um numero cón
slderavel de ·casais s6 vai residir _em 
apartamentos depois de se hàverem 
casado alguns. filhos, o_u cilspersa~os 
os outros. Isto tudo não obstante, 
os apartamentos seriam multo me
nos numerosos se SÓ se destinassem 
a residenci'as de casais nestas condl. 
ções. Se faltassem os. dados estatls
tlc9s, llastarla que nota!3semos, em 
quasi todos os blllrros da cldad,e,, a 
construção de apartamentos, para 
que compreende.asemos que a nata. 

conferência pronunciada na Fa. 
cu!dade de Direito, na _semana 
finda, um aspecto interessan
tíssimo da atividade dos cató
licos vela extensão ~e seus 
ideais. Trata-se da influência 
d_e.cl.siva .q.ue os católicos · P.O· 
dem exercer ·sôbre a imprensa, 
o .. cinema, .. e o rádio, afim de. 
impedir que estes meios de 
propaganda sirvam à desmora
liÚtção das massas e àó seu 
afastamento de Deus, mas, pe
lo. contrário, sejam .instrumen
tos de elevação espiritual e de. 
edificação· popular. 

O século XX, conforme tão 
bem salientou o conferencista 
vive sob a ditadura da propa'. · 
gànda. O homem moderno já 
não vive de convicções solida
mente argamassadas por uma 
reflexão madura, mas é visce
ralmente um impressionista e 
um impressionavel, que se dei· 
xa. levar ao sabor <las sensa. 
ções exteriores do momento, e, 
assim, a sua conduta não é 
congruente, mas· descreve uma 
lln.ha sinuosa, de acordo com 
as tonalidades emocionais do 
ambiente. Ora, estas tonalida
des emocionais, hoje em dia, 
i,ão criadas artificialmente pe. 
la . '.P,I'opaganda, cujos Yefculoà 
mais eficientes são a impren-
aa, o cinema e o rádio. 

Ora, acontece - e ai o pon
to. mais palpitante da conf& 
rência do Revmo. Pe. Morllon, 

.. - acontece que estes veículos 
avassalantes da propaganda 
onipotente são monopolizados 
e manipulados por uma peque-
na minoria, que lhes imprime 
o movimento degradante e an. 
ti-humano, movimento que se 

· desenvolve em dois momentos: 
o primeiro que tende a desper
sonªllzar o homem, a dar-lhe 
aqnele carater impressionista 
(que o Revmo. Pe. Morlion cha
ma tão expressivamente ca.ra
ter "m<>llusc<1"); e o segundo, 
que tange as massas desperso
nalizadas para objetivos máus, 

, criando esta atmosfera de imo
. ralidade e de impiedade, de 

llOSSOS tempos. / 
Por ai se patentea a fraque

za da corrente maléfica, que 
enehe o mundo. Bastará que 
aquela pequena minoria seja 
bloqueada por · todos os lados/ 
e ficará impossibilltada de con
tinuar a fazer mal. Mais um 
pouco de esforço, e a máquina 
da propaganda acabatá por 
cair. em nossas mãos, pará. ser 
empregada no bem. · 

O -que. acontece é que, . mui
tas_ 1'ezes, nós, católicos, igno· 
i'alilOII a extensão de nossa for
OL Quando '.!J,Os -. capacltarmos ,::,m•tite d.êla; nenhum o~ .. 

IOUri àttr-AOI. 

l 

Bem se vê que estas razões, in· 
suficientes para justificar um ato 
em si jnju11tificavel e digno da mais 
ardente censura, não constituem, en
tretanto, motivos de carater estri• 
tamente economico. Em outros ter
mos, não é problema do pã,o que se 
vai comer hoje ou amanhã, que en
trá ar em cena, nem mesmo a ques
·tão de prover às necessidades mais 
remotas da prole. Não se trata de 
uma luta contra a fome, o frk>, etc_. 
mas contra uma persp'ectiva de de. 
cadencia que põe em jogo, mais fa. 
tores de ordem pslcologica e social, 
~o que estritamente material. 

, quanto reot;i,l_amos. Mas é preciso 
mostrar ·nh.âtment'é"qtle, quando Deus • 
·mandou que O amassemos sobre to
das as coisas,. nos impôs que Lhe sa
crJficassemos tudo, Isto é, não apc· 
nas aquilo que é ilicito, mas às vezes 
certos bens a que licitamente possa
mos ser afeiçoados, Assim, tambem 
a situação social é coisa qae, deven
do licitamente ser pMcurada e con• 
servada pelos que a têm, não deve 
ser estimada acima do amor de Deus 
e do cumprimento dos deveres mais 
sagrados que, a Santa Igreja impõe 
aos pais. 

Enquanto não falarmos esta lin· 
guagem clara e diretamente propor
cionada a.:>s aspectos locais que o 
problema assume no Brasil, não tere
mos conquistado o terreno que deve
mos conqulstal". 

-----------------------
CATÓLICOS 
lompre,m f!Jlf:Íuslvatn~Dte suas ióias e seus presentes na rnnnecid& Joalharia 

CASA e As T·R·o 
Oficina 

Rua 15 · de Novembro N. 26 
. (Esquina da Rua Anchieta) 

própria 

Únicos concessionarias dos aramados 
relógios " E L ·E C T R A " 

_ ... _-_-_-_-_-,:_-_-.:.:_-_-_..,._-_-_-_-..:.-.:_-..:.-:_-_-_-::_-.:::...,.-_-:_-_-_-_-_---_-_-.;:;-::-::-::-=::::::-::-::::=:=======================-
firQ de Guerra. ctôs G'ongregados 

Marianos 

MATRICULA- ABERTAS 

AS ESCOLAS CATOLICAS . . . 
NA HOLANDA 

Segundo informações forne- da Secretaria Geral do minis· 
cidas pelo correspondente em tério da Educação. U-m de)eH 
Berlim _do Columbia P. System, estabelece em 40% de redução 

Foi fundado, no ano pas~a-1 inestbnavel, pois seleciona os as autoridades alemãs começa- nos salários de todos os pro· 
do, em nossa capital, o Tiro candidatos a reservistas que raro a empregar medidas· drás- fessores e diretores pertencen
de Guerra dos' Congregados recebem, assim, a sua instru- ticas para ir eliminando rapi- tes a Ordens religiosas cat6-
Marlanos. Atualmente, está. em ção militar em um. ótimo ;tm· damente a influência católica licas. 
vésperas de .recebér seus cer- biente. nas numerosas escolas confes- Outro decreto é ainda mais 
tificados de reservistas de 2.ª Chamamos a atenção dos sionais com que contava a Ho-
categoria uma brilhante falan· srs. pais de família e ·de todos !anda antes da invasão. reStritivo, ºrdenandº 0 afaSta-
ge de atiradores marianos que os Congregados Marianos, em Com efeito, os · periódicos :~!t~u!:~s ~~t~:~

0
:

1
!:mdi!~ 

assistem coletivamente à Mis- id d d · t · i alemães dos Países Baixos es-a e . e pres ar o serviço m . t0res de escolaª que ªeja=- sa· sa de Domingo e comungam 1ft (16 19 ) tão publicando novos decretos _., "' .... 
ar a anos , para O cerdotes ou membr-. de Casas no 1.0 Domingo de cada mês. · · u., 

'.l'iro de Guerra em questão, , · 
0 

religiosas. 
A fundação dessa unidade que além· de possuir todos os· Pestana n. 2.297, sede da Aca-

militar, veiu proporcionar a • i · . · · t 
1 

./, d-emla Mariana. O citado correspondente do-
todos os marianos de nossa requis tos· comuns ª ª s orga- As matriculas estão abertas cumenta suas afirmações com 
terra a possibilidade da assis- nizações, não serve de obstá· e é de grande conveniência que o esprrtto que anima a Impren-
têncla à Missa. domtn.ical, que culó a .que seus component&s sejam feitas _o mala breve sa oontrolada da Holanda, a 
em outras· ·organlz«ções slmi~ P1'll.tiqueI11:os atos piedosos re:l posslvel. , qual procura insinuar no animo 
lares é dificultada pelo. ÃO~ gu}arm.ellt!; . . . . . Quaisquer informações pode- do; povo que a escola não é 
rio. Ao meamo tempo, 6 Wlla O Ti1-o de Guerra , acha-se rão ser obUdaa no enderego maia UIIU\to. fila larU mu 
_,. M .................. • MIIWI ...,._ . .-.«Ma&MIMaa--., .do..._ 

Farinacci.que o .. declara em pa
lavras repassadas de meliflua 
piedade, . 

O sr. Farinacci, acha, ·pois, 
que é bom que a Santa Sé se 
defina, e até mesmo que ela 
o fa.ça urgentemente. Será que 
a Santa Sé não percebeu essa 
urgência; que . sõ feriu a . aten. 
ção do. sr. Fariµacci? Debruça. 
dos ambos, o Santo Padr.~ e o 
sr. Farinacci ( ...... ) sõ):Jre a 
Cristand"ade sofredora,' só _este 

. v.iu ,.uma .n.e.cessidade ~e ·uma 'ur. 
gência, qué aquele não viu~ Nlió 
é curioso? 

O que, entret1<1nto, é .mais 
curioso, ·é qµ,e o sr. ,Farlnacci 
parece ter :,ãziió. Há .taiità con. 
fusão ~in certos arraiais cató- . 
licos. Porque · não cumpre o 
Santo Padre seu dever de 
falar? · · 

* Mas sera. que é ·mesmo ~ 
Santo Padre que deve . fàlar; 
para fazer cessar a conf4são? 
A Santa Sé já falou sôbre <i 
comunismo, e o condenou. Fa
lou tambem sõb;re o ,nazismo, 
e tambem o condenou, com vi• 
gor não menor .. Agora que-um 
luta contra o outro que atltu, 
de tomar? Mas essa atitude já 
não estará implícita nas En
cíclicas? ·Será duvidosa a linha 
de conduta que dela decorre? 
Entre dois perigos Iguais, que 
se entrechocam deve-se optar 
pelo mais premente, pelo que 
mais meios de realização tem 
no momento, · pelo que maior 
capacidade de vencer tem · re
-velado? Ou pelo mais ineficaz, 
màis · desastrado e m,enos pre-
niente? · 

Se dàs Encíclicas papàJs não 
v'em nada que possa causar dú
vida, de onde vem a. confusão1 

* 
Está aí um util e fecundo 

tema -de meditação para o sr. 
Fa,rinacci e para os indivíduos 
que seguem sua orientação. Pa. 
ra que à confusão cesse, .não 
ó· preciso que o Santo Padre 
fale. A Santa Sé já falou, e só 
retomará a palavra quando na 
sua alta sabedoria julgar con• 
veniente. Mas seria muito con. 
venlente, para dissipar qual• 
quer confusão, que o sr. Fa
rinacci se calasse. Pois que a 
confusão só vem dele, e dos 
que escrevem segundo as 
idéias dele, Com efeito, se a. 
situação já é suficientemente 
clara para que o Santo Padre 
não julgue necessário fala.r 
mais uma vez, onde a. confu. 
são, senão na orientação· segui. 
da pelo sr. Farinacci? O· sr. Fa
rinacci deseja divulgar uma das 
Enciclkas papais e finge igno
rar a outra;- E, diante de prin
cípios doutrlnáx:ios que ele pró
prio prócura. assim mutilar, 
sustenta, exclama que há._con
tusão, Ele mesmo oculta a. p~ 
le.vra <lo Papa, e depgis pede. 
qu~ o Papa fale? Quem á, eri-' 

tia A. MI& - M m01ate• 



r IBYENTISUS DO SETIMO DIA 
Pe. AGNELO ROSSI 

LIGIC>MAIIO. ,... 
Sagradas Escrituras com os es. 
critos da célebre profetiza Ele
na White (1827-1915) que dei
xou mais de 30 volumes, sen
do afamados os seus Testemu-
nhos. 

Até mesmo no Brasil jà, exis. 
te uma literatura protestante, 

: 

Governo 
Quando em 1844, WiUiam I AlbanY, Jllais uma seita pro-· ;relativamente abundante, que 

Miller e seus com1>anhairos, testante - a adventista - da guerreia a prática adventista 
com grande· desapontamento, qual, no correr dos anos, se da observanc!a do sábado -
tiveram que descer'dos montes originaram vài"ias rami!iC?,ções l}Omo manifeàtação de. uma 
Porque o mundo não se acaba- sendo a prindpal a. dos adven- mentalidade judá,ica. e não 
ra, --consoante tinham predito, tistas do sétimo dia, a única cristã. 

Arquidiocesano 
..... 1 • •••••••••••eo1111eee11111ees1ee11s110 

nem porisso se deram por ven- a manter missões na América De outro lado, numerosos , 
cidos. Voltaram às Sagradas· Latina. são os livros e revistas que a· DIA 10 - Dumlngo l:>rA 14 - Quinta-feira 1 CORJA METROPOLITANA 

(7-8-1941) 
Escrituras e então descobriram Como especialidade e singu. 8asa Publicadora Br.asileira 
que nessa época começaria o Ia.ridade observam o sábado em / de Santo André espalha pelo 
tempo da preparação prepara- lugar de santificarem o domin- Brasil, mediante, o corpo or
tória à vinda de Jesus Cristo. go, razão por que são tambem ganizado e especializado de 
E assim em 1845, nascia em designados' pelo nome de Sa- vendedores ambulantes. Com 

Às 8 horas o Exmo. Sr. Ar· O Exmo. Sr. Arcebispo pre-
ceblspo celebrou a Santa Missa sitliu, às 14 horas, a reuniã.o 
na Igreja paroquial de São mensal das R~vdas.1 Rellgio
Caetano, tendo pregado ao po- sas do Arcebispado, na Cúria 
vo e dado seu anel a beijar, Metropolitana, concedeu au
benzendo em seguida o novo'' diências públicas e às 19 ho
ediffcio da escola paroquial S. · ras presidiu ao solene oficio 
José e presidindo à concentra- de Matinas e Laudes da As
ção mariana dos congregados sunção de Nossa Senhora na 
das paróquias limítrofes de S. Catedral Provisória. 

Mona. Ernesto de Paula, '1t, 
gário Geral, despachou: 

1 

' 

Dr. Durval Prado 
Oculista 

R. Senador P. Egídio, 15 
. Salas 513/14 • 14 às 17 hs .• 

Telefone 2-7313 

batistas. seu curso peculiar e rigorosa-
VIGARIO COOPERADOR: 

Caetano. 

Uma outra acusação que em mente técnico, mais se asse
geral é levantada pelos demais malham a comerciantes do que 
protestantes contra os sabatis- homens de fé o religião .. Com 
tas é que estes colocam, se l~bia e dolo procuram colocai·, 
não teórica ao menos pratica- a preço elevado, os seus Ji. 
mente, em pé de igualdade, ;,.s vros - geralmente de ótima 

apresentação material - como 
tratados de intGresse geral e 

Às 16 horas visitou a comu- DIA 15 -Sexta-feira 

da Paróquia de Santo António 
da Barra Funda, a favor do 
Revmo. Pe. Jacinto Fagundes . 
CONFESSOR ORDINARIO: -
das Religiosas do '}Orfanato 
Santa Gem.a", a fa-.,or do 
Revmo. Pe. Antônio Júlio Tá-

Banco Hipotecar/e . l 
*'Lar Brasileiro'', 

S. A. d~ Cred'ito Real 

Imóveis 
Ffnanci'amento de construções e venda de 

ca~s residenciais, apàrtamentos de residencia e 
de escritórios. ótimas construções nos melhores 
locais da Capital e de Santos. Pequen~ entrada 
á vista <:: o restante a longo nrazo em parcélas 
mensais {Tabéla "Price "). 

INFORMAÇ-õES 

atual, muito embora sempre, 
com quadros de guerra terre
motos, etc. propugnem ~ Idéia 
adventista da vinda iminente 
do Filho de Deus. 

nidade das Revdas. Irmãs Sa-· 
leslanas do Colégio Santa Inês 
e às 18 horas administrou o 
Santo Crisma a uma tu.rma de 
israelitas convertidos. 

Assim tambem fazem com O DIA 11 - Segunda-feira 
seu "evangelho da saude" di-
vulgando a reV'ísta adventista Pela manhã S. Excla. aten
'' Vida e Saude", af>arentemen- deu a várias pessoas em Pa
ta inofensiva. Desta seita tam- lácio, presidiu às 14 horas a 
ooiu são as · con.hecida·a revis- reunião mensal do Revmo. Cle
tas "Atalaia" "Juventude,, e ro Secular e Regular do .Arce
os folhetins .;Boas Novas". o bispado e concedeu audiências 
veneno vem. sabiamente- dosa- públicas na. Cúria. Metropoli· 

1 do para· evitar a~ repulsa !me- ta.na. 
t diata e mais facilmente i!u- Às 18 horas recebeu a. visita 

1 

dir os incautos. . · 1 oficial de S. Excia. o Sr. Mi
Favorecer portanto mesmo · nistro de Esta.do da Bélgica, 

a pretexto de filantropia, uma · Franz van Cauvelaert que se 
( seita como esta é cava, pro- fez acompanhar do Exn10. Sr. 

fuadamente a desunião na fa- Cônsul da Bélgica em S. Paulo. 
malla brasileira. Bastaria o 

único fato da J'eprovação que DIA 12 - Terça-feira 
apregoam do dom Ir se para es- S. Excla. esteve ausente de 

ÀS 10 horas S. Exc!a. ce- vora. 
leb;rou solene Missa Pontifical CONFESSOR EXTRAORD!
da Assunção de Nossa ·senho- NARIO: - das Missionárias 
ra, titular da Catedral Metro- de ,f esus C.uc!ficado,. a favor 
pol!tana, com assistência do do Revmo. Pe. Miguel Dure, 
Colendo . Cabido e dos clérigos salvatoriano-. 
do Seminário Central. ROMARIA': a favor da Pa-

À tarde S .. Excia. cono&leu rõquia do Calvário. 
várias audiências e admlnis- 1 PLENO USO DE ORDENS: 
trou o Santo Crisma na Ca- por um ano, a favor do Revmo, 
pela do Palácio a várias pes- Pe. Candido das Cinco Chagas, 
soa.a pass!onista; por seis meses, 

a favor do Revmo. Pa. Mo1soo 
de Miranda. DrA 16 - stbado 

S. Excia. celebrou a Santa 
Missa na Capela do Carmelo, 
no alto das Perdizes, tendo em 
seguida pregado às Revdas. 
:Religiosas. 

BINAÇÃO: - a fávor do 
Revmo. Pe. Camilo do Cor~ção 
de Maria, passionista. 

TRINAÇÃO: - a favor dos 
RR. PP. frei Ildefonso, car
melita; Carlos Quagliaroli e 
Bruno Maurer. 

RITUS ,PARVULORUS _ a 
REUNIÃQ DAS RELIGIOSAS favor da Paróquia de Santa 

Margarida Maria Alacoque. 

À tarde concedeu várias au
diências em Palácio. 

1 RUA BOA VISTA, 175 · 1.• andar. - T•L 2-2833 

1 
Depósitos 

tabelecer um dissídio pern'cio- São Paulo, 
síssimo em nossa soóiedade. 
Mais uma vez se verifica aquilo DIA 13 - Quarta-felrt 
que a História do Brasil atesta 
por_ toda a parte: prestigiar a S. E:x:e-ia. presidiu a reunião 

da Comissão Executiva das 
Obras da Nova catedral. 

Qufnta-felra última, dia 14, 
às 14 horas, realizou-se, na 
Cúria Metropolitana, a costu
mada reunião das Religiosas 
do Arcebispado, presidida pe:o 
Eiono. Sr. Arcebispo Metropo
litano. 

AUSENTAR-SE DA ARQUIº 
DIOCESE, 'por vinte dias a 
fator do Revmo. P-e. Antônio 
Marcial Pequeno. 

CELEBRAR UMA MISSA, 
a favor das Paróquias de Ja.
çanã e Guarulhos. Recebe depósitos em conta corrente á vi~, 

Juros de 3 % ao ano; contas correntes limitadas 
' 

1 

Igreja Católica em nossa Pá
tria é cooperar na grandeza do 

, Brasil. · 

5 % ; contas conentes Particulares. 6 % ; depo- _COMPRA-SE 

sitos a prazo fixo com renda mensal, 6 e 7 % 
ao a.no; depósitos a prazo indefinido, retiradas 
com aviso prévio âe 60 a 90 dias, 4 % e 5 % ao 
ano., 

OURO 
é PRATA de qualquer es. 
pécie. Antes de vender seu 
OURO é cfe seu próprio ln• 

t te.rêsse consultar os nossos 

INFORMAÇõES · li preços. A'11aH.ações gratls. 
Também compro prata, den, 

"' RUA .BôÁ VISTA, 191 (Edifieio Sul Ameriea}. 
Q Telefone - 2-2910. SA.O PAULO 

1 

taduras e ouro baixo. Rua 
São Bento, ·549, 1.0 andar • 
sala 6, prõxlmo ao largo São 

1 Be11to. - São Paulo. 

Ooutrí·na do 
Chegamos hoje ao segundo principio 

fundamental do espiritismo, formulado nos 
seguintes termos pelo Congresso Londri
no de 1928 - "Existe a alma, unida du· 
rante a vida terrestre, ao corpo físico pe
recedor, por um elemento intermediário, 
chamado perlspfrito ou corpo tetéreo". É 
o eixo em torno do qual giram as explica
ções dos . ta.tos espíritas. Ao dualismo psi
cológico da filosofia perene - alma e cor
po unidos substancialmente na coerência 
da. teoria peripatétiea. da forina. atualizando 
a :matéria, - os menrores do espiritismo 
re.11suS01tara.m um erro a.ntiquissimo de que 
já Santo Toma.z fazia menção, refutando-o 
na Suma Teológica. No ambiente da ne
gação materialista da época, o espirlth;mo 
anselou por uma reação, e, em rumos des
concertantes, desandou; para o extremo 
oposto, tão materialista como a negação 
da alma no composto humano. O certo é 
que muitos aderiram ao espiritismo pelo 
motivo desta reivindicação espiritualista 
aparente. O que aliás se nota até na ter
minologia adotada, mormente na Inglater
ra, onde os espiritas se chamavam sim
plesmente çspiritualistas. Mas a doutrina 
do perispirito, deste quê medtador, apezar 
de aceito por todos os espíritas, apezar 
de nada ter de original e exclusivo à seita, 
e~olve a filosofia espirita do homem nas 
mesmas grosseiras malhas de quo teria 
querido fugir. 

1 Por hoje vamos expor a natureza e as 
propri,dades do perispfrito, usando para 
tal das palavras de Kardec, a cujo lingua
jar já se acostumaram os leitores. "En
volvendo o germen de um fruto há o pe
risperma; do mesmo modo, uma substân
cia que, por comparação, se pode chamar 
perispirito, serve de envoltório ao espírito 
propriamente dito". "0 homem é formado 
de tres partes essenciais: O co.rpo, ou ser 
material análogo ao dos animais e ani-

. mado do mesmo princípio vital; a alma, 
espírito incarnado que tem no corpo a sua 
habita!)âo; o principio 1nte1-mediá.rio ou »e-

oerispírito 
rtspírito, substanciá semi-material que ser
ve de primeiro envoltório ao espírito e liga 
a alma ao corpo. Tais em um fruto, 0 
ge.rmen, o perisperma e a casca". A res
peito da alma, que o perispfrito envolve 
imediatamente, Kardec tem expressões 
muito interessantes e a-obretudo muito em 
desordem. com o que nos ensinou sobre a 
natureza de Deus. O que se deduz de toda 
a teoria lcardecista - em particular neste 
aspecto que vimos tratando - é que o 
ood·ifieador não teve o sut1e1ente cuidado 
de esqueoer toda a. aprendizagem realizada 
com Pestalozzi, seu mestre de todos os 
tempos. Este deslize de previdência abafou 
a voz llos espíritos que deveriam ter fa
lado com mais originalidade e mais uni
dade. Leiamos outro trecho do Livro dos 
Espíritos que vimos citando: 
"O vocábulo alma se emprega para expri
mir coisas muito diferentes. Uns chamam 
alma ao principio da vida, e nesta acepção 
se podo com acerto dizer que figuradamen
te a alma é uma eentollrn anímica emanada 
do grande todo. Estas últimas palavras in
,dicam a fonte unive.rsal do principio ,·ital 
rlc que cada ser absorve uma porção e que, 
após a morte volta à masso, donde saiu. 
Na incarnação, o espírito conserv·a o seu 
perispírlto que é o órgão de transmissão 
de todas as sensações. Para as que vem 
do exterior, pode dizér-se que o corpo re
cebe a impressão, o perispirito a trans
mite e o espírito, ser sensível e inteligente 
a sente. Quando o ato parte da iniciativa 
do espírito, pode dizer-se que este quer, o 
perispfrito transmite e o coi-po executa". 

É isto o famoso perlspiríto, velho co
mo a Sé de Braga e que os fautores da 
seita querem novamente editar, para cal· 
ça.r as suas aberraçõés fllosóflcas. Have
remos de examlnar mais detidamente as 
funções a ele atrlbuidas. Porque no es
piritismo os elementos são peças soltas 
que se imaginam para cumprir atribuiçõea 
preestabeleeidas-

Paralisia Sif ilítlEa 
"A paralisia geral", uma das doenças mentais das ma.b 

i'requentea e das mats graves. 6 prQvo.cada. pela, SW!I!s" (Prof 

A. ~- Pacheco e Silva) 

Valioso a~a.r no tratamento da. Bffills 6 o d'epuratf'lro 
Í!ldicado p,ara. prevenir as ca,usaa que determinam. a hem,_i

plegla (pa.ralú!la. de um lado) por toda a vida.. Deveis usá-lo 

com toda confiança, pois se trata. de Uiµ preparado de real 

valor cientifico no tratamento da. impureza do 8all8UO, 

A 

N.0 53 EC. 

POLONIA ORIENTAL. NOVO 
TEATRO DA GUERRA 

Somente agora, chegam as I fixado em 10 rublos rassos 
primeiras noticias, mais am- ma'3 nada se pode comprar'. 
plas de Estocolmo, sôbre a pois qué os alemães roubaram 
sorte das cidades da Polonia tu-do. Perto de Lwow em v'ir
oriental, dizimadas mais uma tude· da faltá de sem;ntes os 
vez durante a ofensiva alemã campos não se cultivam. G~an. 
contra a Rússia e agora ocu- de parte das cidades pequenas 
padas pelo exército alemão. O localizadas perto de Lwów es
correspondente, em Be.rlim, da tão q1rnimadas. A população 
gazeta "Stokholms Tidnln· se abriga em espécie de pa. 
gcn ", comunica de Lwow, o lhoças. Os judeus, bastante 
seguinte: "Logo após a ocupa- numerosos na região são obri
çâo da cidade, instituiram os gad~s a trazer o ,.'emblema" 
alemães novas instruções dra- para que sejam diferenciados. 
cor.fanas, segundos as quais Todos os cartazes e placas de
cada pessoa que não faça seu vem s_er escrltas em alemão · 
trabalho quotidiano, será fuzl- É interessante observar q~e 
!ada por crime de sabotagem. a reg.ião petrolífera nã() foi 
O. valor do marco alemã.o foi queimada. 

PARA O PRõVTMO CONGRESSO 
EUCARfSTICO 

EST A.NDARTES 
em todos os estílos e preços· 

Altredr, Cespl 
pintor eacro 

(Col'al'Jorando l'la ctecoração da Igreja da Penha) 
LADEIRA CEL. RODOVAL.HO, 194 - Ponha - S. Pau,o · 

(9-8-1941) 

VIGARIO: - da Pár6quia de 
Nossa Senhora da Salete a fa,. 
vor do Revmo. Pe. Fidelis 
Wi!li. 

QUERMESSE: - a. favor 
da Paróquia da Penha. 

PLENO USO DE ORDENS: 
PGr um ano, a favor dos RR. 
PP. Benedito Maria Cardoso 
e José Luiz de Godoi Gremer. 
. TRINAÇÃO: - a favor do 

Revmo. Pe. Carlos, palotlno. 
PROCISSÃO: -- a. favor da 

1 
Paróquia de Agua Branca e 
do Convento do Carmo, de Mo
gí das Cruzes. 

CAPELA: - a fa.vor da Sta.· 
Casa, de Santo Amaro. 
ROMARIA: à favor da Pa,, 
róquia de Santo .Antônio do 
Parí. 

EXAME CANONICO: - a 
favor do Mosteiro da !macula, 
da Cotteeição, de Itú. 

ERE':Ç.ãO DA CONGREGA· 
ÇÃO MARIANA da "Academia. 
Mariana", da Paróquia de São 
João Batista. 

AUSENTAR-SE DA ARQU!• 
DIOCESE, por um mês, a fa,. 
vor do Revmo. Pe. AI!redo E!.º 
frink. 

(12-8-1941) -

FABRIQUEIRO: - da Ps,. 
róquia de Vila Ma.ria, a faV'or 
do Revmo. Pe. José Bolllnger. 

PLENO USO DE ORDENS: 
por um mês, a favor do Revmo. 
Pe. Firmino Schmit; por um. 
ano, a favor do Revmo. Pe. 
Moacir Rodrigues, 

BINAÇÃO: - a favor dos 
RR. PP. Cônego Melchior Ro
drigues do Prado, Cônego Otto 
va.n der Burgt, Cônego . LlnÔ 
Vitor Foureaux e Mário Fon
tana. 

PROCISSÃO: - a favor da 
Paróquias de São Roque, Vila 
Pxudente, Santo André,' São 
Luiz Gonzaga, São Pedro de 
Alcantara, ltú e Vila Ma!'.ia. 

CAPELA por um ano a fa
vor das Capelas de S~grado 
Coração, de São Roque, Ro84-
rlo, de Vila Maria. 

EREÇÃO DA PIA UNUO 
DAS FILHAS DE MARIA, da 
Par~qu!a de São Francisco de 
Assis, de Vila Clementfno. 

ORATORIO PARTICULAR: 
,- Dario. de Abreu Pereira ê 
Rute d& Sampaio Moreira., ~ 
ráoio Monteiro Pinheiro e Ma. .._ ______ 'P!"" ______________ ,., l rfa· Ivone Guer.ne:.. 

/ 
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!DR QUE A NOSSA ·1r.FAIATllll _ 
ll>OTOU O CORTE ''KENWAY''? 

* Para melhor servir nossa 
· clientela, pondo em dia a 

moda masculina com a ele• 
gdncia da época I 

* Para oferecer maior con
forto, consoante com o 
sens.o prático do século 1 

) 

* Para proporcio;ior a eie
gd:ricia, o conforto e a como
âid,ade 100%, que o novo 
corte "Kenway" empresta. 

ÓMBROS ANATÔMICOS I' 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ; LINHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
00 PEITO, MÍNIMO EN
CIIIMENTO. (ELIMINADO 
TOl)9 O PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NA~AVA, NA.ESPÁDUA 

·E NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS; DAS 
MELHORES PROCEDÊN
CIAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

Bernardo 
20 DE AGOSTO "· . ,. 

· &te grande S'à'ntô, efilt,bre f Em vi:rtude de sua. atividade· 
:Aão só . por. sua virtude como sem paT, rara energia e. gran-
1ca,mbem por sua ciência, nas- de Virtude, o Santo ·P-a.tb:e o 

ke'n, em Fontain, na Boi:gonba, incumbiu· de pregar enf;re os 
:mo an-0 1089. prinelpes cri~ãos uma cruza-

Educado por pais piedosos, da contra.os turcos que ttn.ham 
'(ltle bem souberam orhintá-lo se apoderad<l dos Santos Luga
·nos caminhos divinos, S. Ber- res. Dedicando-se inteiramente 
·nardo desde cedo soube trans- a essa missão, não medindo 
formar em virtudes as gra!,38 sacrificios para levá-la a bom 
que recebia de Deus. termo, conseguiu um grande 

Moço ainda, entrou para a número de combatentes, os 

traõrdinários foram os mila
gres que se dignou · a operar 
por seu servo, que em breve 
emudeceram as calUnias e ma
ledicências levantadas contra 
o Santo. 

Como homem de Deus, São 
Bernardo primou na prática '!la 
Santa Virtude da Pureza, não 
medindo sacrific1o para con
servar a mais a,bso1uta ino
cência. 

Ordem Cistercense, conseguiu- quais, não sabendo co.rrespon- Certa ocasião, para se peni
do levar· consigo um tio e cinco der à graça. que recebiam, fi- tenciar de uma pequena falta 
irmãos. Pouco tempo após a zeram com que esta cruzada que involuntariamente comete
-tomada do hábito,· em obedien- redundasse em uma grande ra com a vista, meteu-se, em 
eia aos seus Superiores, São derrota dos cristãos. A opinião tempo de inverno, num tanque 
,Bernardo assumiu a direção pública, em lugar de atribuir de água gelada, aí permanecen
do Mosteiro de Clairreaux. Ver- ·o desastre à inepcia e aos pe- do até quasl desfalecer. 
,cladeir-0 modelo na pratica das cados cometidos pelos comba- Em lJ.53, após longa enfer
virtudes monásticas~ realli:ou tentes, passou a acusar São midade que lhe trouxe terríveis 
obras grandiosas, reformando ;Bernardo como responsavel. padecimentos, e du.rante · Jl. 
completamente o Mosteiro .e Este, não .procurou se defen- qual São Bernardo deu O exem-

: fundando inúmeros outros. de.r, limitando-se apenas a di- . plo da mais completa confor-
Guiado sempre por um gr-an- zer: - "Pouco se me dá, que midade co~ a vontade divina, 

·de amor a Deus e à $anti&- minha reputação seja passada entregou a sua alma a Deus. 
sima. Virgem e zelo ardente pela lama, contando que a hon- Apenas 12 anos depois de 
. pelas cansas 'santas,"a sua. vi- ra de Deus na~a sofra". sua morte O Papa Alexandre III 
da caracterizou-se por uma su- Não havendo quem o rlefen-1 proclamou a sua canonização. 
cessão ininterrupta de atos de · desse, Deus tomou a si este Em 1830, Pio VIII concedeu-lhe 
~to heroismo. encargo, e tão numerosos e ex- a título de Doutor da Igreja.' 

""" : dif-.ur..M .... •~-- SQ/C-0.,\l"II •lts• 

u.EDMUNDO 

A sua santidade e saber, da
-varo-lhe 'grande autoridade na 
Igreja, razão porque, na gran
de dissenção que houve na 

(9!eição de do:!s Papas, a pala,. 
wra de São Bernardo foi deci
m-ra. Havendo doos candida-, ~: 
tos, o Santo depois de muita 
Cll1'aÇão e penitência, se · pro
mmclon a. favor de Inocêncio 
J1 contra Pedro Leonis que ha
~ adotsd@ @ ~~ .!e ~a

t{OVO HAMBURGO· AACARf.GI\TRADA R.GRANDE DO SUL-BRASIL 
llWà a.üRGun D~ &0uu • 1 IQ.TtU~-~HOIIO.OR<i~õ 1 • n::~EPHONs· "'' 1 ~ :;i .'> 
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Federa~ão · Mariana Feminina 
, ' ---------· 

Dia da Filha de IViaria por .Devoção 
Seguindo uma praxe, esta

beleci-da, há alguns anos, cé
leb.ra-se, na festa da Assunção 
de Nossa Senhora, ou em data 
próxima, o dia da Filha de 
Maria· por devoção. Confor
me prescreve o capftulo II dos 
Estatutos das Pias Uniões de 
Filhas .de Maria da Arquidio
cese de São Paulo. Cinco são 
as categorias de associadas: 
1.ª apresentadas e aspirantes; 
2.ª Filhas de Maria ativas; 
3.ª Filhas de Maria por devo
ção; 4.ª ;Nominais; 5.ª Hono
rárias. Perténcern à 3,ª cate
goria as associadas que ·se ca
sarem, as que se ausentarem 
para lugar onde não haja Pia 
União e ainda as donzelas, de 
procedimento irrepreensivel .:.... 
que, , impossibilitadas por mo\ 
tivos de moléstia de frequen
tar os atos da Pia União, de
sejarem gozar as vantagens 
espirituais que a mesma pro
porciona. 

A festa de hoje é uma das 
grandes solenidades da Igreja. 
·A Virgem Santíssima, depois 
de te1· cumprido na terra sult 
missilo de Mater Salyatorii;, 
depois de ter sido a Virgo 
Dolorosa, deixa este mundo 
para ingressar, triunfalmente, 
no Céu e ser coroada como 
Rainha dos Anjos e dm1 San
tos. A 1 solenidade de hoje -
morte santíssima e assunção 
glorioi;a - é um mixto de sau
dade e alegria, predominando 
po,rém, as notas jubilosas dos 
cantos de Aleluia, porque -
" Assumpta est Maria in coe
lurn ". 

O dia de hoje é, nas Pias 
Uniões a festa de confraterni
zação e da saudade. É que se 
reunem para cantar ·louvores 
à Mãe Imaculada as Filllas 
de Ma1·ia que mHitam na Pia 
União e aquelas a quem Deus 
Nosso Senhor chamou para os 
árduos e santos déveres do 
matrimônio. Com que prazer 
se encontram essas irmãs, cbm 
que devoção · se reunem para 
o Banquete Sagrado, sob. o 
olhar carinhoso d-e Nossa Se-
11h-0ra! E os conselhos outró
ra ouvidos, e as Jjalavras de 
incitamento à devoção para 
com Aquela que é modelo de 
Virgem, Esposa e Mãe, - tudo 
revive, não corno saudade fan
tasista dos poetas, mas tudo 
revive, füw<lo força à piedade 
e alento novo para as lutas 
da vida. E a lição de Maria 
- modelo da mulher forte -
lembra.rã a mu-itas almas que 
é preciso permanecer de pé 
nos vendavais da adversidade. 

.Às suas sempre queridas ir-
mãs em Maria Santfssima -
as Filhas de Maria por devo
ção - às d:a Capital como às 
do 

I 

Int-eriGr da Arquidiocese, 
às que o dever conduziu para 
lug11,res distantes, onde não 
existe Pia Uni.ão, e, sobretudo 
,àquelas que em seus lares. ou 
nos hosl}itais carregam a cruz 
de uma en:fermidaãe, a todas 
as ·carlssimas Filhas de Maria 
por d~voção, as preces fervo
ros·as e as · afetuqsas sauda
ções da Federação Mariana 
Feminina de S. Paulo. 

UMA COMOVENTE 
Re:CEPÇÃO 

Hoje, à-s 14 horas, eni sua 
residência, ·será r.ecebida como 
Filha de Maria da Pia União 
de Vila Pompe6ia uma jo-..em 
enferma privada · dos movi
mentos e da voz. 

À cerimonia, presidida pelo 
Revmo. Padre Diretor, compa
recerão a presidente da Fe
deração, bem como os mem
bros da Diretoria da Pia União 
pará a qual ingressa a nova 
Filha de Maria . 

Essa jovem, que heroica
mente tem supo.rtado o sofri
mento manifestou desejo de 
pertencer ao rebanho de Nos
sa Senhora e foi prontamente 
ateadida. Estudou o Manual, 
fez seu uniforme e . receberá, 
hoje, solenemente o · título de 
Filha de Maria. Por certo é 

oferecendo suas longas horas 1 .À nova Filba de Ma.ria. de 
de sflencio, seus sofrimentos, Vila Pompeia as saudações e 
suas jaculatórias, pelo triunfo I os cumprimento. s de suas ir-
de Nosso .Senhor· Eucarfstico; mãs em Maria,. 

Belo exemplo para muitas • 
moças que em idênticas ou em' REUNIÃO MENSAL 
melhores condições · de saúde, 
embora impossibilitadas de 
frequentar a Igreja não se 
lembraram ainda do agazalho 
protetor que oferece o manto 
da Virgem, proclamada saude 
dos enfermos. Salus infirmo
rurn, ora pro no bis. . . talvez 
seja prece que jamais lhes 
aflorou aos lábios! 

Realiza~se no p.r6x:imo ' do
mingo 17, às 10 horas, na 
Cúria, a reunião mensal · da 
Federação Mariana Feminina 
à qual devem comparecer re-
presentantes ·de todas as Pias 
Uniões, de acôrdo com o que 
prescrevem os estatutos da Fe
deração. Belo exemplai ipara muitas 

jovens que, no vigor da mo-
cidade, não tem forças para CIRCULO PARA MESTRA OE 
cumprir os estatutos da Pia ASPIRANTES 
União e se afastam de Nossa 
Senhora porque pertencem à Com;o habitua,jlmente, reallt, 
sociedade e não podem assu- za-se nesse mesmo domingo 
inir comprÔmlssos com sodalí- às 14 horas e '15 minutos o 
cios religi!osos que I lhes irn- círculo para Mestras de As• 
põem com tanta severidade pirantes. Será estudado e co
uma série de proibições que, mentado neste circulo o artigo 
em consequência .representam do Manual que proibe à Filha 
o afastamento de graves peri- j de Maria o uso do trajo mas-
gos para as almas. culino. . 

OS COMlJNISTAS NÃO SÃO 
CONTRA A ALEMANHA! 

O Parlamento da Jslandia menos a 2.400 quilómetros dos 
aprovou a ocupação da ilha pe- Estadoi; Unidos. Este, defen
los arne.ricanos. Essa decisão, <lendo-se c defendendo a ilha, 
foi tomada· depois ele uma ses- desembarcou tropas, tendo 
são que durou a noite toda e sido essa ocupação aprovada 
depois de ter .sido garantida a pelo Parlamento, por 39 votos 
irtdepeudência elo país. con~ra três. · 

A Islandia era domínio dina- Os três votos contrá:l'ios . a. 
marquês. antes da, invasão da uma atitude qije desfavorece a 
Dinamarca pelos nazistas. Alemanha, não partiram, como 

é de se supor, de.elementos na.-
Desde que este país deixou zificantes, mas ·do partido co• 

de existir corno nação indepen- munista. Enquanto a Alemanha 
dente, o Parlamento islandês toma ares de ·_cruzado e ataca 
proclalllou a separação. Dai a a Rússia comunista, são os 
continua ameaça nazista _de . deputados comunistas do par,. 
\Illla invasão, a pretexto· de as- lamento islandês que se, opõem 
segurar o domínio dinamar-J aos atos desfavoraveis à Ale
quês. A Islandia fica mais ou manha .. , 

liomenagem da Congregação Mariana 
do 

1

Ginásio · do Estado ao seu presiden~ 
Realiza-se hoje, às 20 horas, ção do homenageado, na Cap.e.. 

na sede social da Congrega- la da C'ongregaç~o. 
ção Mariana dos Alunos do ÀS 9,30 horas a Congregação 
Ginásio do Estado, à rua Ta- disputará uma partida ,de pin
batinguera n. 0 94, a sessão so- gue-pongue com a Congrega,. 
Iene pela mesma promovida em - d s- J é d B l h . à çao e ao os o e em, em 

omenag~m Jao ,se:J. P.:;s1 ;~te , -disputa da taçai • "Presidente 
congrega o ose rrg: 10 1 a, Vita,, 
por motivo de seu aniversário ; • 
natalicio, Na sessâ_o solene,. além de 

O programa gel'al das sole
nidades de hoje comp1'eende, 
pela manhã, às 8 horas, recep
ção de novi(:os e ctmgregados. 
ÀS 8,30 horas, a Santa Missa 
de Comunhão geral por inten-

Ultin,a 
1 • ' 

vários números de música fina. 
o homenaj?;eado será-· saud&do 
pelo· congregado presidente do 

Liceu Rio Bl'anco e pelo con• 
gregado Benedito Mário Vitio 
rito, 

éo, Técnicà Moderna 

~iü@ej"~©J~~-~©l "-EPEL" 

R. 24 QE MAIO, 80/90 · -·· 
Tel. 4-3567 ·-· . . 

IS a mais im,.derna e per
feita encoradeira-et6trl
ca, Pois apreunta os 
dlspoaltlv.os conhecidos o 
já ant{gos, rig.orosamen
te aperfeiçoados, al$m 
de possuir, exclusiva
mente, outrq_s melhora
mentos téonioos: 

~ de fato uma enceradei
ra e não um escovão
elétrico de l~ar-; em 
virtude de um dispositi
vo automático s6 apre
sentado pela EPEL, es
palha a cera líquida ou 
em pasta em camadas 
finas e unfformes, aa 
quais secam imediata
mente., permitindo, sem 
perda de tempo e sem 
espera, um lustro incom
paravel e duradouro. ' 

• 

São Paulo 

um eleE1ento precioso que e!!.
. tra para as fileiras mà.riimas, 
justamente no · momento em 
nos prepararmos para o Con
gresso Eucarfstioo Nacional 
'de São Paulo, a realizar-se em 

. W2. ~ ~. ~l1----=--=~=---=-==~=;:=:;a,e=,za-==~ 



S1o · Paulo, 1, de Agmto de l1t4~ 
TS 517 S" ·-·-JR\\ ::=:a 

Critica Clnematograflca~ da A. J. e. 8 v A N ° 8 
LH

O 
. . ·o Surdo-M:udo Orlentacil.o Moral dos lfspetacutos· r 

NICK CAR-'l'ER NOS TR6· 
PICOS - Da Metro, com Wal• 
ter Pidjeon. e Donald Meek. -
Um detetive consegu,e desma& 
cara.r uma quadril:ha de bandi· 
dos. Assassinatos, lutas corpo· 
rais · e a_ apresentaçã.o de cenas 
inconvenientes restringem o 
filme às pessoas a<lultas. 

tes desaconselham-no às orfan.

1 

.ois. - Ê a história. de uma. 
ças·. . dama el-ega11:te, q.U:e - para se 

Cotaf;âo: - Áceltavel menos manter no ,luxo das altas ro-
para crianças. . das, leva uma vf<la tu.til e sem 

l!lst13 •sur.ao-muco 
é tmagem do 'infiel 
que jamais ouviu 
falar de Nosso Se
nhor Jesus Cristo, 
e, por isso, tambem 
não sabe suplicar
lhe. Não reza con .. 
v-enientemente por<

que ignora o Me
diador entre Deus e 
os homens. - A es
tado semelhante se 

U:ndêcimo Domingo ~epois de Pentecostes 
São r,,arcos, · cap, · VH, vers, 31-31 

por asaim diHr, oa 
infortúnios com a 
mão: abriu-lhe pri-

· escrúpulos. A.Mm do argumen· Naquele tempo, deixando os confins de Tiro, 
veiu Jesus por S1dônla, ao mar da Galiléia, atra· 
vessando os territórios da DecápoUs. Tnouxeram
lhe então um surdo-mudo, e · lhe suplicaram que 
impuzesse as mãos sôbre ele. Tirando-o do meio 
da multidão, e tomando-o de parte, lhe pôs os 
dedos no 011vldo, e, cuspindo, tocou-lhe a língua 
com a saHva. Depois, .levantando os olhos a<> céu, 
sus-plrou e disse-lhe: l::pheta, que quer dizer: 
abre-te. E, no mesmo/Jn'stante, se Ih-e abriram 
os ouvidos, e se lhe ~Qltou a prisão da língua, 
de modo que o:imeçou a falar distintamente. ·E 
lhes ordenou que não _o · diS$essem · a ninguem. 
Porém quanto mais lhes,:.proibla, tanto mais o 
suplicavam, e afnda m~is que sei admiravam, 
diz_endo: Ele· fez bem todas às cousas; fez que 
os surdos ,ouvissem e que falassem os- mudos. 

-melro os ouvidos, 
depo~s desatou-lhe a 
língua .. Não foi, por 
certo, deficiência de 
seu poder tauma
túrglco que lhe exi
giu vários atos na 
cura deste enfermo, 

AMOR MA T E R N A L to, há certas passagens mali-
Da S. I. D. ·E., com Libertad ciosas qite embora atenuadas 
Lamarque, Santiago Arriet:a. por u.m finàl reparador, pre,iu
- É a história de uma jovem dica. bastante o filme. 
simples que, para encobrir a Cotação: - Restrito, Cotação: Aceltavel para 

adultos, 

ALô AMÉRICA - Da Fox, 
com Alice Faye. - Uma his
tória do rádio, entremeada de 
cenas cômicas e com numero
sas canções. Um divórcio que 
não chega a se realizar e a 
focalização de personagens 
masculinas em trajes imodes
tos constituem a· restrição a se 
fazer, bem como a apresenta
ção simpática do personagem 
principal, ind'ivfduo pouco elo
giavel moralmente. 
Cotação: Aceitavel para 
adultos. 

CHARLIE CHAN NO MU
SEU .DE CERA - Da Fox, 
com Sidney Tole.r. - Filme 
:policial revestido de todos os 
característicos do gênero: as

deshonra de uma moça levia
na, chega a ser presa e acusa
da de ,ra'J;>to. O próprio assunto 
e passagens inconvenientes, 
embora remediado no, final, tor
nam o filme reservado às pes· 
soas de critério formado, 

Cotação: - Restrito, 

VINGANÇA DA F!tONTEI
RA - Da R. K. O.,' com Tim 
Holt. - Um bando de malfei
tores, aproveitando-se da pro
ximidade da fronteira, comete 
crimes num país, fugindo em 
seguida para outro. Cenas em 
que assistimos assassinatos, 
roubos e assaltos to.ruam o fil
me desaconselhave:t- aos me-
norcs. 
Colação; 
adultos. 

Accltavel para 

sassina tos, suspeitas, agres- 1\IULHE1RES DE LUXO -
sões, etc. As cenas emocionan- 1 Da R. K. O. com Kay F~·u1-

· A felicidade conjugal segundo 
São Fnr Jisco d~ Sales 

Audiência de S. santidade acs recem-~Eados 
Recebendo, na festa de São I Sacramento do l\Jatrimônio e 

li'rancisco de Sales, um gr~po os esposos . tu-do devem fazer 
de recem-casados, S. SantJda- para conservá-la, 
de; o Papa Pio XII dirigi.u-lhes s. Santidade, sempre se. ba
palavras de ex01•tação sôbre a -seando em São Francisco de 
vida ca:njugal, inspirawo-se Sales se refere às virtudes 
principalmente nos ensinamen- comu~s que os esposos devem 
tos- do grande -Santo, como dou- ter, e que fóram o apanágio 
tor -do amor conjugal e fami, de todos santos que foram ca- · 
liar. S. Santidade cita vários sados. Essas virtudes comuns 
trechos de São Francisco de são a cordialidade e a ternura, 

. Sales e especialmente da "ln- formando a base de uma ver-
tradução à vida devota". dad·eira amizade. Daí decorrem 

·Dep.ois de- aconselhar a leitu- todas ·as atitudes na v'ida co
ra desse livro do Santo Bispo mum de casados. Essas virtu
d·e Genova, S. Santidade acen- des são completadas por ou
,tua alguns conselhos de São tras. No homem a fidelidade, 
Francisco de Sales. Assim, ,o uma fidelidade completa, lnte
"amor mutuo" que deve reinar gra e inviolavel. Na mulhe.r o 
entre os casados, não um respeito e a deferência. Com
amor material ou puramente pletando, uma confiança mú
humano, mas um amor sobre- tua, garantido a paz conjugal. 
natural porque só este será S. Santidade finalizou a au· 
duraveÍ, poderá resistir a to- d!êncla, invooo.ndo s9bre os e:,
das as dificuldades da vida co0 posos a proteção divina, dau
mum. Essa· graça decorre do do a Benção apostólica. 

~MISSõES PAROQUIAIS 
Desd·e sábado, dia 9, está 

sendo missiona<la' 'pelos RR. 
PP •. Redentoristas a Paróquia 
de Santa Cecília. Em tres lo
cais diferentes, no. Sant:1,1á,rio 
do Coração <le Maria, Ba Cltsa 
Pia de .Si<> Vicente d-e Pau.lo 
e na. Matrjz, realizam-se os 
santos exercícios' destinados a 
acordar em todos a lembrança 
das verdades eternas. Além 
das práticàs e dos sermões ha
bituais, haverá. tambem confe-

'-

rênci.as. especializadas que ·obe
decerão ·ao seguinte horário: 
para . as moças, dia 15 às 20 
horas; ' para as senhoras, dia 
17, às 14 ,horas; pe.ra os ino
ÇÇ)S e os homens, dia 20, 21, 22, 
e 23 às 20 horas.. Haverá ou
trosim as grandes proci-ssões, 
em homenagem a Nossa Senho
ra, no dia 17, às 19,30 horas 
e em homenagem ao SS. Sacra
mento, no dia 24 encerrando 
as missões. 

FAMILIA DO BARULHO 
Da Cohunbia, com, Tito Gutzar, 
Penny Singleton. - Mais uma 
comédillj com o ciumento casal 
imaginado e explorado por um 
caricaturista norte-americano. 
Há cenas bastante inconve

nientes que servem de funda
mento aos ciumes dos esposos 
e impõem restrições ao filme. 

Cotação: - Restrito, 

RAINHA CRISTINA - Fil
me apr,;iciado na lista n.0 77; 
- Nada de aproveitavel na 
sua parte moral. 

Cotação: - Matt. 

PRóXIMAS EXIBIÇÕES 

UMA NOITE NO RIO 
(Trajes ill(;OIJVenien tes, frases 
de sJntido dúbio, cenas de in
timidade) - Restrito, pelo "E! 
Pueblo", de Buenos Aires. 

SENSAClONAL PROCES80 
CASILA - (Processo de sen
sação Casila) - Aceitavel pa
ra adultos, riela "A União", do 
Rio de Janeiro. 

INIMIGO X - Aceitavel pa
ra adultos, pela "A União", do 
Rio ele Janeiro. 

reduzem os cris-
tãos a quem as com
modfdades da 'vfda 
terrena fizeram es
queoer os votos ju-
rados do Batismo. Eles tambem se encon. 
tram 

0

nas condições lastlmaveis do surdo-mudo: 
nas cousas que respeitam à vida eterna. En,~ 
redaram-se tanto nos negócios presentes que' 
não atendem mais ·aos apelos do Divino' Sal: 
vador. Graças, santificação, vida futura sã.ô 
assuntos de· que não entendem.: Importa-lhes 
apenas a prosperidade, multlplicar as. riquezas 

• . 1 

e alegrar a vida. 
Com es/a classe de pessoal:l, como em geral ' 

com os quais se acham afastados da verda
deira Ii;-reja, deve· o fiel imitar a fl_edfcação do . 
Mestre com o surdo-mudo.: Salientam, de fato,' 
os comentadores o cuida.do ·eSpéCial que este 
infeliz. mereceu da parte de Npsso' Se_nhor 'Je
sus Cristo. A muitos saµou O Mestre com 
um gesto ou uma palavra, e os despediu logo. 

1 • • 

Oom o surdo-mudo não procede assim. Afastou-
SEREN4'1'A PRATEADA -

Aceitavel para dultos, pela Le- o da multidão, e, com solicitude, tratou espe-
gião da Decência. cialmente de cada um de seu\! males. Como 

FANTASIA - Aceitavel pa- si uma palavra sua não bastasse, tirqu-lhes, 
ra adultos, pela Legião da De-
~ência. 1 

Foi lição a quan• 
tos se empenham na 
obra <l.e evangeliza, 
ção das almas. O 
Evangelho é luz e 
vida. Esclarece a 
inteligência e toni• 

fica a vontaµe. -Mas para isso é mThter que 
p.rinieiro tenha:. embebido a -alma de quem· o 
propaga. Pregàdo friamente, ou · imposto com 

: aspereza:, é : oomparavel, como já notou al• 
_guem, à 'láguà incomoda dos temporais, que 
:rorça uma passagem- sob as telhas, penetraudc 
com desabdmento na tranquilidade dos lares\ 
e,· ao depois, v'ai parar no pó_ do chão, com 
o qual se confunde, com o qual é varrido para 
o· enxurro· do caminho", ficando a alma num 
estado de espírito irritado, e ainda mais re· 
beld,e às . inspirações da graça; 

Há muJtas almas que, para se voltarem e 
Jesus- Cristó, e à sua Igreja, têm necessidade 
de uni poraçã.o amigo, de uma palavra suave, 
de uma assistência dedicada do que da lógica 
férrea de um silogismo. As obrás de zelo 
hão de ser sempre orientadas por uma amavel 
caridade. AssiJ;n,. procedeu Jesus sempre que 
não e.ra patente a má fé. Assim devem pro. 
ceder os continuadores <le sua: obra, 

PRIMEIRO ROMANCE -1 _A • 
Aceitavel, pela Legião da De- !',4 q u a 
cência. 

era a cidade de Grodno 
O REGRESSO DO FANTAS- i 

MA - -A-ceitavel, pela Legião 
da Decência, A espantosa- <festruição da Polônia 

JENNY - Ace1tave1 para Pe1a segunda vez no decur- te, as autoridades militares na, 
adultos, ·pela Legião da De- so der 'dois · anos, a Polonia ,zis~as .expulsaram de -suas-mo
cência. está sendo devastada pela radias, hal;>itantes · de quartei

rões inteiros, para transforma.r 

O correspondent& do menclo
,nado-,jornal, que foi testemu
nha, ocular de tamanha catás, 
trofe, declara que centenas dE 
quilómetros (}:uadrados do ter
ritório, foram transformados 
em um deserto de rujnas, onde 
apenas se distinguem as ·cha
minés de pedra, tocos de á-r, 
vores, exalando um odor 'horrl• 
vel de cadáveres putrefatos. 

..., COTAÇÕES, guerra. Um correspondente as residências particulares em 

BOM _ Pode ser asslstld~ por do "Aftonbladet", de Estoco!- enfermarias. A todas essas ci-
t · t p 1· • · dades aflueni numeroso· s· feri·-. todos, com proveito moral. mo, presen emen e na o oma, ,,... 

BOM PARA ADULTOS - Po• afirmar que 300.000 cfvi~ perde- dps ,alemães, 'que ttens, vindos 
de trazer ito 1 t - do front ru_sso, transpqrtam prove mora ao SP- ram a vida durante· as duas 
mente para adultos. diariamente. ~ a população 

ACEITAVEL _ Embora sem primeiras semanas da guerra civil, sem abrigo e sem alimen
proveito moral, pode ser visto entre a Alemanha e a Rússia. tos, sofre horrivel:mente tan• 
por todos. Aldeias . e cidades inteiras de- to mais, que nesta época a in

ACEITAVEL ~ENOS PARA· sapareceram, da face da_ terra. clemência do tempo fustiga 
CRIANÇAS - Idem. Pode ser Crianças separadas dos. seus. ·com incessantes -tempestades 
visto por adol~scentes e adultos. pafs, vagueíam entre as rui- e chuvas. ·.A destruição da zo. 

ACEITAVEL PARA ADUL· nas. Ninguem se ocupa dos fe- na· oriental da Polonia é indis
TOS - Idem. Pode ser visto ridos não militares, que .ficam critivel. Por exemplo, em lu
tão somente por adultos. abandonados à morte. A escas-. gar da cidade de GrQdno;· com 

RESTRITO - Pode ser visto sez de vfv'eres que existia. já, ;56.000 habitantes, pode-se co
só por pessoas de criterio for- durante a ocupação, tonou-se .locar .. uma ta~leta com os di· 
maào. autêntica fome e a gente mor- zeres: "Aqui era a cidade de 

MAU - VEi4ado a qualquer re, por falta de alimento. O Grodno••. 
público. referido jornal noticia que' na 
NOTA: - A Associ6çâo dos Jor· antiga fronteira polono-sovié-

Segundo o correspondente 
berlinense · do jornal sueco 
"Stoc;kholms .Ti-dningen", a 
cidade polonesa de Przemysl. 
com -59.000 habitantes, tSituada 
ao noroeste de Lw.ow, foi com
pletamente destruida pela ar
tilharia pesada alemã. À mafl 
gem do .rio San restam so 
mente os escombros das casai 
de pedra. - Os alemães são 
·senhores de um deserto, 

ti.a.listas · Católicos a.rende com o tica os alemães já ~tão cons· 
mhimo pr.azer à. qualquer lnfor- truindo não só prov'isórlos hos- ·-,O-u r 0 inação sobre as apreciações · ci- pitais de sangue , miÍitares, 

CAlY.rELAS DO MON'TE DE SOCOtmO 
- JOIAS USADAS E BilILHANTES -

nematográfl.eas da O.M;.E. - mas grandes campos hospita- Compro pagando os melhores. precoa 
correspondência pal'a a Caixa lares, pois a cifra de soldados 

I 
R Álvares Pente"-

Postal, 2851. - Na Capital, as feridos alemães ascende a cen- ua ..,. D e· 1 1\ «I o . 
inform.ações podem ser solicita- tenas de mfihares. Em nume- do, 203 • 3.0 andar -. _ IWI _ . ~ a e 0 
das pelo telefone: 4-1718. rosas cidades polonesas a Ies-· =======:---:-------------------

ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo 
Praça da Sé, 23 - 2.0 andar 

Sala 215 

lndicad·o,, Profissional DENTISTAS -
Arnaldo Bartholomeu 

Cirurgião-Dentista. "'. Radiologista 
Pela Escola de Farmácia e Odon
tologia de São P.a.ulo - Clínica 
Dentária em geral - Raios X _ 
Diat;ermia - Infra-vermelho _ 
Coagulação - Trans-iluminação 
- Vitalidade pulpar, etc. -
Trabalhos por cartão, hora_ oq 
orçamentos. -,. R. Martir.1 Fran. 
cisco, 97 - Tel. 5-5476 - s. Paulo, 

J o vi ano T·e lle s 
-e-

J. N. Cesar Lessa 
Advogados Dr. Plinio Corrêa de 

' Oliveira Largo da Misericórdia, n.0 23 
0 Sala 904 

!tua. Qulntlno Boc.aiuva, 176 - 3.
0 ============ 

Ba.la, 323 - Tel. 2-72'76 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

nua. Benjamin Constant, 23 -
._0 andar - Bala 38 - TeL 2-1986 

Gonzaga , Parahyba 
, C.ampo.s 

'a,aJ.aoet.e Santa. Belena.) - Praoa 
. ,,-,_"tl!i ... Sé:, ~7 ~. !~º ande!' - S!!.le, 103 

.· :. , . 'ie.t · :;i:4951 _ 

Dr. Francisco P. Reimão 
111-ellmeister •a. São Bento, :n4 -, I.0 andar 

~,~-~;·-~;;a"~• 

MÉDICOS 
Dr. Gil Celidônio 

Partos - Moléstias de Senhora.Íi 
Operações 

Residência: - R. .M.buquerque 
Uns, 902 ·- Tel. 5-41:56 - Con
sultório: - Rua. M3rooni, 34 -

6'.0 andar - Tet 4-8501. 

Dr. Vicente de Paulo 
Me!iUo 

Pro!. de !!fgi~ne do Cc!égfo 
Un!~e~~r.!o 

DiNJtor de Sanatório "Vile 
Mascote" -

Cons.: R. Marconi, 34 - 6.~ and. 
Apart.0 ~3 _ - Tel. 4-Sã\)1. -
Res.:. Av. Agua Branca,· 915 ·-

' ~í5~ 1 

Dr. H~o Dias de 
Andrade 

Clinica geral e moléstfas de 
senhoras 

Cons.: R. Libero Badaró, 137 -
4.0 andar - Telefone, 2-2270. 
Res.: Rua Tomé i:le Soµza, 55 

Tel. 5-0565 ' ' 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - Moléstias de senhoras 
cons.: Rua Senador Feijó, 205 
2.0 andar - Prédio Itaquerê -
Tel. 2-2741. - Res.: Tel. 7-1268. 
Consultas: àas 10 às 11 e das 
14 às 17 horas. - Sábados, da.s 

· 10 às 11 horas. 

Dr. 'Cainarg-o Andrade 
Doonç:!!,S -~e Senhoras - l"l!-?tos 

O:ii,e~.&s 
Da. Beneficência Portuguesa. e da 
MaternMade de São Paulo -'-' 
Cons.: ,.R. · Senador Feijó, 205. 
Tel. 2·2741. - Das 14 às 18 hs. 
Roo.: :a. Rafael de Barros. 457 

. ~&.'J~ 

Dr. Celestino Bourroul, 
Res.: Largo São Paulo, 8 -
Tel. 2-2622 ...:.. Cons.: Rua 7 de 
Abril, 235 - Das 3 às 5 horas. 

· RAIOS X 

Dr. J. M. Cabelló Campos 
1mDICO RADIOLOGISTA 

Rádio - Diagnóstico - Exames 
Radiológicos a domicilio 

Cons.: 1 Rua Marconi, 94 ' (Edifício 
Pasteur) - 2.0 and. - Tel. 4-0655. 
Res.: R. Tupf; 593 Tel. 5-4941 

S. PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
' GA.RGANTA 

HOMEOPATIA 
Dr. Rezende Filho 

cdns.: Rua Senador Feijó, 205, 
7.0 andar - Tet 2-0839. - Das 
15 às 18 horas. - Res.: Rua 
Castro Alves, 597 - Tel 7-8167 

ENGENHEIROS · 
Amador Cintra do Prado 

Engenheiro -Arquitéto 
Arquitetura. religiosa, colégios, 
residências coletivas - R. Libero 

Badaró, . 461 - S. P'aulo 

~;~?t:s~ E~!:~:~ª-~= e O.N s:,T R.{!,J'.O R E s 
rações e tratamento das moÍés- ., ; : · 
tias de ouvido, nariz 'é garganta.. -A.ff onso -Butti 
Cons.: ·Rua 7 de Abril, 325 Perito Construtor 
l.º andar - Apto. 1' g , (d8$ 14 Estudos - Projétos Orçamentos 
às 17 horas) - Tel, · ll-755! . Construções. - -

~: T~ ~~ _, _LU. ~ 3ef)...., ~ ~ 
. 1 

Dr, Carlino de Castro 
];'elo curso de doutora-do, da Fa
culdade de Farmácia e Odonto
logia de São Paulo. - Cirurgwi 
Dentista. diplomado em 1914. -
Ex-dentista do Liceu Coração de 
Jesus. - Especialidades: Pivots, 
Corôas, Pontes, Dentaduras ana, 
tômicas e sem abobada oaJatina 
. Consultas das 8 às !2 e das !~ 
às 19 ·:!;!.oras. - Cons.: R. Direita. 
n.0 64 ..:.. 2.0 anda:r, sala 'l-'ZA 
Res.: Af. Barão de Piracicaba, 491 

S, PAULO 

T o D o . e. A T 6 L ,, e. o 
d, e ~ 3 . ! e :r . o 

~&..Jf ~10~&.~l~t!I . . . . . .•. ~. ; . 
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Sifi.!b 
Reumatismo 

La 

Feridas em geral? 
"ELlXJR DE 

~OGUEIRA• 
MRhares de curados 

.O general Rene.to Paquet 
~mou posse, di_a 'l, no coman
do da Infantaria Divisionária, 
com sede · em Caçapava. Ao 
ato esteve presente o Sr. Ge-
neral Mauricio Cardoso, co

mandante da 2.a. 'Região Mfli
tar. 

Passou dia. 8 pa,r São 
PaUlo, o general José Pessoa 
Cavalcanti de Albuquerque, 
inspetoi: da arma 4e Cavala-
,m._ . 

- Esteve na. ca'l>tta,l Fe
deral a smt&o de seu cargo, 

•. •= • • 
liltllAlt•11 •z; !la i i .se. 

·;,,,_ 
BRASIL 

PAGAMENTO DE l to dé 620.000 habitantes, ma. 
PROFESSORES t?Jbuidos pelas 35 cirounscr!· 

- coes em que se divjde a Cl· 

Respondendo às consultas dade do Rio de Janeir~ 
qiw lhe foram ·dirigidas em me-
morial, o Sr. Abgar Renault, 
direto.r do Departamento Na
cional de Educação prestou os 
seguintes esclarecimentos: 

"O pagamento aos professo
res durante as férias é devi
do desde a vigência do decre
to-lei n. 2,028, de 22 de feverei
ro de 1940, isto é, da data de 
sua. publicação, a. 29. do mesmo 
mês. 

Nã-o cabe desconto, nos ven-
cimentos mensais dos profes
sores, da importa.nela corres
pondente às aulas ·que deixa
ram de ser da.das em dias em 

4 Noticias 
do Brasil 

1 .VARIAS COMEMORA 
ÇOES assinalaram a pas

sagem do 11 de Agosto, 114.0 

aniversário da funJdação dos 
Cursos Jurídi<los de São Paulo 
e· Recife. · 

?.· O PRESIDENTE DA RE. 

melhorar ªª relações entre os' 11 N O t í e i a s dois paises. - - - - - -
Respondendo-lhe, º 1Qr. Ickes, I do M fi º dº 

secretário do Interior, trans-
creve toda a documentação re-
lativa. a esse caso, pela qual 1 FALÊCIMENTO - Morreu 
não é confirmada a v.ersão do • em um desastre de avia-
snr. Lindberg. Além do mais, ção O snr. Bruno Musso-
pergunta o snr. Ickes, porque o I!ni, filho do Chefe do go-
ex-coronel Lindberg, qne se 'v'erno italiano. . 
mostrou tão pressuroso em de-
volvér ao gove.rno americano 
sua patente de cot'onel, não de
volve ao snr. Hitler a sua. con
decoração, em vez de estar se 
laureando e procurando excu-

2. VIAGEM - O general Car-
. mona regressou a Portu

gal de sua viagem aos 
Açores e ilhas portugue-

sas para sua falsa posição. 
Concluindo, diz o snr. Ickes 3 

que o ex-co::-onel faz nos Es-' • 
tados Unidos o jogo dos totali
tários. Não quer ele afirmar 
que o snr., Lindberg seja agen-
te direto da Alemanha nos Es
tados Unidos, mas somente 4. 
acentuar, que todas as atitu-

sas. 
p 

REPRESENTAÇÕES - Na 
exposição de Leipzig fi
zeram-se representar o 
Chile e ~ Brasil. 

FR~S • 
AN~1COS 

TOMEM 

ViRfm Cremtada 
.. S!L VEIRA" 

Grane' e Tónico 

manifesto& aos Estados 
UnldOfl o profundo reco
nhecimento de sens aubo 
ditos. 

7 GOLPES - O sr. Cordelt 
• Hull, confirmou a noti• 

cia de golpe alemão no 
CWle. . .. 

8 REINICIO - Reinicia.ram-
• se as hostilidades entre 

o Perú e o Equador. 

9. PR~:n~. ex~co:i:::: 
francês na Síria; e mais 

.,, 35 oficiais superiores fo. 
ram internados pelas au
toridades britanicsa na 
Síria. 

~ 
que o estabelecimento não ti

i ver, funcionado por motivo de 
)] festivida~ nacionais ou es

colares". 

A POPULAÇÃO DO 
l)JS'fRn'() FEDERAL 

POBLICA foi eleito mem
bro da Academia Brasileira, de 
Letras, 

3· A EMBAIXADA! PORTU• 
GUESA visitou o Sr. Pre

sidente da República., tendo de
pois subido em visita à ci
dade de Petrópolis. 

des do aviado.r são semelhan-
tes as que faria um agente 
nazista. 

O SR. OHURCHILL E O 
PRESIDENTE 
ROOSEVELT 

AFUNDADO - O almiran
tado brita.nico anunciou 
a perda do destroyer 
"Defender••. 

5 ATAQUE - Berlim foi ata-
• cada por aviões ingleses 

e ·russos, tendo sid-o se-· 
;riamente danificada. 

10. MINISTRO - O sr. Dttfi 
Cooper, ministro inglês, 
viajou para os Estados 
Unidos. 

11 VISITAS - Chegaram ao 
• Iran altos funcionários 

da policia do Retch. 1u• 
clus1V'e o sr. Blmmber. 
chefe da polfeia. secreta 
alemã. 

4· GRANDES FESTEJOS se- 6 DISCURSO - No dia de 

~do o último :reoencea- - rã.o celebrados E)m todo o 
J, ~nto demográfico do ano pas: Brasil po-r ocasião do 7 de Se

sado, a Capital Federal, d-e tembro, considerado -"Dia da 

Na 'ãltima semana se so~ 
na Inglaterra o paradeiro do 
snr. Churchill. As mais desen-
_ contradas versões foram darui.s 
para o seu desaparecimento. 
Diz-se que o chefe do governo 
inglês fora aos Estados Unidos 
cont'e-renciar pessoalmente com 

e sGu a.niversá.rlo a rainha f 
E'Uzabeth, €m discurso, _ 

O Nazismo, cristianis
mo vago e a Igreja 

SCIENTll'ICAMENTE : _1s_2_o_a_1_9_4o_t_ev_e_u_m_a_u_m_e_n-_P_á_tr_i_a'_'· _______ _ 

J 

AS SUAS l'IRIDAS 
'e Pomooa eeccattva São Sebastião 
~ombate acieatificameate todo e 
tlUOlquer aflecx:ão cutaneo como 
ireiam: Feridas em geral Ulceras. 
Chagas antigas. Eczemas, Erysipela. 
frleizas. Rachas nos pés e oos seios. 
Espinhas. Hemorroides. Quelmadu
ras. Erupções. Picadas de mosqulloa 
o lasectoa venenosos. ·r ~-. . - ... 

-~. - !!!tÃ~~!1~.!~!.~ 
~. ":t S0 PODE FAZER BEM 

·-
,o Sr. cel. Francisco Pereira 
da. Silva Fonseca., coman.<}ante 
do 6.º G. A. D. O. com sede 
em Duque de Caxias, Estado 
~e São Pa.ulo. 

- .Terminaram d!a. 1.0 de 
· agosto. as manóbras que os 
alunos da. Escola Militar vi
Ilham desenvolvendo em Geri
ein6, Guandú e Fazenda Ca
Xfas, no Estado do Rio de Ja
'11eilp. 

- 'Regressou ao Rio de 
:Janeiro. o Sr. .Almirante 
Aristides Gllilhem, ministro da 
marinha. que este>ve em visita 
recentemente â, Bolívia, 

- A Primeira Auditoria 
de Guerra. da 2.a. Região Mill
w com sede em Sã.o Paulo, 

, prestou uma. homenagem ao 
8nl. Generais Eurico ~par 
Dma. MiD!8tro da. Guerra, e 
M&lL'dclo Cardoso, comandan
te desta região, inaugurando 
aeus -retrat~s. no Salão nobre 

,.,da Audiioria. 

,-- A embaixada do Japão 
ofereceu dia 15 à noite, um 
banquete de gala ao Sr. Minis
® Eurico Gaspar Dutra e 

exma.. senhora. 

EXTERIOR o Presidente Roosev'elt. Aliás, 1 
este se encontrava fora de 7 
Washington, em viagem de ex- · 

- e Â ••• a lill.-.'!'!!1119'~ 
• 111 V i.u ~ '*'-' 

Â GUERRA l Cordell HuU aos jornalistas cursão à Nova Inglaterra. Os r', 
- presentes que achava-se em boatos so~re º encontro dos Teses nazistas de um protestante 

Segundo as últimas notícias est~dos a p~oposta do Uru- dois estadistas reforçaram-se. _ • , .. 
a situação da frente russo-ale• gua1 no s_entidl~ de uma reu- com as continuas viagens subi- a/ema.o ~ondenaaas pela lgreJa 
mã parece ter se modificado m~o conJunta dos Estados tas das personalidades polfti-
pouco no setor da Finlandia, Maiores dos paises americanos cas americanas, que repentina- Surgiu recentemente na Ale· 
onde não foi ainda alcançado para: inelhor prepararem a de- mente deixavam Washington. manha uma série de conferên
o principal objetivo germani- fesa do Continente. Pergunta- Nada foi, no entanto, até ago. cias agrupadas num livro· sob 
00 que é a tomada de Mur- do sôbre a situação das relações ra confirmado. 0 titulo "Cuidado da raça e 
m~nsk. · · com o governo de Vichy acen-, cristianismo". 

Em Leningrado -e na Es- . tuou a nec_!lssida~e de _se espe. 'l' AILANDIA A Igreja Católica por -inter-
tonia, 0 avanço alemão conti- rar por no~os acont~c1ment~s. médio da Sagrada Congregação 
nua a ser feito com grandes Quanto ~o con_vênio mtern~c10. Apesar de todas as demar- do Santo Offcio condena o re-
dificu!dades, assi-m como na nal da lmhµ. dagua, denunc1a~o ches japonesas e contra-derua~ fe.rido livro, co!oca.udo-o no in
Rússia Meridional. Na direção pelo Presidente Roo_sevelt, afrr- ches inglesas, não se esclare. dex. 
de Moscou, onde se conce~t.rou mzut que :ssa medldf era ab- i ceu _ainda perfeitamente a si- O autor escreveu para uso 
o grosso tias tropas alem-as, o so u _a~en .e ne~ss r ª para O tuaçao na Tailandla. dos jovens alemães e preten-
ataque parece· ter terminado, comercio _americano,. teudo O O Japão chamou às armas de conciliar "cristianismo" 
pois anuncia-se um novo gran- repres-entante do C:hile procu- um milhão de homens numa vi- com nazismo e racismo: defen
de ataque que se daria princi- ~ado áp_ela Secreta~:ª ~e Esdt~- sivel atitude agressiva e a de as mais avançadas teses ra
palmente na Ucrania.' Apezar O v nas vezes, ª m e pe u- Tailand!a, pela. emissora de cistas e se diz cristã.o (protes
de noticiado pelo alto coman- a. denuncia do ª~rd0 firmado Bancoc, anunciou que usará. de tante) inv:ocando o nome de 
do alemão a queda de Smo- em Londres em julho de 193º· . todos os meios para combater Deus e seguindo as normas de 
lensk, os oomuni-ca-dos russos Essa. medida "'1eisafog?u bas- qualquer invas!!.o, defendendo Hitler. 
contfn11am a afirmar que con- tante O comércio amencano. até o último homem a sua li- As teses fundamentais são: 
tinua .a luta neste setor. Aliás, r------------. herdade. a ética cristã não repele, mas 
o govemo alemão convidou, se- CRUZEIRO ])O A Inglaterra féch-ou tambem exige muitas vezes a esterili-
gundó diz, um grupo de jorna- BRASIL as fronteiras entre a Tailandia zação voluntária ou imposta 
listas para v-isitar Smolensk e e' a Malasia, o que faz crer na pelo Estado; a eutana.sia livre 
desmentir a rádio-emissora de Tosses, bronqufte, asma e tendência de aproximação ou prescrita por razão de raça 
Londres, a qual afirma estar molêatias das vias respira- ,com o Japão, do governo da J tambem é licita; o divórcio é 
ainda esta cidade em poder tõrlas, os Sra. Mêdlcos re- Tailandia. perfeitamente justificavel. 
dos russos. o certo é que, se celtam o Xarope CR_UZEI- · 
os alemães a tomaram, muda- RO DO BRASIL; não pro-
ra.m de tática, pois os ataques tela a doença, combate o 
principais não ee dão mais nes- mal. Em' todas as f~rmáciaa 
sa região. e drogarias. - Lab. "VUG", 

cai~a postal: 2175, Nas outras frentes reina um 
quasi socego quebrado, às ve
zes, por combates aéreos, co. 
mo o que se verificou terça. 
feira IIObre o Canal da Man
cha. e o atonda.mento de al
guns navios. 

O GOVERNO DE VICHY 

A ORAÇÃO EM FAMILIA; 

Para conciliar tudo isso com 
o cristianismo vago · que · pro
fessa o autor; usou largamen
te do livre exame protestante, 
chegando às seguintes conclu-
s.ões: · 

Jesus Cristo não foi imune 
de erro; São Paulo fundiu 
a doutrina sôbre o p-ecado' e a 
Redenção; a Igreja !nte~eta 
mal as Escrituras; · o pecado 
original não existe; a morte 
não é pena do pecado. 

Alterando dessa forma à <!ou, 
trina ·o autor conseguiu chegar 
a. eonclusã.Ó final de que a. di
gnida~ da peasoe. huma.na re
side na sua. integração na. ao•. 
ciedade. · 

Daf por diante é lógico o na. 
zi-i>rotestante: da cóhce!tua.ção 
de pessoa em função da so
ciedltde, eujo sentido mais pro
fundo é o do povo, r~, de
correrá qu.e "mutilar ou matar 
alguem para o bem da raça não 
diminua o valor da pessoa.". 

"Para salvar a raça não bas
ta curar enfermos, educar a 
moci~ade: é preciso recorrer 
à cirurgia". · 

"Quando o homem está em 
condições de não mais presta.? 
serv'iços à sociedade seguindo 

i o juizo dos peritos e juizes da 
' Estado ou se suicida voluntá,. 
rtamente ou, qMndo blcapa,a de 
U!i:1. a.to de vontade, Pode ser 
morto co.m o consentimento 
dos que têm autoridade sõbre 

OS'. ESTADOS UNIDOS · ele" 
No Congresso de Educação, 1 dos el§mentos da união famf- "'tl 

O snr. Co.rdell Hull, secre
tário de Estado dos .Estados 
Unidos reuniu nesta semana 
os jornalistas em seu gabinete, 
Nessa reunião declarou o .snr. 

realizado recentemente em liar intima; absurda e contraria 4 
Saint-Hyaciuthe, no Canadá, que ela deverá reter os vcolnttaa_ de de Dieusi óadicaridade 
f · d' d d' ' r s e a m ser e r a como 01 de 1ca o um 1a aos pro- membros da família, em torno I ho ·e se b 
bl f ·1· . I J conce e. emas am1 1ares. do pai e da mãe, sob a prote- .. 

Ao Congresso. c,J.e teve a cão da Sagrada Famflia· Jesus · Para que dedicar tantos e6• 

t>::+:~~,..~~~~=~ .. ~~~~~~~~~ .. ~~~~~+.:+.':+.~~~~~~ .. ~~~~~~~ 
t . ij í OS MELHORES PREÇOS - i~ 
~ - - . E A MEl~HOR QUALIDADE ~-

.Agravou-se nestes 'dlttmos 
dias a situação do governo de 
Vichy que, segundo se afirma, 
foi apertado pelo snr. Hitler no 
sentido de fazer uma aliança 
militar com a Alemanha, O 
marechal Pétain, o general 
Weygand e o almirante Darlan 
têm estado em continuas con
ferências e o governo (rancês 
reúniu-se segunda-feira, nada 
transpirando no entanto sôbre 
o assúnto. 

mais larga re"~---U~são em 'to- Maria e José; . . • r forços a seres inuteis ou de-
600 . generados quando podem ser 

do o pais, compareceram -. q~e ,e ul!la ~as mais _belas aplicados a homens 'sadios e 
educadores, representantes das trad1çoes da vida católica e 1 1/teis ?,, "A verdad ir · · 
organizações e instit~tos edu- familiar da_ :nossa h,. ist~ria_ do, dade c~nsiste em cul:iv!r ~:~ 

j!t ~ 

~ Pr ,_ 1l'..i v···'- F' :•: ~ _estmtAP e ,.._.os •• lnuOS InOS, ~ 

S Frutas, Biscoutqs e Bombons - ~ 

.• , 1 Generos Alimenticios !~ 

. ;EMPORIO MONTENEGRO g 
~J 

_Rua Augusta, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Fon_e 7-0035 ~ 
~ :.; MERCEARIA AVENIDA :.,• 

Segundo se diz, o snr. Hitler 
exige esi;a aliança militar ten
do em mira arranjar tropas 
francesas para combater na 
Rússia, Afirma-se tambem que 
a Alemanha, quer bases navais 
f.rancesas no norte da Africa, 
e para isso ameaça Vichy de 
dar a Corsega e Nice para a 
Itália, caso não seja atendida. 

o EX-CORONEL 
LINDBERG 

Brigadeiro Luiz Antonio. 2-098 - (Em 'tfiltnte 
.IPüt knaculada Conceição) .- Fone 7•5453 

~ 
i ~ O ex-coronel Lmdberg fez 

>.t declarações à imprensa sôbre 

1'.'.J:ni,eos distruib~ da. 

cittivos do Canadá. Canadá, francês e católico, , raça de homens valentes e in• 
Por proposta do Diretor do - Todas as pes1:1oas presen• teligentes que tão só têm 0 

Ensino I>oméstico da ,prov.fn- tes nesta jornada familiar, ex- direito de viv~r" ' 
eia, foi aprovada um.a proposta Pfi~em Q v'oto que a devoção Trechos eom~ ~sses são SU• 

solicitando ao governo a cria- tradicional à Sagrada Famma ficientes para mostrar, se fos-
ção de uma Ordem do Mérito seja propagada por todod os ,><e necessário as razõ d 
Maternal, ,semelhante às do matos" r- , ' es e 

Mérito Agrícola e Escolar, já · sobra, que tem a Igreja para 
existentes. ,------------- condenar mais uma vez as 

1 
doutrinas racistas. 

co!::ii:::foª~o r;~i:::: i:i nst·1tuto Mo"erno· Várias lições poderemos po-
n1stro, e do Ministro do Bem U rem tirar do livro e sua éon, 
Estar Social. PRAÇA DA SI!:, 163 clusão: uma concepção racis

Votou-se tambem favoravel
mente uma proposta para o 
restabelecimento da o.ração em 
fainflia. 

ta é fundamental no nazismo 
SÃO PAULO alemão; a I~eja condena for-

Fiscalizado pelo Govêrno malmente tal concepção; em 
DATILOGRAFIA cristanismo .vago, que de oris• s. :0::~ ª!=d~uiu:o! 

'MANTEIGA. "BANDEIRANTE"_ ~, sue 1-he foi entregue_ a pedldo eon:S:e:il~posta estava assim 
P.acôte 2.$500 L ta d 1 Kg 9$500 ~ do governo americano e q11e o . __ , '. . _ , a . . e . • _ , 1 tmr. RooseV'elt instou com ele "Co~siderando 9-ue esta prá-

-;~·*-q"'~ ~-r &: .. ~tffl_; •. -. .. . . -~-~~:e,.,.e, . 

- tão 1$6 conserva o nome, sem 
TAQIDGRAFIA conservar ô ~onteudô, como no 

O Melhor Ensino Pelo prote$tantismo, não é entrave 
- Menor Prego - sutJoiente. para. ·;,.s mais absUJ!o 
~,~-.,,. ~~ ... _ . 



São Pa~, 17-dei :Agosto .ile. i941' J; E .G I O N A R 10_ 

Noticias. d~ Interior rir?::ª~ÔE:~~irá~lcll~~ ·~~ 
R I O P R E T O -- . _, todas as noites reali%ou con- REUNIA.O DA DIRETORIA. l rio dJà 2 do c~rit.e a reunião tratar da ben~o da.s ~ 

· -' ferências. do Conselho Adminiatrativo da CirCJ,tlJstas IlQ ctw. 7 .d~ ~ 
....• . .•. , CARAVANA MARIANA _ Realioou-se à. 3.1 de Julho, i'ecleração. Devido ao àufuenió dÓ liel'ft• 

. QU_E __ RM_E __ SS_I:: -. T._'e_ ve in_fcio 18· de cad_a_ m_ ês_._ d __ ed1_·c_a_ da a Nos- reunião dll., Diretoria da Fede1,a- Relembrou o resolvido sôbre- a. 90S, • fói---nomeádl> -2." -~iro 
Seguiu dia 10 para. a lt'azenda ""o, com a prêsença iio Revmo. ed!c .. ão d" urn..nÚllle'".O ._e.spe_ _cl~l - cm. Federação "- s.i:. ~ a 2 do corrent i a quermesse sa Senhora Aparecida. Peroba, um grupo composto de "'"' "' r. 

em benefício do Se, minár_io D_ io-, Vl,SIT. A· PASTOº AL __ Sua t Pe. Jeronimo Vermin e sob a do "O ~~~·, l}_Ç> ~-~ ci?~!lº C()~, __ . ---~, .·.. __ ,..,~-~·-'-· ;_, _ 
""' 33 marianos pertenceu es ao presidência. d<> sr. Amaro 4e d da, A ser distribuido nte ,,,..,-.rl:,~ 

~esano, .c.om !1- pr,esença. das· Excia Révma D. Lafaiete Bis- Santuário de Nossa Senhora ta à6s c~füZ:~ep::ós 08 br'éulo':s, ;.om·() J.rep~ridee··;;.;;~tes-·'· -~~-:~ 
autoridades locais e dos mem-; po Di~cesano,·segu'i,u_ para ·~on- Aparecida "Boa. Vista", que Apreu. Lida e aprovada a a ,.. ""' .,.... - .. _...__ 
bros da- cemisaão de festas. l te Aprazivél - chegando ·naquela fo.râm tomàr parte eni uriiá da _reunião anterior, passou-se ao custando 100 réis cada exemplar, ·da obrã. circulista. é!ti Sãó '.!?au1Q. 

S. Excia. Revma. n·. Lafa- ci·dade às 18• hs. do·· "la .15• "'et- expediente: àpelando a t<>dc.s que enviem no- com a fundação dO êkooli, .. de 
u ., ·gra:ndé procissão que se rea- . . - ..,ft_ B ., ,ft 1 ""~ - do ·._1ná 

Y!ltt.e. L_iba~io, B4;po Diocesa- '! mànecendo até O dia u:' Sua lizou. naquele bair.ro, dando-se Tratou~s~ d~ bençao "-"."' an- .... c..,.~ .e co a.....,,.a~:;i.. µ~~-<tt .. -7 Itaquera. e dos Núcleoa.-.das Vilaa 
no, cortou a fita simbôlica-.que Ex'c·i·a. Re'v· m~ a. ad·n··11-11·• 1·st· 1.,,,.1 0 · ·· · • ... - · · ·. ·t·· -1. · · · ·· deiras C1rcul!stas, no dia 7 de rias, bem. como. sejam. pontua.is Cl~iµe~\) . -~. ~gente,_., .. 'I<'eijó • 

. v, o regresso na no1 e lo me:;,.mo f d -
1 

id · · ··· à.-· ·. · -.~.: ,,_ .• •· · ·· 

se ac~a_·va .. à entrada_ do .páteo j S<>nto sâcra_ lllP._nto do Crisma e dia·. 1 Setembr.o,. ican or~~ v o, c?n- nos seus p game,:i.,.,.., para a mi!,:- Camb11Ci e Alto dll. Mo~ .•. 
da rêsldênc1a i;>arôqtiial, dandó "' · vida.rem várias entidades sociais nutenl)ão da Federação e do jor- As ii.ülâs 00 eürão ae · F~ 
."S .• s .. Jrn_ P._o_ r_ in ... a.µ.,._n, r<> __ d,_o_s __ O __ s fes- j ' . . E I R ' par.a.. paranj,n{os des.se .. at.9, ' na?. ni:o S!ndi~l estão. funéloi'iá~ 
t~jo;:qu~ _serão 

9

en~ei-.rados ho- l C A C I-I Ü 1 . A. 1 N~essltando a. Fedtm1.çoo de Resolveu-se constituir uma co- ho Prédio Mésbla, nàa-.3âà. e ·&la, 

ie, dia 1t. .... .. . . ,_ . . .. . .. . , . . . 1 recursos pecuniií.rios. Pl!,ra. a sua missã9 composta dos pres4ien~ fe!raS, à;:; 20.~8.l!. ~ fran.. 
FESTA DO SENHOR BOM Ida , Viação,. passou 11 chamar: manutenção e o desenvolvlmen- de tod()_S çs __ Cfrçulo,1,_ P4. i:,epre- queada a JXU1,trícula aos ~\lll3,o FILHAS DE MARIA - Na 

:reunião mensa:l dás Filhas de 
Maria, alem dos .. assuntos li
gados· ao desenvolvimento da 
Pia União, tratou-&e tamb.em 
da festa da Assuilçiio de Nos-
11a · Senhora· do· dia 15 p. p. 

CONGREGAÇÃO MARIANA 
Grande entusiasmo assina

la o movimento mariano nes
ta .. -.cidade,. tendo .aumentado 
e.ada vez mais o número de 
congregados.: .. A· Congregaçii,o 
.M.ar.iana da.. Catedral terá .den
tro em breve nova tl;retoria. 

ASILO SÃO VICENTE DE 
PAULO. - Foi celebrada no 
1.0 domn!go do m~s. ;).s 8 ho
ras unia inrssa. ao segulí-:se a 
ehtronização do Sa;graqo Cora
ção de Jesus e Coração de Ma: 
ria, pÕr S. Excia. Revma., D. 

· Lafaiete Libanio, Bispo Dioce
sano. AJ?ós o ato religioso uma 
comissão ,Q.e viajantes oferece
rám aos pobres velhinhos do 
Asilo uma mesa de doces e c~o
colate. Por essa ocasião falóu 
o Dr. càrlos Foot Guimarães, 
que a agradeceu àos srs. via
jantes em nome daqueles po
bres , asil.ados. No à.to solene 
compareceram a diretoria da
quela casa de caridade e núme. 
;rosas f~)Il.f!_iau _católl~~~, 

1COMUNHÃ0 M.ENSAL: 
Realizou,se no 2.0 domingo, às 
7,30. horas na Catedral, a Co
munhão mensal da Congrega
ção 1\tal'ia.na._Duranteo0. piedosa 
j}l[issa solene .os Congregados 
soub.eram cumprir. ccim seu de
vei· aproximando-se da Sagrada. 
Mesa. .. Eucarística, 41 moços 
marianos .. 

NO SANTUARIO DE NOS
SA SENHORA APARECIDA 
- BOA VISTA. - Realizou-se 
no dia 8 às 19,30 hor8'i mais 
uma tradicional procissã~ men. 
sal que se re~liza todos os dlas 

o catolicismo na 
Inglaterra 
(Conclusão da 1." pag.j 

~as medidas de Lord Russell. 
De então para cá, o catolicis
mo avança seguramente ao 

pàsso que a velha intransÍgen
cia protestante se atenua, 
vencida. e convencida, dia a 
dia, a _bem dizer. 

A. coroação desta obra de 
ressurgimento catól!co verifi
cou-se, não há ainda multas 
decadas, no celebre Congresso 
Eucarístico de :Londres, quan
do o Arcebispo de Westmin
ster, do alto da sua catedral, 
lançou a benção apostoHca a 
uma. multidão de milhares e 
milhares de fieis ajoelhados 
na praça publica! 

Secaram os tradicionais 
odios, e o catolicismo, 1 onde 
ainda não exerce a sua ação, 
é, pelo menos, respeitado, com 
toda a 'consideração, e olhado 
com esperança. 

OURO 
PRATA E PLATINA 

de tôda ~spécie, llO preço 
mais alto da praça, com- ' 
pra-se. Consultem nossos 
pr~ços, Rua 15 de Novem
bro, 193, 2.0 andaf', sala 

23, - São Paulo 

JÊ~Üs ~--~Ià_is um~ vez a. ci: sé Eitaçã~~gente,,Çtlllh~ Bar- to da propaganda, .e .amparo às sentantes dos mesmos, afim de ta.i . 
dàde comemo,ra com grande bosa a antiga Estação de Ca- obr.as circulistas,. !icou .. r1;:sQlvldo --- .,, -- ...... - .. ---~-
entÚsiàsíno 'à festa do sénhor nàs. pleitear-se subvenção do governo 
Bom Jesus que teve Jnício d\a Agente Cunha Barbosa, no- federal e .. estadual ... 
G • do eoá;nte. eo1-Ô a i·e!j,)iza: me de .... todo~ conlte.cLdo, é o ,Foi aprovada a creação dos Nú
çiio ·de. um ~Ô-le.iié trid1w 1ire- J).r9gouit.or do .. sr. üscar Fer- cleos do Cambucí e Alto, da 
pa.ratór.io. . nandes Barboza. Mooca~ agregados. a.o .COI •. 

No dia iô tev'e lugar a ci, A Fed.eraçã9 rece)Jeu co.nvite 
tada festà coi:n u~"ã. salva de para. assist. ir a .. reuntõ~ __ festivg, do 
21 tir()S às _5 horas, _,e toq Úe d!J, CATANDUVA NúC'leo de Vila Cle;;ntino, _di11, 
alvornda p_ela _Co__rpC>r_ig;áo _M~- CONGREGAÇÃO MARIAN. _A 17 .de Agosto, .à& 20 hora.s, e, a 
sical Imaculada Con,ceição. - festa de aniversário do ~(1çleo l.s fo horas. foi Ófíciàcfo solene _:__ A diretbrla da C. M. local santa Terezinhit, dia 24 do cor
:.VÜssâ· éanfaila, sendo ,prega- cstú t;rabàlltandó no sentido de rente,. às.16 horl\,$ • 
· · ·· · ·· · · · · · aúmóntn.r . .,.randerrierlte o mi-dor o l\evmo. __ P __ e_., __ :.VIigu_e_l. L,a· '-' , Lan_r.o_u_ -.se. e __ m __ ata um. . voto de 

· mero de membros, iniciando, "-quis. ÀS 17,30 hOf!l."fl. perco.rreu congratulações pela brilh.a!!te rea.:: 
vál'las ruas numero·sas pi·ocls- tambem, desde já, ôs prepara- 117.ação do Congres.o/.> Eucarístico 
sáo, dnrante a qual foi profc.- tivas para realizar com o uo Santos. 
rido ·,vibrànle sehfüio jieió maior brilho e .sucessp o re· 
orador sacr<:i; ReV"rllci. Pe. An- tiro espiritual no carnával do CONSELHO ADMINÍSTRATIVO 
tônlo ·de A_ lmei-da .Mo_rais, Pá.: próximo ano de 194~. ·· . . . · . .~ ··-

. Com a. presença .de represen. 
roco de Guaratinguetií. LEGIONARIO - O a·gente t.a.utes .. de vários Círculos e jus:: 

O côro esteve ii cargo da do LEGIONAR_IO lie_stà cifütde 
"Schola Cantól'U!Íl ·• dà l)Uró- al,lela aos assinantes, propa- tificàda. à. aus~ncia do·· Re:vmo. 

· Pe. J~;-<>nlmo _ve-rnun,, rEtalizou,se quia, sob a direção das Srtas.. gamlistas, leitores e ànijgos 
Ira.cí Macedo Guimarães e Irá- pedindo-lhes cooperÓ.ção afim T O D ó _e À T ó_ L I c o 
cerna Porti'.> Gomes. de; aumentar a difusão do jor-

CANAS 'TEM NOVO_ NOMt nal católico entre os habitan- d e v e I e.r .. o 
- Por deeret::i do Sr. ::Vfinisti·o tes desta cld~de. " L E G t O N Á. R I O " 

As issões ~1tõlicas na Obina 
formada em campo de batalha; aorigam 10.603 enfei:mos. A as
tenham inundado vastíssimas re- sistência. mediCl:l,. vai melhorar de 
giões de miséria, pobreza e afli- ano pai-a ano. Dos çtoÚtores for
ções ... _Pl:)scontando estas ten-íveis mados ·na. Universidade dos Jesui~ 
consequências do funesto flagelo tas de Shangai, 106. prestam seus 
que ifeta á Chiúa. e todo ·o mun- serviços à.<; Missões católicas. Pa. 
do, não iiodemos senão admir:1-r Universidade dos Padres do Ver
o progresso constante. das Missões bo Divino são 72 médicos, q11e 
no :rmpério Celeste. ll,tendem os pedidos dos missio-

Oito anos faz que o número de nários. Nas diversas Missões 

RJ.::UNIÃO D.E P~ESIDENTES 
ÔE c·oNGR,EGAÇõ'E:$ 

No dia 18 do corrente,.. 3.ª 
segunda,feir11, do_.m.êil, .dar,se;á 
a .l'(lUajãl) <i!)s _Pre,si._d.~~es de 
Congregações, d!t y!l,Pital. 

A reunião·, será ·às. 21 b.Õi;°ãà 
ri~ nova s·é'd~ di F~ii.eràção; ~í;> 
"Cà'ste1<>" à Rua Côµde d~ -~íi,r~ 
zedas ~ 100, ésqulná üà Ri:iã 
Tõmàz de· Lima.· · · · · 

Pede-se o <lOll'.\1)3,J:eciméhtó 
de todos . os prê$id!3nt'es d11, Cik 
pital, e de todõs bil chefes de 
sectores. 

CONGREGAÇÃO M~RIANA 
DAS F€:RDIZES 

No dia_ 15 p. p.,. festa t_de 
sua Padroeira, a Congregação 
Mariana das Perdizes realizou 
a recepção de nôvos aJpifàn
tes e congregados dando-se, à. 
seguir, a posse -d~ . sua Direto
rià, assim constituida:, 

•· l 
Diretor - Rev·mo. Pe. Deus-

dedit dé Ar~ujó: 
Presidente - Pedró Búenõ . 

ele Aguiar. 
1.º Assistente. - pi-, Jciáé 

:Seiieditó Pàchêéó · Sales. ' 
2.0 Assistente - AuÔiro C_ªr~ 

foe Maurils. 

1.0 S~cretário 
.Alriietda. 

Ner~ de 

2.0 sêcrefifriô io~i Ar-
mando Vasconcelos. 
·· 1.0 Tesoureiro --;.'...; --~llinoel 
Pinto ae Bari'Qs Filho. 
, 2.0. Tesôureiro .. ..;.., .. ~druba.l 
Augusto do Nascimeri.tó,..Neto. 
-e A "Associação. dos .Sánto1J 
Anjos·''; .Depa,r.tamêntó de--,M&
nores. da.--Congregâ:ção, terá a: 
seguinte Diretoria: · 

. Pr.esidente ....;. Hélio Augus- -
to de Toledo. 

Secrelárió :___, .tfooeiis Alves 
Guimarães.· · ·· 

.. T.esour.eiro. - ceiso Augus
to de Toledo. 

BÁLSAMO INDIANO 
. Ff~'-!màt;emõ~ . .n~vráieias, 

dórês focai11,, . "càÍinbrài e 
hi~ó provenierítê ,cfu_friàge,n 
e l!I_T!ici~d;/ c~ni.6~tl~ó_,êom 
o BALSA,~O IND-IANO. ~ 
mÜitó iiid-ic'a(lo. ~I~ árs. 
Mécliêos é açorisel~·ado pe-
los que o' aplicà:ràin: "'· 

. b~,iiUãrfi:i~çjài :~ .. élroêar.làa. 
Labóratôrló IIVÚG" .:.;. oal-

.'~i. ~O.$t~Í:" 217i ..... , 
(' •' 

Não é sem- interesse para os. 
amigos d0;s Missões ter notícias 
das Mi&sões de um país, na sua 
quil.sl totali<;lade pagão, onde o 
Carolicismo 'tem lutado sempre 
com as, maiores' dificüfüadés. e. o 
número dos seus adeptos é re
lativamente irrlsóriB: da Chírul,. 
Apesar de todos os obstácuios, que 
o espírito de Cristo encontra na 
terra de Confucio, apesar da 
guerra terrivel, que desde três 
anos fustiga país e povo, não são 
tão desanimadoras ,eomo se podia 

conversões anuais erà. de 57.0_'71. existem 1.002 farmácias. No ano 
Já no ano passado eram 587.397 !)l!.'lSado foram nelas reg~tradas 
sendo hoje o número de cató- 10.551.000 consultas. Os leprosá. 
licos na China 3.172.504. Com- rios dirigidos pelos missionários 
~ra.ndo as cifras de católic95 são nove; o de Shl:lklung aloja , 
com a dos pagãos, resu1ta que a 580 enfermos. Ainda. não faz 
qada co.tólico correspondem 154 muito tempo, em Pekin se fun-· 
pagãos, número que na Mongólia dou o "Instituto Missionário de 
se reduz a 25 pagãos. ussistêneí.D, médica. Os médicos 

O movimento Pio -Deo não ·caonulãrá 
es~rar que fossem, as informa
ções do,.;; nossos missionários, sô
bre o estado .e o progresso que 
rstá fazendo a Igreja no Império 
do Melo. Sita as seguintes, for
neck!as pela Agl--ncfa. Missionária 
da Congregação do Verbo Divino, 
em Vll1l. Valzada, Argen~ina. " 

Do ponto de vista espiritual, a 
situação atual das Missões na 
China é muito consoladora. Nos 
seus anais se registram conversões 
em grande estilo, tanto na. P0• 
pulação comum, como . entre os 
intelectuais. Natural · é, que a:. 
consequências sangrentas da atual 
guerra grande superfície do ter
ritório chlnê:: tenha sido trn.ns-

ci6na. &(B 
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O pessoal missionário das Mis- católicos de Shangai fundaram a 
sões chinesas é o seguinte: Ao "Associação de São Lucas,.. Um 
!_ado de 1.iis8 sacerdotes indfge- bem imenso faz a "Liga Intema
n.as trabalham 2.939 sacerdotes cional Católica contra_ .i,. cegueira 
estrangeiros. Dos 1.313 Irmãos na China", que .atualmente, for~ 
731 são do país, isto é, 51 % do nece mais de 100 000 caixas de 

(Ccncinsáo cin. tt.• na.,:.' 

quando ns perturo,aç6es 4 ca
tástrofe intern~cional para11za: 
:ram i;.or alguns anoi: todo o pro
gresso :ia propagandtt. 

O FUTURO DA CIP E DO 
MOVIMENTO PRO-DEO 

número total. As 2. 271 religiosas vacina e muitos remédios. Ante as perseg'uições de que 
'do estrangeiro têm o adjutório · O ensino, dentro d.a atividade foi objeto na Europa, e a situa
de 3.756 Religiosas chinesas. 4.461 missionária católica é adminis- ção crcada pela guerra, procura
seminaristas se preparam ao sa- trado em 16.211 escolas a 436.562 mos ainda saber da.s atuais ativi
cerdocio. alunos. o e~ino secundário dis- dades do nosso ·uustire éntrevis-

Os distritos missionários são põe de 103 institutos, frequenta- tado: 
138. Destes pertencem a Bispos dos por 18.604 estudantes. Estas - "Em Junho de 1940, num 
(15) e Prefeitos Apost-ólicos (10), escolas são de úma necessidade último contato com o dDl Hoeben, 
tio país. O clero no.cion.al tem a lmprescindivel, porque nelas /lellla Fr.ança, aceitei a ineumbên
seu cargo 23 demarcações ecle~ forma a inte1igêncla dos católi-.cia de continuar o serviço de ln
s!ásticas. l cos chineses. Obra multo boa eftíiforrnação religiosa Internacional 
' A,; 138 mLqsões são repartidas beJl\ solidlficada são as 105 e.sco- num país livre, tendo sido esco
como seguem: PP. Franciscanos, las de ,artes <: ofícios,· cujos dis- Ih.ida. a. fórmula mais larga de 
26; PP. Lazaristas, 14; Missões cfpulos sã.o calculados em 7.000 CIP - Centro de Informação 
Estrangeiras de Paris, 14; PP. Suma importância deve ser Pro-Deo. 
do Verbo Divino, 9; PP. Jesuítas, atrlbuidà à existência de três 
8; PP. Dominicanos, 5; Missões Institutos católicos de ensino uni
Estrangeiras de Milão, 5; Missio- vei·sitário. São: as universidades 
nários de Scheut, 4; Missionários de Shangai, dos P.adres Jesuitas, 
de Maryknoll, 5; 'Clero secular de Peyin, dos Padres do Verbo 
chinês, 32; 25 outros distritos Divino e o Instituto de estudos 
são atendidos por 18 outras Con- superiores de Tientsin. Milhares 
gregaçõe.s religiosas. de estudantes frequentam as au-

0 exército de cooperadores lei- las destes centros de irradiação 
gos se compõe de. 13.339 cate- científica. · 

Para centro da campanha esco
lheu-se Lisboa, em :ra.zão da maior 
facilidade das suas com-qnicações 
com os países do Antigo e do 
Novo µundo. 

- Dessa man~ira pretendemos 
constituir na Améric,a. comités 
que se incumbam de receber no
ticiário para dL~tribuir aos seUB 
jornais. · 

fu'ndamental de todas as opo~ ... 
çõe:~ _que se erguem contra os faa 
tos. e movimentos essenelalment. 
passageiros e relativos. 

. - O esfôrço principQl. seró. 
dirigido não para os meios so~ 
ciais e. publicações restritas,. que 
ainda vivem em contato estrelt<> 
com a Igreja e o Sacerdote, mas 
visar~ as graudes -mass~ . Jaici .. 
zadas e os jornais onde a. propa
ganda. religiosà. àindà. não pene
trou, com a técutca moderna, te• 
conheci~ tão. eficiellte. 

- ~- movime$ de .tenova
ção e conquista deve .ser feito 
PtmQipalmente por lelgqs, "quu 
darão o exemplo do trabal.iro 
abertamente por Deus BOS dife .. 
rentes ,domínios da vidii. moderna.. 

- A atividade ~ mfórm.açãc . 
e propaganda, "Pro-Dêo", part.e 
lenta, imas segurament.e, . dlUR 
centro inte,;uacional com ~ncia.s 
e agentes nacionais, de ia1 sorte 
que 08 temas simples e bem ea
tudll.dos possam formar uma cor
rente internacional e forte de 
opinião capaz de remodelar o 
mundo por Deus". , 

qulstas e 15.208 professores, nú- Em resumo, devemos dizer, que 
mero este fütlmo consideravel- u.s Missões católicas na · China 
JJiente maior que nos anos atrás. estão hum periodo de floresci-

Satisfeitos com as :lnformaçíSea 
obtidas, despedimo-nos mais con
victos de .. que, diant.e ela pe%1lea, 
guição religiosa. que se ~stn. 
cada . vez mais pela Europa, a11 
Américas devem , permanece.: 

Finall7.ando, S. Revma. nos deu livres para que ehi.s possam tra-
alguns fuíidamentos práticos dll. balhar por f>eus, liv~ das dou• 
campanha Pro-Deo: trinas antJ~tóllcas que dozm-Na.s obms de caridade as Mis- mento, em um.e. época de decisão, 

sões chinesas são muito ativas. num movimento, que tem por 
Em 415 orfanatos se educam. . • fim a incorporaçé.o da Chillll: na 
36.'149 crianças, da.s quais 86% Igreja Católica, apesar dos gran
são da. sexo feminino. Os hospi- I des e arneaçador~:s perigos da 

1 tais e asilos, em número de 271 , atualid.aà.e 

- Deve pôr-se mais em evi- nam o veiho mundo, para. que, 
dência, por uma ação positiva, os assim,. o Movimento P.to-Dep pos
ideais religiosos e morais, cujo I sa _prosseguir !livremente em sw. 
valor absoluto, 'lndepende de to- atividade, na qual &e nãp capi• 
das as flutuações, é o motivo tularll. . 
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Nota 

Deney Sales 
o futuro do Império Colonial africano da França é o 

objetivo principal das indagações i,utl;}rnaclonais. 
Quanto à situação_ da França propriamentE' já está ela 

em princípio re~olvida, após o. _discurso . de Pétain. 
A aproximação do governo de Vichy ao III.0 Reich data 

de longo tempo, e mat1ifestou.-se logo após a assinatura do 
l!Wllisticio. 

Além das numerosas concessões feitas ao inimigo no oon· 
tinente, excedendo de muito os termos daquele armistício, 
'Vichy tentou entregar-lhes a Síria, no que foi obstado a tempo 
:Pelos ingleses e franceses livres. 

. :Pepois, a Indo-china foi entregue aos japoneses, 
Parece certo que Darlan já está nas mãos dos alemães. 

Quanto à Martinica nada se sabe ainda de positivo. 
Uma numerosa lev'a de "turistas" alemães que a ela se 
\ 1 

destinava foi ~terceptada a tempo, mas é possível que outras 
~nham atingido o seu destino. 

Em séu discurso Pétain externou a sua opinião de que a 
França só pode ser governada de Paris, mas que para ali não 

pode ainda se transladar. 
líl a preparação para fazê-lo, mediante algumas promessas 

dos nazistas, nas quais ele crerá cegall}ente. E então o go
verno da França ficará. na França ocupada, diretamente su
bordinado ao controle alemão, mais do que já está com a 
ditadura de Darlan, o inimigo acerrimo da Inglaterra. 

Assim, a dúvida ·que persiste em relação à França éonti
D.ental é apenas se ela será levada a assinar a paz definitiva 
com o eixo, pa~ndo à posição de colaboradora oficial da 
J>seudo "nova ordem" - a desordem totalitária, ou se essa 
colaboração se fará ainda sob o armistício, - . sendo afinal 
e praticamente a mesma situação. 

A dúvida que ainda persiste é, pois, se o Império Colo
nial curvará tambem a cerviz, ou se ele terá a coragem su
ficiénte para )epelir essa sujeição, como repetidamente Wey-
gru\d tem afirmado, 

Visitas ao LEGIONARIO 
Na semana passada tive· Roberto José Walz, vigário de 

Jn,os o prazer de receber a V'i· Indianópolis, levando ambos 
sita dos Rev'mos. Pes. Armênio ótima do 
Cruz e Roberto José Walz. · impressão nosso 

O Revmo. Pe. Armênio Cruz, jornal. 
pioneiro d-0 jornalismo católico Aos Revmos. Sacerdotes, o 
em Uberába, on9e sabiamente LEGIONARIO agradece a hon· 
dirige o conceituado hebdoma- rosa visita, assim como ao 
dário "Correio Católico", e se- Exmo. e Revmo. Sr. D. Ale
cretá.rio do Exmo. e Revmo. xandre Gonçalvez Amaral, 
Sr . .'Bispo Diocesano, examinou Bispo Diocesano de Uberaba, 
detidamente as nossas oficinas em cujo nome tambem o 
e a administração, acompanha- Revmo. Pe. Armênio Cruz nos 
do de perto pelo Revmo. Padre visitou. 
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O movimento Pro-Deo não capltularà 
A vlsltlí! do ReYmo. fPe. {f eiiz Morllon, o. IP., ti§ <estai CaplteJ.I - Con~rtncdGJ 
na Faculdade de Direito - Declarações-de S: Re'#ma. ao LEGIONARIO 

Encontra-se nesta capital, o I sos onde não há lugar para Deus 
Revmo. Pe. Felix Morlion, O. P., e para a Igreja. , · 
nome sobejamente conh~cido no O veneno lento da superficia
mundo todo por suas atividades lidade, o cloroform!smo do indi
jorna!fsticas como diretor da ferentlsmo que adormece nossa 
"Centrale Cathollque de Presse" conciência, e o sentimentalismo 
e da organização cinematográfica malsão incutido pelo cinema per
" Docip ", bem como do movlmen- mitem àos operadores organiza
to Internacional "Pro Deo ", or- dos da força da opinião pagã no 
ganizações essas que agora ex- mundo que nos tlJ,em a espinha 
tendem suas atividades às Amé- dorsal de uma convicção, pára 
ricas. O Revmo. Pe. Morllon, nos reduzirem à condição de mo
após visitar e instalar na Amé- luscos sem consistência, que rea
rica do Norte aquelas atividades, gem a todas as impressões, seu
desenvolve igual trabalho na Amé- sações e brutalizações, m.as não 
rica do Sul, sabem mais andar, agir, viver, 

"LE MONDE MODERNE' EST-

IL SI MAUVAÍS?" 

Na quarta-feira última Sua 
Revma. pronunciou na saaa João 
Mendes Jr., da Faculdade de Di
reito, perante seleta assistência, 
uma interessante conferência su
bordinada ao título: "Le monde 
moderne est-ll, si mauvais?" 

Após fazer inicialmente uma 
crítica ao mundo moderno, o con
ferencista mostrou como a mas
sa não tem 'vont.ade, sendo diri
gida por uma minoria sem escrú
pulos. Mostra como o homem da 
rua, ignorante e preguiçoso, não 
tem siquer energia para combater 
a Deus; êle O ignora, e, se deixá 
levar, achando mais interessante, 
mais divertido, mais cativante ·o 
menor bem terreno que as reali
dades de Deus 1 

diferentemel),te, humanamente. · 
Tal é o homem moderno em 

geral. 
Entretanto, afirma s. Revma. 

que há ainda bons sentimentos 
no fundo do coração das massas: 
amôr mais sólido que o dos fil
tros, amôr de sacrificio no co
ração das mães, amôr da pátria 
mais forte qU:e a morte. 

Após citar vários exemplos pa
ra provar a existência dêsses sen
timentos, que os operadores or
ganizados das forças de pagani
zação do mundo procuram sufos 
car, o orador çonclue que há fé 
ainda no mundo. o que se faz 
mister é discernir os falsos pro
fetas dos verdadeiros, separando 
aqueles sem autoridade e inspira
ção, que sob a capa do bem pre
gam o, êrro, dos que merecem que 
neles creiamos sem receio de 
erro. 

/ 

A ir t , lm Finalmente S. Revma. mostrou 
segu mos rou como a - como a batalh d í it 

prensa. exerce uma ação. nefasta, al a. s d as O esph r 9 e da , _ . . · m po em .ser gan iis certa-
sem uma orientaçao firme, dandos · m te d dirl id · ' ·' · 
conhecimentos superficiàis que en quan ° g as com ener
amanhã suprime com noticias gia e espfrito \ie sacrificio, cit.an
contraditórlas. O cinema nos do entre outros o exemplo da 
mostra todos os romances amoro" "Legion °f Decency "• que já 

C(llll!eguiu reduzir muito o nú-

Internacional de Imprensa, que 
teve lugar em Roma, no fim de 
1936. Foi &te um dos fins 
principais que teve em vista o_ or
ganizador do referido Congresso, 
o Cardi.tJ. Pacelli, Pontífice rei
nante. 

Em 1937, a agência de Breda 
(Diretor, dr. Hoeben), que . fôra 
escolhida para centro íntemacio
na1, contando apenas redatores 
holandeses e alemães, fez um 
acôrdo com a Central Católica 
,de Imprensa, de Bruxelas. Era 
por intermédio da Central de 
Bruxelas que o Centro Interna
cional fazia o serviço quotidiano 
para as agências e os jornais de 
lingua francesa. . 

sorlenta.ção nos meios católicos • 
Tendo se recusado a essa mano
bra foram encerrados em caxn• 
pos de concentração alemães. 

O cônego Rooyackers, Pres.t~ 
dente da Ação Pró Deo, no setôr 
sul, tambem acha-se preso em um 
campo de concentração, com· o 
sr. Van Lierop. 

O dr. De Hoeben, diretor de 
um dos órgãos centrais - o d.e 
Breda - escapou a iguál sorte. 

O MOVIME~TO PRO DEO 

Taro.bem a organização e his• 
tóricç, do Movimento Internacio
nal Pró Deo despertava · nossa 
curiosidade, e pedimos a respeito 

Os serviços de informações' de- informações ao Revmo. Pe. Moi
senvolveram-se gradualmente e lion. 
chegaram a iexercer influência - "Foi a propaganda dos 
religiosa em 1750 quotidianos e "Sem Deus" que sugeriu algo por 
hebdomadários, com uma cir-1 Deus". · 
caiação total superior a 16 mi- A primeira reunião "Pro Deo 
!hões, em 30 paises, sem falar realizou-se .em Genebra, em. Ou-
da Rádio-Vaticano e doutras es- tubro de 1933. ' 
tações emissoras. De começo à Comissão Inter• 

nacional "Pro Deo" voltou pr'in• 
.cip,almente a sua atenção -contra 
os "Sem Deus" da Internació'bal 
Comunista. No entanto, em 1936, 
empreenderam-se as primeiras 
tentativas de aiargal:nento da sua 

AS PERSEGUIÇÕES 

Inqüirimos de s. Revma .. qual 
a situação das agências nos pàises 
totailtáriç,s_ 

- "Apesar de puramente re- atividade. 
!!glosas, pois jamais se envolve- ·Nas exposições "Pró Deo, que 
ram em assuntos polítir.os, as atraiam centenas de milhares dé 
agências foram fechadas e per- visitantes, realizada na Suiça, 
seguidas em· muitos paises. ;Bélgica, Irlanda, Holanda, pa-

1Em 1933 o Centro da Alemanha tenteavam-se, não somente os pe. 
já fôra suprimido, sendo seus rigos do comunismo, mas ainéla 
membros objetp da -perseguição as van:agens trazidas, pelas or.: 
da GestaJ)o, . ganlzaçoes rellgiosas, -

.i\ "Christicllê Pressezentra- Uma. comissão ' N:aélbná1 "Pró 

Os 
bal 

preparativos de Jaboticà
para o ) Congresso Euca

mero dos filmes int~iramente 
imorais produzidos por Hollywood. 

O MOVIMENTO INTERNACIO
NAL PRO DEO 

le", de Viena, foi imediatamente Deo" se formou na 13élgica, em 
fechada, em 1938, após o "Ans- 1935, tendo o mesmo objetivo da 
chluss, e Mons, Kaszynski, seu primeira, mas composta, unica..' 
diretor, preso pela "Gestapo". mente de católicos. Em 193il. 
Posteriormente, conseguiu Sua coube a vez da Holanda, inaugu
Excia. Revma. fugir para: a In- rar um.a Comissão de. ação por 
glaterra, onde se encontra. Deus. Outros paises, como a. 

A "Koseuropal Kurier", de Bu- França, Portugal e a Holanda 
<lapest, cessou suas atividades não• tardaram a lança;r ,. as bases 
em 194(), por imposição nazista, dum movimento semelh.a.nte. ' 

O LEGIONARIO foi procurar e no mesmo ano a agência de A Comissão de ação por Deus 
o Revmo. Fr. Feiix Morlion, para Breda (K. W. P.) na Ht>landa da Holanda desenvolveu em gran-

. . ouví-lo sôbre sua atividade jor- começou pela ma.nhã, ys 7 horas, de escala a propaganda positiva: 
Na série de Congressos Eu- séde do Bispado o primeiro l Presidentes Forâneos: _ I nalística e sôbre o mo.vimento I e uma bomba incendiária, meia folhas distribuídas seis. vezes por 

carísticos Diocesanos da Pro- Congresso Eucarístico Diocesa- Exmo. e Revmo. Mons. Antô, ! "Pro Deo". hora depois, destruiu essa agên- ano, 1.300.000 centenas .de mtlha. 
vincia de São Paulo, em pre- no, a realizar-se de 26 de Ou- nio. Bezerra de Menezes e A nossa questão, respondeu lf>· eia. ,, . , res de brochuras; "slogans" reli• 
paração ao IV Congresso Eu- tub.ro a 1.0 de Novembro, do Revmo. Mons. Aristides Silvei- Revma.: ' ~ agêhcla D. P., de Bruxelas, giosos em todos os jornais, car• 

rístico D:iocesano 

carístico ·Nacional, a Dioces~ ano em curso, havemos por ra Leite. "Para dar uma idéia mais tambem. foi fechada no primeiro tazes nas estações de comboio e 
de Jaboticabal realiz~rá em bem convocar o Revmo. Clero, Membros Consultivos: com,p'letà do assunto, devo re- dia da invasão alemã. ruas; propaganda luminosa, etc. 
Outubro próximo o seu Con- assoclaçõe~ católicas, institu- Ilmos. e Revmos. Srs.: montar a 1928, quando se inau- A I. C. S., de Milão, na Itália, Em 1939, o Centro de Propagan-
gresso Eucarístico. tos religiosos e fiéis desta Oscar Kneip,, S.V.D., Frei ~=: gurou a Exposição de Imprénsa tambem foi fechada em maio de da Catól~ca da Bélgica, serviço' 

Afim de. ativar os prepara· Diocese. para que, todos a uma nuel Alvares. A.R, e Pe. Fre- Católica de Colônia. Decidiu-se 1940. auxiliar da D. P. acima referida., 
tivos para O mesmo, o Exmo. nos aprestemos para solenizar derico Re1:1necke S.V.D.; aí a criação de um centro inter- Há cerca de um· mês faleceu em adotou· o· mesmo método -nl.lllla 
e Revmo. Sr. D. Antonio Au· condignamente este magno Exmos. Srs.: Dr. Erício Alva.' nacional católico de informação. circunstâncias misteriosas, num •<-ofensiva por Peus, com os mes
gusto de Assis, Arcebispo-bis- acontecimento, na cidade epis- res de Azevedo Gonzaga, Dr. As "Muckermann-Korrespon- campo de concentração da Ale- mos meios massiços de propa-

, po. de Jaboticabal baixou a se- copa!, como faustoso remate Leonel Ferreira de Souza, D,r. denzen", na Alemanha, consti- manha, Mens. Origer, Vice-pre- ganda: folhetos, brochuras,· car-
~inte provisão: das \lsplêndidas e frutuosas Luiz Gonzaga de Oliveira Cos- tuiram a primeira base désta ação sidente da Comissão Permanente tazes e "slogans" na imprensa 

"Aos que esta nossa Pro- Semanas Eucarísticas, bri- ta, Dr. Antengr Martins de internacional. Seguindo o exem- d.as agências, encarregada de e no rádio. o apêlo para um.a 
visão virem, Saudação, Paz e lhante!llente promovidas nas Oliveira Dr. Pedro Cízoto D pio, · após a América e a Suiç,a, manter a união entre elas, poderosa intensificação do movi• 

paróquias do Bispado. Leonel Benavides de Reze'nder. organlzaram-s~ · agências de im- os diretores da "Gazzette" de mento "Pro Deo" tê.o ardente-
Bênção no Senhor, p ara os preparativos e exe- Francisco Schmidt Ant· i' prensa rellgiosa. em Breda, em Antuerpia, e de Gazzette de Liê- mente lançado nas reuniões de 

Fazemos saber que urgindo cução do Primeiro Cong.resso Andrade Junior, J~ão Al~~x~ j Varsóvl~, em Bruxelas, em Paris, go", srs. Lonsvil:le De Ma,:teau, Setembro de 1936, em Genebra, 
:preparar-nos para celebrar na Eucarístico Diocesano invocan- de Paula, Jacinto Sampaio Fa- 1 em MUao, em. Viena, em Buda- que tambem faziam parte daque- pelo fundador da, imprensa e dos 

do as luzes do Divino Espí- gundes, Odilon Nogueira Ortiz, l pest e ao mesmo tempo, noutros la comissão, foram intimados pa- centros de propaganda e,atóllca. 
rito Santo e as bençãos da Benedito de Oliveira Costa pa~es1 desenvolviam-se iniciati- ra cantlnuarem a public.ação de na Húngria, ó Pe. Bangha, S.J .• 
Virgem Imaculada Aparecida, Romário Eucário-Gouv'ela Jo é vas similares. seus órgãos católicos, para por foi ouvido e posto em i,rátlca pela 
- Rainha. do Brasil ~ e a Fraguas e Naza.rio. Ken:n. s ~ ~strelta. coordenação destas intermédio deles ser feita pro- manell'.a que se acaba de ver, 
assistência especial do Santo À agencias rrallzouse no Congresso pag;anda. nazist.a e lançar a de- (Conclue na 7,a pág.) 
Anjo da Guarda e a proteção Comissão Central Exe- ,--------------------------------
da Padroeira do Bispado e de cutiva, compete organizar e , . , 

São José, patrono das Voca• providenciar à ex:ecução dos ftn1'v11rsar' 1·0 dn Revmo Pe lr1·neu C'ur· s1·00 de Mu·ura· s J ções eclesiásticas, havémos trabalhos, devendo designar as AH bl UtJ : : 7 •· . ' . ' • 
por bem nomear, como nomea- comissões auxiliares, que se . . • 
mos, a Comissão Central Exe- tornem necessárias para o ca- , bal desempenh d ta Transcorreu, dia 13 P, p., o ""'!..,..,....,,_...,.,......,,-.=,=-"',.,..Ili , dor apaixona-do de uma ãas 
cutiva do Primeiro Congresso · 0 es sua no-
Eucarístico Diocesano de Ja. bre incumbência. aniversário natalício do Revmo. i · mais velhas Ígrejas de nossat, 
boticabal: -Apelamos viv.amente para a Pe. Ir!neu Cursino de Moura, Capital, á de S,ão Gonç~lo: 

boa vontade de todos os fiéis s, J., devotado Diretor da Todos estes títulos e a sim• 
COMISSÃO CENTRAL . t· t d' á i d . S 

EXECUTIVA !ioc~!fnº!~~i:~~:~me:;e Pnªo1:. ]Federação das Congreg.ações; ~!~!i:.X ~ªzC: ~! :o~sa\~!t~da_: 

id 
Marianas e do Apostolado da d_ e católica, d·eram moti"- pa •. 

Presidente, Exmo. e ftevmo. sos quer os párocos, asso- Oração 1 "" 
Mons. Antonio, Ramalho; 1.0 ciações e institutos religiosos · . rà. que aquela data festiva. 

que a Di Falar no Revmo. Pe. _Cursino fosse um dia de grande alea.ria 
Vke-p,residente, Exmo. Sr. · nossa oce!le possa · .. 
Avelino Geraldes Martins; 2.0 prestar, nesta séde episcopal, de Moura é falar num sacer· 1 para todos nõs, 
Vice-presidente, Exlll<). Sr. Dr. a Nosso Senhor-,Jes-us Cristo dote inteiramente devotado à I E em particular., nas Congre, 
G.ené&io Candid:o Pereira; 3.º no Santíssimo · Sacramento, causa da Igreja que é a de ga.ções Mariairas esse dia foi 
Vice-presidente, Exmo. Sr. Dr. uma g-randiosa homenagem de Deus, e no grande apõstolo da relembrado .aos pés de N. Se• 
Valdemlro Vieira Marcondes; amor e de fé, edificante e con- nossa mocidade que se reune, 1 nhQr, numa súplica arciente, e 
Secretário Feral, Exmo. Sr. Dr. solador~, em preparação para nas Co:agregações Marianas. · 1! : sincera para que .o Revmo. Pe i • 

José Rodrigues Duarte; 1.º o ~V <;Jo:agresso Eucarístico :Ili recordar todo O grande mo-, ; Irineu Cursino de Moura r.e-
Seo.retár:lo, Exmo. sr. Osvaldo Nacional de S. Paulo, de 1942. vime-nto mariano que desde há I caba dl!lle tudo o que Ill'OOisa 

(IQjisütff.NOS soaRt ounios li!OOfl05 Pereir.a Teixeira; 2.0 Secretá- Dada ·e passada na Cúria vários anQs empolga a nossa · pará sua sa.ude e aont1-n:11ar & 
1-IM'IOAÇOn " PUÇOS oa~ rio, Exmo. Sr. Lupércio Sil- Diocesa.na de Jabotica.bal,' aos juventude e, · vai produzip.do dirigir com segurança e tlrmi 

SECÇÃO oe VAR-EJO J vetra; &.0 Secretário, Luiz 3 de .Agosto de 1941 sob o frutos de vida espiritual na me- · z?, o grande exército de Nossa 
- 00 CAIAIO. 07 ,,. ... , ] Chamo&.; 1.0 Tesoureiro, - Nosso Sinal e Selo de No11sas l:hara. religiosa do 'meio ma.s-i · , · . . : j SenhOi!&, afim de qu-e ele seja 

~su -si.O IA1n:• l.·U l Ex. mo. Sr. Augusto Tonanni; Arinas. culin .. o, d_'e São .. _ P.aulo, .nas nu-. líl recor.dar tambem ?.· incao.: . dJpo da.Igreja Çlató-Uca de que 
l1.0 ~ .if. _,AUKI J..u· (~ AN'lONlO, A.roe~; _.zazio.eas ,r~~ -~~• ., . • nY'el DJ.ret9,r do ~tõlado •'} Sua Ra:vma., ~ tão ilust,iie mt• -~ . -- ............ ., . ~~ . - :~-· .... -,~.~ . -

\ 
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Ano xv· ,.Diretor: 
PLINIO CORR~A DE OLIVEIRA 

SÃO PAULO, 24 DE AGOSTO DE t941 

' 
Diretor-Gerente: 

FRANCISCO MONTEIRO M;ACHAOO 

º' __ .,.,'"""""· li o I a n d a d e o n tem e d e b o j e con1ra as 1111111~ . exagerais, u f'I 
Europa. nos tem informado das AposhíllCO rJn {-nffÍ Noflcras era imprensa arírma- catoIJcos, e grande nnmero üe cristã se baseava quasi com- Uli flilli 
múltiplas manifeStações de desa- ram há pouco que os bispos congregações e ordens religio- pletamente nas escolas confes-
gr,ado com que O povo da heroica holandeses confirmaram recen- sas que possuem vastas e fio- sionais e, no caso, nos flores
França vem acolhe

ndº ª política temente a pena de excomunhão res~entes missões, nfw só nas centes estabelecimentos catónazificante do Marechal Pétain. 
para todos os que se filiem a colónias holandesas, mas ain- licos de ensino. Um telegrama da United Press, d t d 
uma das corporações condena- da em mtiitos outros paises Exemplar, acima e u o, de Vichf, tr_ansmitiu-nos um tre- tól' 
das polo episcopado, há vú.rios do mundo, inclusive o Brasil. foi· para q mundo ca · 1co a cho precioso de um dlscurso do 

61
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anos, sem exceção do partido As paróquias católicas na Ho- imprensa cat 1ca o an esa. 
Sr. Burckel, governador nazista nacional-socialista. f,; isto um lauda sã.o de tal modo estabe- Trinta diários faziam chegar 
da Lorena que é ínuito <'Xpressivo sinal eYidente da vitalillade o lecidas que nas grandes cida- a milhões de pessoas as doutri
a este respeito. Depois de se re- · 1· • • · lí 

. d ·oven< da energia do espírito cató- des existe uma paróquia para nas re 1g1osas, soc1a1s e po • 
~erll'. ª todo um grupo : . J. d~ Jico n,aquele paí;;. Ainda que, cada cinco mil católicos e, no ticas da Igreja. Além disso, ou 
aa Lorena que prefenu :t,gi: .. / entre os países invadidos pela termo médio, um sacerdote pa- em consequência disso, os ca
sua terra a . sP _suJeitar ,ª ~,1,, 1 Al,,mauha a Hol:.n1b nâo seja ra cada trezentos fiéis. tólicos holandeses possuiam 
l;lão do tolal!Lm·i1m10, o Sr. B11rr- ' · 
kel diY.: "A r<'sponsabilidade do 
gesto destes moços recai sôbre 
seus pais. Dou-fües a possibili
dade de reparar o erro. Se os 1 

rapazes não regressarem até o 
dia 15 do corrente, agirei contra · 
suas familias, que serão enviadas ! 
para o Reich no dia 16". Em 1 
outros termos, as famílias ino
centes· ·expiarão um "crime" que 
não praticaram. 

o 
· Em sinal de prot€sto contra a 

política nazista do Sr. Pétain, 
renunciaram a seus cargos o mi
nistro e secretário da legação 
francesa em Costa Rica aumen
tando assim o número dos diplo
matas que aderiram a De Gaulle. 

Oficiais e tripulantes do r.avio 
francês "Ile de RE", abandona
ram êsse cargueiro em sinal de 
protesto contra a política do Sl'. 
J>étain. Declararam êles que essa 
deliberação foi tomada "em vir
tude de terem verüicado em suas 
últimas viagens que os portos de 
Marselha, Argel, e Casa Blanca 
tem todas as docas fisc~lizadas 
por autoridades que envergam 
uniforme italiano· ou alemão" •. 

r.eproduzimos abaixo as deter
minações do Exmo. e Revmo. Sr. 
p:,, Miguel Alfredo Barra.t, Pre
feito Apo~tólico de Tefé, sôbre 
os exageros da moda, por sua 
oportunidade e interesse: 

"É elo conhecimento de todos 
os fiéis da noss.a. Prefeitura Apos
tólica. de Tefé que se realizou em 
Junho do ano passado, na Ca
pital Federal, o Primeiro Concí
lio Plenário Brasirel.ro, paxa tra
tar em comum dos interesses da 
Igreja católica nôtBr,as)l, e es
tabelecer uma norma uniforme de 
ação para todo o ··pais. O que 
aí se resolveu foi mandado a 
Roma, para receber do Santo 
Padre a última palavra. E não 
demorou muito para que apa/e
cesse· à luz o artístico · volume 
dos Atos do Concílio, pelos quais, 
doravante, todas as circunscri
ÇÕ:?S eclesiásticas do Brasil se 
devem guiar. . 

Das decisões tomaciru,, sobre.sai, 
entre outras, a da necessidade de 
uma luta organizada contra as 
Modas indecentes, como tantas 
veres a Igreja o tem recomen
dado. Em nossa Prefeitura Apos
tólica sempre se tem lutado con
tra a imodéstia do vestido fe
minino, e - devemos confessá
lo - Alguma cousa, graças a 
Deus, · se tem conseguido neste 
pontá. Longe de nós, porem, su
pormoo que tudo se conseguiu e 

bem, confirmando anteriores de~ 
terminações, ordenar que; 

As senhoras, trajando vestes 
inconvenientes: 

1) Nenhum Sacerdote poderú 
administrar os santos Sacramen
tos da Igreja; 

2) Nem aceitar como Iviadri~ 
nhas ou Testemunhas nestes sa,,, 
cramentos; 

3) Nem admiti-la.~ nas bes~ 
sões das. ~oçiações Pia.'> ue 
suas respectivas . !&rejas. 

,Vestes inconvenientes ou imo
destas são: 

1) Os vestidos levLanamente 
transparentes; 

2) os escandalosamente cur
tos, isto é, que ;não desçam bas
tante abaixo dos joelhos; 

3) os excessivamente diicota. 
dos; 

4) os demasiadamente ajusta
doo no corpo; 

5) os de mangas que não ei.., 

condam os cotovelos. 
O USO DE VESTES 

IMODESTAS: 
l1: ·proibido a toda mulher cris

tã verdadeiramente digna deste 
nome, EM QUALQUER TEMPO 
E LUGAR, na Ígreja ou fora 
dela, nas festas religiosas e nos 
divertimentos profanos. 

Bàía, 19 de Março· de 1926. 
AUGUSTO, Aro. da Baia", 

nada mais resta a fazer. Como atrás o dissemos, são 

, . .. , . ,CónferEl,-, . . ,,:,t•-:7'·;:·:t ... 
~t~~;.-;~?"~~.«~;.---;~·:~~:0:-).t..~·.y:...,.4:·~~""""i 

Há. ovelhas rebeldes, contuma- estas ai, mesmas determin,,.ções · 
zes à voz do Pastor, que não con- que damos aos fiéis e Sf!.ce!'d.~tes 
siderall). nas observações que lhe ' da. nossa. Prefeitura Apostólic,a, 
sã,o fei~ai;. o escâi;idalo que Q ajuntando mais .um::i 3, sab0r: 
p~clse*eyitar·;.~o··~~- .e>in~ ' .a/Q~ f'epr'ÔVÕ.mos\'fancteÍUent~ 

1 . 

Tambem foi. fioticiado que, há 
is t <l. n·os oficiais e . A Camara Alta, onde se reunhl o. pai:la-

tn& · empo, u7
,e ".N d' ., 1 mcnto holandês para ouvir a Fala do Trono e 

marinheiros do_ . · orman ie. ! oara outras grandes solenidades, é um d,:>s 

. f.eressé da eterna SalVàÇão que 'é, COIDO ironia ridícula, . O. üSO das 
edifícios ,de ma:1.or significação na vida polítl- preciso defender na própri,a pes- mangas postiças, e aconselhamos, 
ca dos Palses Baixos. Seu curiorn' ·aspecto :ióa que dá. exemplos tão noci- pa.ternalmenk, que •:ss;,s 111'.r.~ 

exterior dá a impressão de uma ig ·cja. vo..~. gas sej:llll substituidas po:r uim. abandonaram seus postos em si- ! • 
nal de protesto contra a politica <'Onsirlerada nm país católico, 
do tr. Pétuín. devemos acentuar que mais da 

T,i..nt-0,3 diploma,ta,;, tnnt.·)S m9 - terça•parte daquela naçiÍo con. 
r,ijOO valimte.s, tantos ofici'1is que re~a o credo católico, isto é, 
f;cam n,d,;:iáo-: a .;Hua,:,.:. 1.,r,., :i '.:00 000 almas. 
cária. renunrlando a sr-u;; posto,i, Ainda qµe em alr-:nmas <las 
:,Cl'f..O pül'Ven(,UTit flCIVCl'.0.Úl'iúS Ü::t suas pro~•fneias a JJOl'CCTI ta. 
Franca'? Nüo compreenderão gem dos fiéis alca,nce somcn
certo~ franceses de inexplicar<'l te a quinta parte, todo o país· 

(Con<'Jue na 2.ª 1mg·.) con la uns sete mil sacerdotes 

Nos tempos que precederam 
o desastre e, quiçá, na hora 
pter.ente a elevada porcenta
;;em de·' voC>ações- religiosas e 
f'elesíásticas que anualmente 
se notam entre a população de 
todas as camadas sociais, cons
titue excelente termômetro da 
vitalidade cristã da nação. É 
que naquele pais, a fo.rmação 

Para não ficarmos no vago, blusa ou casaco, por cima do 
uma organização soeial muito em assunto de tão relevante im- vestido inconveniente de que .se 
desenvolvida, com influência portâncla, apóLamos plenamente, não querem privar": 
crescente em todas as ativida- e damoo como send<l tambem Igualmente, entendemos como 
des coletivas. Todas as -classes nossas, as determinações seguin- fazendo parte dos "vestidos !e-
estavam agremiadas a distin- tes do nosso ilustre e venerando via.namente transparentes" 0.9 

tas associações católicas. Arcebispo Primaz, Dom Augusto vestidos abertos dos lados, naa 
O que é a Holanda sob o Alvaro da Silva, datadas do Dia costas ou no peito, por cima ou 

guante nazista? Sabemos que de São José do ano de 1926, e por ·baixo dos braçes. 

Papini e a Alemanha 

as imponentes ins.talações do chamamos para elas a atenção de A mais, aconselhamos a todos 
grande diário católico "·Maas- todos os Sacerdotes e de todoo os Sacerdotes da ll!lssa querida. 
bode", em Roterdam, foram os fiéis confiados por Deus à l Pre~eitura Apostólica de Tefé que 
completamente destruidas pe- Nossa vigilância. A <;'lrcular de insistam com frequência, nos tel'
los terríveis bómbardeios que D. Augusto é redigida nestes mos que a prudência recomenda, 
os próprios alemães só com- termos: i;õbre a necesidade · de trajarem 
param aos de Varsóvia e Bel- AS MODAS as Mulheres com a verdadeira 

Transcrevemos do "O Diá- 1 Considerando ·d<J ponto de 
rio", de Belo Horiz,onte, o I vista metafísico, o r~cismo 
seguinte e intere~sante ar-1 consti~ue o último. aspecto 
tigo de Papini sobre o ra- assumido pelq ate1smo ale
cismo alemão:. mão: uma guerra contra 

Deus, contra o Deus pessoal, 
" •.. Como desde há algum o exímio da perene filosofia, 

tempo a Alen,anha não pro- O homem é divino, e o ale
duz homens · de primeira or- mão é a mais alta manifes-. 
dem - os últimos alemães de tação da µivindade; está, pois 
renome universal, FJ·eud e destinado a submeter os deu. 
Einstein, são judeus - pro- ses secundários e , indignos, 
pôs-se a deificar seu povo. que se encerram nas outras 
Cada alemã.o, pelo último fa- raças. De certo modo, tr.ata
to de sê-lo é uma partícula se de uma nova otensiva 
de Deus, ·d~ um Deus psico- contra o Cristianismo, e, oom 

, íógico e terrestre, o único que particular, contra o Catolkis-
reconhecem. O últ.imo rusti- mo. Não mais transeen
co da Pomerania é, graças ao d.ência, não mais Deua, não 
sangue superior que corre em mais chefe visível, e, sobretu
suas velas, mais digno de ad- do, não mais E'vangclho. 
miração (e venera~o) do Cr.fsto não foi mais do 
que um gênio nascido na !tá- que um judeu aaarquista 
lia, ou na Rússia. Um ale- que cor.r.pmpeu o sangue 
mão imbecil é um semi-deus aliomão. (Outros, mais ti
oculto; um latino gemal é um midos, fazendo dele um a. 
charlatão' que te;w. sorte (a riano louro, que devia se
não se.1' que se t'mte de um parar-se dos seus dif.cfpg,los, 
"descendente" dos inVallores l e, sobretu.do, d~ Paute).. Eis 
e bárbarOl:l), aquí as amaveis palavras de 

IV cmtGRESSll EOCARISHCO . tall 
REUNIÃO DAS COMlSSõES PAROQUIAIS PRO 

CONGRESSO EUCARISTIC0 

no prtlxfmo dia 6 .de setembro, às 17 horas, na Cdr!a 
1.foL ,,politana de-verão se reunir sob a presidência do Exmo. 
~lons. Ernesto de Paula, d.d. Vigário Geral e Presidente da 
Junta E.ll:ecu.tiva do IV Congresso Eucarfstico Naciflnal, todas 
as Comissões paroquiais que trabalham pelo Congresso Eu-· 
cartstico afim de .. ,_ <lar llll4 bal~ dQli ~b'1llw.ij deste 1 
~~$~~' . 

uma canção da ju.·entude hi· 
tleriana: "Os tempos passa
,ram, os sacerdotes ficaram pa
ra roubar a alma do povn. 
Quer seja com Roma ou com 

·Lutero, ·eles ensinaram a dou
trina hebraica, mas agora a 
época.,da Cruz tet·minou; ago. 
ra eíe:va-se o disco solar, e, 
livre de Deus, honramos a Pá
tria". 

Ao sangue de Cristo, verti
d9 pelos homens de' todas as 
raças e de todas as condições, 
os jovens alemães preferem o 
"sangue nól'dico", que estão 
dispostos a derramar para fa
zer , massa~res· e avassalar os 
outros povos, e com o seu 
nobre fim, renegam os ceus 
de Deus e a terra de Roma. 

O rae!smo é a última bata
lha desferida contra Roma, já 
que a in,surreição e a invasão 
al1:m1ã contril:ni.i.ram muito pàra 
o Império :\lo mano. • . Os ale
mães não podem suportar a 
~rul:esa, a idéia, a visão, a 
lei de Roma, quer seja a Ro
ma de Augusto ou de Greg6. 
rio VII. 

F_iquem avisados os italia
nos que conservam ainda cer
tas ilusões em suas mentes 
esquecidas .•• " 

grado. Sabemos que um jornal "Na persuação de que as ins- Decência Cristã, para que se 
após outro est4 sendo confis- tantes admoestações feitas nes- evite o prejuizo·eterno das aamas. 
cacto ou "dirigido", e que o ta Arquidiocese sôbre a imodés- Aproveitand9-se das festas do 
mesmo deve estar acontecen- tia nos trajes femininos não tem ciclo litúrgico, insistam sôbre os 
do co~n as associações cristãs. sido rlgoros.amente observadas, encantos da Pureza e da Mociés
Mas sabemos tambem que a porque não foram ainda suficien- tia. na Mulher Cristã, particular~ 
robustez da fé dos batavos temente divulga.das, ou porque me~te a Donzel.a.s em soienida~ 
. . uma leviana ingenuida.de espera des de Nossa. Senhora., ou.em fes-

ha de ficar fiel aos desig,nios de Nós uma pa:J.avra mais clara tas de a1guuw. Virg'em, cujos mo-
de seu passado luminoso. 1 e mais decisiva: - Havemos por deles devem procurar imitar, e 

O. programa do Congres-so 
,Eucarístico da Diocese de 

Cafelândia 
Çl Congresso Eucarístico da 

diocese de Cafelandia, a se rea
lizar de 7 a 14 do próximo 
mês, conforme já noticiámos, 
em· A.raçatuba, obedecerá ao 
seguinte programa: 

Após uma grande "Semana 
Eucarística", as solenidades 

do Congresso serão realizadas 
de 11 a 14. 

Haverá Laus perene, na Ma
triz, em trono artístico dia e 
noite-/ 

No recinto do Congresso, 
diariamente, será celebrada a 
Santa Missa, com Comunhão 
geral. 

da Associação dos Empregados 
no Comércio. 
·-As sessões solenes, para os 

congressistas em geral, serão 
no recinto do Congresso, à.s 17 
hü.l'as. Ilustres oradores do lai
cato católico desta Capital e 
outras cidades foram convi

dados para defenderem teses 
eucarísticas nessas sessões so
lenes. 

Durante o Congresso, no Co
légio Nossa Senhora Apareci
da ficará aberta uma exposi
ção de trabalhos, desenhos e 
pinturas sôbre a Eucaristia, e 
uma exposição catequética. 

Os hóspedes oficiais e con

nãQ outros modelos procurados 
em re'l!istas mundal'Jas, e às. ve
zes pornográficas, :revistas que 
altamente reprovAlllOS pelos da,.. 

nos imensos que causam às al.i 
mas, pa.rlâcuJa:rmentf} no meio ,da 
juventude. 

E :nesta campanha. em prol da. 
Oecência Cristã uma êo~ qu:e
.remos bem ela.ra: não ·se impor
tem os Sacerdotes que de 1'116.9 
dependem com a maneira de fa
zer neste ou naquele lugar. I)e
vemos fa:aer o bem . onde Deua 
nos col900u para isso, e como a 
conciêneia. nos diz que o devemos 
i'Azer. Procedam de modo dtie~ 
,:ente neste ou naquele 1uga.r, em 
.nossa Prefeitura se há de proce. 
der 'de acôrdo com estas deter-
minações, porque não quéremos 
ouvir do Senhor a pala,wa de 
reprovação: - "Tu foste um cão 
de guarda '11.W te c.•onserv~ 
mudo". 

No dia 11, a Comunhão Ge
ral será das crianças; no füa 
12, das moças; a 13, das se-

L& E PROPAGAR O I nhoras, e finalmente a 14, dos 
' homens - esta à meia-noite 

L O 
,, de 13 para 14. 

.. EGI NARIO I' . ~ea!izar-se·ão ~essões espe-

vidados serão recebidos pelas ganda para todas as paróquias· 
exmas. familias da cidade, que do Estado. Essa propaganda é 
·se prontificaram a oferecer I custeada pela venda de scloo, 

hospedagem. . liv'ros, distintivos, bandeiras, 
Uma intensa propaganda ea- '! adesões, ing.FeJlSOS para aspa. 

tá sendo levada a cabo, por táculos e. donatiVQS. 
ClaJS, paxa as cnanças e mo
gas, no Colégio das Irmãs; pa

i: DEVER DE TODOSlra os homens, no Salão tla As
sociação Comercial; e para 

~a g~~-1..UtOi ~~~~r~ ~ 2al&Q '1a alMle 

meio de cartazes, selos, enve- .1 Os preparativos já realw.
lopes, papeis timbrados, ca- J .dos fazem prever o mais bri

rimbos, pelo rádio e impren-.1 lll .. ~nte , sucesso para o Cmt-
sa e 'l)Or comunicações e re-, gresso EucarísticQ .Qll. ~ 
meaaaa ü, ~~ a .. wo»a- 4e ~t~ 

. ·, 

,\ 
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{'( CON'fl-
. A "i::streiã d~ Ma~", excelente 'çeirat, tqdos lucram eom a ieitur-a YetQ puramente. doutrinárlo. Casç 11:1-

õFgiio da G:oiifeçleração Nacio11à! das dess!' ,tóele"n~ trabalhQ, cujaa oon•. da sê diga _bl.i iiê "t-êãólv~ éoriti'ã a 
Conõregàçàes Marianà9, pübiféol.i hA · _çfi.l~ijit_\ i i1~Qs $t' àpllu,~ deutr-lná eãti;,lie~; séu··9-ãjêl ê eãi:,ir-
t,eilé:o tlffl Hifftltioso lrãb~lfléf côhà~ ' ,; sê rêspêltt!il~ffiêtltê, Qü\rós !Íte COfl• 

nando com sérêna firmei~ ~ pi'ê\en- $ ,, ~ çedem •Q dl~ito çle voto tambem nas 
so ''ápostoiaào de int1itrãçãô1

; t'ti.tê óuí:ras qi,iestàês. Mas um slrnpies vo, 
os católicos fariam, freq11entando Secundando esse estorço alta- ,to individual, que pode sel' derrota• 
bailes mundànos com o intuHó dê ós mente eónstr;.utivo -da Confederação do pela maioria. São os mais genero-
moralizar. Quem conhece o grande Nacional das Congregações Marianas, sos, os mais indulgentes, em u.ma 
discernlrilerito e a hotâveí j)i'udêh- construtivo no sentido mais legítimo palavra os mais clericais ... 

1 

eia com que aquela revista é dirigi- e mais hôbre dessa palavra hoje tão Quem pode nã,:, ver qlJe é veJho 
da, hão pode duvidar de qué, se i!l!Sà deformadn por interpretacões heré- e surradísslmo anti-clericalismo ma-
solução f.ol publicada de modo tão ticás, quero denunciar mâls algtins çônico que renasce nestas _ coneep-
minucloso é claro, é porqül! cói'rés- siJ?lémàs dessà ressurreição de de- ções? Quem pbde não pereeber que,. 
pohdin a uma premente Ílecessidáde. funtos. se por absurdo prevalecessem na 
Com efeito, a maior p;ir'te des erros todos se lembram da situado Ação Católica estes conceitos, o As· 
que viciavam a formaçã,:, réligiosa verdadeiramente deprimente a quê o sistente Ecleslãstico estaria reduzid,:, 
dos católicos brasileiros dê hã vinte orgulho das ahtigaFi irmandades e ao papel do mais desarmado e apa-
ou trinta anos atrás; estã rer:iasceh- confrarias reduzia os Sacerd,:,tes co- gado dos Comissários das irmi,"\c:-'.-

• 
psi.cologl:i, que os qUI!, · llofufi o 
LEGIONARIO, deploi'à.m. à in
fluência nazist!!, i,qbre ª FrE!,nçn., 
não são ihllii!gos da gloriõsá "ptl- · 
mogênit.i} tla Igreja" , ~,§ os 
melhor(;,, iniinigils de stia ilil(lfloil 

• 
M -- do. Evldentementé, esses erros pre- locado_s em sua direção. Para os po- des maconizadas do século passe,du? 

tendem ajustar-sé ao sabor dos no- bres Comissários, hão. havia pelas Pelo temor que ern cert,,s circu!os os adeptos elo • tótalitii.fümo 
gostàín de blasonat lfl\Yeterado 
r11,ncór às associações secretas. 
~sse failcor, como bom. número 
dos i·ancoi'es totalitârlos, seria 
nobre se fosse autêntico e eficaz. 
:Mas acontece infelizmente que o 
anti-maçonismo dos totalltârio.s é 
absofütalnehte tão dUv!éioso q11~n
tó seu ahti-comühlsttm. 
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C~MENIANOO ... 
O DESCANSO DOMINICAL: 

Debate-se, atualmente, a 
questão da abertura do comér
cio, nas cidades do Interior, 
aos domingos. Aqueles que pro
pugnam a medid1>, argumentam 
C?m estatísticas, em que se cal
cula o númer-o de dias de tra
balho utll do operário rural por 
ano, excluindo os domingos, 
dias Ranto:s_, feriados, e os dias 
de semana. gastos pelo traba. 
lha.dor ·para fazer suas" com
pras na vila mais próxima. 
Além disso, acrescentam-se os 
dias chuvosos, nos quais é im
possível o serviço nas lavou
ras. Tudo isto somado e declu-
7.iüo ela.ria como i·eRt!lta.d<;> que 
o trabalhador rural sõ ti'abà,. 
lha efetivamente em menos de 
ciuas terças pa1-tes do ano, não 
o fazendo durante uma boa ter. 
ça _parte. Assiín, dever-se-ia 
consentir ua abertura do co
mt'ircio aos domingos, pois que, 
desta forma, se lucrariam 52 
_pias por ano de trabalho eteti
vo, ou sejam, quasi dois meses. 

Evidentemente, o cqstume, 
que vigoráva antigamente no 
tnte,riol·, do comércio perma
nécer de portas escancaradas 
durante todos os domingos co
mo se "Se tratassem de dia~ co
muns da semana, era abusivo 
e desrespeitava abertamente a 
obrigação imposta pela lei divi. 
na. Que pensar, por conseguin
te, dos argumentos invocados 
a fav'or da resta.uracâo désta 
pratica? -

Parece-nos que há um certo 
exagero q1fando se afirma que 
o· trabalhador rural perde ne
cessariamente um dia inteiro 
de trabalho por semana, para 
_fazer as suas compras. Eni pri
meiro lugar, o trabalho nas la
vouras não é organizàdo sõbl'e 
base incÜvidual, nias sôbre ba
se familiar. Em geral, não é o 
trabalho do indivíduo que é 
· co~trata?o

1 
mas o trabalho da 

famrua. Qra, para fazer as com. 
,Pras . da fa~, basta que uIÍl 
tios seus merilbi·os se dir'Jja à 
e!dade. Além disso, é liam pos
aivái <iue estas compras pos
sam ser feitas quinz~ii;almei;ú:e, 
e não ca-da. semana. E, sôbre 
tu~fo, é i:ireciiio considerar que 
o dia destinado às compras não 
,iignificaria úm. dta totalmente 
perdido para o trabalho

1 
a não 

ser nos Càsos de grande dis
ta.netas a vencer;. pois o tra
balho agrícola não éstá fixado 
dentro âe ho.rii.r!os eáia.bêleci
dos, ·eQlÍlo acontooe nas cida-
~' ·' 

P-Ode a'conteeer,. é vér!iade, 
Qtte, em algnmas regiões, 'dadas 
certas circunstancias muito pé. 
culiareá, púdessê ser péri:nitido 
um comércio moderá.dó âoá do
mingos. Inféliz!IleDtO, hoje em 
dia é ful à ten:dêi:foià ·para vio
lai· os dias Sântificà:dos, que 
sena muito 'difieil p'àrà ·fü1o 
dizer :li:íJ.possfv'el, qJê li rêgula:
iilénta~o dã. i:iiàtéria tosse sà' 
tisfatória, e quê o uso hãô de
&eiíérasse profítafüêntà em 
abmiô. :Aàsllil séndõ, entre 'iün' 
-~ màter.1a1, Ê\ outro 'es, 
-~; ~- i ~érff$.l ·o 
~ 

vos tempos; e aleg;ihd,:, argumentos que bastassem. Parece que cada ir- parece formar-se de uma exagerada 
muito. diversos dos que, hii algumas mahdade considerava como seu pro- influência do Sacerdote n.i Ação Ca-
decadas, tanta popularidade lhes Vil' blema n.º 1 reduzir à imp::>fência O tõlica, quem não. perceberia que está 
leram. Mâi: s6 o que mudou foram os- respectivo Comissário: 11as sessões crea11do novo alento o bracjo de Oam-
atavios dos erros. Estes co11ser'll'.á· da lrma11dade, assistia-lhe o modesto betta: "o clericalism::,, eis o ini-
vam, intrinsecamente, a mesmá na- pà'pel de ouvir tudo quantó se deli- migo!•• 
turezit. ~ a ressuri"élçijo dé défuhtós betasi:e, é. apenas enunciar sua o pi-
que àssistimés. Mas de defuntos que, nião quando esi:ava em jogo alguma 
bom apaí'ênclã dé sáticié e de ~ida, questã,o de doutrina; nos problemas 
nadá P,erdérám dà poí:lridão 1Ldo mo- ecón6mfcós é administrativos, o mais 
fo que tratem da sepüitura, leve .av,fso ou cóhSêlho que desse se, 

. Por óp<1liÍÇãb a.ris éát6_Ílbos ãcó- rià tido como uma perigosa lntromis. 
modatícios é f'elâkàdos, infelliméhté 
tãó frêqúêrites éntre n6s, âõs êát!Í< 
11cos. (?) i,lber~i~ que · prôihlràvárn .ff'TLit:::·~T . .2J..iC 1 :· Jr.:.~.L.P• 1 

:iêê)môdar li~ ldêlas e ô têor àe vida 
de nosso sêcuio ãs maximas tia tgre
já, foi'li'lí>Ll'-Se ém _ nosso país ijttJit ge• 
raçãó ésplrltual de cát6fléoii tômple• 
tos, ràdiéais nás suas 'CÕrivléçGés co
mo no seu môdb tle viver, íguàlmétt
te inimigos dos eóntrabándos áoUtrt
nários que pretendem condiiâr a he
resia com a 'vérdacie, e as eséáhio
teaçé5es da moral, que visam àcomo
dar as conclêhcias plédósàs bom o 
mal. 

Este movlmentó réêébeü ele Jil
ckson de Figuelrêdo um jmpüiso ~x
traordinãrto. Süà notà domitürttte era 
uma sêde devQradora de radlcàlismo 
santo, de àütenticíciadê lndlsbutlVêl, 
de àustera intránsigêrfoia. É; po~ Is
to, o inimigo supremo éi'a. para ele, 
não o adversário declarado; màs o 
P,i-oselito das di>utrinas suspettas, 
das heresias encobertas, das ldêias 
que· procuram situar-se na pêrlferlà · 
da ortodoxia, dos costumes qlié pro
curai_n soflsmíír , 9C!..n'I a môr;ll; etc. 
etê. Pará o~ c.atóJiÔbs fôrmílâôs hl!s· 
sa escolà, tihlià um, seiitido preciso 
a palavra do Espírito Sáritõt <ise 
fosses frio Oi.! quente, eu te aceitá< 
ria, mas como és morno c:>meço a 
vnmttar-te ·dé minha boca". 

I 

Dentro desta ordem de . idálàs 
considerava.se que, quantc, niàls com: 
pleta a rüptura do ·cat6líco com ,OÍJ 
costumes do_ mundo, quanto mâis fá. 
clicai seu horror ã pagânizaçilo do 
século, tanto mais perfeita sua for
mação. Por isto mesmo, êra com 
gerá! enlevo que se conteinplàva a 
formação; nas fllélrás mãrianàs d'e 
toda i.ima gerãçãô de, nl'o~os pur.;·s e 
fortes, que, repudlándo déddidâmeh• 
te qualqtier êumplicidade. ·com os. 'er• 
ros dó sécúlo, se afàstàvám tntêli-à
mente das diversões pagãs. ·E, pél'o 
contrário, davà pno'vas dé uin sih'gu. 
lar líbérallsmó ó Cofigrega;dó qué pro
curasse acomod.ar. s'uã. cohciência 
com o sentlméntc, dé regalo ,que lhe 
causasse a frequência de diversões 
imorais. Assim, a no!,ão de càt:6Heo 
completo, autêntico e fadtcàl com'por. 
ta_va evidentémente uma rupturã ae
cldicfa com tudo quanto, de qmilquer 
maneira, .e alnd~ que de longe, fere 
a modéstia cristã. 

1'4as o erro sàbe renàscer com 
arte; bar o fá~ 'dé nparê'cei- hoje em 
dia uma hâbil é slnuo'iâ expllcragão 
para uma conclllifçio ·enti-e o ·eat6ti
co autêntico e o espírito do munclo, 
sob pretexto àe àpostôladõ dê lhfil
trnção. Evid_entéí'.i{énte, .'o 'éxcelén'tt1 ·. 
artigo da "Eâtrel~ do "1àr" jã fez 
Justiça a ess11 erro. Membros da 

Ação cat61k:a-, i;on~ri!gados Mai-iã
noa, Vlcentlií'o~, M'em~ros d,~ Aposto. 
làd.o da Oração ou dé OÍ'dtiis Tei-• 

Plinió COIIREA DÉ OLIVEIR~ 
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são em seãra alheia; nas próprias 
fUt19ões sacerdotais; o . espírito abo
mlnavêl das irmandades se refletia 
estabelecendo parn o Sacerdote odio- · 
sas resti-iç6es, pois que em certas 
irmandades lhe era até negado o di
reito de guardar as chaves do Sacrá
rio, énqúanto em outras lhe era ve
dado tratar certos temas lncomodos, 
cómo ·por exemplo o . inferno,. a 
êfl'íéfidà dã vltfa, etb: etc. · 

A situação não poderia ser, nem 
mais inconveniente; nem màls i.njus
ta. A próprià dignidade do carater 
sàcerdotal exige que, sempre que em 
um ambiente esteja tlm Sacerdote, a 
pessoa de confiança da Igreja seja 
ele. As ·graçàs de estado, o cunho sa
cra.mental da Orrlém, à longa ferma
ção recebida em Sem.inário étê., tudo 
Isto constitue um acervo de garan
tlns qúe jústifica la~garnente essa as
sel'ção, Ora, por sua natureza, as 
irm11hdades e associações de fiéis 
sã.:, depositãrias dos maís altos in
teresses espirituais da Igreja. Està 
hão que~ nã6 pode e 11ão deve ser 
indiféréhte ào que fazem as associa
~ões de leigos. E, por ísto mesmo, o 
Sacerdote t'em naturàlm·ente indicado 
seu lugar ém qualquer asSO'cia'çã,:, em 
qúe sê encontre: ele é a autoridade 
lhdiscutivel, o árb.itró supremo den
tro 'do sodàlício, o diretor por exce
lência, ante cuja autoridade, em qual
·quer ilssunto, todos devem 'inclinar-se. 

Exàtamenl:'e por isto, é próprio 
do perfil espiritu;:11 do católico · au
têntico, um· inflexível e arilor.oso es
pirit:, de disciplina para com o Sa
cerdok Dotado de uma personalida.· 
dê forte, saberã o católico autêntico 
arcar com quaisquer r-esponsabilida· 
des e tomar quaisquér inlciativa.s. Mas 
sempre que o Diretor de sua asso
ciá'çã.o lhe h1an'da'r executar çoisa di
versa do que desejaria, é com perfei· 
ta serenidade q'ue ele saberá incli
nar.se, e obedecer sem discutir. 

No éntanto, quem ousitria negar 
que esse espírito hojé morto na maior 
pa'rte dàs irmandad'es renasce em 
c'e-i•tàs concep·ções acerca da situação 
do 'Astistente Ecleàiãstico na Ação 
Catõllca? Algilns entendem que o As. 
sistehte tem apenàs llÍ11 direito de 

· O gfande chavão do's liberalões 
do século pasi;ado era que, se é bom 
ser-se catõllco, o exagero cohstltué 
sempre um grave perigo, f'or lst,o, o 
tipo ideal do cat611co era o que fosse 
bem compoHàdlhho pet'ahte os des· 
rhandos do sêculo: desbotado nas 
idêias, desbotndo nas palavras, des
botado nas atitudes, o catõlico deve. 
ria tomar, na socle~ade coiltei'npoi'a· 
hea,. a posiçã,o humilde e secundária 
que em certos romances tem o filho 
ilegítimo ou o parente pobre. Jamais 
s.eus lábios se deveriam abrir para 
profe.rlr uma condeháção ardente, 
uma aposthofe veemente, uma replica 
fulgurante. Isto não quadrava bem 
com sua cGndição de individuo atra
zado e antiquado, que a sociedade 
por mera bondade ainda suportava. 
Sua eterna posiçib deveria ser a de 
um individuo hwariavelme11te aga
chado diante de tudo e de todos, 
pronto a todas as detecções sob pre
texto de carldade e humildade. 

Exatamertte por isto, todas as 
atitudes contrárias ao respeito hu
mano, todos os gestos santamente 
chocaMes, que combatessem a pesti
lência 'dos máus ambientes pelo "es
_candalo" do bom exemplo, todas as 
atitude'\! ,q-ue· re'V'élàssem, unia ihfre•· 
pidez na Fé e um hel':>ismo na vir
tude, eram severamente proscritas. 

Quem diria que tudo isto come
ça hoje a rena~cer novamente·? Quem 
diria que, sob pretexto de infiltração 
há quem sustente que o católico deve 
evitar de arvor;:1r claramente o pen

.dão da Fé, que e:le' deve evitar toóas 
as atitudes ou todas as opiniões ca!' 
pazes de desag~àdar a éorrupçãó do 
século, que ele deve, para atrair as 
almàs a Cristo, esconder cuidadosa
mente que ele pbrtmtce à Igreja de 
Cristo, e que, em lugar de prociamar 
a doutrina de Crisb para fazer com 

, que as almas se encantem com Seu 
perfume, deve ocultar sua Fé, e in
sinuá-la como l.tma rnercadoria de 
contrabando! ó, Silo Paulo, que en
trava de chofre 110 Areopago afim de 
pregar Jesus Crist:i, ·e Jesus Cristo 
crucificado! E'.viclentemente f1ã ·si
tuações e'xcecionais -que .' impõem 
uma regrá de condut.i imensamente 
moderada. Mas quem n·ão' veria a 
geral deserção que essa conduta 
acarretaria, càso ela rosse apregoada 

/ co~o regra universàl de pro'cedi
n,ento1 

* * • 

_ Tud:, isto mostra qúé os mor'11os 
estão levando ·a cabo uma ofensiva, 
e. que essa ofensiva está ga11hando 
terreno. Sob pretextos novos, é o ve· 
lho erro. que rena·sce, ap.~iildo desta 
vez - feiiôm'eho sul'l)reendente -
por figuras de internaeió'nal reputa
ção inte1e·ctu.i1 e moral. 

Mas, graçiú: a Deus, essa onda 
será efer'nera, e a Igreja, ei:clàrecen. 
do os transviados, c·ondenarã ess~ 
néo-mf?_dernlsmo rel-igioso que Pio X 
com tão santa energia abate1.1. 
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Disto deu provas muito int~res
~ntes o recente golpe totailtM·io 
levado a cabo no J,a,pã<;> oo,ntra 
um Ministro de E.#,~do itlé)t~i
nado de não conduzi.r com o ne
céssárto vigót a J)Oiítíca · de · <%0• 
peração do império dó êoi Nils· 
cento, com o ''ei.-.:o".' ÉáSa"àCU· 
sação otigfaou um titentácfo · .qiio 
qnasi custou a vida à llifelk ví
tima. 

Ora, quem planejou o. golpe? 
informa-nos que êsse serviço pres~· 
tado ao totalitarismo se deve, 
nada mais nada. menos, a uma 
sociedade secreta denominada 
"dragüo negro", que faz um vas
to trabalho pela fotaiitarlzação 
da Asia, .com ramificações no 
Japão, Índia, e provavelmente 
muitos outros paises. 

• 
Multo curfoso foi o que· se aeu 

com a maçonaria na Frànça. -
Como ninguem ignora, a Agên-, 
eia telegráfica ''Havas" foi ad
quirida pelo governo ~ancês, ao 
qual passou a servir ci.e ,agência 
oficiai, ou ofiGjosa, cóm' o nome 
de "Hav.a.s ,:'e~Món.diàig..., .. lJ:m. ·" 
.telegrama de~. agêncii,i,. cí.atàdo 
de 20· p.p,, ti;,cpedido de Vichí, 
depois de se referir às extensas 
medidas tomadas pelo Sr._ Pé· 
tain conti'a a inàçonarla.., acres
centa textualfuente: 

"O "Journal Officiel" i,:>tibiica 
todos os dias, novas listas de dig
határios eia maçonaria que não 
poderão mais o'Cupar cargos pú
blicos, Já foram pubÜcadôs mais 
de UiOO nomes. Nêsse total figu
ram àpehas 18 parlamehtares, 
aliás sem pi·ofissãó, salvo o an
tigo presidente• do Conselho, sr. 
Camille Chautemps". 

Que significa isto? Evidente
mente que o Sr, Pétain ·poupa o!! 
figurões da meçoharia, ·e só1 fere 
a "raia miuda ". E1n oütros ter
mos o velho Marechal agrada aos 
católicos, séin romper 'Com os 
"leaders" do inovlm:'lhfü---anti
catóiko. 

• 
, Bem já dizia o LEGIONA!l,IO 
que o partidó i·exista bélga, ·como 
seus éongêheres dos deri1ais pa,i
ses, não j)russa 'de inéro insttu
mênto da Inteinaclón(ll 'Í'ótâli
t-ãda. Disto deu mais uifut pro
va o sr. Degrellé, o famoso Quis~· 
llng Belga, determíilando · qúé, 
para facilitar-~ util!fação das tró~ 
pas alemãs ele ocupação, nus 
frentes de combate, °' i'exist(tS se 
incumbíSSé!ll dé polic\ar o.s fábri
CM, que margeiatn ó éa~l màri
timo de Bnlxêl.ils a Antuérpla,, 
consé'rvando-ll.s bem subiiii~ns ao 
dontinlo nazista. ·•o· requintes 
de e.stntegia n~: ·os iri{I.UQ 
belgas, dePQls de terem trabalha
do para qúe s&u país ficassem
teirament~ · na&!st.a., são hoje, nru:; 
mãos do Sr. Hitler, OR camscos 
de 8Ulõ ~pi,ill pMr1'11 · 

Outra prova · dê que a solida
riedade i13:terDAcional dos t.otàli-' 
tários é comp1é1ál-, foia-nos fóijie
cida . na séntana passada .. ~lQ 
convite qu& a Si-ta. Primo ;c1.ê: 
Rivera., fa.1no$ "lcildei-" . to~Ii
túrla espanhola; recéoe'ti .'dõ 'àélcq 
· ra montar D& Alemi\iiba ·. ÍilM 

:!.;;.~:;; 
RiWi'a são .tavs que •e'Ja 'ê · ütiU
~ª •í»to ·lii!. ~~Iet- .};)à~ -~-~ 

' (~ 'ciàuUim~ '~ - .,._ "tiiâ' !-----



São Paulo, 24: ·ae Agosto· «e t1'1Q · 
,-~_,,-.,. ·.- . - '· ... ,._ ., _...L....,. 

l'.,EGIONAltIO -·-
AformaÇ'âo de Chefes 

===- Governo 
(Transcrito do "Correio dá 

Ua.nhã.". de 7-8-1941), 
Pê~ Ai'llhi:lô VIEIRA; S. J. ~ ..................... , ..... 1 .................... N., ....... . 

0 âdó pa~Ó, si)b O títtiio W d03 SémilOS C qué, pot Cófi~ SOS cfu's ca.baréts, ré~lém, Ofil f;C• 
6'M.ocidade Sij.dhi". públicàmo:s segúintê, não lhe é licito dúvidar tal, a ação. do padre. Qúântoii 
liésfu. folbi ilin artigo qtie téve da vitót!à. desses intêhzes teriám mclhor 
lii.rgâ difili;ãó; lllorinente no norte .Nêste momento tão triste pai'a compreensão da vida. e se cori• 
elo pais. a. vida ,dos povos, a salvàçãõ . só vettériàm em clementõi; üteís à 
.. Era. Íilii frizâilte éónttâsk eft, pode Vi\" chi. !15Teja, qúe éi·istiáili". coletividáéfo, se, ein SCÚS dêscà•, 

tire .. essa Jtivcrittide qüé fénéce f Z!>ti. o mllllclci. pagão, ci\Tilizõti as minhos, cüco~trasscm. a m~o cá~ 
riiori'e llfili i,a,ttfrriáti; càrnavales~ liorq.ail bdi'bárléas e sâlvôu a hti- riáosà de üm . cótnpa,nhélto bem 
ciu; e &âà ÓÍitfa, que :le a'pfünorá maii!dàde em .hõrifa de tàntas <Ji'!entâdo, temente à D~tis e em
no silêncio, e na mcdità.ção dos incertezas e ge1-âl d~alenfu. polgàdo pêlos id<ca.is de úm fe-

A.rquidiocesano 
.... , t I a 1 1 1 e ~ •• .,,e,..c,o-, ... .....,..~ ... 9' • .........,..... ....... 1 1 11 e s e 11 .,..,., 

si:âves pioblem.lii da vida. Cerca Aqtú, çomo no Mêxiéo de Calles cúndo apostolado? 

df cin.·c··.ó m_ !1 .. jov. ens, réiliii.dps na I e. na. .E·· span. hà d.e .St_al!n_, U:à ho .. l'á. O Pé. Mátiáux concentrá todas 
cápitii.l pá_uliátii,, havl_ain trócàdÔ trâ.gica do deséncadear das for- as stüis esperanças nas Congre-
â, ~oucà.. dfüsip;Í.ção dó carnaval ças do mal, esta.rã à postos para gàçõcs Matiànàs. 
i?tW trato íntimo com mus no i defender o pii,trimônio da civi- .. As idéias que se divulgam fó'rà 
à.)jibiente santificador de um rc-1 !izá~ão essa valorosa legião de dá. Igreja - d_iz êle - os priit
tii'o . espiritúál. moços . sadios e clleios de idea.is cípios que góverriàtn e dominam 

Uínâ. fotografia que ilustrava alcvàntados. quàsi todo. a vida soc!a:I (ciências, 
o .ârtlgo dava idéià dâ, gra.ndiósi- O Santo Padre Pio XII, na sua artes, literatura, eductu;ão, iin
da_él,e í:Jêise espetác.ulo de .fé. De Carta Apostólica, d!i'Ígicla . ao. G~- prensa, ginásÜcá, espórLes, vida 
11i;itã.o para cã, ci movimento ina- ràl da Companhià, a 6 de julho rccreativà, teâti'os, cinemas, car
riâno, ein São Pàulo, e em todo de 1940, assim se exprime: "Pata riaval, etc., etc.), os grandes se
:> Brà~Íl, vem-se intensificando a fol'ma/;ão da mocidade concor- tores da vida fafniliar e indivi
:àda vez mais. Hoje contàin as rem poderosa.monte eSSàs escolas dúa:1, são · acatólicos, laicizados e 
!Ongregaçõe:; no Brasil mais de de piedade e de apostolado cris- até mesmo antico.tólicos. Qual 
. ;J'irit,i. . Fccfotàções com cêrca de tão, as Cóngtegaçôes Marianas, o ca.tólico, moço ou não, que cou
. :fncoenta mU congregados. Como cóm: ás quais semp1-c pode contai· segue resistir á esta infecçfio 
;Újiti, maís qúe em nenhum oufro a Igreja de. Cristo, C01119 cóm tro- causada 'por idéias e costumes 
:;çt,,ô;r, .não.sé .deve a:téµdcr ao nll- pas auxiliares, ai:-rcgiúicntádas cm · pagãos? E acrescentemos 
mero, mas à qualidade, alguns batalhões pacíficos sob o cstan- com relação ao Brasil- o alar
si,i. alà~mo.i·am, é com, razão, com ciàrte da Virgem Ma.ria". mante perigo dá. · propagánda 
&se crescimento, fora do comum, Aincla ultimamente, Rcvcrdy, sectária do protc.st,antismo e elo 
cm. tempo tão l.Íinitâdo. mcnibro dá Jmita Nacional da espiritismo, a continua infiltração 

,Aflm_,de e:vi~ar o pe;rigo de um Ação Católlc.i Frn.nccsa, num ar- de principios néo-pagãos (divl
dé.senvolvímento indefinido, cm tigo publicado etn "La Croix '', nização cta fôr~,a ', física, da P.i.-
det.riftiento do espitito que deve observou o seguinte: "Pode-se trio., Nação, etc.). 
!Lnimài'' o jovem congregado, o verificar que na França as Coli- Quem vencerá éstcs males, 
jê.'lüita Pe.. Mariaux, diretor do I gregàçõcs Milríanas foram na ver- quem triunfará destes grâvís.'li
Secretàriâtlo Geral das Congre- dade as il1iciadoras do grande mos perigos? Só ó catóJíco bem 
gli.ções Maria.nas, que há cêrca movimento social católico que se formado e bcn~ instruido. Ài 
de til:ú ano se àcha entre nós, foi desenvolvendo desde os tem- de nós, ai do catolicismo no 
Vêtn púlíl!cando iliná série de pos de Leão XIII ... Poue a Con- Brasil, se a grande organização 
optlsculos sobremàneirà instruti- gregação Mariana re!vlndicar das Congregações Mar.ianas -
vos. pa.ra si a pa:ternidadc de todas que reune sôb à bandeira'. cató-

Destillà-sc o primeiro aos con- as criaçÕ()S atuais da caridade líca milhares e milhares de jo
gtegádos que desejam. n:ssiliàlar- ! na Ftaüça ... " vei1s de qliasi todas as paró
se no exército mariano, realizan- 1 o me/ano se verifica em todos qulas - ai ele nós se esta orga
dcí co_m a palàvrà, o exemplo, e \ os países onde floresceram .as nização não compreender ·Íl. im:
cí ti'àbâlho inteligente, os sublimes Congregações Mati,anas. portáncia, e urgência de uma es
ideais dà milicià ,de Deus. O se-! Em cada paróquia bem orga- mera.da formação de seus nicm
gtin:do dirige-se aos ifüetorcs de nizada a congregação devcrlà bros". 
eórigregâi;ões, afim de orientá- ser a pupila dos ólhos do vigá- O próprió govêrno, cm mo
leis na formação dos chefes, tra- rio. Nossa. mocidade, solicitâda de 1nentos critícÓs po.ra a vida da 
balho tanto mais necessário, todos os lados pàra o inal, só nação, ·procurá cerceàt qtíanto 
qúantõ é certo qúe, entre nós, podê ser sâlvà pelas Congrégà- póéie a ação dos inimigos dâ Igre
~ escassez de sacerdot_es exige, çôes Mal'ianas, Pata isso é ne- ja e vai buscar ~etis máis eficien
rl:iâl& que -·en{ nenhum. outro lu- cessário que fohnemos apóstolos tê6 cõlâbóràdores nas fileiras- dos 
gàr, o apostolado leigo, de ma- leigos ou. mell1or, que cada con- católicos sinceros que vivem a 
n~ira · que as congregações não gfogado seja um apóstolo em seu súa fé. Haja visto o exemplo 
constit_uam um peso para os meio,. Os jovens que se estiolam de Pernambuco, um dos Estados 
v~ários já tão ·sobrecarregados, na voragem dos casinos nas or- mais trabalhados pelo vírus re-. 
mas, antes, um poderoso auxmo. gias do carnaval, ou n~s e;ces- volucionário. 

O Pe.. Mariaux, em virtude do O atual interventor chama para 
cÍirgo _que ocupa, d\'l sua longa o u· ·R .. , O seus auxillàres. nas pa.stas de 
ex1:ie.riê11clà e de seus singulares . . . . maior res!)Onsabilidade, fervorosos 
dotes de espírito, fa'la com auto- PRATA E PLATINA cong-regados marianos, que, com 
·rÍdade, ilumina, convence, sub- de tôda _espécie, ao preço segurança e tenacidade, vão le-
iíiga o apJaina com ..scgura.nça mais alto da praça, com· vando àvantc, enquanto é possí-
-Odas ás düiculdades. Vê o mal pra-se. Consultem nossos vcl, cm circunstâncias tão tris-
1)le. se alastra, vê quão difícil é preços. Rua 15 de Novem- tes, uma. magnífica obra de rc-

1-.tea.ç,ã.o, nuis .não cruza os bra- bro, 193, 2.0 ándar, sala gencraçáo soclàl. Nas hostes ma-
sos inerte. Slibc que a juvcntúdc 23, -. São Páulo rlanas estão pois _as esperançns 

DIA 17 - OOmíi'i~ 

Às 7 horas da ma1,1hã Suã 
Excià. acendeú, ria lgrt:Ja, . dá 
Bóà Morte, <J facho simbólico 
que foi levlidó peloi;; corredo
res até a cidade de Pôttp ÂÍe
gre, eu:1 comomorii{:ão dá S<3· 
mana qà Pátria, no Rio G·ran
de do Sul. 

ÁS 8,30 b,oras, S. Exc!a. c9· 
lebi·oú a Santa i.\lissa ua Ca
pela do Cólégio 

4

S5.o Lúiz, ein 
comemoração da Festa de São 
Lüiz de Goiiíaga, e assistiú ií.-0 
desfile do batalhão cólegiál. 

ÀS 16 horàs ad1riÍtiisHoü o 
Santo Crisri'i/i. aos Íiltirios do 
lnslitüto . Dante Aligh!er& e 
concedeu cm seguida vái'ilÜ1 
áudiê!iciàiÍ c1il Palâcíô • 

DIA 18 -. Ségiind.:i,f~irn 
' 

Durante o dia S. Etéirt. con
cedeu aúdiilncias públicás na 
Cúria l\IctropolitaM. 

DIA 19 - Terça-feira 

S.\Excia. esteve auacute de 
São ~Pl1UJ(i, 

1 

t;ór-u.Á METR.OPOC.iTANA 

MISSA CAPITULAR 

.. Hoje, às 10 horas, com a 
pter;ença .d.o CQlendo Cá.bido 
Metropolitâiió, havéi'â. uà lgre
já Matriz de Sán ta lfigôriiti, 
Càtedral Pi'.ovisó,ria a tràdi· 
<Íional Missa 'CapÍttilai·. 

COROS PAROQUIAIS 

• Dia 18, às 2Q l1oras, na Cúria 
Metropolitana, realizou-se uma 

.,reuniãÓ . de todos os coros pa
roquiais ela Capital. para um 
énsàiÓ ge~Íi.í do I:Ii1io do Con-
.!p'esso._ .... 
.. A Juntà . E~ccnU.Y.~ deseja 
rjtJÓ .d~~d·e o infció,):i hino Seja 
cantado co_1n mliiiá, imiformi· 
dadc, cabendo aos coros paro
q11iali! esta missão· de, cusi
ná-lo .Côm a maior pci'feiçüo 
possi\•el nm; rcspcc;tiva:; pa.ró

_ quias. 

M-ons. Ernesto de Paula, 
Vigãi-io Geraí, despachou: 

(6-~-1911.) 
DIA 20 - Ql,larta-ftiira l . .· . . . . . 

VIGÁRIO COOPERADOR:-
Sua Excia. vülitou a CO!lillllÍ· ().a PaÍ'.óCJ.Uil.> _de São -Vicente 

tlade elas i.\Ionjás da Visitação :de, Paulo, Mo.inho Velho, a fa. 
e à tarde concedeu inúmc,r@ vo·r do ncvmo. Pe. Joaquini 
àudióndas ,em Pàlácio; Horta. . 

DIA 21, - Quintá-f~i1'a: 

Sua. Exclu. concedeu audrnn
cias 1júblioas na Cúria l\fotí'o.
politana.· 

DIA 22 -Sexta-feira 

FABRIQUEIRO: da Paró
quia da Barra Funda, a favor 

-:'do Rcvriio. Pe. Luiz Alves de 
Siqueira Castro. 

CAFÊL,ÃO: do Asilo da Di· 
viria Providêticia, da vila Cei·
qii~frâ Cesâr, â favor do 
Itevmo. Pe. Jaime Gàrzaro. 
'. PLFJNO tJsd DÉ dímENS: 

Às s lioras s. E:tc!á. cele~ âfavor dos RR. PP. MÔlsés de 
hrou a Santa Missa no Colé-
gio da A~!:mnção, tendo pregn. Miranda, Heliodoro Pires, Dio

nísio Berto11e, André l<'errero, 
do às alunas. M'ál'!ô Pofupini, Jorge Geinei-

·Ã tarde :Visitou as comuni- der -e Fellx dâs Dores drtega. 
dades religiosas das Monjás 
da Luz e irmãs do hospital PROCIÍ'i'SXO: a favor das 
militar da !~orça Pública e San. Paróquias: de São Sebastião 
ta Mônic:1. dá Ponili P~qüena, de Vila 

AriH'írica, de São Domingos do 
DIA 23 - Sábado 

S. l!Jxcia. Yi:;itou a eomuni-. 
dade rcligio,:;a d,ls Irmãs ;\for. 
colina;; e colice.deu il1umcrus 
audiênciils cm Palácio, 

Alto das Perdizes, e do Ca
brQii'v:L . 
, CONl•'l~C.:::m OllD1X:.UUO: 
da Casá i'roviúciii.l e Kcivicia
dó das lttnãs '.\liRslbnii rias 7.c
JU:élôhis cl8 S. e. do ;J csils. 

tÍ!!,1·lana combate pelo Rei imot• do Brasil. Os inimigos da. or
de1n e de nossas tradições cris
tãs não doi1ncm. Ardllosarili:mte 
prosseguem sua obra. Pi·ocurám 1 

~p()dêi~-.se . dos. pontoa éstraté; 
gic<>s em todos os setores da aél~ 
ministração pública, Ainda há. 
poµcd; . um dos coriféus do m~ 
t.eriàlli}lllo . l)Cdagógico, iniinigb 
a'.cirrádô da . Igrejá, peláS. co'lúllás 
de iniporfu.lite matiitlno, el{iH
tâva à feição pagànlz!inte que 
vâl tómando nossa educação fÍ'
sica e àcoitrtavá de "réiicioriáa 
rios" ós ~üe se insutglatit contra 
ess:i. âhonlimà. Reacioná.rlos os 
bispos de s~o Paulo, reaclonário's 
os éclúéadóres concieticiÓsos qüc 
verberam à 111ascullt1l&1.ção dâ 
júventúdc fc1iii1üna, o tenclcncio
so exa.nfo bio1úétrico (].'ierhiletros 
do àl:>ô.omem, da l)ern.a, da coxa, 
.do glúteo ... ) , a cínica I exibição 
de moças cm "short6'' pelas 
ruás e ptaçás da cidade? E lan
çando mão de argumentos em 
que são useir0s e vezeiros os ini
migos da Igreja, diz desassom
bradamente o pernicioso doutri
nador que tais reacionários -coli· 
dena.m a educação f:ísica em 
nome da moràl e da reJi,üão? 

Eh~rfJ!êà tl,flfüéi~ i:iôs eatõliéds 
Canad eHses l Coipottagem ·I 

Pe. ÂGNELO ROSSI 
Colpórtageni é . tel'ruó faml~ .ispirà~ião,.coragem, concentra,. 

11ar nos mci<\5 pi'otestàntes e ção, persistência., bom senso, 
sigi:lificá a voncià:_ dás publica- atitude.·. espectante), confiança 
~ões religiosas. Os ádvéntistas, (em Deús, no rriovlmento ad. 
pórém, 'fia,seados na "fonte in- ,'entista, no livro, cm si mes
falivei" d6s "'festeiliüúliôS" dê mo, riós mét.odoi:l, no prcten-
Elena White, põem cm evidén- dente). . _ 
eia a colportàgertt, consideràn- ,,Sôbrc é:;scs o outro~ porme
do-a imt>i·eschidivel t>ára, o nores bci\'I práticos 6 cspccia.
cumprimétito das profecias lizados dcsenvol vc-se o curso 
d-Os nossós tempos (fim do de colportagcm. Apontclllos 11!
:rnundo, segundo eles). gumas instruções, por exem. 

Assim pelo mini_sté.rio da pa- plo, com relação à voz (.:\Ia. 
lavra impressa, querem cum- nua!, pág,· 45-56}. 
prir o man<lâmeilto ele Cristo: "A nia11efra de dominar o 
"Ide, ensihai a todos os rio- cliente é falar senii>re em tom 
vos". Pi·aticaménte aspiram mais baixo que ele". ·' l<'àlai 
que outros concretizem o que com clareza. Pronunciai distin. 
já dizia Salomão: •·_Compra a tamehte. Evitái á inonotonia 
verdade e não a vendas'' ela voz ... " "Pai·a tel· voz Jim. 
(Prov. ~3, 23), isto é; não a pa e fresca, coriüi.h1-se frutas 
abandoneis mais .. (Manual do frescas eni. àbü\idância, tome. 
Colportor, pág. 31). . se Uill bànho f1:i6 todás as rna-

.. -.•-----~.,. .... ----- ... ·~--

rrôntrâ a tnsôfênõlà de üm pástor protestante > 

Do e_ an,11.dá _vem·l!<>!l a, not.f-1 c_·ó~~e~traçãp, .durante _fo_ do _o 
c_iá _de JJue µm ~êrt<>, .. ~1,1.r. j/\ tonmo d,a i;uorra. A. a,rgumen
É'. Shields pástor bii.tistà em tação em que se firma a pro
Tofç,nto1 .· v'cm movand~,., çiês4-e llCJ.Stll.. é S,()l)f'!'.~!i,!}0,ira Slmples, 
álglUU te~po, um!!, c!impanM, cttt_rá e; cónclud~nte: 
de calúnias contrà o Cátolí- , () . ~over:rio en:vJçlà. _todo.s _Ós 
cismo e os catótlcos. . esforços rio. sentid<>. de co:ilsoli-

, :ú á?Sim CJ.Ue _ést.e nàstÔ'r t~m dár à unidade. nácional (iàna
àtiicado violentamerito a }l!e- densé, pois; do. contrário; ó 
rarqÜ!a canadense, âcU:iiiú1dó-i Câ!}àdâ .~r;tié;ia impóssibil!· 
rio i:npcdir que o Càrta-dã. ert- tãdo de áiixlltâr a Inglàterra. 
vic 1~1ai<:>J· Í1úmcro de trópàs ofa, miÚJ. pÔrêêntaiení apí;ecia
para a guerra. b!l!ilsifüà da população cária-

N estes . ataques, a , Pi:ópr,iá <len~e é fHIHícá. Logo, o snr. 
1iessoa do· Cardeal Villeneuve Sliields, àtacârido ó é"ato1icis-
CÍ'a Yisàda diretamente. . .. • 
, iVlas não se satisfez com is- mo, atacá tãmbe111 a uuidadê 

to O atrà.biliárlo ija_stor, que nàci<>p.al canadense, e preJU· 
teve a audácia de investir COll· dica g a,uxilio à Iugiaterra, 
tra o Sumó Pontfüce, cha1nán. 
do-o de chefe de urria grandó 
"quinta:coluna" coní teiitá
cuios por todo' o univeréô .. 

E, para culmJnitr suá obr~,, 
o sm-. Shields escrev~u tlm 
opüscúlo em fraú_cêà J~~ pottr 
càU!lc ... ) pará cxplicà:r umà 
có\~~ . <1UÓ l')itÍgÍié~. lhê. · pêf; 
gttntarâ: porque ele não era 

---------...;_~ .. -... 
4.° Centenário d a 
Compãniua íle 
· · Jesus· 

1:dcal do colporto1· é "vender nhãs, respire-se .. 4r ftesco e 
e.s publicações e dá-las jüdi- dunna-.so pito .ll.ot:ás por noi. 
ciosamente só aos que não PO· te". São· indicados. 21 exercf. 
dem comprá-la" (Inst.rtições, cios _p1·átic,Ós dê mllscúlo e res. 
pág. 2). piraçâo, pai'a meiliorài· a: voz. 

Porque a colportagem é or- · Si.i'va a amostra pará nos es-
denada por Deus e . à. ver~ade cfarecer como. os protestan

deve se.r "C¼'..WJ7.l"Ma': O adven- tes, especialmente 08 adventis
tista, ambulante precisa ter um tàs, encaram cóm sériedade o 
cnrsó espeéiã'I sõlire à àrt~ prô.biérnâ. _da ve11dit . d.à . llterade verui~. . .. , . ., . tt1bi. q~~ à.tiuá,l é f<i~té .dé ren: 

Pontos_ .ei!$etfoláis néssà áttê dâs pâ,riÍ . seus émtitéénd!men
evangélfoá são: conhechilEiii.tp t~ .. :Eim outro artigo daremos 
{d.a . terceira ménsàgem Íiflgé. ãlgÚiiias informações sõbre o 
1ica, do livro, de. si füesmó; da W'Qdó dg v,eiider e assim tere
naturéza ou temperãirtentõ liú: nió~ dád9 tinia, explicação acer
úi.ano), qualidades .. pesso~i~ é~. dás yültuosas vendas de li· 
(b.abilida,i;le. w.t 'Vefi.!let, ob~er: . v'í'Óâ e :ré"1i!tái! adventistas en-

- .Jl" !liiclâilvi· ililâ.i~ htê o ~ :.oôv · : : · ~, . "., . . . o.. 

O ,mesmo que escreve seme
lhaótes despàÍitérios, a.nos atrás, 
cotu :l.i:dor de neófito, se · pós d. 
ptegti.r ó pacifismo da III Inter~ 
nacional, chegando ao extre'mo 
de concitar os jovens a não res
ponder ao apêlo da Pátria quan
dH esta os convocasse pa.ra o. ser
viço inilitar. É o silêncio cobar
de, a tiinidez, a imprudentíssima 
prú<l~rtcia rios bons qúe J:,Qrnan:i 
tão dcia!orá.doi; oo ápóstoloi; do 
ii'irtl. Vêm, po~, em 11iomentõ 
oportuno os opúsculos do Pe. Mà~ 
rw.ux. P.é,51'.!é~rrios li_qssá jtivén~ 
t\id!',; propti,i:'eiiló~là pái:á . sâlt a 
êaitipo, em defem rui Fé ,e dá 
Patrµi, qúándó começatmos. .a 
ç9\h~i'. os frtitos do oue e.stáinos 
"emeando. 

católico, · 

Os católicos cariadenses r~a
giram coh10 cleviani: Convem 
salieiltai·, contudo, â propõsta 
apresentada ao goYerrió, peta 
A~sóci;i,Ção dos Pé<túen9ii ):>ri 
pJ;'fotários 4~ . Hü'.~, eth visbl 
dô edifÍêiinté télô, dÚe f~f~iá. 

J1Jstá A~Mciá!!ãéi- ptõPô~ ti~~ 
o .. g6,Y<;!'i:)o lptornàsse. 6 ru;.i.J 
éducádó pástõl' nuitl ciífi1põ at'J -··-~-·--·-- --- --- -":":-· --·· ··~-~------

TODO CATÓLibÔ 
ci e. v e I ii _r iS 

"L~GIONA.~IP, ~ 

C6iiÍFEFtâNCIÁ 00 SR. Ofl,. 

ÂL~ÀRÓ SbÁRES BRANDÃO 

A Asáociação dos Antigos 
Alunos dos Revmos. Padres Je· 
suit~s fará realizar no próxi
m~, dia 27 ~ quarta-feira, na sala 
"Alvaro Guião" eia Escola 
"Caetap,l'.l de Campo_~'\ a 8.ª 
Conferência comeriwtât.ivã. do 
fº .~nten,ârlo da, FllntJfíçâõ da 
Companhlá. de Jé~us. 

Será confe.renciatá o Efoio. 
Sr. Dr .. , Alvaro s8itªi! Bta.ti; 
dão, qtlé disserta1;á sôbre O te
liià: "A .. G9tµtiãnm~ 11~ .Je~üil 
e o. Patrimônio Artístico Na

. , 

1 

BINAÇÃO: à favor dos RR. 
PP. Mons. José Higino de dà,m,. 
pos e HellodoJ·o Pires. 

TRINAÇÃO: a favor do 
Revirio. Pe. Alherto Arts . 

EREÇ.lü da Pia União das 
Fillias de l\Iaria lia Paróquia 
<le Lotivéirà. 

BENÇÃO DE li\lAGKM: a fa
vor dá Paróquia do Santa Tc
rezinlla, de Sa11to André. 

RITUS P,\.l:,VCLORU:\I: a 
fàvói· da Pài'óquia ele Nos:;a Se
nhora da Esperança . 

CELEBRAR Ui'VIA MISSA: a 
favor da Capela de São Roque, 
de Vila Inês, da Paróquia de 
Nossa Senhora do ó 

AUSEN'TAR-SB Di ARQUI
DIOCESE: por truinze dia~. a 
favor du JlcYÍno. Pe. l\Ianuel 
Gónzalcz; por oito dias, a fa .. 
vor do Rcvmo. Pe. Vicente Pa,lo 
:;ioui:,t.i., vigúrio de Osascq, 

(11-S-1~1!.) 

YIGARIO l,::OOPERADOR:~
da. Paróquia de Vila A.nast.;t, 
cio, a favor do Revmo. Padre 
Atll'éliàno Hets, O.S.B. 

PLENO L'SO DE ORDENS: 
por quatro dias, a favor do 
Revmo. Pe. Augusto Casa.
grande. 

CARTAS TEST'Nl\iUNHAJS. 
a favor dos Seminaristas; 
Francisco Lírio ele Almeida i;: 

José Ribeiro de Ac1uino Pe
reira. 

l<JX,\.:VIE CANôNICO: à fa, 
vor das Irmàs l<',ranciscauas 
Missionárias de Maria. 

PIWCISSÃO, a favor da Pa
róquia ele São Caetano. 

lUTUS PA'RVULORUM, a 
favor da Paróquia da Conso-
lação. . 

AGREGAÇJXO à Prima P1;l, 
µiâ.rla, ela Pia União das Fi
lhas de Maria, da Paróquia de 
Sã.o Domingos. 

CELEBRAR B CONSERVAR 
O SS. SACRAMENTO, a favor 
da Capela do Colégio das Ir
mãs Palotinas, em São Der. 
nardo, 

J16-8-1()41) 0 :1 

VIGARfO: da Paróqufa ·de 
l\Jairinque, a favor do Revmo. 
Pc. D. Afonso Heim. 

YIGARIO COOPERADOR:
da Pa.róquia, de São Vicente 
Llo PPulo, Moinho Velho, a. fa.. 
vor do H.evmo. Pe, Lui,; Du
pràt. 

QUERMESSE: a, favor da 
Paró~u-ia de Nossa Senhora de 
FátiJ'-iiN. 

AS~NTE ECLESI.ÃSTI. 
CO, da Associação dos Jorna,.. 
llstlts Católicos; a favor do . 
Revr®. Fr. Domingos Maria 
Léit~ 

P~NO USO DE ORDENS: 
por ~ âno, a favor dos RR. 
PP. 'fridolino Glasanér, Rat. 
naldt Etrezer e Henrique· 
Baul"~. por oito diaà, a favor 
do ~vmo: Pe. João Batista. 
'tava.~Mti; por um ano, a ta,, 
vor 'it>s RR. PP. Mário Fon. 
tana ~ Pedro Henrique. 

PR<·)CISSÃO, a favor das Pa. 
róquVs: d.:: Vila El'sperança, 
R;beAo Pires e do Colégio S. 
Fran .. "'.'.sco d-e Assis. 

Ç~:'EJLA: a favor das Ca-pe. 
las d! Sorocamirim e Guianã, 
na P4tõquia de Mairinque. 

PI~ BATISMAL: a favor d& 
Cap~,a de Santa Luzia. 

(19-8-1941) 

.PL~NO USO DE ORDENS: 
iior u-'in a.nó, a tavoi do ReVDÍ(). 
Pe. )t1gae1 Durr e do R,(lj\rJ]J,O, 
Pe. <lptato Klnn.ke. · 

TFf-fl'EMUNHA.IS, a favor 
dos ~lérigos Salesianos : J osó 
Antôftfõ Ronian» e Péricles 
Mori. 

BINAÇÃO: a fa.-vor dos RR.. 
PP. Joaquim Brito e Miguel 
Durr. · 

PR<-::>CJSSXO, a fazor dá P8P 
rõqUi;\ de Nossa Senhora. d& 
Sàúde. 

Tn:ÀN'SMI'!'ffi ORil!llNg: R. 

favor do Revmo. Pe. Osear 
Chaj=t!ti!. 

RITUS P ARVlJLORU::\!. a, 

fíl.;:0.1; AA FJJ,.réQJú.a, de -~ 
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Todos aue trabalham 

no 
comercio ou industria 

têm direito à Aposentadoria, entretanto para gozar 
d!M felizes de descanso será preciso cuidar já do san
gue, garantindo a Aposentadoria com saúde. O, "GALE
NOGAL" conserva a mocidade das arterias, dissolve o 
ácido úrico, elimina os venenos do sangue, prevenindo 
o Reumatismo, o Artritiomo e a Asteriosclerose. Tome· 

· Jfné'rgrco an.itrmtr do tratameftto da Sffllfs, e tereis 

1.··;_íl :m:sá~sentadoria.· sem muletas. Hoje mesmo principie 

~ N.0 62 .E O 
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UM GRANDE ESTADISTA COLOMBIANO 
o 

Como já acont19cera;' no Equa
dor, onde um católico de grande 
enverga.dura."-fôra eleito presidente 
da República, à Colombla. ta.m
bem possuiu um ºpresidente ca
tólico na figura de Marcos Suarez. 

Na vida de Suarez muitos pon
tos há de comum com a de 
Garcia Moreno, emboral entre 
ambos tivesse mediado grande 
distância. 

Como Garcia Moreno distin
guiu-se por um amor acentuado 
à hierarquia da Igreja e ao San
to Padre, cujas encíclicas seguira 
na. direção do movimento social 
que imprimiu a. êsse pais. 

Nasceu em 1855 em Hatoviejo, 
na COlombia, filho de pais pau
pérrimos, ·send~ sua mãe lava-
deira. · 

Logo no infi:io de sua vida, 

1 
tendo ficado sem. amparo, . enc.ar-· 
regou-se dele o Cura de sua: ci
dade, encaminhando-o para o 

PRESIDENTE MARCOS SUAREZ 
Seminário, cmcle-fez seus J)rime1- orfei1ti-la toda. den~ da. nor- zuela, a Colomb!a, o !'e?G, Ili 
ros estudois. mal ea.tólica: o~teve a colabora- Equador e a Bollvfa. 

No Seminárlo de Medellln dis- ção de intelectuais e ciantistrui es- r¼ sua parte e como presiden-
tlnguiu-se pela inteligência. e trangeiros. tif de Colombia. tudo fez P8.1'll 
amor ao estudo: ma.is tarde de- Na questão social orientou-se 'reaJiza.r esse objetivo. 
cidiu-se a seguir a carreira. sa- pelas encíclicas, princ'ipalnÍente ·um ano antes de terminar reu 
cerdotal e já estava próximo de de Leão XIII, seguindo ·fielniéii- péríodo Suarez renunciou ao man
sua. ordenação quando uma re- te seus ensinamentos, dando" uin: dato num esforço para evitar 
voluçáo anti-clerical fechou os exemplo · de como era passive! 'iutas internas que awµ-qutza.ri.am 
seminários e expulsou. os alunos. realizá-las na prática. . ,· sua pátria.. . . 

Durante muito tempo Suarez A reconstrução iliternía era Em 1927, seis a.nos após 
encontrou-se em dificuldades: - considera<la como· obra de todos ter deixado a suprema direçll,o 
exerceu em sua pátria e em re- que ·mostrassem sadio patrlotis- da nação e em ida.de de set.enta 
gióes vizinhas o cargo de pro- mo: chamava a colaborar anti- e dois a.nos faleceu em Bogotá. 
fessor de primeiras letras. Fi- gos elementos de todos os parti- A seu propósito disse Benedito 
nalmente decidiu-se a abandonar dos tendo em vista tão somente xv: "O presidente da Colombia 
seu emprego no Panamá e di- seu valor e probidade. é o pensamento que Nos traz 
rlgiu-se a Bogotá para aprofun- Na. questão interna creou uma mais comoções. Sua conduta 
dar seus estudos, Dada porem doutriná. que chÍunava de "Har- exemplar, suas · virtudes eivicas 

-·sua. ·situação ec6hôiriic!t fez êsse monla Bciiivariana" mas que ou- e domésticas.. e sobretudo seu 
percurso a pé, ci.escàlço, · sem ba- tros políticos chamavam de "dou- valor· e espontaneidade em de
gagem · e alimentando-se . da ca- trina de Suarez ". fesa de Cristo diante dos homens, 
rid,ade alheia pelo caminho. Desejava unir em um só bloco seu profundo desprezo pelo espí
. Êm Bogotá-, t;abalho'~ iniéii!,Í· de amizade os povos que origi- rito humano lhé conferem um 

mente como porteiro da Biblio-. nárlos da Espanha foram liber- mérito excepcional. 
teca Nacional e· como _ operário tadós por Bolivar, sem lhes tirar Todo católi!X) colombia.~o deve 
numa oficina: , nas _ li.oras. vágas a .autonomia mas evitando todos estar orgulh_oso de seu presidente 
completàva seus esfados. os· pontos de conflito. - e deve pedir a Deus que o con-
. Por ocasião do primeiro cente- Es~e grupo abrangia a Vene- se:rve longamente. federação Mâriana Feminina 

Realizou-se,· domingo passa- quando não é possivel, orga
do, na Cúria Metropolitana, a j nizar movimentos coletivos. 
reunião mensal da Federação . 

Inicialmente, foram feitas 
considerações sõbre o que se 
.observa no carnaval, nas praias 
de banho, nas estações de re
pouso e os fatos foram confir
mados pelas observações das 
presentes: em todas essas ,:ica
siões, nota-se na moderna so
ciedade a preferência elas mo
ças pelo traje, ~titudes e até 

nârio de Andrés Bello, juristà 
colombiano, . uma das comemora
ções consistia. em premiar com a 
admissão na Academia Colom
biana. de Ciências aquele que 
apresentasse o melhor trabalho 

Os nazistas incentivam e 
anti-clericalismo em 

promovem o , 
Franca 

Mariana Feminina, sob a pra- UNIFORMII 
sidência do Revmo. Diretor 
Pe. Dr. Eduardo Ro~erto, ten
do comparecido grande número 
de representantes das vá.rias 
Pias Uniões .. Sendo grande o 
número de novas Pias Uniões, 
fundadas com a recente cria
ção de paróquias, torna-se in
dispensavel a filiação das mes
mas à Federação, afim de que 
haja perfeita unidade de vistas· 
entr~ elas. O Revmo. Pe. Dire
tor pediu qW:l as presentes en
ca:minhasstmi para a Federação 
as .presidentes des.sas novas 
associações, pois, assim pode
rã ela realizar sua finalida
de que é unir éada vez mais 
as Pias Uniões, fazendo com 
que todas sejam. uma. 

O Revmo. Diretor fez co
mentártos sôbre o Evangelho 
do dia, aplicando-o à vida prâ-

. tica das Filhas de Maria; fo
ram depois, feitas várias comu
nicações e discutidos assuntos 
'1e interesse das Pias Uniões. 

ADORAÇÃO PERP1JTUA 

~o mês de julho p. p. honV'e 
no 4.0 sábado 985 horas de 
adoração ao Santíssimo Sacra
mento, na Igreja de Santa Ifi
gênia, feitas· pelas Filhas de 
Maria, tendo alcançado os 10 
:primeiros lagares as seguintes 
Pias Uniões: Calvário, Par6-
11u.fa da Imaculação Conceição, 
Santa Generosa, Pari, SS. Sa
cramento Santuário do Cora
ção ·de jesus. - São Rafael, 
Curato da ~. São José do 

:Belem, Plnheiros. 

:CONGRESSO EUCARISTICO 

Em: prol do Congresso a F~ 
'1'!eraçâo promove uma campa
)tha de Ofa-Oões, devendo Cada 
Filha de Maria, alem das pre-
· ees que faz, particularmente, 

. pelo êxito desse empreendi-
menti:> rezar, todos os dias, o 
"Lembrai-vos" e deco.rar a ora: 
~ do IV Congresso Encar!s
tico Nacional de Sã.o Paulo. 
Pet'le tambem a Federa~ que 
as Filhas de Maria proom-em 
:participar dos Congressos 
Diocesanos . preparat6rios, mes
mo em. carater partieular, 

Apresentado em reunião o 
novo uniforme, foi ele unani
memente aprovado, ficando a 
Federação encarregada de dis
tribuir a fazenda e os botões 
afim de que haja maior uni
formidade. Até agosto do p.ró· 
ximo ano, todas deverão ter 
o novo uniforme, havendo, p0't'· 
tanto, um prazo bastante longo 
para essa mudança. 

BANDEIRA .DA FEDERAÇÃO. 

Desejando ter, para .o pró:id
mo Congresso Eucarístico de 
1942, ·uma Bandeira, a .Federa
ção está pedindo sugestões 
nesse sentido, acolhendo com 
muito prazer as que lhe forem 
enviadas. 

CIRCULO DE ESTUDOS 
PARA MESTRAS 

ASPIRANTE$ 

Realizou-se, como habitual
mente, no 3.0 domingo, na 
Cúria às 14,16 horas o circulo 
mensal para mestras de aspi
rantes, repetido na Sede na. 
última quarta-feira, às 17,30 ho
ras, para aquelas que não po
dem frequentá-lo, no domingo. 

Esse circulo é o 15.0 reali
zado depois que foi instituido 
na Ferleração o càrgo de Mes
tra Geral de Aspirante; versou 
st>bre o artigo 45 do manual, 
letra "i" (4.ª edição do Ma
nual, pãg. 35) o qual proibe 
expressamente à Filha de Ma
ria o uso do traje masculino 
e considera culpa graV'e a sua 
transgressão. 

BÁLSAMO INDIANO 
R~umatlsmo, nevralgias, 

dores locais, . caimbras, e 
tudo proveniente de friagem 
e umidade é combatido com 
o BALSAMO INDIANO. É 
mult.o indicado pelos Srs, 
Médicos e aconselhado pe
los que o aplicaram. Nas 
boas farmácias 'e drogarias. 
Laboratório "VUG" - cai
xa fOStat: 2175. 
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CASA MASCIGRANDE 
FUNDADA EM lMij 

· Sortimento de 
malas e artigos 
para viagens 

• 
Malas, Pastas, 
Cintos, Cartei
ras ,.e Valises 

• 
Offcfna f) a r a· 

consertos 

• 
DOMINGOS MASCIGRANDE & FILJI-0 

vícios masculinos. 

sôbre o jurista. · 
Venceu-o Suarez e ao receber 

disse laconicamente: "Eu ·a acei
to mais como estimulo que como 
prêmio", . 

1 

Pouco tempo apôs encontrava-
se na direção · da Biblioteca Na
cional onde fôra porteiro; exer
ceu depois ftmçõP.s de secretário 
do Ministcrio do Exwrior, mem
bro do Conselho Universitário e 
Professor de Direito Intcrnacio
na.t 

Tais atitudes e modas passa
ram a ser julgadas, O" critério 
do. mundo diz que é possivel 
ir-se contra a moda e que é 
preciso acpmpanhar a maioria 
para fugirlao ridiculo: Diversa. 
porém, é a paJav1·a da• Igreja Eni 1à8!h) nomeado Mii1btro do 
qué, muitas vezes, tem. se' pio-· Eiterfoi•: · i!iicla · ·ci1tã.o<ui :à sua 
nunciado a . .resp~ito, orclenàn- clccisíva "camiÍitl1ha . em yról da 
·do que as senhoras usem ves- determinaçãp · dos· limites de surt 
tes que manifestem modestia, pátria; esforçando-se por resolvê~ 
,proibindo · que sejam admiti- Ias dentro de um ambiente de 
das como madrinhas 'de Batis- paz e de justiça, 
·IDO ou Crisma as senboras que Firmou tratados' com a França, 
-se apresentarem indecorosa- Inglaterra, Alemanha e Italia; 
mente vestidas e até aconse,- estabeleceu um tratado de paz 
lhando que sejam .prudente- · com a Espanha; resolveu a ques
mente afastadas da 'Igreja as tão de limites entre sua pátria e 
que não se apresentarem mo- 0 Equador e a. Venezuelá. E nos 
destamente vestidas.· São Pau •. últimos anos de sua vida cele
Io escreve a Timoteo mandan- brou a convenção a propósito do 
do que este faça com ·que as Panamá. 
senhoras estejam com vestes 
ornà<las de modéstia e sobrie
dade, o que convem às se.nho
ras, (cap. 2 vers. 9 e 10). 

Após esse julgamento à luz 
dos princípios da Ig,reja pas
sou a ser estudada a maneira 

Deixando o Ministério do Ex
terior foi eleito membro do par
lamento e Ministro da Educação;· 
veiu combatê-lo ai um golpe de 
Estado que redundou em seu afas
tamento da vida pública. 

Prisão de um Jornalista ·que não aceitou a "nova ordem" 

Segundo comunicado forne.
1 

franceses fica!'hm , ,,,;sena aos 
cido em Lisboa pelo Centro de com a grande influencia·· que 
Informações "Pro Deo", Fran- os católicos cxe.rccram nos 
cisco Gay, 1mblicista francês, primeiros dias do Go~'crno de. 
conhecido no mundo inteiro Vichy, e puzeram de novo em 
corno editor de "L'Aube" o marcha sua velha máquina de 
"La Vic Catholiquo", fui preso propaganda a11t i-cat úllca. A ci
pelos nazistas e cnvi.ido para !.ada a.gência diz· (J.UO a prÓpa
um campo do com:cntraçfio. ganda auti-ckrical mais forte 

Segundo essa mesma fonte, c1nana da l"rn11C:a ocupada; que 
recusara-se o editor a aceitar os nazistas !<?m exercido pres• 
direção nazista para sua em- süo sôbre o Governo de Vichy 
prós;i . .iorualística. para dimitrnir a. influência dos 

Daseaudo 1rna:-; asserções eín catúlicos, ·e· qúc essas força:;; 
cntrcv is tas com ,pessoa:; em estào procurando frustrar . a 

·trailsJto por Portugal e proce- opo5içào qup, fortes lea{!ers ca
denLes da l•'ra.n1,a, o Centro de l tólicos'. J;l0deri.1:11n. exercer con

,_.Jnfcirma,ões .·" Pro Doo'' diz tra ee:s,i. renascença do anti. 
que m1 ,·clb,os anti - cle'ricais cleric:alisino. · .· , 

' ,• 

Elogios aos 
Numa recente sessão da ·ca

mara <le Panamá, o sr. Paulo 
Othon elogiou as .eficàcissimas 
e àbnegadissimas atividades 
que os Missionários do Ima
culado Coraçf.o de Maria rea
lizam entre os indigenas da
quela República. Declarou, ain
da que os missionários mere
ce~ toda cooperação, para fa. 
cilitar-lhes a conversão e civi
lização dos indígenas. 

Misslonórios 
cia'clo, C.i\f.'.F'., Vigário Aí)ostó
lico ele Darién. O . Presidente 
acaba de reg;ressar duma ex
cursão realizada através '·das 
Ilhas de São Braz e manifes
tou sua satisfação pela obi:a. 
que alí realizam os Missioná
rios dp Coração de Maria, e as 
Religiosas Franciscanas.· Nas 
missões do Panamá trabalham 
atualiilente 25 missionários do 
Coração de Maria. 

O Provincial da Provfncià. 
norte-americana anunciou que 
numerosos Padres e Irmãos es-de agir da Filha de Maria, che- Em 1912 reaparece no cena.rio 

gando as mestras às seguin- político: e o faz por determinação 
tes conclusões que deverão do Exmo. e Mvmo. Sr. Arce
servir de norma para as asso- bispo D. Herrera Restrepo. Essa "'1''*' 

ciadas de Pias Uniões. determinação é índice ·do cara.ter 

De maneira semelhante ex
pressou-se o Presidente do Pa
namá, em uma declaração fei
ta pessoalmente ao Exmo. e 
Revmo. Mons. José M. Pre-

· tão se.preparando para as mis
sões do Panamá. 

1. o - Obedecer, sem reser- de Suarez: assim narra o fato 
vas, e sem discussão ao Ma- seus biógrafos: 
nual. - Estando em visita ao túmulo 

2.0 - Conhecer os modelos de sua mulher Suarez recebeu 
de roupas esportes tolerados um bilhete de seu Arcebispo in
pára moças piedosas, pedindo cintando-o a reentrar na politfoa 
informaçõefli à I!'edt>,ração ou à pelo bem de sua religião. Do 
Juventude Feminina Católica cemitério mesmo e logo abaixo 
(Rua Venceslau Braz, 78 e Rua do bilhete Suarez escreveu: "ll: 
Condessa de São Joaquim, 215) lícito alguem assumir deveres que 

3.0 - Não,ceder aos impera- sabe certamente ultrapassar suas 
tivos da moela e impor a moda faculdades mentais e morais?". 
cristã, pelo exemplo, forman- Ao que o Prelado, ainda. no mes~ 
do grupos decididos a agir. mo bilhete 'respondeu: 

4.0 - Exercer benefica in- "O que não 6 lícito ê e&eU5ar-
flnência sôbre a,g companhei- se alguem ao eumprlm.ento de 
ras afim de que não sigam a seus deveres sob a: a;Iegação de 
onda de mundanismo, mas sim incapaci1ade". 
lutem contra ela. · Fiel it determinação de seu 

1 5.0 
- Em conciência uma Fi- Prel.ado, sua.rez reentrou na po

Iha de Maria deve caridosa- litica. reunindo os vários. grupos 
mente chamar a atenção das de tendência. conserva.d-Ora em 
faltosas e em caso de reinei- torno de si: fundou-se assim, a 
dência levar o fato ao conhe- Concentração· conservadora cujos 
cimento da autoridade imedia- chefes eram êle e José Vicente 
ta.mente supe.rior, na ·Pia concha. 
União. 1 (' • •h;tame te J eo 

Todas às mestras aplaucll- Quasi rmed- n · n-
cha sobe ao poder ,e Suarez fica 

ram esse movimento de reação como chefe do partido oclentan-
e reafirmaram sua incondicio- do-o rium programa. douttinal in
nal obediência aos Estatutos teirámente éatórtt:o. Como êre 
da Pia Uniã<>. dizia era obJ!iga:i;ã~ funda.mental 

· - do paii;ido "~nder a Ígreja 
A Diretoria da Federação co- onde quer ·que seus inimigos .a 

munica que a partir de setem- ata.ciuem". 
bro fará publicar na integra, Em 1-917 assume a presidência 
no seu Boletim Mensal, esses ,da Repúbllea. Stms primeiras 
circulos para Mestras de Aspi- palavras, como seus l)rllneirós 
rantes, razão pcla qual sus- atos fu:ram dirigidos à Igreja, 
pebde.rá a .remessa de Girculos cuja Coneor~ obaervou fie!l
mimeografa<los para. o Interior, :i:nente. 

'' ENCERO E .LUSTRO 

Rua 

NÃO e:dg~ effiflir~o, 
- e distrihue a cera 

Temos at1nmas varas 
u aientas na Interior. 

' ·DISTRIBUIDORES, 

~snard&.B· 
CJQa.lundada em 18S2 

2>1 de. Maio, 80-90 - Slo Jlau!tt 

pois, a 1;1ublicação d~ses as- Qila,tro grandes problemas preo
suntos no Boletim tOTnará mui- cgparam Sua.rez rogo ee inicio·: 
to mais àmpla sua divulga~ão, s. eu1tura.; a (llle&tão. soclal, a co
permitirufo que as próprias as- !&boi-ação de t.ooQs pari!.' a :reeons-. 
pirantes acompsn'hem, com-. ·trução interna. ·e a questão inter-

~NJOA 8.lO JOÃO Niº 321 e 325 -::- ·FONE: '1-2587 mais eficiência, as ~u~s que -nacional. . 
••11211!!@!!!;9!11!11!1 ___________ 11!!1!.l!!l!ltllll!!llll!l!!l!ll!!f..191!!l!Jl!l!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!l!-!!!911!1!1!1td'IIJll!jj,tk~ .. ~·-l~~'!!!!~-·~~:- -~--'~~~ .~,~~-.. = (' 
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··- -,·. T --C: cr'- - -
Critica Cinematoerafica da A. J. C•[ E v A N GEL H O . . 

Ortoátaçllo Moral doa E11118tactÍ1" • O BQM SAMARITANO 
. INIMIGO X na Metro. 

com Clark Gable e Heddy La
mar. - É a h!si:'6.ria . de um 
repórter americano <I1Ie se vê 
perseguido pela polícia secre
ta da Rússia. Cenas e diálogos 
inconvenientes e de sentido dú
bio desaconselham o filme a 
:menores. 

Cotação - Aceitavel 
edultos. 

para 

à banalidade de grande parte 
dos enredos cineuiatográficos • 
Tem o mérito de mostrar a. 
gran·de impo.rta.ncia dos f!lhos, 
como forte elemento de união 

sentada, não ehega a ser pre
judicial para o público em 

geral. 1 
Cotação - AceltavelJ 

Toda a dontl'ini. 
católica se encerr,_ 
nestes dois manda• 
mentos: Amar u. 
Deus sôbre todas 

as cousas, e ao pró
ximo · como a. nós 
mesmos. Esta pará-

bpla do bom sa-
maritano ensina • 

, OUODtCIMO DOMINGO DE.POIS DE 
, P~NTECÔSTE~ 

São Lucas, X, Z:3-37 

le, euje. alma 
mais se aproxima,. 
va d e D e n 11 do 

SERENATA PRATEADA -
Da Columbia, com Iren·ne Dun
ne e Cary Grant. - Aqui está 
um filme que foge, um pouco 

entre os esposos. Há, porém, O SENSACIONAL PROCES
um ligeiro reparo a fazer: re- SO CASILLA - Da Ufa, com 
ferimo-nos à insinuação de que Heinrich George e Jutta Frey
a. morte de um filho grande- be. - Focaliza várias fases de 
mente estimado possa, por si um processo criminal. Além de 
só, causar a diminuição do afe. uma cena de bailarinas, em
to~ conjugal. Couceito errôneo, bora rápida, o próprio assunto 
desde que esquece a razão so- do filme não o recomenda aos nos o ~odo, segun

para do o qual deve ser 
brenatural do matrimônio. menores. 
Parece-nos, contud<?, que. a fa. Qotação ......, Aceitavcl 

Naquele tempo, disse, Jesus aos seus dTtsei• 
pulos: Olt,::>sos os olhos que vêm o que vós vedes, 
Porque eu vos digo que muitos profetas e reis 
quizeram ver o que v6s vedes, e não viram, 
ouvir o que vós ouvis e não ouviram. E els que 
um doutor da . Lei levantou-se e, para tentá-lo, 
lhe disse: Mestre, que hei de eu fazer para 
possuir a vida eterna? - Disse Jesus: Que está 
escrito na Lei? Como lês tú? Respondeu o dou• 
tor e disse: Amarás ao Genhor teu Deus de ·todo 

judeus 
Entre·. 

tanto, devido ao pre, 
conceito multisecu
lar, b~seado na pri
meira apostasia, ju. 

deus e samaritanor.1 
não se falavam. To· 
das estas circuns
tâncias põem em 
evidência a carida.
de do samaritano. 
Na estrnda. de Je,ru. 
salém a J·ericõ, em 
plena Judéia, não 
cuida ele de averi
guar a nacionalida.- · 
de do seu próximo 
para auxilia-lo. Re
conhece nele aplcl· 
nas um seu irmão 
necessitado · de seu 
socorro, e, s e m 
mais,, serve-o pes
soalmente, pensan
do-The as feridas, e 

depois, na estala
gem; tomá-o às suas 

lha, pelo modo por que é apre- adultos. 

[. 

A CASA ONDE TUDO É 'MAIS BARATO 
OFERECE PREÇOS BARATfSSIMOS EM: 

RENDAS 
RENDÃS 

para toalha~ 
para alvas 

RENDAS para roquetes 
REN.DAS para sobrepeJize~ 
RENDAS de linho 
flENDAS 
RENDAS 

valencianas 
e Bordados e111 geral. 

RUA DAS PALMEIRAS, 88 a 94 - Te!. G-4070 

... ·o· Crucifixo em. mais uma f ábnca 
Dia 15 de agosto, día. con- baseada. nos sábios cnsinamen

sagrado ao triunfo de Maria tos católicos, 

A BEL'A E O MONSTRO -
Da Paramount, com P..obe.i·t 
Paige, Paul .Lukas e J. Cal
lela. - lndivJduos de péssima 
moral aprov'eitam0se da inex· 
periêncla alheia, para a con
secução de seus planos. O am
biente de terror e vingança que 
dó.mina o filme, um casamento 
coín o· fito· 'ue enganar. um dos 
contraentes, tornam a película 
restrita a pessoas do crité1;io 
formado e ·acostumados a es
petâculos cinematográficos. 

Cotação - Restrito, 

O REGRESSO DO FASTÂS
MA - Da Metro, com Frank 
Morgan. -.e. Apresenta-nos os 
apuros de uma família, cau
sados pela presumida morte 

1 

de seu chefe. Os estratagemas 

Dr. Durval Prado 
Oculista 

R. Senador P. Egídio, 15 
.Salas 513114. 14 às 17 hs .• 

Telefone 2-7313 

de Ql!9 se. r,ervem os persona
gens para línarem-se de suas 
dificuldades e o.utros pequênos 
defeitos, são atenuados pela 
comicidade do t:ilme. · · 

Pode ser visto por todos, 
Cotação - Aceitavel, 

Santíssima na sua gloriosa As- A segua·, um_ cios_ J,Jro~netâ- JE!fNIE ~ Da Fox com Vir-
<.c, , .. suÚção -ao- céu, foi o dia esco-_ rios· da fâb.iic'a eni 1igeiro iíri- gf1Üa a,1n101'e. .,... · ,i a histó

lhido pelos · proprietários da prOfl'iso lembrou algun1a:$ . pas- ria de um rigoroso pai de fa. 
fábrica de meias Lopes e Cia. 'sagens da Enciclica "Rerum mília Ql\e se vê, afinai, trans

. na I?reguczia do ó, para a Novarum ", frisando a satisfa- formado pelos expedientes de 
entronização da imagem de ção que ele si:mtia, como cató- sua nora. A rebelião dos filhos 

Jesus Crucificado nesse esta-' lico, ~e seguir na. sua fábrica, contra o pai, apesar de feita 
belecimento fabril. os conselhos do imortal Pontí- com intenção justificavel, pode 

Desde a véspera patrões e fice Leão XIII, bem como os exercer má influência sôbre as 
operários irmanados pelos desejos do Exmo. e Revmo. pessoas menos avisadas. Pelo 
mesmos sentimentos de a1e- Snr. Arcebispo Metropolitano· exposto, não se recomenda 

0 
gria e felicidade católicas, com referência à entronização · filme ,a crianças e adolescentes 
trabalharam com ardor nos de Jesus nas fábricas· e ofici- Cotação - Aceit.avel para 
preparativos para a solenidade, nas. Para terminar o Revmo. adultos. 
em que Jesus Cristo crucifi- Pároco Pe. Helâdio, explicou 
cado iria ser colocado nas pa-, o fundamento daqaela festa, 
redes· da fábrica afim de ser- mostrando como Jesus reinàn
vir de modelo a todos que do nas ·fábricas vem fazer a 
nessa casa labÜtam. união do Capital, e do Traba-

À cerimunla esteve presen- lho, isto é do patrão e do ope
te .gran<le número de pessoas, ráirio quasi sempre inimigos, 
.os proprietários e saas exmas. quando afastados da Igreja. 
famfüas, todos os operár-ios e Com o hino nacional vibran-
,o povo em ge.ral. temente cantado por todos os 

O Revmo . .Pároco Pe. Helá- presentes, seguido de vivas e 
dio Cor-r.êia ·Laur.ini, prindpfou pal:mas, encerro.u-se a cerimô
a solenidadei benzendo o artfs- nia no escritório, passando fo. 
tico · crucifixo colocado no lu- dos às demais secqões da gran. 
gar de ho'iira do escritório. de fábrica de me:ias, em nú-

Terminada a benção, wn mero de seis (ô), sendo em 
grtipo ~e operários entoou O cada uma colocado um cruci
" Cristus Vincit". Em segllida, fi::rn. 
falou uma· operá.ria enalteceu- Terminando o ato toi servi
do a orientatão dada à fábrica do aos presentes uma lauta 
pelos diretores, o!'ientação essa mesa de doces e refrescos. 

A. NOIVA DO LEGION.iiRIO 
Da Ital-Film, com Mário 

Ferrari. - É o romance de 
uma jov:em, filha de operários 
a quem dois amigos, uni rico'. 
e outro pobre, preten<liam pa
ra . esposa. Certas passagens 
inconvenientes, bem como a 
possibilidade de o assunto pro
duzir certas dúvidas tornam o 
filme' tles~onselhado aos me
nores. 

Cotação - Ace1tave1 para 
aduUos. 

PRIMEIRO R(}MANCE. 
Da Art-Films, com Edith Fel
lows. :__ É o romance de uma 
jovem que, afastada da vi<la so
cial, vê de uma hora para ou-

e amor para com o 
próximo, afüil de· 

que ele se enqua: 
dre dentro do pré- . 
ceito divino. De in
dústria escolhe Je
sus os tres perso
nagens: um sacerdo. 
te, .. um levita e um 

sa.maritano. Os dois 
. primeiros nada de 
extraordinário f a • 

riam, <easo cuidas
sem, caridosamente, 
da infeliz vítima 
dos malfeitores. 
Cumpririam apenas 
o próprio, dever. Ho

mens de Deus, mais 
que o comum dos 
mortais, devem se 
assemelhar ao Altís-

. o teu o:iração, com toda a tua alma, com todaa 
.11s. tuas forças, C011'.l todo o teu e·i,tendimento, e 
ao próximo como a ti mesmo, Disse-lhe então 
J:esus: Respondeste bem; observa Isto ·e viverás. 
- Eie1 porém, que1-endo justificar-se, disse a 
Jesus: E quem ê o meu próximo? -,- E Jesus, 

· tomando a palavra, disse: "Certo homem descia 
de Jerusalém para Jericó, e caiu em poder doir' 
'ladrões ·1que o despojaram; cobriram-nó de cha
gas, é depois se retiraram, deixando-o · quasi 
morto. Ora, aconteceu passar pelo mesmo cami• 
nho um sacerdote que'; tendo-o viste, passou • 

. além. Igualmente um· l~v,ta, chegando perto des• 
se lugar, tambem o vlu,~é passou além. - Mas um 
samaritano que por aí passava, chegou onde ele 
estava, e, vendo-o, moveu-se à compaixão. Apro
ximou-se pois, atou-Lhe as feridas, derramando 
óleo e vinho sôbre elas;· depois, colocando-o sô• 
bre a sua cavalgadura, o leV1ou a uma estalagem 
e teve cuidado dele. - No dia seguinte, tirou 
dois dinheiros e, entregando-os ao estalajaderro, 
disse-lhe: Te~ cuidado dele, e tudo quanto gas
tares de mais, eu te pagarei quando voltar, Qual 
destes três te parece ,o .próximo djiiquele que 
caiu em poder dos ladrões? - O que usou de 
misericórdia, respondeu o doutor. - Então lhe 
disse Jesus: Pois vai., e . faze o mesmo. 

expensas. Assim 
deve ser nossa cari
dade. Tratar bem 
aos nossos amigos 

simo, que faz surgir . - disse-o o Mes-
seu sol sôbre bons e máus. Neste quadro, pois, tre - é cousa que até os 'pagãos fazem. A nós, 
seu ego ismo serve apenas para salientar. a· católicos, cabe-nos o amor de todos os homens. 
bondade do samaritano. Este, por sua vez, Com as precauções exigidas par.a salvaguar-
como todos os seus ·patrícios, era, entre . os dar a Fé em nós e nos 'nossos irmãos e dentro 
judeus, tido por pecador públ!co. Pois, como das proporções estabelecidas pelas relações 
é sabido, a Samaria, quando do Chísma das ~!]Jurais e sobrenat11rais cumpre-nos ver em 
tres tribus, forçada por Jeroboam, apostatou · todos·. os homens, através do invólucro mate
d.a verdadeira religião, e caiu na Idolatria. O rial e d.as deficiências Iiumanas, a imagem de 
que não b,nPediu, passaqos ,s,écu!os,. h~uvesse, . : : J?.eus que .os faz ,membros de uma família 
entre os samaritanos, gente humilde .de boa ii'estinada à. glória, junto ao Pai Celeste. 

tra os seus predicados serem I FANTASIA - Aceitavel pa
pos tos em evidência. O enredo r1=- a~ultos, pela Legião dá De
e as cenas apresentam certos cencia. 

RESTRÍTO -· Pode ser visto 
só por pessoas de criterio for. 
mado. 

MAU inconven!entes qu_e desaconse- NOTA IMPORTANTE 
lham o filme a cnanças e ado- Tendo a Associação ' dos Jor- público. 
lescentes. nallstas Católicos transf.erido a 

Vedado a qualauer 

. Cotação - ACettaVel para. sua sede social para a Rua 
adultos. Quintin,o· Bocaiuva, 176, sala 

1
, A 

PRóXIMOS F'ILMES Es'petáculos roga, a todos os' 
415, a Orientação Moral dos ~ 

. interessados na cotação moral 
. AVES SEM NINHO - Filme de filmes, a fineza de aguardar 

prejudicial a crianças e ado- [ para breve O nov,o número te- , 
lescentes. - Cotação: Aceita- lefônico que se farã publica·r. 
vel para adultos, pela ·" A 
União", do Rio de Janeiro: 

UMA NOITE NO RIO 
•.rrajes inconvenientes, frases 
de sentido dúbio, cenas de in
timidade. - Cotação: Restrito, 
pel~ "El Pueblo", de Buenos 
Aires. 

RUAS DO lJRf.lílNTE 
Aceitavel para adultos, pela 
Legião <la Decência. 
, A SECRE'l'ÃRIA DE ANDY 

HARDY - Aceitavel, pela Le
gião da Decência. 

POR PARTIDAS DOBRA
DAS - Aceitavel, pela Legião 
da Decência. 

COTAÇÕESt 

BOM - Pode ser assistido por 
todos, com proveito moral. 

BOM PARA ADULTOS - Po
de trazer proveito moral tão oo
mente para adultos. 

ACEITAVEL - Embora. sem 
proveito moral, pode sei- visto 
por todos. 

ACEITAVEL MENOS PARA 
CRIANÇAS - Idem. Pode ser 
visto por adolescentes e 'adultos. 

ACEITAVEL PARA· 
TOS -.Idem. 
tão somente 

-

ADVOGADOS 

Dr. :Vicente Melillo 
Praça da Sé, 23 - 2.0 andar 

Sala 2l5 

lndicadO, ProfiSSlonal DENTISTAS 
Arnaldo Barthoiomeu 

Cirurgião-Dentista, - Ra.diologisfà 
Pela Escola de Farmácia e Odon
tologia, de São P.au:Io - Clínica 
Dentária em geral - Raios X -
Diatermia - Infra-vermelho -
Coagulação - Tram-iluminação 
- Vitalidade pulpar, etc. -
Trabalhos por c.artão, hora ou 
orçamentos .. - R. Martim Fra:ir.
clsco, 97 - ·Tel. 5-547~ - s. Paulo. 

Dr. Plinio C-orrêa de 
Olivéira 

Bua Qaintino Bee.am.~, 176 - 3.0 

sala, 323 -'- T~. 2~76 

Dr. CarlOS'I Mome$ de 
:Andrade 

Rua J3enjamm Constant, 28 -
4~ anilar - Sâla 38 - T-el, 2-1-!186 

Wz .Gonza~ ~~yha 
eam~ 

Joviano Telles 

J. N. 
-e!..... 
Cesar 

Advoga.dos 
Lessa 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

Clínica geral e moléstias de 
senhoras 

:Cons.: R. Libero Badar.ó, 137 -
4.0 andar - Telefone, 2-2270. =============: :-Res.: Rua. Tomé de Souza, 55 

MÉDICOS Tél. 5-0565 

Lar.go aa Misericórdia, n. 0 23 
. Sala 904 

Dr. Gil Ceiidônio Dr. Barbosa de Barros 
Partes - Moléstias de Senhw Cimrg:ia - Moléstias de se11,horas 

Q}Jlll'ações . Cens.: Rua Senador Feijó, 205 
Residência: - R. Albu11uerqne .2.0 andar - Prédfo Itfflluei·ê -
Lizls, 902 - Tel. 5-4Hi6 - Oón- Tel. z .. t74l. _.:. Res.: Tel. 7-'1268. 
snltório: - Rua. Ma,rconi, 3.4 ~. ·coasulte.s: · das io às 11 e das 

6.0 andar - Tel. 4-BS~. 14 às 1'7 horas. -- Sábados, das 
10 às 11 heras. 

A~ D.r. Vicente de P-ttule 

. Dr. Celestino Bourroul 
Res.: Largo São Paulo, 8 -
Tel. 2-2622 - Cons.: Rua 7 de 
Abril, 235 - Das 3 'às 5 horas. 

RAIOS X 

Dr. J. · M. CabelJo Campos 
M:BDICO RADIOLOGISTA 

Rádio - Diagnóstico Exames 
Ralliológicos a domicilio 

Cons,.: Rua Marconi, 94 (Edifício 
Pasteur) - 2.0 and. - Tel. 4-0655. 
Res.: R. Tupi, 593 Tel. 5-4941 

S. PAULO . 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

·(Pàlaeétie ~~a) - Praça· r Melillo Dr. Camargo Andrade 
ita:Sé,':i'ir- l,o=:~ - &la 103-'f J>root. de Higiene do Colégio Doenças de Senhoras - Partos Dr. José E. de Paula Assis 

Tel. ~. ·1 lJniversitãr.i!> · · · ·· O~raç~ - ·· Adjunto da Santa c~a - Ope-

HOMEOPATIA 
Dr. Rezende Filho 

Cons.: Rua Sena'Clor Feijó, 205, 
7.0 andar - Tel. 2-0839. - Das 
15 às 18 horas. - Res.: Rua 
Castro Alves, 597 - Tel. 7-816'7 

ENGENHEIROS 
Amador Cintra do Prado 

Engenheiro . Arquitéto 

Arquitetura religiosa, .. colégios, 
residências coletivas - R. Libero 

Badaró, 461 - S. P9tulo º 

CONSTRUTORES 

Affonso Butti 
• 1 l Difttor do Sanat6:no "1JUa .J?a Benefh::ência. Portuguesa e da ~ e tratamento das molés-

Dr. .Ji!.ranclsee P. Reimão Mascote" -~ de . São Pau:lo . ..:.. tias de ouvido, nariz e ·ga;rga;nta. 

IH_1...._..,,:....__ · eori..-: B. Kareoni, 34 - 6.0 ami.: oóns.: R. Senador F~ijó, 205. Cons.: Rua 7 de Abril, 325 Perito CoIUJtrutor 
OUUl ... ~ · Apart.o 63 - Tel. 4-~ • ..:... 'Fe:l. 2•2'7:41. - Dás 14 às 18 hs. 1.~ andar'- Apto. t r {das 14. Estudos .r- Projétós ~amentos 

&a,~<t~, ~Jl4·'- 1,e andar. ~-: Av. Agua ~ranca, ·95 - :~ R. Rafael de Barros, 4ã7 às 17 horas).-:- Tel, ·477651 . Construç~s. 
.~:~;=~-~~ . . •. ii-wi · · . . ..... ~i; 74~. . l. ~ ~~2433.. ·;M. Glet~Ó-,~~-~ 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutoracto da Fa
culdade de Farmácia e Odonto
logia de São Paulo. - Cirurgião 
Dentista. diplomado em 1914. -
Ex-dentista do Liceu Coração de 
Jesus. - Especialidades: Pivots, 
Corô.as, Pontes, Dentaduras ana
tôniicas e sem abobada p,aJ.atina. · 
Consult'às da&· 8 às 12 e das 14 
às 19 horas. -,. Cons.: R. Direita, 
ri.O 64 ·..:.; · 2.0 andar, sala 7-7A. 
Res.: M. _Barão. de ;E'iracicaba, 4!/9 

. · S..PAULO 

T O. O O e_ A T ó L I C O 
eleve ler o 

~"'- z.; §. ~.A-:~-./! A..!i"J' .~.·~ 

' ·! 
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• . . 
· FRA<:OS e 
AN!MICOS 

l'O'M~M 

Vinho Crnnsatadn 
"SIL VEÍRA" 

]~ ·~~ 
Grande, T<mico 

D.ESAS'fRE DE· 
AVIAÇÃO 

, aviãG P·.P.~PBD. pertencente 
il, Paúàir do Brasil sofreu uín 
grave acidente, rió qual pci'eceràm 
a pessoas. . 

Dlà 18, o referido avifo pro
cedia a travessia regular entre 
Porto Alegre e Rio de Janeu·o, 
(lllr.'l.lldO nas proximidades de S[io 
Paulo deL'{OU de se comunicar 
'1Clo telégrafo. 

a 
,,· . _:;·;\;.:.: ,· 

Liça um decreto-lei designando o 
sr. Vasco Leitão da. Cunha, para. 

1 responder pelo expediente do 
Ministério durante as ausências 
do titular efetivo, muüstro Fran
cisco de Campos. 

• Na mesma data, na. pasta 
da Agricultura foram a.ssii1ados 
outros decretos aütoriÍ.:ando Ni-
colau Prioli a pesquizar carvão 
no município de Tieté e a José 
Firminó de Morais a pesqüiza1· 
jazidas de rochas' betuminosas cm 
Tremcmbé, Estado de S. i':iulo. 

O fato causo apreensiva . es- 0 Por decreto assinado na pas
tranheza e imediatamente come- ta da. Guerra foi aposeritàdo no 
çaram os aviões do exército a dar cargo de Ministro do Supremo 
buscas. Tribunal Militar o general Fran-

Depois de muitas ~quias o cisco Ramos de AncÍr.áde Neves. 

&&BIIRi'W 

BRASIL 
As últimas homenagens que 

serão prestadas aos dois ilusti:ci: 
militàtes bràsi:leiroR térão a J'itc
sénça das missões pàraguiai e 
argentina, que virão ao nosso 

8 
... ,_ 

. 
N otí cia-s 
,do.. B r.as i .l 

pais assistir os festejos comemo- l VISITA _ Estão no Rio de 
rativos do "Dia da Patria". Janeiro tratando de problé-

1 
mas admu1istr~tivos, Ô Sr. Fer

NOTíCIAS MILITARES nando Costa, Interventor Fede-
. ral no :[\:stado de São Paulo e 

Comemora-se amanhã dia 25, o Dr. Benedito Valadares, gover-
o "Dia do Soldado". Inúmiras nador de Minas Gerais. 
solenidades· assinalarão â dita. 
A Uriiãb Católica dos Militares 
fará celebrar no Convento de 
Saüto Antonio, uma iviissa sole
ne, que contará cdm a assistên~ 
eia d.as alta.s autoridades civis e 
milita1:es. 

2 INAUGURAÇÃO - Foi so-
lenemente inaugurada dia 16 

em São Paulo, a Feira Nacional 
de Indústria, no Parque da Agua 
Branca. P.P.-PBD, foi encontrado caido Outro decreto no1~é-ou para subs

numài ·mata da Cantareira, tendo tituí-lo o general ·Manoel Rabelo, 
sido âvístado pelo maJjor Julio ex-Interventor Federal rio Es-

. • 19 ' · 3 FALECIMENTO - . Faieceu Américo dos Reis, no dm ª tado de São Paulo-. • Revestiu-se de grande brilho 
tarde. o juramento à bandeira, dos tll'os nà Capital da RePübl!ca 0 

r.::nediatmnentc seguiraiü. para I A. d , t d G .,.a f . de guerra dií capital butldeiran- Sr. Antonio Prl\do Lope$, ex-
o local indicado as autó1·iclades • . m ª na pa~ ª ª _uci. . 01 · · presidente de Minas Gerais e re-
. , ,l~.smado um clccrcto-lc1, cxtm- Le. pi'esci1tàntc deste E!iti1do e do 
cornpc:cn~cs com 0

" rcc_urs?s de I guindo a Inspetoria de Engcnha- .Pa""'. na cxliÍ1ta camara de Dc-
cmcrgencia que o caso cxlg;rn. 1 ·. d E . ·t o· O J'onialista I_3cl'1°, .. ,1 r_io· de -· . . . , na o nosso • xcrci o. . " • , 

Fot \•cnflC'ada a morlc de 8 ! Souza, pronunctara dlá 25, uma ! putadoa. 
·p•Aroa:J, toda a, tripuluçá~, me- . _ . , .. · . . . conferência $ubordinada ào ti- 1 . .. ; , , · 

nos o moço ~º- b0rdo, Da~id No- • Por dcc;rel~-1; 1 as:smado, ~ia' tulo: "A vida e a obra do gran:dc: 4 EXTI:\'ÇI\O - Po~· decreto 
.,_,ale, e de varios passageiros. paSta da Educaçao . foi abctto soldado patrono do Exército O : assinado pelo Presidente do 

Ent-re os fe!·idos contam~se 4 u_m_ crédito especial. par_a ª aqui- Màrechàl Duque de Caxias·,.' ! Uruguai,'1oi extinto o consulado 
I~ssoas, duas em estado grave siç_ao ~~ o~Jetos escolludo~ ~elas , 1 deste pais, em Niteroi, capital 
e a.s demais sem perigo de vida. duetol!as aos Museus Historico e Seguiu pàra a capital da I do Estado de Rio de Janeiro. 
:0:isid Nova!c nada sofreu no e Imper~l . e quadros de gtaudc , Répúbllca afim dé tratar de as- ; · 
acidente. valor h1Storlco, de autona de 1 suntos ligados ao de I d I 5 CANCELAMENTO . Em 

D bret F'ranz e Taunay. . ,sempen 10 0 
1 Bntre os mortos figuravam os e • . cargo que ocupa, o Sr. Cornan- reunião celebrada dia 20 no 

pfofcssores Arí de Abreu Lima e . . . · dante da 2.ª Região Militar, o Rio de aJneiro o. Departamento 
}\citas Càstro, respectivamente : • Por decreto-lei a5:5mado dia i general a.Murici.o Cardoso; de Imprensa e Propaganda resol-
reitor e diretor da Universidade 2º foi altera,do O cmdito orça- 1 · veu cancelar a penalidade im-
0 do. Faculdade de Mediei.na . de rnentário destinado à construção S . 1 t . . 

· de rodovias nos Estados de Pa- • era so enemen e maugura-. posta recentemente ao "Correio 
J•orto Alegre. raná e Santa Catarina. do dia. 28 . na Capit~l- ~e~eral, 1 Paulistano", desta c_apital, _ que 

l{omenageando a memória o novo edtf1c10 do Mm1Steno da I deixou de circular por 48 horas. 
destes professores a Universidàdc Guerra. O ato contará com a 1 de são Paulo deixou de funcio- • Por decreto-lei da mesma preS?nça do Sr. Presidente dá 

6 
ANIVERSARIO _ A pàssa-

d .. 20 data foram . creados 20 lugares Re bli lt te t d nar no ia. . pu. ca e a as pa n es o gem de mais mn aniversário 
de datilógrafos foram creados Exército. da Ful1dação dos Cursos Jurídicos 

COMPRA-SE Departamento Administrativo do 
Serviço Públicó. • 0 Supremo Trilfariàl Militar no Brasil, foi comemorada - dia 

OU-RO 
e PRATA de qüalqüer es
pécie. Antes de vender seu 
OURO é de seu próprio in
terêsse consultar os nossos 
preços. Avaliações gratis. 
Também compro prata, den
taduras e ouro baixo. Rua 
São Bento, 549, 1.0 andar -
sala 6, próximo ao largo São 
Bento. - São Paulo. 

fESTEJOS DO .. . . . ' ~, ... . 
7 HE SETEMBRO 

O "Dia clil. Pãtria" será come
morado este aito côm excecio
nais festejo$. em tódo º· pais. 

O Minlstfi.-io da. Guein. vem 
organiz:indo clcsde já programas 
das solenes homellágen.s, que em 
todos os Esta.dos se prestarão ao 
aniversáiio da nossa emancipa
ção política. 

Vá4'ios países enviarão missõell 
&spéciá.is pára. particíp!ir , dos fes
tejos. Pa.. Argentina virá o pró
pno núnistro dá Guerra, general 
Juan Plerrestegui, ~mpa.nbido 
do chefe do Estado Maior e do 
comânc1íi.rità da É$cÓla. Milit:Ír 
portenhà. 

. A. Missão Pâ.ràgualií. _é com1xis
ta. de 117 cadetes da Escola Mi
litar, comandados pelo coronel 
Alldré Asileiras. 

o Foi assinado dia 20 . um .de
creto-lei suprimindo a 19.ª· Ca
deira da Escola Nacional de 
Agronomia.. 

HOMENAGEM AOS 
MARECHAIS IJEODÓJÍO 

E HERMES DA 
FONSECA 

Numerosa comissão de oficíais 
do Exército, da Marinha de Guer
ra, da Pollciâ Militai·, Corpo de 
Bon1beiros, auxiliada i)Or elemen
tos civis de destaque e com o 
apoio de altas autoricfades fédé
rai3, levaran:i a efeito . dia 23 do 
c9rrénte, datá dá inort-e de Ma
noel Deodoro da Fonseca, Jl.1.a
rcchàl do Imperio e generà:Iissilno 
da República., .e fàrão reàlizâr no 
dia 9 de setembro data da mórte 
do Màrechal Hern1es. RoCÍrigÚes 
da Fonseca, que e:xerceú o . mi
riistérlo d.a Guerra e à presidên
ci4 da República, grandes ?tiâ.ni
festações à memória desses i!Ul!
tres chefes do Exército, cóm a 
celebraçãio de missa solene à.s 
10 horas daqueles diàs, ná Igrcjá 
de Santa Cruz dos Militilres, sen
do celebrante s. Excia. Revma . 
P. Mamede. 

• . . . . · . 11, em São Paulo. 
.conf1rmpú a sentençà de 1.ª in.s-
tã.nél.a que absolveu o ex-tenente 
Silo Meireles, do crime de d(ser- 7 tcoNOMIA - Deviclo à fál

ta de combtistive1 a Comisção. 
são de Rácionamento de aiguns 

• Passou por São Paulo, sen- Estad~s ~stá unporicfo resti·ições 
d<;> alvo de inúmeras _rnànifes~a- [ ao transito de alguns veículos. 
ções, o Sr. genetal Horta Bai·-
bosâ, chefe da Cmnissão Con~- 1 8 CENTENÁRIO - O prilncu·o 
trutora das E'>tradas de Ferro centenário do nascimento do 
do ·sul do pais. poeta fluminense Fagundes Va-

rela foi comemorado em todo o 
o A 4.ª Circunscrição de Re- pais, principalmente em S. Paulo, 
crutamento, c::nn séde riesta ca-, no dia 17, quando foi rcstabelc
pital elabora o programa da ,; Se- cida na Faculdade dé Direito a 
inána. do Serviço Milit:ar"', íns- placa comemorativa de sua pas
tituida. pelo decreto-lei 1.187 de sagcm por este estabelecimento 
2 de Abril de 1939. de ensino. 

A GUERI{A na. á. q_ úedá de Odêssa. Qúé pro
vii. vellnente seria defendÍdó. casá 

Todas as atenções ci;tã.0 vol- por casá, e o cct'co éOrripleto do 
tadas para a campanha da Rússia exército russo que se retira, ou 
onde se déseürolam agora os o completo sucesso da retu·ada 
mais iniportarites combates. Fora promovida. pelo marechàl Budie

Jorge V! umá -cai-tá. dó presidente 
Roosevelt. Espera-se que o sr. 
Cliurchill forneçà mái9res détâ
lhes dâ entrevista na próxül'l.a 
sessão da Camára dos Comuns. 
. o c~efe do govci-no ainerfua-no 
deciarou, ào dcsembàrciir nos 
Estados Unidos, que a declàra
ção dós cfois governos não a.pro, 
xiliiarri ~Is os Estàdos Unidí'a 
da guerra. 

Assisth'ám à cónferênciâ. vários 
estadistas ingleses e americanós 
àlém do sr. Henri Hopkins que 
pronioveu o encontro. 

Seguiú pai·a ós ~stàdos Uriidos 
depois dâ conferéilciá Lord Beã
verbrook, ministro dos Abasteci
mentos da I11g'laterra. 

Informa-se tambem qu~ os __ sr,s. 
Chútchill e Roosevelt erivirifam 
uma caii:á ào chefe do governo 
•usso, propotldo-lhe mnà coh
ss:)rência das três nacões o que 
foi aceito. Représeniará a In
glaterra nessa reunião o major 
Anthóny Edcn. 

o MAtifucí-íA.L Pf:;TAÍN 

Depois rlc seu disctu·i;o 11.0 ra
dio, no qual o Marechal Péiain 
cútrcgO\l vjrtuaimenle o poder 
ao almirante Darlai1, continuou 
o Marechal a se ap'roxiliiii.r caclà 
vez mais da franca_ colaboração 
com a Alem.anha. Coiúcçaro.m a 
aparecer j:í, a.s medidas drásti~s 
anunciadas pelo Marechal ·3111 seu 
discurse, procurando a t-0do cus
to abafar a opmiao francesa, 
que como êle mesmo confessa é 
apesar de tudo contrária ao seu 
góvcr1ió. 

Ainda quarta-feira tornou a 
discutsa:r o Mal'cchal i·eo:fil·iíía.n:do 
seu propósito de não só mauter 
a ordem com medidas severas co-
1110 tàmbem obter· o '' concurso 
cordial do pais,,. 

O almira-nte Darlan logó após 
sua nomeação a ditador virtual 
.da. França dirigiu-se para Paris 
afim de i::imferenciàr- coin as au
toí-idàdes alemãs. . 

A SITUAÇÃO NIIjb
AMERICANA 

Agravou-se novamente a s·i- , 
ttiàçâo entre os Estados Unidos 
e o Japão com a proibição de 
ohtràdà. cm portos nipôüicos do 
n:avio "President Coolid~·c ". que 
devcri.a. repati·iár cêrca cie 100 
súditos ari1crícanos. 

Aléíú disso, foi publicado Liiü 
decreto &s1:ícciál uúpedirido qual
qúcr estríirigcíi·o do deíxrir o país 
sem Jicençà espccía1, e caso ela 
seJií. conêeô,ida,. Ó itih~rá1iq e O 
portÓ de. ériiii#que serão fLxàd6.s 
pelas .âmoridades japonesas. 

os Ii:stàcíos unidos tozriâtam a 
defésá. . dos . c:iti:ái'lgeií:os residentes 
~o' JápÍÍ.o eriv~ndo Unia nota de 
prçtêst,Ô cítie nâó foi respónctidá. 

o Já.'pão, por· i;uâ. vez, corisi
deta côuh-ã.i-ia aos ~ús mtéres
.scs à rciailzação da conÚrênéiil 
da, Ruil6la cont â Inglaterra e 
os Es'tàdós Unidos, proposta pelô/í 
chefes de governo elos dois últi~ 
mos paises. . 

As relações se agrâvaiii, assiln, 
rioYâJ'ncnte, tendo à opinião pú
blice. ãmei'iéâha pédido á àdop
ç.ão de represáliàs a essas atitudes 
de manifesta hostilidade do Ja
pão aos Estâdos Unidos. 

Sífilis 
R~umot"ismô· - . . . 
:Feridos em g~ral? 

«ELIXfR DE 
NOGUEIRA» 

Milhues de cur~dos 

trál situádo 110 ooraf.,ãÓ de &· 
·v.a.ua. 

4 ACó&DO -
russo e inglês 

acôrdo comerciaL 

Os_ governos 
firmáíam ilin 

5 COURAÇADO - Noticia-se 
(Ítié o couraçado "Võl'i Tir• 

pitz,, sàíti de sua base é â.chà.-se 
01:ieràndo contra. a inglátérta. 

6 TÉN'Í'Á'Í'ivA".'.:- tr~ P.~".' 
trulh.a britânica. tentou de

sembarcar na costa francesa com 
lanchâs a motor. 

7 NOTÁ .. - Foi _e.nviada uma. 
nota anglo~soviética ao gó

verlio do Irã pedindo a retiradit 
de 80 pôr , cento . dos alemães re• 
sicléntes :nêsse país. . 

'8' . ~Oli~ "7E#!~~Il0N' - . 
. MoÍ'l'cti na _Iiíglàté-1".i"a . Lord 

Wellu1gdon que l1á po_uco tempo 

esteve no Brasil cofri a. mk;:;ãó: 
britânica, 

9 COMÀNDO_ - O g<:1iili·al Ca~ 
troux assumiu o comando dé 

todas. as tropàs dÓ govei-110 d~ 
Vichí na Síria e no Libano. 

10 SUP.RIMibOS .. __:_ Foram 
suprimidos l)e!o Ma.'"Ceh.al 

Pétaiii os rendíd1entos dos an~ 
tigos parlamentares franceses, 

f j SMOLENSK - Os russos 
anunciaram que a cidade 

de Smolensk !oi evacuada pelás 
suas tropas. 

12 CAMPÀNlíÁ _; Foi inicia
da em Lisboa uma campa-

nha contra o ruido. 

13 VIS:ITA - 0 duque ae 
Kéfit visítóil ó Cánactâ. 

i 4 '\'OLTA - A imperatriz da 
Etiopia já se acha a cti• 

minh'o de Adls-Abebâ; 

Ci{ÜÍEIRO 
BRASIL 

DO 

Tosses, bronquite, âsma e 
moléstiâs das viàs resplra
tõriàs, os Srs. Médiéós. re
ccitâm o Xarope CRUZEI, 
RO ÔO BRÀSIL; não pro
t~la a .. doe,nçâ, . combati () 
mal. Em todaa. ilS fàrmâciàs 
e drogariá~. -=. lab. "VUG", 
câixá pdstá-1: 2175. 

SCIENTIFICAMENTB 

AS SÜ.Ü ríâil>AS DECRETOS - LElS 
ASSINADOS 

O Sr. Presidente da República 
amtnou dia 19 na pasta da Jus-

Para assistirem a essa mahl
festação de apreço aos dois Ma
rechais republicanos, foram con
vidados o Sr. Presidente da Ré
pú_blica., os Ministros de Estado 
ê àltas autoridades. 

Além dessas manifestações ~~
ligiosas, haverá outras, de cài:a
ter cívico. 

dâ frente russa nadà há\ de ln- ny. 
teressante ª registrar e mesmo , , ... , -4'' N º t f º i ª s • Poma,:la seccativa São Sebastião 
nêsse "!r9nt" o avanço, alemão IA E~TREVISTA. CHUR-

1 
,. combate scientilicairiJn'1e. toda e 

progride rrentanierite sen1 ~ai~_s CHlLL • RÔO,~EVtLT ' do M u.· . ri d O qualquer afleccào cutaneo como 
aquefa espetacular "blitzkneg sejam: Feridas ein geral. Ulé:eiàs. 

Chagas antigas. Eézemas. Erysipela. 
~»:Y.:+:+:•:.::.x+.~•:~:+::•::+::.::+:~.::+::+::•:,.;:•::+::+::•:,.;:+::+::+::•::•::+::+::•::•::•::+::•::+::+::+:~l cóm que O "fuehrer" já acoSt u- Depois de \'.,_nos dias de mis- Frieiras. Rachas nos pés e nos SENO; 

~, ~, mara o mundo. t · · b •· ál . Espil)has. Hemonoid!'s, Queimcidu-

·l,
1.,,::1'· •• os· .... M··. 'h.LHO'R·E· s P.R· Eço·s· ',,Áit:,_ eno, sou e-se aJ.l11 que o sr. 1 FELICI'I.'A.·(·_,·o·.;E';s - o '·ma- . . . . .~ n T.. Esta. semana o niãior resúlta.do Winstón Cl'itti:éh111 sá:íu dá ln- ras. Erupeões. pie.adas de mosqÚttl)\ 

• · ·· 'd. · U · · · l t " G ~- f 1· ·t e insectos venenosos, ,. • alemao foi consegui o na era- o-Jâteh-a a bordo do coura· cado 1a ma an i e ic1 ou os 1 · E A.MELHOR QUÀLJDADE i~ nià, onde o exército russp bateu :':Príncipe d<,_ Gales '.'e tránsffrlti- si·s. Winswtt: Ch réhiU e Fran- f ~ 
l!' 'it' em retirada., ciesti~iindo tudo nas se em alto-tnàr a bordo do hiate klin Roosev,elt pela d~claração · ' ... ··· · · · ... · ,. "' ·· ... 
'- Presunto e Frios ·- Vinhos Finos, ;:; cidades (jlic abandono.vam. No "PÓtomàe" onéi~ o <>6uardavii._ ó conj1,mt,ii,, [JO~ _sei" pà súá opinião SAO SEBASTIAO 
),~: Frutas, Biscoutos e Bombons !:\ entanto, as cidades russas mais pi-bsldenié RSosev~1t '1.11, os dois um triunfo do espirüó úãcifistà. stcp'!llVA .. A!'~I ~>,d~r;_A)!IA 

t . . .•. importantes da regi8o, . isto é, cs· tad· 'ft.· ·.... oo·nr·er· "nc·iaram sobr·e· mm:.' .· -. so,_ .•• ~_-º.· ,,t>f N~·-Zt,.R· B.· tM f ·' Generos A imcnticios _;~. eKim_·evpoedeºr· dedssosà, vce __ ormentlrtlhuoasm, all.piensdaar ª sit;;;o e ter;ihá.rairi por fa- 2 VÍSITÂS -::- Nó~l~!à-sé qtii\ 
~- .T os duques de Windsor visita-~· E.MPORIO Mo·N', TEN. EG.RO :.: da.·' u'1t1·ma· en·co·n· tr·ar-se· .c·o· 111p·1e- zer timà. deciarà!)ão conjunta "·· ·-·· É. 't"., u ··d·· · 
i•.i . • . . ;:; tamente ceréàda pelo exército 1'eá.fir$\l1dó a!Í razões poújue ÍÍ, rao os S ad.os m os. .... -· 

• Ruà Av;üstà, 1.559 (Esq. Jt Lub: Coélho) - Fone 7.0035 ;:; ma;gial', apoiado pela. artilllária, ·:tpgla~i:a é ~s Eis~ós,: 'Ôriidos j :tx~~ÇS~O_ -_ :fuxp_iodiú vio- ' . . . ' . 

. :ME: . ! hrnf . : A .. R; '1' A ·-A· VENI·,n· .·: Á: } a~ã. . . . . ' .. · ... comlar~;,i:mf 1),I liAlde~~ª· --~Cdle- .. l_enta bompa .. no_ pa.l"Cfl!!'l, c~n:-: ,------------
D.: 

1 
.t,.. '..,' As ope~~Õ% ~o . exfroito do ç . ~,_,, . o.. . . a. V'i'~O.. !naJD;f ,., ~: =~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;~--~-~-g·~--;· ;· ;;;;;;;;; 

·-~ ar.i~d~. LrÍÍz. AntÕnio, 2.098 - (Em 1il?el'lti à:~ F.eich.:P!l~-~oni..se .. _~cen-jmeri.t .'\}tl'*! nos.,.rá:11.os.üig_~ -·~ 
... .,.. ~ ti:ti,i' pijnelM!njmlf.é,,E\m ~µi, P,On- ~~yes ._da vru~a, ~: sr.'; _qhuréhi,ll . • ' - . CAUT:m,AS DO .~Iô~.TÊ.~frfu §obbthtd 

-~~ -=-~~<j~~-~~;~me:.;: 7
:
54~3 

. -~ ~Jj .rt:~:i~tn:1 dí~(:;b i~:Jt;ii à1nlJ~ .. ~te: ~e r~,- o ur u __ JOIAS USÍDÁS É BRILHL~TES ~ 
v.u.eu,o u~ru · :+: i at;âqtk . fµjlâiidés 1~_ ,rêglão . ~- . ~t- ,cl~chil,J f9i ,'1~-Ae. _ . Compro pagando os mêlhoréé ore9011 

'MANTÉIGA "BANDÊÍRANTE~' E! do~ tàiôs ~iptis_ e)/41pgtt.,, .· ~~deL~fiii,té~~ ~ _y_olt~,Ruii Âlvares·Ptht.ê'~- ,,lii;·n .. ·e'' 1· .,. "·º ~-""· a.,,.. c·'À'. º ....... 
,
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oAAÇÂ~. PÊLO coNG~E_a. d~ A.~ÃG ~. 'V~ei$1; Mtt4tdq · R 10 e i: A R o 
$0 ..:... s. )Dtcja, ReViila. o St. Alves, A,ntj}n:io Horn~, Ana dá 

üanteu•se na Catedral o "Te 
Demn", o o Sr. Bispo deu a 

l3iápô 'Dioéesano distribuía a AnúnoilJ.Çíl.O Fonseca, Maria FESTA DE NOSSA SENHO- FUTEBOL - No dia 13 de 
seguinte oração para o bom .Aparecida de Oliveira, Marco- RA DAS GRAÇAS - Como julho, a Juventufo F. C., com
êxito do Congresso, Iina Maria das Dores. Zelado· nos anos anteriores, a Congre- posto de Marianos da Santa 

"ó Jesus, que estais verda- ,res da {greja de Santa Tere- gação Mariana, da Igreja Santa Cruz enfrentoa um forte con
deiramente, real e sul:lstancial- ziuha: Maria Raquel, Franccs- cruz, fará realizar em Setem- junt~ de Congregados, da Ca, 

Bengão do Santíssimo. 
Aproveitando · \O ensejo da \\.~ 

festa da Padroeira, ~ouve na t _ · 
Diocese tres belas inaugura- G 

mente 13i'esente no SS. Sacra- lina Rosa de Sousa,, Albertina bro próximo, a' festa . de sua pital. · 
metito pará servir de alimen. Ferreira, ,,,Rina J\Ionzilo, Frnn- ex:cejsa pa(j.roeira, Norma Se- , O jog() tev'e lugar de ma: 

çõ_e~. No dia 8, foi benzida a I NTRACABELLDrs 
Curia Diocesana, em seguida , 
os p.reseutes Visitaràm no Sa- i E QUEDA DOS ê LÔ5 

ta o. nossas almas, dignai-vos cisco Ramos dos Santos, Ma- uhor/J, das Graças. nhã, no Estádio l\Iunicipal, pe. 
de itbençoa,r e coroar df pleno tfa ~arques, .Júlio AlV'es Fill;º· 

1 

Animados estão os pretinra- ra,nte numerosa assistência. 

Ião de Reuniões uma exposição 
catequética. e assistiram a uma 
sessão literária e musica.1. J U UE N.T U D E_ 

sucesso todos os congressos e Maria Augusta; Barreto, _A~ita tivos para a grandiosa festa Notava-se a mais çordial 
reuniões eucarísticas, especial· Marques, 7.oraide de Ohveira, mariana afeiç[io Mariana, de ambos os No dia 9, festa litúrgica de 

São João Vianuey, o Santo 
Cura cl'Ars, o Sr. Bispo rece
beu os primf;\iros Cru~ados Eu
carísticos da Diocese. O Se
cretariado da Cruzada· acha·se 
a cargo da Revda. Irmã Rosa 
Cerón, Diretora do Iustituto 
Santa ·Ca.rlota de Lorena. . 

ALEXANDRE,· 
mente o próximo Congresso 1Benefüto Frioli, Ana Ramos · lados. 
Eucarístico Diocesano do Soro- de Moura. Ainda há zeladores T~r{~ inicio com· 0 Santo O- primei.ro tempo decorreu b~lharam pelo brilho dos feste

jos foram os Exmos. Sr.s. Ge· 
neral José Gomes Carneil'f) e 
Antônio Galvão e as Exmas. 
Sras. D. Adelina Rodrigues a 

~aba. I~spirai-lhe os trabalhos, na Capela do Divino do Cer- ~et~ro de 14 de Setembro. É com superioridade elos locais, 
as resoluções e votos; aceitai rado e Vila Ja,rdini. anciosarn~nte esperado eSte que conseguiram fazer dois 

' grande dia, em que Nossa Se-
as solenes h0menagens que - Por nosso intermédio es- nhora fala nbert1tmente a cada pontos, de Gomes e Carrocinl. 

!nele vos seri."to prestadas; iu- ,tão convidadas todas as pes. retirante. ·rromaríio purte não Na fase final, reagiram os 
1'.lamai os corações dos sacer- so"s q110 se 1·11teres00 m pela visitantes, e conseguiram em-.. · .,.. ' só os Marianos, mas toclos os 

D. Zizinha Albano. 
A ornamentação es.tev.-e a 

cargo o.as distintas. srt:l-1!. Hai
dée Moreira e Ma-ria Lobato e 
as instalações lumino$3S foram 
habilmente execumd.as pelo 
eletricista Niison Chagaa. · 

dotos e elos fiéis, dos pais e primordial obra diocesana que homens e moços que dese- patar, sendo o 1.0 tento resul• 
dos· filhos, afim de que a Co- é justamente a que cuid!t. da jarem. tado de um penal te. Na vés,pem da festa foi ben. 

zido ~ inaugurado o ' belo vi
tral e paravento da Cated-ral, 
lembrança dos Festeiros do 
ano passado. }:'araninfaram es
ta cerimônia o Exmo. Sr. Con
de José Vicell,te ~e Azevedo e 
a Exma. Sra,. Condessa. 

munhão frequente e quotielia- formação de novos sacerdot.es. Nos dias 25 , 26 e 27, haverá Os Juventudinos anciosos 
na e a Comunhão precoce este- A Obr" d"s Vocaço-es Dio pela vitória, atiram-se. ardoro-- "' " · triduo solene, com a recita-
jam 8al. honra em todos os pai- cesana, atende às despesas do ção do terço, canto das La- sarnente ao ataque. 
ses do universo mundo e que Seminário Menor local e ao clainhas, sermão e Benção com Depois de vários 'lninutos de 

;aç~~i:~j:~~~~n~!c;I~s;~.r ~~: . :=~~:á~~o ~:~1\:~1 o:de ~t~~: o SS. Sacramento. 6 l~i\~ r;n1tiª ;o!~iil!~~r:dfóc~;;: 
da a . parte. Coração Eucarís- miuar.istas sorocabanos. Dia 28, à'ls 7 horas, Missa com mn belo chute de Nel-

A festa da Piedade fOi sem 
dúvida uma bela p~r.açãa 
ao. Primeiro Congresso Euea
rístico 4a Dioc~9 d~ ~, tico de jesus, abençoai nosso GRANbE EXPOSLrÃO DA com Comunhão Gemi. Às 9,30 slilho. 

N · 'Y · · horas Sole.no Missa Cantada, J\lf'ome11t.,..,s depo1· 0,, flndotl ª ,

1
. 

Os Fe~teir6~·. que tanto tra-
Congresso. ossa Senhora OBRA - Está sendo organi- · ' ' " " " 
Aparecida, rogai por nós. Sã~ .za1la pelo Revmo. Pe. José Ri- O(!ffi panegírico ao E\langelhc,i. grande partida. O ,Tuventude RIO ~RE'(Q :Pascoal Baiillo, rogai por nós. beiro Viana, dd. Chanceler do ,\!l 17 horas procissão, com alinhou-se assim: Cerri, Vai- ~ 

A OBRA o.AS VOCAÇÕES Bispado e Visitado,r Diocesano a imagem de Nossa Senhora. domiro e Lunardi; Pezzote, f SANTlJÃRIO DE NOSSA 
- tJma das finalidad€s dos da Obra, uma bélíssima e Os cant{lS est~o a cargo elos N,elsinho e Capretz; Gijo, Moa, 
e · ·· n f t'· é i\Inrla11os·. clr Gl'ovn1111·1 Carroc'n1· e Go SENHORA APARECIDA 

éxtrnordiná:rlo ent1úll~ SW!.f'I 
atividades. · 

ongressos ,wcar s 1cos o atraente exvosiçã.o dos tr.aha-
1 

' • '" , ' ' 1 
· ' • Boa Vista _ Por iniciativa do 

dmienvolvimento da Obra das lhos .reaJizndos pelo seu De· Rea izar-se-iio 3 lellões, cujo mes. • Por deferência e=ecial a mn 
Vocações e o incremento ne
cessário ao aumento de voca
~ões ·sacerdotais. 

Assim é que hoje podemos 
:noticiar mais urna fase desse 
traba.lho, ou seja, a entrega 
solene no dia 24 do corrente 
mês dé agosti<t, na Catedral, ele 
fitas de zeladores da Obra na 
Paróquia; da Sé. Ha\"erá missa 
:por intenção dos zeladores às 
1,30 horas e à noite, bençü.o 
do SS. Sacramento. A fita,· o 
diploma e .o. estandarte são ino.L 
vações ti'azidas pelo Rovmo. 
Padre Visitador ela Obra Dio-
cesana, que assim encontrou 
um meio ótimo de estreitar 
1.üncia mais os laços elo amiza. 
de e ação entre os núcloos 
paroquiais de toda a Diocese. 

ltecéb'erão itlsignias os mem. 
bros da Dirétorla Diocesana, 
que é a, seguinte: 

Pres. S. Excia. Revma. o 
Sr. Bispo Diocesano; Vice, 
1\fons. Francisco A. Cangro; 
seci'et. con. Luiz Castanho de 
Almeida; Tes. cel. Vicente 
Amaral; auxiliares.: Oscar de 
Barros, Lolli'ival Antunes Hen
rique Lamberti, Francisc'a :No
gueira Soa,res, l\fadulena ele 
l<'aria e Souza, Aracf l\Iaia e 
Lúcia l3ahdelra. Tambem a di
retoria paroquial dá Catedral 
e os zeladores, que são: pres. 
J\fohs. Francisco · A. Cangro; 
vice, Padre joão Batista Ri
beiro; secret. 'Araceli Pilar; 
'l'os .. Jorge )\iehdes. Zeladores, 
na Catedral: AlziJ·a Soares 
GI\ifuarães, Alcinda Mesquita, 
Behedifa Flório, Benedita (!e 
Barros, Clarn. Beloti,, Cactani
na (Iràziosi, Elvira ·Rolim 
Francis'Ca Genf Pereira, Cení 
Gabriel del Cistia, Henriqueta 
La~erti, Ida Soranz, lrace
rna Otoni, Ida d'Acol, Irma Ma
lnch, Joana Faigle Rizzi Jo
vina Rosa !vale, Mad~lena 
C'úrf, Mari-!1- Tereza Malzoni, 
Maria Grohaman, Marina Al
ves, Mitria Imaculada Rondo 
bnélia Martins, Nair Malanco'. 
ni, Salustina Bandeira, Teodo
Hna. :M:ilet.ro, Helena Costa 
Dias, Marlit das Graças l\Ia-

Instituto Mo~erno 
PRAÇÀ ÓA 'M, 163 

SÃO PAULO 

Fiscalfzado pelo Govêrno 

DATILOGRAFIA 
TAQUIGRAFIA 

O Melhor Ei,sino Pelo 
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• " Jt d ' · Revmo. Frei Paulo Luiz e das ~,, partamento etn favor elos semi.. !'esu ·ª 0 sera em benefício da pedido pessoal d1J Re-vmo. 
uarlstns'. Ser{t no Seminário C(!llstruçil.o da Nova Igreja·. À tante do ·inesmo cTfo.~ o 2.& Filhas de l\'Iaria do Santuário Padre J. Brasil de Caryalho. 

qlla(l d J t l f • d Nossa Senhora Apa,recida, S. Diocesano nos dias elo Con- ' ro · 0 uven uc e 01 er- o Exmo. Mons. Bi"az Baíl.'a, dd, 
gl·esso Et1ca1·fst1·co, S. Exc1·a. PINGUE-PONGUE. - Com rotado pelo Bom Retiro, for- Excia. Revma. o Snr. Bispo Vigá1·io Geral dia Diocese, con. 

d t 1 · d d M · d s - Diocesano' celebmu dia 15 úl0 

Revma. reunirá nas várias de- gran e en us asmo vem se rea.· ma o e arianos a ecçao cordou em assumir a direção 
llzando a disputa do campeo- da Aparecida. :(.; este mais um timo, dia da Assunção de NoR- destas Congregações. 0 período 

f
penden~ias . b?ªt~uela ctasa ~e nato-interno ele pingue-pougtte, quadro Ma.riano que surge na sa Senhora, Missa, distribuindo áureo das Con"'"e"""º-ª"' llifa1·1·n. 
ormaçao o Je ivamen e uao na Congregação ele Nof;!sa Se- Cidade Azul. Comunhão às antigas Filha-s .,,. ,,,_,. ..., "' 

só o refmltado alcançado pela nltol'll. das Graças, com secle O jogo decorreu animado e de Maria, h_oje casadas. nas da Cidade de Rio Pr-eoo 
Obra na Dl·ocese como os Ilia data do tempo em que ·""ons·. , · ' · ua Igreja Santa Cruz. cheio ele entusiasmo Mariano. m 
p.os para maior clese1i.volvimen. Quinta-feira ]). Jl. encerrou- Os anrntes Juventuclínos não DAMAS tJE CARIDADE Baffa estev-e . à frente das 
to. Ter-se-à 9casião de obse.r- se o 1.0 turno, ficando coloca- foram felizes, não acertaram S'. Excia. Revma. D. Lafaiete mesmas. 
var não só as t>ubliCAções a d · · 1 Libanio, D.D. Bispo Diocesano, as em prnneu·o ugar as tres o alvo. O único tento fol assi- GRANDIOSAS R .,. 
respeito, como os gráficos ele- t s· '11 • . s· 1 1 1 't f · celebi·ou di·a 13 ·p. p., às 7,3· o EFORMA.,,, ·urmas: ao , 1arc1z10, , ao na ac o na .• ase, por inter-
monstrativos gerais e parti- J.,..,,c1c1 e """o Ltii'z. \d 1 N horas a Santa Missa com Co- NA Slt CATEDR·AL - O 

1 d d v "" tnc io r. e , ·ehê. 0 . tN"-cu ares e ca a ramo ele ati- imunhão Geral ,de toda~ as . nosso Jovem cura, vuv 
Yida'.de elo Departamento :::lio- e T N D 't' A. Exmas. Sras. Dam~s de Ca- cheio de entu;;iasmo, em-
cesano da Obra das Vocações. 1 , A A U / riclacle, presidindo ··em ,segukla preendeu , uma reforma em 

A GRANDIOSA PROCISSÃO a reunião mensal. regra. Desde o madeira~n,. 
- o Revmo. Mons. Fraitcisco PELA PAfrõQVIA '-- 1Jev1. e roi eneerrado esse Uia,. com to, telhado la-drilhos '.l)Or· 
Cangro, i)residente do congx·es- do à ausência do Paclre Coacl- a benção cio SS, Sacraineuto, CONFRARIA 00 ROSÁRIO tas, /j11,nela;,_,., instala~o e1é-
so, nomeou os Revmós; Padres jütor. o horário das ::\Iissas, na em louvo1' ele Kossá, Selihàia _ Realizou-se no 3_0 domingo trica, ,tudo foi trocado • .Vigo. 
João Batista Ribeiro e Frei Matriz local, segundo a ordem da Glória. do mês a Missa e Comunhão rosas vigas de concreto a;rma
Firmáto Rebein ofUt. e mais os sér{i o seguinte: dias comuns, CONGREGAÇÃO MARIANA Geral de todas as associadas do, onde não fa:itou a a!JU:n.. 
srs. Do,rací Amaral, Heitor An- às 7 horas; -e aos domingos e - Dia 17, terceiro Domingo, e chefes da Confraria do Ro- dancia de ferro, pedra bx:itada, 
tunes, Afonso Travesso e Luiz dias sahtos, 5, 8 e 10 horas. as Congregações i\1arianas, sário. ,1.s 3 horas da tarde cimento, areia gross~ e oper,11 .• 
Almeida i\iarins, 'pai'a consti- A Resa será às 18,30 horas. realfzaram as suas Comunhões teve lugar a .reunião mensal rios técnicos, robusteceram 
tuirem a comissão e organiza- PIA UNIÃO DAS · FILHAS mensais obrigatórias. janta.- e à noite a procissão no in- aquelas puredes rachadas. 
ção e localização do grandioso OE MARIA - Dia 10, 2.º do- :~~!~e coln ª J. O. C. Femi- terior da Catedral, durante a No interior, tudo é 110·,c. 
prestito de encerramento do.l mingo do mês corrente, a Pia IGREJA NOSSA SENHORA qual se resava o terço de Nos- Urna pintuTa luxuosa, confia. 
Congresso Eucarístico. Essa UaH'to, realizou a sua Comu- DO CALVARIO Acha-se sa Senhora. · ' da ao Pl'ofesoor Alberi:.o .Fe:;c. 
comissfw jít realizou várias nhão Mensal Obrigatória, as- · ranti do Salão de B~las Arteu· 
sessões de estudô deliberando sim como sua Reunião Halli· baStanto adiantada, ª ,constru- CONGREGAÇõES MARIA. Ide Silo Paulo, il:umin;~ll~ ahuu. 
a rospeit.o. Assim é que está tua!, com ótima frequência. ção da Igreja Nossa Senhorà NAS DA Sé: CATEDRAL _ 1 dante e ind:i1'eta, deram novo 
certo que a organização da do Cal:ú.rio, teildo-s_e iniciado A8 Congregações Marianas da aspecto à velha Sé C:..te4:,c.;;.l 
procissão será. na, l'Ua 7 de Se- NOSSA SENHORA DA GLó- e~tes dias. 0 revest11nento do Só Catedral, reiniciaram com de Rio Preto. .. · 
tembro e sua.s transversais e RIA - Foi concorrido, o dia tnso da mesma, com mosáicos,, -
as grandei;;' reuniões terão 1u- 15. elo mês corrente, dia consa- granitos, etc. l SA-o Froo· UE 
gar no largo Frei Baraúna, gr.adó à Noss,a Senhora da Gló- ORDEM TERCEIRA DE s . .' .., 
onde será construido O inagni- ria. Houve na Matriz, 4 Mis-1 FRAN_CISCO - Ingressou na· 
fico altar. sas, às 5, 6, 8 e 10 horas . .À ' Ordem 'fei·ceira de São Fran. Com grancle esplendor lltur- roruanico-ruodt,rno, f-ot ag~r~ 

GRANDE REUNIÃO DE tarde, durante à reza, houve cisco, devendo receber O Há- gico e cunho de grande pieda- inaugurada. 
GRIANÇAS _ A Congregação tambem re.:!epção ele E'itas, pa- bito ele uoviça no mês de ,Ta- tle, tiveram lugar nos dias 15, 
da Doutrina Cristã e a Direto. ra Candidatos, (Congregação neiro do próximo ano, a Srta. 16 e 17 deste os tradicionais 

. d Ma.riana. ele Menores); para Octete filha do sur. Giacomo festejos de São Roque, na pi-
na · 0 Ensino Religioso da óongi·egados, (Cougregaçü.o Cual"eÍzi, famflia residente lt"S- torescal cirlacle da Sorocabana. 
Diocese j:'.i expedi.raro circula- "' 
res e convites a todas as criau- Mariana d~ Médios e Moços;; tf, cidade há tempo, Como· vem sucedendo, gra-. 

Ç!l!l aos esforços do Sr. Arce-
ças para que compareçam na L Ü R E N A b t f i "d grande procissão eucarística \. · ispo, es as est vi ·ades vão 
do dia 26 de -outubro p. f .. frr F . A . se libertando do carater profa. 
desejo dessas diretorias reunir ESTA DA PADROEIR -1 tl'ibuida tle 15 em 15 mlnntos. no que assumiam en\ certas lo. 
perto ele 20.000 ctian~as de to. CúRIA DIOCESANA - CRU-. a partir elas 6 horas; às 6,30 calidades. 

"' ZADA 'EUCARISTICA - A 16 horas hll.via oração da manhã Se em São Roque nunca se 
da ª Diocese, fazeu<lo-se re- de agosto p. p. a cidade {!e e meditação pregada. registraram grandes abusos, 
preseútar tod-as as 32 paró- Lor"n~ celeb.1·ou a festa de s1'1a ce·•4 o é q v · t ' d ~ ,. Em todas as Missas do dia ,,e ue a1 se acen uan o 
quias e mais a sede episco. excelsa Pwdroeira, Nossa se. 15 a afluência à Sagrada Co- o aspecto religioso. Nesse pou
pai com quasi 15.000, tendo nho1:a da Piedade. mushão foi extraordinária. Às to grande tem sido o esforço 
destaque os Grupo!t Escolares, Pela · vez primeira, os reste- 9 horas iniciou-se a Solene do atual pároco, Pe . .T. Lafaiete 
Escolas Pa.rticulares, Estabele- jos tiveram a presidência do l\Iissa Pontifical pelo Eiino. Alvares. A nota mais brilhan-
cimentos Secundários Comer- Pa,c;toi· d·a niocese, o Exmo. e te das co1nemo1·aço-es r· • ... ' .,_, e Rev1no. Sr. Francisco Borja · '· 01 '" so-ei a! e Profissional, além dos Revmô. Si•. D. Fran· cisco Bor- Iene i\1issa Pontif·1·cal em ·qu 

do Amaral, DD. Bisp· o Diocesa. ' · , e 
numerosos Centros de Cate- j ja do Afaaral. no, que iÍo final cleu a Ben,.ão oficiou o Abade Cistercense 
cismo. pa,-oquiais. A novena que precedeu o " D Afonso lleun e na qual t 

Papal aos presentes. Falou o · · 0 • CONCENTRAÇÃO .. MARIA· ufa da festa, fel pregada pelcJ . . . . rnarain parte t~dos os Sufra-
NA óE MOÇOS - Jú se es- Exmo. Sr. Dispo Diocesano, conhecido orador sacro Mon-s. · ganeos elo Decana.to de São Ro
palhou por toda a Diocese a pelo Cut·a da Catedral, Mous. Benedito Marinho. À tai·de O i que e ainda outros sacerdotes 
ordein da Federação de Soro- .José Artur •de Mou.ra e seu Elxme. e Revmo. Sr. Bispo Dio. ' A afluência de forasteiros ~ 
caba conviclando os congrega. Vigário Coopei·ador Revmo. Pe. ceS1l.no administrou s~l.eneme_n- devotos de São. Roque, foi 
dos inai-ianos a se reunirem Geraldo Rodrigues de Oliveira, te O Sacramento ela Crisma. AS imensa re"'istrando-se aos mi. 
numa béUssima concentração pelos Revmos. Pe. José Maria 17 horas, grand iosa Procissã? lhares 

1

0 número deles, proce
por ocasião do Congresso Eu- Ramos, ex-Vigário Cooperador acompanhou pelas ruas da Cl· dentes po.r vezes de EStados 
cal'fstieo. Certamente tereinos 

I 
de Lorena e Pe. Antônio de dade a imagem do sua Padro- distantes. Damos junto. um as

nesse dia em Sorocaba cerca Almeida Mora.is. Todos os dias ei.Fa, Nossa Senhora da Pieda- pecto da nova Matriz de São 
de 2.000 moços, a Sagrada Comunhão foi· dis. de. Para encerrar tão belo dia Roque, cuja fachada, um belo 

CONGREGAÇÃO MARIANA 
- Regressou iue Apia.f, onde so 
achava substituindo o Agentn 
do Correio daquela cidade, o 
congregado Durval Lessa, so
cretário desta Congregação e 
tambem regressou de Soroc.•\ .. 
ba, o. congrega.do Benedlto DJ. 
mas Pereira, estando por tll-ll> 
to de pa.rabens a Congreg,a.çí.'i.f, 
desta cidade, poL\l es.cies COll· 
gregados, são estimados p~s 
seus colegas. / 

CONGREGAÇÃO MARIM~~ 
DOS MENORES - Tem fu.u, 
ciq-nado normalmeilte esta, Con. 
gregação, ond-e os ineninosl 
muito se dedicam. em tod.aa OI 
atos :r.eligiosos. 

PIA UNiÃO DAS F1ILl'iÃ8 
DE MAR~A .:.... Com grande en-
tusiasmo . tloorafflla parte noo 
atos reH1:dosos <da Fesw. de São 
Roque, as FlU1as de M'!Wia, qa 
eonjun.tameata com. o Aposto, 
lado dó Sagrado Comção d,e 
Jesus, muito contribusr-am eom. 
seus prestimos. el'Jl banéfic:iG 
deáta festa.. · 
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i=~~~~nte Próximo 
iJJene:, Sales 

.i<Jnquanto se desenvolve a ·luta na Rússia, outro camDQ 
1 

de batalha se J.}l'epara: o da Ásia Menor. 
"Turistas" al~mães no Irã alarmam a Rúsi.ia e a In-

glaterra, levando-as a exigir satisfações do governo de Teerã. 

Aparato 
o 111 lanl< 11 

carnavaleaco 
hoje 

, 
e uma 

em 19161 
fortaleza 

E como este parece pouco disposto a dá-las, torna,se imine:µte 
uma nova luta naquele país, semelhàllte à que se desenvolveu 
há pouco no país vizinho, dominado pelos elementos n.azifi. 
cantes, afinal expulsos pelos ingleses. . 

Ao mesmo tempo, porém, . notícias alarmantes pa~a a 
Turquia dizem da concentragão de tropas nazistas e suas 
aliadas para sustentar as próximas · ·exigências de Hitler a 
esse país, e sua consequente invasão, se este .recusar 
atendê-las. · 

Assim, pi;epara-se um novo campo de batalha entre as 
forças nazistas e aliadas, na Turquia. 

Essa luta se apresenta difícil para os ingleses, ,uma vez 
que, apesar do famoso domínio dos mares, que eles apregoam, 
~eus comboios não se dirigem para a Ásia Menor pelo Medi, 
t.erraneo, mas pelo Mar Vermelho, após fazerem toda 
a volta da África, - pois os perigos que o l\Jare Nostrum 
oforece sfw incalculaveis. 

Dadas essas condições. aquela luta d0penderá. na verdado 
ei,:clusivamenie dos abastecimentos norte-americanos ~ para 
r.is quais as facilidades atuais tainbem terldem a desaparecer 
em vista ,tas compllcaçõe:s do J,:xu-emo Oriente. 

'"t'n110 i';n preYer. porrartto. que 2! a 1·e~isrfric1u da Rús;,iil 
for qur>hrntla, ns na2istas nào eucont.r·arii.o tnmb0m );fandc·s 
úificnldadPs ctn !lorninar ;;i Asiu. M0nor '- e eonsPqueaLemen. 
te Suez. 

Porisso, é da resistência russa que vai depender o desen• 
rolar dos sucessos ·futuros. A sua defesa tem se mostrado mais 
eficiente do que esperavam Hitler e seus asseclas - e tem 
probabilidades de oferecer grandes dificuldades às divisões 
alemàs, na Ucrânia, fortificadas nas margens do Dnieper. 
Mas na realid_ade tudo dependerá da sua organizaçào central, 
que a qualquer momento, diante dos incessantes ataques do 
Reich, em todas as frentes, poderá desmoronar-se. 

As opiniões mais diversas têm sido emitidas a respeito, 
• pelo que é impossivel um juizo seguro e digno de confian<:a 

a respeito. Só os fatos nos poderào dar a conhecer o que hú. 
de realidade :;ôbre a o.rganizaf;ào e capacidade do exército 
soviético e :principalmente da :;ua direçfto central, para deci
dir do resultado final da luta que ora se trava nos campos 
da Rússia. 

t~oticias de Santos 
Ao lad.o dos enormes tanques pesados, os de tipo ligeir.o I No cliché acima vemos um grupo 

11ão têm menor ação na atual guerra, 1 ingleses, em ação nos desertos da Líbia. 
de tanques leves ANIVERSARIO NATALICIO I corrente, foi celebrada, na Ca

OE b. PAULO DE TARSO tedral, Missa em ação de gra
CAMPOS, BISPO DIOCESANO. ças pelo êxito que o Congres

mente ao · condut0r, ao art1- _ o dia de hoje assinala a I so Eucarístico Diocesano al
lheiro e ao rádio-telegrafista. passagem da data natalícia de cançou. Durante a cerimônia, 
Os trabalhos científicos em- s. Excia. Revma. 0 Sr. D. ,Paulo . que contou com a assistência 
preendidos pela lieutenant-ge- de Tarso campos, Bispo Dio- pontifical do Sr. Bispo Dioce. 
ne.ral A. C. L. Mac Nanghton cesano de Santos. sano, foi bem elevado o núme. 
nos laboratórios do Conselho Em todos os templos catõ- ro de pessoas presentes, além 
Nacional de Pesquisas contri- !icos da cidade praiana serão das associaçj'íes religiosas e re
buir-am grandemente para os celebradas Missas com , corou- presentações dos colégios mas. 
desembaraçar dos vapores de nhões gerais por intenção de culinos · e femininos. 

O carro de assalto reina em 
absoluto. hoje, sô~re o campb 
<ie batalha. 

Os cidadãos, acham estra-
0110 um velho "l!'ord" de há 
vinte e cinco anos. O mesmo 
se dá com os velhos "tanks" 
d~ 1916. 
i O primeiro "tank" foi cons
truído em grande segredo nu
ma usina de Thedford, Ingla
terra, e experimentado nos do
mínios de Lord Iveagh, no con
<la-do de Norfolk em 1916. Evi
dentemente os primeiros car-
1:os eram defeituosos mas dei
xavam no eatanto · a possibili
dad-e de numerosos melhora
mentos. Munidos de motores 
de 105 c. v., funcionavam por 
,g0-lpes, as peças de transmis
sfw derrapavam, recusava-se a 
uvançar em água profunda, 
mas ele não transpunha com 
menos negligência os .obstá
culos. Sua marcha era lenta. 
Nã-o avançava senão a razão 
ide cinco pés por minuto, seja 
dez vez menos velocidade que 
um soÍdado de infantaria. 

Era verdadeiramente uma 
"parel,.ha". Os soldados britâ
nicos 'qualificam de "Touro", 
o "tank" equipado de um ca
nhão, instalado de ca-da lado 
que lança obuses de seis li
b-ras. 

Eles designam por nome . fe
mmmo o "tank" munido so
mente de metralhadoras Vi
ckers. 

O primeiro "tank" estacio
nado em pane à retaguarda 
das linhas, foi reparado tanto 
quanto possível. 

Obteve um franco sucesso de 
curiosidade. Numerosas expe
riências foí•am teutadas. pelos 
oficiais. Foi empregado :em nu
merosos usos, q-uer' para orga
niz·ação de desfiles ca.rnav-a
lescos, quer para aprisionar os 
recalcitrantes. 

Um deles coloca o nariz em Os "tanks" modernos na.o 
uma cratera, para aí ficar du- avançam mais com barulho in
rante semanas e numa posi- fernal e não possuem mais a 
ção pouco elegante. Quanto ao rudez dos 'velhos "tank~" que 
outro, psnde-se mai~ à . reta- 1 abrasavam os corpos dos . acu
guarda e ~erve d~. dive.rtimen-1 pautes, e eram empesteados 
to aos milltares. , pelos vapores de essência. 

A experiência assim tentada l · Após a ultima guerra inume
não foi <las mais encorajantes rps melhoramentos têm to
para o Estado Maior. 59 mado os carros de assalto, sô
" tanks" foram ex11edidos da br

1
e tudo no ponto de vista do 

Inglaterra à França. conforto e da visibilidade para 
a equipagem. · 

A superioridade, até 1934 
pertencente aos Britânicos, 
têm-na hoje os Alemães. Mais 
espaço está reservado atual-

óleo e essência que acomula- s. Excia. · Revma., tendo sido Todas as solenidades foram 
vam-se no interior. Cockins o,rganizado um horário especial ir.rarliatlas pela emissora local, 

recobre os assentos e uma para que. todas as Congrega- P. H. B .• 4, fü'tdio Clube de 
. parte do interior do veículo, o ,·ões e Comunidade:,; Religiosas Santo,.i. 
qual é provido de molas, me- âe Santos, possam tributar ao FÃ\, F.C i M f NTOS -·· Faie;;eu 
lhoradas afim de evit_ar que a , estimado Pastor daque}a Dio- a 16 do conente, r,o \\'ashir,g-
equipagem seja muito sacu- ceie as suas carinbo~as llorne- ton Hotel. onde ,;; ad ... ava hv'.õ· 

dida. nagens. peciado, o F.evmo Pe. Bernar-. 
Os carros modernos compre- S. Excia. Revmll clar.', hoje Ju Carbone. 

endem um armamento dP mui- um::i rrrepção em pnl:,L·io n,10 N;wcldo :i 1.~ de Jnnho d.,i 
to mais peso e de maior volu- só ao Revmo. Cl0ro sPcnlar e UViG, na. ltúlia. foi ordPn,1dü 
me de fogo, vplocidade maior, regular, ordens terceiras, .ir- sacerdote aos 21 de dezembro 
motor não mais exposto a pa- mant;lades· e assocjações reli- de 1901. Vindo ao Brasil de
nes que um auto moderno. Tais giosas em geral, como tambem sempenhou as iunções de ~igá. 
são as transformações ·obti<las às autoridades locais e repre- rio em várlas paróquias da Dio. 
durante 25 anos pelos "tanks.. sentantes d'a imprensa. cese de Pouso' Alegre, Minas. 
de manobras tão complicada,- MISSA EM AÇÃO DE GRA- Era atualmente vigário de Sta, 
em 1916, e hoje o mais terrivel ÇAS PELO EXlTO DO CON- Rita da Extrema. 
engenho de guerra, ao lado de GRESSO EUCARISTICO O sr. Bispo Diocesano, em 
avião. :--;o domingo passado, 17 , do edital da Cúria Diocesana, o 

A histúria dos "tanks" pode-

Deste numero, 49 puderam 
ser empregados no ata.que, 
mas só -32 chegaram ao ponto 
de e-0ncentração, os outros per
maneceram · em pane. Na hora 
"H", somente 17 largaram e 9 
chegaram às linhas alemãs. Es-

1·ia remontar aos carros roma- tes nove engenho,s de guerra 
nos ou ao plano de blindagem criaram tal panico nos inimi
dos veículos formulado por gos que foram objeto de ex
Leonardo da Vinci. Este último celentes comentários da parte 
·propôs conduzir assim a arti- de militares aliados. A con ti-
1;1aria à. fre~te da~ linhas de nuaçâo de sua construção es
fog-0 af1tn cte abrir o cami- tava assegurada o grande 

A origem dos Pãesinhos 
Santo Antônio 

de 
recomondou às o.rações do's Sa
cerdotes e fiéis,. para que Deus 
lhe dê o eterno descanso. 
-- Faleceu, a 16 do corren• 

te, em sua residência, à rua 
do Comércio, 13, ·2.0 andar, o 
comendador João Manuel AI· 
faia Rodrigues, confortado com 
todos os sacramentos. 

nho para a infantaria. No en-1 · -
tanti'l O soldado da última quartel-general alemao escar-
guerra lembra-se dos carros de neceu destes carros de assai
.assalto. Para ele O "tank" na.o to, mas o _mesmo não se <lava 
possue ancestrais. Lembra-se com .relação aos soldados de l 
que a 15 de Setembro de 1916, Guilherme. O segredo foi t~o 

doí!:!' "tanks"', um chamado bem guardado sôbre a apariçao 
"Cordão Vermelho" e o outro destes gigantes que ela causa 1 
«DTeme de Hortelã" fizeram uma surpresa formidavel sô
i.ü:a aparição pela pri{neira vez bre o Inimigo e produz desor-
e:m ·.uu cailll)O de batalha. dem completa em suas linhas. j 

Missões em Santa 
Cecilia 

1 
sncerram-se hoje as rolenlda

lles dl:l.S missões preparatórias ao . 
Quarto Congresso Eucarístico Na

cl.onal de São Paulo, na Matriz de 

&mia Cecilla. As conferências 
para oo b.omeru; que se Vinham 
taatlmulo :uestes últimos qua
uo ã3aa, como fecho do grande 

~ teve numerosa. a&;il::

têl:1$ que mutb;, bem fala. .do 
~ ~ coll:údoB pelos 

~ Redentoristas. 
.la 1e beiras de hoje llaffl'á S?--

--- ~ eaca.tislikla. que .............. "" 

Santa Cecma e do Santuário do 
Cornçiio de Maria. Pinalmente, 1 

às 20 horas, proceder-se-{, à inau
guração da. cnrn e9memorativa 
das primeiras missões pregadas 
em Santa Cecíli.a. Nesta ocaaião 
despedir-se-á da Pa.róq\l.ÜI. a Ima-

. gem à.e Nossa Senhora Apareci.da. 

'WR E PROPAGAR O 

"LEGION:ARIO .. 
ti: DEVEB DE ~ODOS 

R:Ji Q.6&~Q.O.-i ~ 

Estú grandemente difundido 
no Brasil, (aliás em todo mun
do!) o costume de fazer a dis
tribuição aos pobres, dos pãe
sinhos de Santo Antônio. 
Existe mesmo em quasi toda 

igreja uma Assoclaçfto RE;li-1 por funçào editar lívros de J)ro. 
giosa, que se encar.rega da dis- paganda. Uma revista, sobre
tl'ibuição. O que raras pessoas tudo, alcançou enorme sucesso, 
sabem, entretanto, é a origem foi a revista "0 santo de Pá-
1desta tradição. dua ", substituída. por outra 

Tres pessoas iniciaram-na, '·0 santo dos Milagres" • 
quasi simultaneamente. O sa
cerdote Pe. Antônio Locatellt, 
e.m Pádua. A sra. Lulza ~orif
fier, em Toulon. E finalmente, 
segando ontl'os, cabe ao Cone
go Aníbal Maria di Francia, 
cognominado Pai dos Pobres e 
dos órfãos, a primazia de sua 
fundação. 

Segundo o articulista italia
no A. Cavalle.ri, di Franc!a ini
ciou-a em 1887. Tres anos an
tes da sra. Bouffier, afim de 

Aquela de carater cultural, 
enquanto•· a última, visando a 
propaganda no meio do povo, 
tinha carater mais popular. A 
sua tiragem foi mensal no ini
cio, e diáTia depois. 

O Pe. Locatelli aperfeiçoan
do mais a sua Obra, construiu 
uma Capela na sede de sua 
Editora. No altar havia ima-

0 
aux1liar a tarefa dos Orfana-

51 //3 
tos, fttndados anteriormente 
por ele. 

61 peças : Pessoas piedosas e clariv:l· 
245S ' dentes, reconhecendo as !nega. 

V'els vantagens desta fundação 

gero de Santo Antônio, tendo 
de cada lado dois· cofres, um 
para receber subvenções e do-
nativos; e o segundo para re
ceber pedidos ao Santo, feito 
por seus devo.tos. 

'l'ambem tiveram papel na di
fusão da Obra, a sra. Bouffier 
que o instituiu em Toulon, o 
missionário capuchinho f.ran
cês, Pe. Antoine Marie, e o 
Marques Dondi Orologio, pro
tetor do Pe. Locateltt. 

C:Ol&lt.fi-NOS SO»E OUTIOS IOlOOfLO!. 
t l.4l'IOA~U "' Pa(ÇQI UCffQONAtr., 

SE<:c;Ão oe VAREJO . 
:IIU4 00 O,I.MO, 421 (b119• .71.l 

,u.,.~54J -~sAo •MH.o 

procuravaui torná-la ,conheci~ 
da em toda a Itália e no Exte
rior. Fundando para isso a Ti
pografia Antonkma, i:J.ue mais 
tarde torno:u-se_ Liv;raria, e teve 

f'. 
l 

COMUNICAMOS AOS NOSSOS . L:EITORES , 
DE SANTOS QUE O "LEGlO;NARIO" ACIÍA~--

SE A' YENDA EM TODAS AS B~CAS 
. ~ ~liA;ES. 

O comendador João Manuel 
Alfaia Rodrigues nasceu em 
Sahtos a lJ de abril de 1850, 
e fez os seus primeiros estu. 
dos nesta Capital, no Seminá
rio Episcopal da Luz, fundado 
pelo Bispo D. Antônio de Melo. 

Durante a guerra do Para
guai e a grande epidemia de 
varíola de 1874 prestou valio
sos serviços a Santos e ao Bra
sil, tendo recebido várias con
decorações civis e militares pe
lo -heroismo e grande espírito 
de sacrifício q~ demonstl'ou 
nessas, e em outras ocasiões 
angustiosas, e que lhe fora.Ill 
conferidas por D. Pedro II. 

· Fez várias viagens à Europa, 
e tomou parte no Congresso 
Mariano de Roma, como d~pu. 
tado católico ao Vaticano, no 
Jubileu da coroação da Ima
culada Conceição, sendo agra.-
ciado por S. Santidade o Papa 
P.io X com a dignatárla da 
Cruz de Benemerência. 

Era o mais antigo dos mem-
bros da Ordem Terceira da -Pe
nitência, sendo ministro ju

I>'llado da mesma. 
Entre multas outras conde

corações e titulas honoríficos 
que tecebeu, conta-~e. tambem 
a de comendador dà Cruz pró
Ecclesiae et Po~Uttce, ãa _.-;i;m. ' 
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'~ 

ID. IB 

Anda int.ensà, nos jornais, uma 
ca.mpa.nha em prCll do Abrigo 
Batuira a ser comtruido em Poá, 
por uma. 1nstitU1çtio espírita. 

D .. FRANClSCO DE CAMPOS BARRETO 
O LEGIONARIO se reserva pa

ra tratar dessa questão no pró
ximo artigo de :fundo, mas desde 
;llí. manifesta aos seus leitores sua 
mais -formal reprovação a qual
quer awillio que se dê a esta illS
t!tu.lção, por IIUl,ls meritória que 
pàreça. a finalidade da obra que 
ela organiza. Como doutrina ant!
ca.tólica que é, o espiritismo _ é 
·um veneno para ::,s .almas e nao 
é Jíí:)ito expor a essa intoxicação 
talvez irremediav~l almas imor
·4is, sob pretexto de beneficiar 
corpos que cedo ou tarde a cor
rupção dll. sepultura há de con-

. &UI!Úl'. . 

e 

Já; acentua.mos em números 
~nteriores a tática que na Fran
ça estão seguindo as autoridades 
uazistas, que não têm hesitado 
em· fazer sofrer os inocentes pelos 
culpados... se é que culpa há. , 

Na semana finda, o tenente 
general comanda.nte das forças 
:i.lemãs de ocupação baiXou neste 
sentido uma resolução típica, cujo 
tei-.io abaixo transcrevemos, se
gundo a noticia fornecida pe:J.a 
agência oficiosa do sr. Pétain, 
H.-T. M. em despacho proceden
te de Paris~ 

A 22 próximo passado, às 
22 horas e 50 minutos, no Pa
lácio Episcopal da Conceição, 
faleceu ,o Exmo. e Revmo. Snr. 
Conde D. Fráncisco de Campos 
Barreto, Bispo1 Diocesano de 
Campinas. 

Figura '-de revelo no Episco• 
pado Nacional, D. Francisco de
Campos Barreto caracteriz.ou
se pelo dihamismo que soube 

imprimilj -às multiplas ativi
dades desde quando, recem-or· 
denado Saeerdote, se iniciou 
no ·paroquiato, onde ascendeu 
ao Eplsoopado, revelando sem
pre um zelo acurado e empre
gando seus esforços em nume
rosas e benemêritas realiza· 
ções, que lhe conquistaram a 
admiração ·e estima das Dioce
ses de Pelotas e Campinas. 

Nascido aos 28 i:lias de mar
. ço de 1877, em Sousas, municí. 
pi,o de Campinas, filho de Joa. 
quim da Silva Çampos e de d. 
Gertrudes Celestina de Morais, 
já falecidos, S. E~cia. Revma. 
matriculou-se no Seminário de 
São Paulo em setembro de 
1890. 

A 21 do corrente um. membro 
do exército alemão foi assassina
do em Paris. Ordenado Sacerdote, foi Sua 

Em consequência ordeno: Excia. Revma. Vig·ário das Pa-
1.º - A partir de 23 de agos- róquias de Americana, ·Sousa e 

to, todos.os fi'anceses presos por Santa Cruz; tendo sido nomea• 
ordem das autoriüades alemãs em do Bispo Diocesano de Pelo
Prança, ou. que venham a ser tas, no Estado do Rio Grande 
presos por sua ordem, são con- do Sul, em 12 de Maio de 1911. 
.siderados ·refens. . 

2.º ---. Em caso de perpetração Com a morte de S. Excia. 

No sepultame_nto, que real~-1 tõr Federal, feza.se represer.·:.a.,..
ZIDU·se ãs 1G horas de .domingo, pelo prefeito municipal. 
estiveram presentes os Exmo&. O Cabido Metrop,otitano (é G' 

e ·Revmos. Srn-s.: D. José Gas- Seminário Central do lpirar,.ia 
par de Afonseca e Sttva, Arce- . estiveram representados. 
bispo Metropolitano; D. Pauto O Exmo. M'ons. Luiz Gon;za. 
de Tarso 'Campos, Bispo de ga de Moura, efeito Vigi! ''i.> 
Santos; D. Francisco Bo:>rj;t do , C,q:iitular da Di'ocese, celebrou 
Amaral, Bispo de Lorena, D. ' :, o·:fci::, de requiem e fez a en
Gastão Liberal Pinto. Bispo de I comslndação do corpo lendo ern, 
São Carlos; D, Antônio Augus. seguida a ata do sepultamento •. 
to de Assis, ).rcebispo Bispo de S. Excia. Revma. foi sepultado' 
Jabotícabal ; D. José Maurício na cripta da Catedral, devendo 
da Rocha, .Bispp ·de. El_ragança; mais farde, ser o seu corp-o 
D. Frei· Luiz Maria de Santana, trasladado para o edificro c:as 
Bispo de Botucatú e O. ·otávio Missionárias de Jesus Cruci
das"Chagas · Miranda,. Bispo de fl-cado, atualmente em cons~n.1~ 

· Pouso Alegre. O Snr. lnterveri• ção. 

REALIZARAM-SE EXltQUIAS SOLENES EM SUFRÃGIO DA 
ALMA DO EXMO, E. REVMO. · SR. DOM FRANCISCO w'.E;_ 

CAMPo·s 'BARRETO 

De ordem do Exmo. e Revino; 1 Arcediago do Cabido Metro.polit2-
Sr. Arcebispo Metropolitano, co- M, com asslstênci.a. pontüieal do 
_munico ao Revmo. Clero e Fiéis Exmo. e I,¼vmo. Sr. Arcébi.3pu 
do Arcebispado que, em sufrá
gio da. alma do Exmo. e Revmo; 
Sr. Don:,. Francisco de Cam~ 
Barreto, -saudoso Bispo de cam
pinaa, a Arq11idiocese de s. Paulo, 
em testemunho ·de veneração ao 
eminente Prelado desaparecido, 
promoveu as seguintes exéquias 
solenes . na ocorrência do sétimo 
dia do seu :ta:Iecimento: ' 

Sexta-feira p.p., dia. :lt, na 
-igreja de Santa Ifig_ênia, Catedr,al 
Provisória, às 9 horas, celebrou
se solene Missa ~e_ ;Requiem" 
iielo Exmo. e Revmo. Mons. Dr. 
João Batista 'Martins Ladeira, 

Metropolitano e com ai"presença. 
do Colendo Cabido, do Exmo. Sr. 
Interventor Federal, Exmos. Se
cretários de Estado e demais au
toridad<;:s civis e militares, d<> 
Revmo. Clero, da Exma. Famflia. 
Campos Barreto, e fiéis d.a. ArqUi-
diocese; · 

Após a Santa Missa, foi dada ll 
absolvição ao catafàico. 

Durante estas cerimônias ou
viram-se os coros dos . "Pcquenoz 
Cantores" "à la Croix de Bois" 
e do Seminário Central da Ima
culada Conceição do Ipirang,\<,. 

, üe novo ato criminoso será fW!i- Re.vma. o .Sr. D. João Batista 
lado determinado número de re- Correia Neri, s. Santidade o 
fens de acôrdo com a gr.a.vidade Pada Bento XV, por ato de 30 :Exmo. e Revmo. Sr. Conde D. F-ranclsco 
do ato cometido. de junho de 1920, tran,sf~a:-lu·o • , ~ ~e4.,C~pos ,BiJrreto, . , , . : , Dl~[QR,0,J.~,~.--~ "'~-h~ fT7 b1JIIUl\r'1Ulr' ~ ~~-IUlGIUlfflL -:·,'!!:··~ •'-?'. ;:, /: '~(a~~ona~Í~~~~f:n;~e~gê~,. ~=:-,·~::~:tié:~~!' ':!·~n~S~· ,.per:· -:~:;u::;;-·;:ar~~~~-;~,::.w=~ 

1:~:e~:': co: 
neral", : novembro d.:> mesmo ano. ardorosamente o primeiro Con. movente homena{lem ao Pastor 

· . gresso Eucarístico da Diocese falecido. . . 
• 

1 O seu grattde :zelo apoat611co, ·de Campinas, qiie certamente Pel~ ·'manhã de Domingo to. 

Rli:UNIAO DAS COMISSõES PA-ROQUWS PR-O 
·~ C' ' '1 ' . . ~ ::..1 

. , , CONGRESS,0 EUCA:fUSTICO . 

til . ~·., quer aumentando o número das 1r·,a encerrar com chave de 
"""· :P; t etanto I t _.,_ dos ·,!>t Sacerdotes da Diocese, A es proLJ.,,,iw, en r _ , P-aróq_ ~ ~, incremen ª'""" as ouro a ·série de Congressos I b ., No próximo dia 6 de setembro, às 17 horas, na Cúria 

Metr0politana deverão se r~mnir sob a presiQência <to Exm.o.. 
M0ns. Ernesto de Paula, d.d. Vigárw ~l e P:resid~nt9 da 
Junta Executiva do IV · Congresso Etucarístico Nacional todas 
as Comiasõe,s paroquiais que trabalham pelo Cong~o fkt. 
carfatico atim [le àe dar um lxllan~ dos kaba1hos d;e.;s.te 

~pre acen.tuar que a reaçao, vocações . sacerdotais, cons- _ . -,ce e raram M1ssas em Intenção 
~s autoridades na~~. pelo truindoi magníficos templos, preparator-1~s ao I_Y Congreii• de S; ~xcia. R-evma. As· 10 M· 

própr:lo fato de ser tao viole~, fundand.::, congregações e lns<. so Ea®arfe-tteo Nacumal, a rea. ras, 'Ô Sr. Arceb-lspo M:etropofi. 
'Prova. à evld~ que- a opos1- . . • . . · · Uzar.iea em setembro • de 1'942, ta , -b ção cw· povo francês à política. ·titu,çoes rellt11osas, e ze~an-do ........ .,..,, · P ,_ no ce,.., rou perante o. cada,· 
:nazlficante do sr. Pétain, se t,or-· pelo fervor espiritual d-os SO· nesta ci ....... e de ..-o au,.,. falso, sot-ene Pontifical de Re, 
na cada. vez mais energica. daHcios e das Paróquias, trans- Logo ctue teve con-hecimento quiem. · segurulo trimestre. 

Neste sentido, seria, difícil não formou a Diocese de Calni)i- do seu ;rave estado de saude" -;:-------------:-:::---------------------------:-----
ver no atentado contra o sr. nas numa das mais bem orga. o E-xmo •. e Revmo. Snr. Arce• -
:tava.l, por mais que as n<;>tícias nizadas. do pat,,. . bispo Metropolitano, di-rigi-u-se A-·. 1 g r e J. a 
c,ficiosas procurem desfigurar os T# · d f I t b para Campinas onde assistiu 
fatos a expres.são violenta de, um ao gran e o o seu ra a- . ' · 
desCÓntentamento profundo que,. lh,o, que a Santa Sé, resolven- -a9s úttimos mom1;ntos do s_r~n
atra.vez dos mais variados atos do pt"emiá-lo, mui justamente·. de . Bispo ·C-amptne-iro, min,s. 
de .sabotagem, prova que o sr. l lhe concedeu O honr-oso títuloi ;t~a~o-1,~e a Santa Extrema 

e o Estado na China 
Fétàin fracassou. de Conde Romano. .,trnç,ao. · 

A esposa de Chang-Kal-Shek rende homeaac,em 
ao be,oJsmo dos Nlls.slonárlos (Oonclue na. 2."' pa&-.) s. Excia. Revma. foi colhido· · O corpo de S. Exc_ia. Revma. 1 

Prossegue a perseguição nazista 
à Igreja Católica na PolOnlá 

' 

'ficou.-e~p-osto no Piiláclo EpiSs~ A _esposa <10 ueneral Chang-, deira essência da fé; em uma assim como lh$ faciiit~ 0 d!-
. (.«;'!,'pai, onde o Snr. Arce.bl&pl>:' Kai-Shek tributou homenagem palavra.: a c.r11Z. Sem isto nllo ;iiheiro. neceSf!ário para que pos

·: Metn_opolltano, rezou às 9 ho, ·à abnegação dos miSB-ionários, pode havei' fé cristã. Várias sam tel' uma educação moder
ras cro dia 23, Missa de corpo elll d:iscursq sob-re "A Igreja e vezes tendes ouvido do genera- na. Aos missionários deyemoa 
presente. As 10 horas, em cor. o Eat.ado :íia China", no qual líssimo que Cristo, quando ain- a educação de nossas meninas, 
tejp funebre o seu corpo fol -d-aclarou o Cristianismo um da jovem, voluntariamente deu por terem usado de todos 03 
transportado para a Catedral, -importante fator do progresso sua vida por sua missão e que mtios poasiveis para esse fim. 
onde permanece-u ))ara a visita da China, anallzando tanto na· se1-emos capazes de resolver Hoje ,essas meninas, · que sa 
d,os fl-61s. ·®ntribu!ção social como espi- nossos -própl'ios problemas mas conve,rteram em mulheres, são 

Ju; notícias que estamos rece
bendo da Polónia ocupada não. 
deixam dúvida de que, a,pes!ll' de 
toda a sua. gritante propaganda 
sôln'e a "guerra contra o :µ:io.l" 
"º Leste, o flllW dos "cruzados,. 
nazistas não esmoreceu na per
seguição à Igreja. Católica. na Po
ló~ ocupada, e parece, até, que 
ela. se tem inf.ensificadp, se tal 
coisa foaae po$Vel. Nestes últi
mos dias, foram presos e depor-

e cinco diac.onos. Nada se sabe 
sôbre o deatlno que estes leva
ram. Ao bispo nem sequer foi 
consent!d9 nomea.r um vlgár.io 
para gerir a cUoceie enquanto- êle 
estivesse ausente. 

A tarde, foram rezadas as · ritual ao progress',, da huma- quando estivermos dispostos a as que estão· à testa de mui-
Matinas e Laudes do "Oflcium nidade. obrar de igual manetnL. 'tas atividades que têm melho-
D.efuntorum", pelo cabido dio- "Nos tempos atuais, temos A Igreja Dão pode perman&- rado a posição de suas irmãs 
cesano, clero secular 'e regu- que admitir sinceralllente que ce.r separada dos progressos em todas as Províncias. Já esti Muitas :liir-ejas da <liocese de 

Lodz foram :rece11temente cncer
r,ad!ls por Qrdem dos 1182lstas, 
sob o pretexto de que não havm 
sacerdotes dlsponivelB paxa :oelaB 

lar, e Seminário Diocesano. -d€vemos acostumar-nos a su- ·que se estão efetuando, :na ~ movimento a sua fé". 
po,rtar os sofrimentos cômo China moderna - acreaeent-ou 

oficiar, ' 

Durante o dia de sábad-o, 
toda a Diocese de Camp-tnaa, 
veiu pela última vez beijar o 
Sagrado Anel de S. Excla. 

tad!>S pa;ra, ~o desconhecido, __ -~-::--- ___________________ _ 

:r ~ ~:ir Novena solem: e111 llf epar a~o à f e~a 
· g~~~ i Nossa Seaa Aparecida 

Walcsek, :mm1ecmf e Czadema, 
':9 \lJlico pada que ficoU DO recO

Íhfmlmto foi o reverendo A. Pies-
lara - porque eata.va morremlO 
pe pneumonia. 

o dwetor do Instituto Teoló
' g1co de cracóvla, Pe. Antoniewicz 
e os . professol'CI P'e. :al&tuBzka e 
J.>e, Rmeza.k do mesmo Instituto, 

· . ..,.. ~ ,lll'llJJDJi--B àept>J"t,a
·ios. 

DIA ! DE SB!.l:DUSBO - .dll'OllfENftl PBOCISSA0 

Cemunkla-nos a cbaneelarla do Arcebispado: 

"De ordem do Exme. e :Revmo. Sr. Arcebispo Metropolitane, 
lembro aos Bmnos. l!'árooos, Vigários, Beitores de igrejas e ea
pelies que em_ fodas as igrejas matrizes e oratórios públloos e 
semi-públicos do Ared>ispado,.:amimhi, devera. iniclar-se uma· so
lene novena em ~ à Festa 4e Nossa Senhora Aparecida., 
Pa.cm>eka do Brasil, que terminará Jl9 dia '1 de Setembro com 
Mfssa festiva e eornKBhão gemt dBs f.Ws. O bispo Jasln.skl, da dieoese de 

· t.oda, ~tra-se detido pelos NflSSe mesmó dia '%, às 16 11:or.w, sairá, da igreja. da Couso
nazistas · Dlll]m ~ subten-à- )a,çio, uma imponellte procissão com a veneranda . imagem de 
néa' de- Sâczewin, pequena,_ povoe.- Nessa Semwra Apaa-ecià, na 111'3,l deveriw tomar parte os fiéis 

bons soldados de Jesus Cristo. a Sra. Chang-Kai·Shek". Toda "Existem duas qualidacte1 
relevantes na 'Di:i:ina Péssoa de 

!:lomos fracos. "Não estamos a nagão chineza está em :mar- <l,risto: Pre.tieou 
O

_ que pregou 
tranquilos sem Sion" oomo dis- cha e a Igreja .está. à sua 

e llOSSWi. uma f~ capaz de m.ose o profeta. Durante nossas frente.< Têm-se emitidb cUsJ;IOSi-
visltas às distantes provincias ções de um exwemo ao. outro ver montanhas", assegu-roµ · a 

Sra. Chang-K.ai~Shek. "Deve. 
da China, meu esposo e e1,1 .en· do pais, para que o povo eoms mos ter estas duas qualidades 
contramos onde quer que fosse- bata os Yiclos soetais fonemen. 
mos piedosos missionários v'i- te arraigados, cooperando na si é que queremos em;preender 
vendo em remotas regiões do melhoria da ordem das cousas. ª dificil ta.n.fa ae iu<l-1car 0 

interior, trazendo nova vida a "Comparando a Chia& com ea.minlw .para uma ordem so
todas as comunidades com as a "Bela Adormecida,. dssper- ela1 mais sã. 
quais estão em contacto. Fiea- ttw<le em um . "-~<>. e ma.ra- "0 principie da vida cl'ist!! 
roos surpreendidos ao notar a vilh~so. mundo de pr-opesso, é rea.hwm.t& uma muda~ça mo
ausência d~ compatriotas inte- assinalou que "neste nevo ral, •radical e ·penuanente, efs
Ugentes e bem informados que mundo, a Igreja tem uma ex- tuada de uma ma1mi:ra sabre. 
poderiam ajudar esses,heróicos tensa esfera de atividade, pelo :aatu-ral e eh.amada conuunent@ 
'mitmionários, dedlcan<IO:.se à tato de ter mar.cha.do adiante "1ml .renascimentp". 

mesma classe'· <le atividades e ter sofrido pacientemente". Uma DIU.dal:!ça cem respeito· 
nestes distritos tão mal distri· Entre os êxitos da Igreja Da à erença. r-efor-ma de vida' e 
buidos. China, a; Sr~. Chang-Kai-shek, coatu-mâs, adopção ele uma no. 

Será possivel, ,qu-e os chins citou a reconstr11ção moral, 0 va manetra de vida, sob o Es
cr.latãos com insu-u9ão moder- saneamento nacional. :i;m-ito Santo, asatm é a Nova. 
na não disponham da substan- "A primeira, organização ofi- Vida em si, o vereadeiro 1,on
da de que são feitos estes mis- eia! de enfermos na Chiaa foi to de partida para a regencra
sionários? É que pertencemes, levada a cabo sob os auàpícios ção de uma Nação. Ein 
acaso àquela classe de gente, do Cristianismo". Temos mais: sua quasi j:ota-ltdad~, esta parta 
que, recebendo os beneficies da "Em todo o lugar onde a fé de ~ossa 1'.ecõnsua,ção é em 
Ui _'cristã, recusá aceitàr as res- cristã é conhecida a posigão- -da ·alto grau trabalho . da Igreja.. 
ponsabilidades e dificaldades mulhe.r é indubitavelmente me- O.- Rádio Vaticano, em 111Ila 
que ela impõe? , lhorad~. As escolas missioná- · -de suaa irradiaçõea especiais 

~ da Polpn1a · ocupada. Não de todas as plU"Óqllip.s da. Arquidiocese, e que percorrerá a Avenida 
't!)be é ~a ~r comu~ ' Iphwap, AY. s. JÓio, rua Libero Baduó, raa Direita e praça 
::., ~,com o :rmmdo. exterior. da 'Sé. Será préstada, 'na pra.ça da' S.ii, carlnhesa homenagem a. 

..... ; :ll"Oi · ·em,,l&lo últf:lao, jun- x-à ~ · falaalJQ u:a Qu& ~ P4ldna WisfMnirJGs 

, '.~:~;;:,t l)llit ---- ~-••! t UI. 'Rcd--- t . . 
. , ,e,.. 

''.Trabalho, paciência e so- 'riàft' ,D& OhiDa não somente J1a1!a o Oliente, fez. um extenaq 
~~ Qt',tlatttu.em a .,._ ..-,, ai? rfnl• fia :" J n,-. .._ ,.... !k*". 
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COMfNJ4NDO ... 

,A CONTINUIDADE DO 
·- M.ltRITO 

O Chefe da Nação acaba da 
promulgar um decreto pelo 
qual vários descendentes do 
Duque de Caxias, atua-lmente 
em difícil situação financeira, 

'são contemplados com Ulll.a 

pensão vitalícia de 500$000 por 
mês-. A providênela. é justt1, e 
louvavel, Pois o contrário re
p.resentarla uma ingratidão do 
país para com o seu grande 
soldado. Se o Duque de caxias 
realizou algo de definfüvo em 
prol da nacionalidade, é justo 
que esta mesma nacio:o.ali(\ade, 
qnquanto existir, gar~ta, tam
~em de forma dent1.itiva, uma 
situação desafogada a seus 
descendentes. Além disso, é 
preciso considerar que a famf
lia do Duque de Caxias é ain
da algu.ma coisa da própria 
pessoa do Duque de Ca~as, é 
u.m.a tradição viva e · palpitan
te do grande homem. Ora, se 
se procura guardar zelosamen
te, nos mus.eus, os objetos evo. 
eatlvos, embora inanimados, 
das personalidades históricas, 
porque nestes objetos reside 
ainda alguma. coisa dessas per
sonalidades; com muito maior 
razão se devem cultuar as re
liquias vivas, carne da carne, 
sangue do sangue, dos wot-0-
tipos de nossa evolução histó
rica, e que guardam deles a 
semelhan~a do temperamento, 
,'lia. menta'lidade, das inclina
ções. 

Não se venha, port9into, obje
tar contra aquele decreto, di
zendo que o mérito do Duque 
de Caxias se limita exclusiva
mente à pessoa do Dueque de 
Caxias, pois que assim como 
seria injusto punir, nos filhos 
os crimes dos pais, da mesma 
forma seria injusto premiar os 
filhos pelas benemerências dos 
pais. Se os bens de fortuna po
dem ser herdados por quem 
ilQ0 os acumulou, porque n~ 
acontecerá o mesmo com o 
fru'tci dos serviços westados à 
P:Hria? Aliás todos os grandes 
paiscs não têm oiltrç proceder 
pa.ra com os descendentes de 
SGUfl grandes hc:nnen~. Basta 
citar o exemplo dcs E1st.ados 
Unidos, que considera seus ci
dadãos honorárlos a todos os 
descendentes de Laffayette, se
ja qual fõr a nacionalidade de 
o:igem. 

Entretanto, é bem verdade 
que seria muito preferível que 
a famflia do Duque de Caxias 
estivesse gosando de uma· tal 
prosperidade econômica e so
cial, que fosse dispensav'el o 
auxílio pecuniário, que ora lhe 
concede o Governo. Isto se 
prende à instabilidade social, 
que reina entre nós, e que faz 
parder toda tradição viva, toda 
experiência histórica adquiri
da. ti por isso que temos a ilu
são de sermos uma nação no
va, mas o que somos é uma 
nação desarraigada de seu pas
sado, não recebendo deste pas
sado a seiva fecunda porque as 
ralzes se estiolaram miseravel
mente. O que nos resta das 
lutas, das dores, das vitõrias 
e das afirmações de um passa. 
do jã bem longo, são uns tan
tos destroços brilhantes e sem 
vida, que se vão amontoando 
nos museus. Infelizmente, o 

processo histórico ·de nossa ci
vilização tem sido um perpétuo 
recomeçar. Por isso, vivemos 
ainda de improvisações, quan
do tinhamos elementos para 
ha'l'er criado umà cultura e 
uma civilização próprias e de
finitivas. 

O que suéedeu com a famma 
de Caxias, tem sucedido com 
as famílias de todos os nossos 
grandes homens. Mas não é só. 
Quantas famfllas que, sem pos
e u I r e m propriamente u m 
•grande homem" contudo· eram 
expressão tfp!ca da civilização 
b.raslleira, e, no entanto, d~ai
ram, dissolveram-se, desapare
ceram? E que tesouro de cul
tura e de experiência histórica 
o pafs não perdeu com isto? 

.. li PROPAGAR O 

_.UQIONARIO ., 
e DBVEB DE TODOS 

08 0AT6LIC0I 

Mentali~a~e nazista . e mêntali~a~e ,iu~áica 
o LEGlONARro ofeteéé 

boje a seus lettora vm tra
balho de alto valor · do.vtri
nârlo, · cÍa lavra de uma das 
mais eminentes figuras da 
Ordem Beneditina no. Brasil, 
D. Aidano Erbert, Prior do 
histórico priorado de Sio 
~ento, em Santos. 

preor.mpMâo pelo bem do 
povo e da pátria, e não o 
cuidado . da bemaventu
rança, pessoal. A é~ica 
rellg,tQim ~eillll. não á 
ética que m~ !'!. ~-

i,1ât!Qt e, pr1ncii>~Ínfonle, 1H1 filoso!!a, todas ci1tmi conQuls- é blasfêmia, pois leva o huma- ção indlv!clual, mas UID.ii. 

~f~r.&· PQlfüça e econOmica dos l ta8 do mundo ocidental refie. no par~· o~ recintos · divinoa, ética 4o b~m coletivo. 
povoa ocidontals, .é o aspfrito tom: nltldamonte, a visão l'íl· 'mentindo trazer vida divina '13 ...... o homem religioso, no 
judá,ico, a nega.cão elo sobrena- cionalista que l8rael tnm do para os domínios humanos. A ·· sentido da religiii,o ale-
tural e a afirmação do messia- mundo e de Deus. Segundo a prova da mentira,' o judaísmo mã, não é servo de 
J:l~ª~I> teri:~tre. Tauto assim mentalidade judáica, Deus exis- a vê n~ própria história do Deus, mas senhor do ele, 
que o antj-sem!tlsmo nac!ona- te e age, atrav'ez da natureza, cristian"ismo que nada alcançou mento divino, dentro de 
lista é um enigma. Em sua na vida intelectual dos indi, na eduQação dos povos que são si mesmo. A ética alemã 
xnent1,1,1idade, os propugnadores viduos e na vida coletiva dos egoistas e sanguinolentos como rejeita tocla tenta.tiva. de 
<leste i;niti-sewitismo são ju- povos; existe e· age, mas i.em- há 2.000 _anos atrás. Vê hoje, rui- torna.r O homem passivo, A leitura dest, tr(balbo 

dlssiparã em rnl.lltos ~Jtorea 
as dúvidas, que porventura 
ainda lhes reatem sobre'· o 
sentido mais profundo de 
ideoLogla m•ista., 

d.e1,1,~, em.bora não <:l:rcunGida- pre aqui, na terra, atl'avez do rem, miseravelmente, çs andai- atravez da r.ecepçã.q .. dQ 
dos e sem praticarem a reli- sangue e do so1ó: Tal idéia su. mes da moral cristã ·e.rígida graças. 
giã" mosiúca. A 'estes, tão bem blime da humanidade natural sôbre o mito do sobrenatural. 
cQmo aos Jud·eua legítimos, o portadora elo elemento divino Vê em ruínas o próprio edifi- ;s 
sobrenatural parece o erro ra- - :!'oi, segundo o pensar <los eio dogmático, assinalando, 

- Na religião alemã n!!.o 
bá redenção da vida, mas 
só uma redenção :para 
a vida. Nela. vale o axio
ma: qnern amar o ho
mem, sana-o, antes que 
usça e não antes: 'de 
morrer. O verdad~o sal. 
vador declarn,se em fa. 
VOI' da, assistêne.la. p,re. 
natal. 

d~l do ermti!Uliemo. Judeus, deteriorada em mito e com prazer, nome.~ de teólogos 
O si~nmcadQ PrQ!@do da . llllstério sobrenatu.ral, por Cris: cristãos que demonstraram ·se-

perse~uição ~llg.i.Q$.(I. qtiê, JJ,çJe; SIMPLISMOt to e sua Igreja. Por isso, A.que- rem redutiveis os mitos cris-
assistlmos xi.ão e,tâ ll.QS a.tos le teve que morrer e esta tem tãos a ortgens hlstõricas pro-
<le violl)ncla; que tl\l.s aios ~em'.- Pod~ ~rQeer exag-erado e que desaparecer. Deus vence fanas. 0 mérito singular do 
pre s.e ver!f\ca.rtUti, · mt1,i$ QU si.túplbta. o querer tornar .o ju. o mal - e misterlooo pecado povo de Israel é ter-se divor
menos v~eladame.ute, diisdEJ que d~mo .NSJ.)onsavel da aposta· dos cristãos, - mas não pela ciado, em tempo, do falso mito, 
e~iste a duplieidài;t~ de pod~ sia '1Q .XUUlldo ocidental. · No graça sobrenatural - fator mi- crucificando o Cristo. Pois o 
res, espil'itual e tempol'f;tl. · O entretanto, é um fafo histórico Uco e transcendental de liber- mito é perdoavel e, até, neces
que caríi.cterit.a a l\\ta antk:ris- que O judeu racionalista sem- tação moral, - senão pela evo- sário, como mera hipó~ese téc
tã dos no2soR dias, ~ a ll.ega.- Pre viu e, ainda hoje, vê, em luçO.o histórica da ·razão, com nica para elucidar a compreen
ção do sobre-n.atural•& ó ód1o JHus e U evolução da obra os c::orolários da higiene, stan- são de crianças, portanto, até 
a.o mesmo. 1l escuslilclo citei de JeliUS, um único grande er- dard de vida, controle dos nas- certa altura da evolução inte
nomes. 02 protagonistas da 1~ r1> de interpretação do prof e· c1mentos,_ supressão dos• tara- lectual. Nos nossos tempos, o 
vestid,a anti·~istã uio são orf, ttem.o iRraeUUco. Sob este .pon- dos e aumento e movimento mito é mentira e, até, crime 
ginais, não improvisam, mas to de ,•ista, ele sempr0 com- dos bens terrestres. A huma- porquanto gera O mistério, e 
recitam, a.tierJ.a!I, um papel qúe ,bateu e eombate, sem tréguas, nidade, para ser remidc., .não o mistério paralisa o homem, _ 
aprenderam. ª NliJiã.Q e, notadamente, a precisa do quente sangue der- tornando-o inutil para os tra-

20 - A "instrução reli.glosa" 
cristã já não pode ser 
considerada eapaz de su
prjr plenamente a ver. 
<ladeira instrução religio. 
_sa, pois o cristianismo 
ji\, não ~ religião. 

Q lh i ? l id!jia. cristã da salvação eter- ramado por um entusiasta, b 1h d t ld 
uem o;3 ens nou . Aque e I na. O judatsmo só .conhece um mas da água fria e cristalina a os es a v a que que.r ser 

qrisue,tãdesde º. berço da re.Ug,ião. Dl.A"Sia"i",.,,"" terres'tre. E des, dominada sem . escrúpulos, e 
d b t .,,,. .. ,._,. da razão. O lugar da mítfoa teo- com prove·t pro= s · 

e , cons1 era o so rena u- d"' a revolu"ii" france"a os P i o e .,.e so con-
ral puro mito e crime perpe- "' " ,.. . ,. • °" logia cristã deve ser preenchi-. tínuos. Guerra, pois, ao misté-
trado na humanidade O ju: vos ocidentais e, principalmen- do pela simples teosofia de rio a. cujo encanto Jesus su-

. te, os povos anglo-saxõnicos Moisés e dos Profetas de Is- · b 
daism~. Aquele judalsmo . que depauperados em seu vigor es- rael, assim como os luterpre- cumbiu e cujo pai é O so rana-
crucfücou ° Filho· de Deus e piritual por aquela revolução tam os judeus. tural! 
que, apezar de perverter em religiosa que foi a assim cha- Este é o éspírit:} que, prati-
mero .racionalismo a· r~ligiã9 mada reforma protestante, fl- Cristo roprov'ou o Judaísmo camente, governa O nosso 
de Isr~el, c?nsidera,se o· único zeram-se, debaixo da direção contemporaneo, por achá-lo de mundo e que, em bea parte, 
e legítl.1~0 intérprete dos Pro- JÚdáica, os propugnadores des- menos, em medida e peso .. E o penetrou os próprios recintos 
retas, ten~and,~ em afirmar que te i:nessiani:smo terrestre, em judaísmo dos tempos de Cristo cristãos. Não será difícil redu
a pura 1.eligiao racional dos oposição ao transcendental, nem negava o sobrenatural em zir ideologias que, hoje, se 
Profetas fo.i estragada pelo ele- cristão, católico. As lides eco• si, só não <tueria ver o essen- aprésentam com forte ressenti
mento mítico do .sobrenatur~l. nômicas, políticas e, até, cien- cial da religião no sobrenatu- mente anti-semltico a e'sta 
Desde 2.000 anos, este judais- tfficas dos llltlmos 150 anos l'al. Hoje; o ju~aismo vai mais Weltsnschauung nua e crua. 
mo combate, renhidamente, o çonstituem formas cone.retas longe, e a IgreJa de Cristo con. mente judáica. 
que consiqer~ o pecado funda- desta luta-religiosa. tinua, como o Divino Mestre, Das 25 teses da religião ale-
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$~00 mental do cristianismo. O deis, . considerando a religião como I mã. (El.rnst Bergmann Die 25 

mo inglês O livre pensamento lb· de notar que o judaísmo .algo dê essencialmente sobre- Th~en der Deutsch-~ligioZL. 
francês e 'tantas outras corren, não se_ considera materialista, na,ural, derivando do sobrena- Ein. Katechismus. Hirt, Bre3- l Rogamos ~os no_ssos assinan• 

f e arreligioso, no sentido cristão tural "' sua ra.,,ão de ser. as 1 la.ii, 1934J.. te~ comruuca.re.iu a mudança 
tes ilosóficas, depois da i-e-- destes conc:eitos. F!ns exclusi- · d d C i1 
nascença, sã9 ~vestimentos vamente terrestres não impor- energias e métodos. Não há 4 - A .religião alemã não co- x! ;eu~;nzsª[~o:s va~ i:i, a • 
e::.:t!')rnos da questão r~Iie;iosa . · · . que ve:·· 0 criSt i~n!~mo é,. pa- i:lhece dogmas, Pois é re- · os ' "' • 
cómo a. entende °' judaiamo' ra- · ,tam, ·p:ara~e. mentalidade. J\ldát- ra qs Ju_de~s, rellgi,ao det_esta- llgião. (rejeita O m.iflté- 'f-·, 
cionalista e deicida a saber: ·ca, em "materialismo". As úl- vel e cnmmosamente erronea, rio e a fé). . . ANONCIOS 
S! :l religião deve ~ircunscre: timas finalidadés do judaismo G - A religião alemã não é 
ver-se peias r::1ias da pura ra- são de carater religioso. Man O JUOAISMO t:. O religião revelada, 110 sen- Peçam ~alnila sem compr~_ml~$0 
zão, e si o "pecado" pode ser c9mo estas finalidades não pçi, SOBRENATURAL tido cristão. Funda-se 
vencido pela cultura Esta é diam ser aviadas, na Europa, ao contrário, na "reve'. 
a grande questão de~isiva en- desde 1.SOO. anos, de modo di- Acom1rnnhando os povos oci-, lação,, natural de ener-

j d i · i i reto recorria se ao estratage denta.is, atravez dos séculos, o'. · J tre o u a smo e o crist an s- • · ·, · 1 gias ivinas nC\ mundo e 
mo e que pode ser enunciada ma de solapar a religião do. povo de Is.rael espera. ainda no espírito humano .. 
também por esta forma: será minante, por meio de atitudes hoje, ,onvertê-los todos à sua 8 _ Deus é uma idéia moral 
que atravez dos Profetas, fa-: de caratf3r fllosõfico, lit<l)rário, religião. Não quer que os ou- postulada pela energia 
lou ' 0 Espírito Santo da Reli- histórico e de ciência natural. tros adotem as vestimentas so- eterna e criadora da na-
gião sobrenatural, divina, ou o O judaísmo empenhou-se, e Ienes 'do povo eleito, quer só tureza e que opern no 
espírito humano embQra e.ria- com' .êxito, em criar métodos que abracem a pnra e racional mundo e no homem. 
do por Deus? ' científico~, polfticos e econõ- · idéia de Deus que é a religião 10 _ A essência ·dJ.vina é in-

',-
Não publfoamos colabõraglio 

dE> r,esaoas extran~as aQ n.9no 
q.uadro de red!ittores. 

O LEGtONÃRl-0 tem o má:• 
ximo prazer em receber visitas 
às instalações de sua redação 
e oficina., ma.<i pede que não 0 povo lider da cultura. ocii micos sucetive~ du~a. tal. e de Israel. Sõ esta religião será. tegrada po.r vontade, in-

denta!, no sé.cul.o 18,, d. eu, em qual interpretaçao crista,. d,1rl- o pressuposto e a garantia dum telecto e personalidacle. sejam. as mesmas feitas nas 
· gidos porem em sua esseneia reino terrestre da verdade, paz E 2a 3 4 f i ' 1789, uma soluçã.o da màgna . • . . . , . • stes três momentos ca- s., as., e as. e ras, p.or ex•• 

· - contra os princípios cristãos e justiça entre os homens. Pa-questão, no sentido !lo judais- · racterizam o homem. Por gências do serviço. 
mo. Com a revolução franeesa· O resultado deste trabalho .ra isto, dispensam-se, de bom conseguinte, o homem .é 
caiu a oposição tradicional até. de minação e infiltração espi- grado, os mitos e mistérios do o lugar de Deus no mun-

i cristianismo. A humanidade só então vigente entre a: Europa r tual é tão !orte que à grande do. 
cristã e O judaismo. :Oesde en• massa dos cristãos parece ridf, ~e_l1á_ boa e pacífica quando n - o bomêm não é DeüS, 
tão, a avala.nche judáica.. ,ir- cn!o ouVir falar no judaismo chegar a ser verdadE'iramen-te mas é O lugar do .nasci-
rompeu, abertamente, 0 domí- como rellgião futura dos povos religiosa, isto "'· quando consi- mento de Deus. -C:; den-
nlo dos labores culturais euro- ocidentais. No e1~tretanto,' já. g.erar a Deus, pura e racional- 1ro do homem que .Deus 
peus. Desde então, os judeus estamos bem perto desta meta ·mente, como supremo senhor se faz e se desenv'Ólve. 
tornaram-se guias da humani- almejada 40s judeus. O socia, da na-tureza, eterno, e longin- 14 - os :,entimentos cri&tãos 
dada, chegando, ainda ontem, liSJ:\lO, não é messianismo tP..r· qno dirigeRte 1@ hlatór!a, e de peca.do, cuipa ,e peni-
a exercer, praticamtinte, 0 con- restre? E o naclonal-soc!alis- modelo imanente da ação mo- tência não são senJi• 
trole do domíuio cultural intE:d- mo não r1;1.clama, abertamente, ral. j3õ a.'3Sim, ª humanidade ment-0s rellgiosoo, mas 
ro. Ainda hoje, apezar dos mo• foros de religião? A política, a se.rá remida e salva. Só assi.m, complexos artificlalmen-
vimentos anti-semitas, o jndais- economia e as ciências, que o fantoclrn do "pecado'' que te enxertados no ho-
mo, no sentido da religião ra· el'!,S têm ainda com a ver.dade outra cousa não é senão a ti- mem. 
clona!, é o mais forte poder é- <;ionciêncla cristã? E a opl· rania de instintos contra-diM- 16 - A étiea da religião ale-
espiritual do munqo. De certo, nião pública, quem a detsrm!- rios dentro do coi=iu;ão, s~rá mã. c-0-mlena tod:à e qual-
não são as idéias lldimamente ná, nos diversos setor.es ctJ:ltu- ven~do. Pois o pJcaào níio tem qú:er fé anm pecado ori-
cristãs, o momento sobrenatu- raia, senão o judrusmo pinto- um poder intimo e miste.rioso gJ.nàl; tal fé é imoral e 
ral, que determinam o espíli- crá.tico, e governos judaisados sôbre o. homem, qae só possa a:rrellgiosa. Quem a pre-
to e as 'atiVidades da nossa mentalmente? O. soclalfsmo, ser quebrado par nma. en.Udads gaT ameaça a mo.ralida-
época e do nosso mUD.do, eµi. com a sua nivel~ão da socie- sobrenatural, a graça di-v:i~a, de do povo. 
bora as energ-ias vitais sobre- da.de, nos domínios econômi. que pretende efetuar uma uni- 16 - Quem perdoar o pecado 
natura.is da. rellglão crJstã. si- cos.; a "coordenação dos fato- ão viva entre Deus e a alma. saneiona-o. Perdão de pe-
gnifiquem, ainda para milhões res", .até a supressão clamoro- VeleWades desta natureza, is- cados solapa a ética re-
de homens, paz de coração e sa. dos direitos individuais, na to é, o querer entl'ar em tmi:lio ligiosa e destro! a mo-
prontidão para o saeritkio' e politica; a unidade das leis com Deus, é o pecado orig!:na.l ralitlade do pov9_ 
sofrimento. O que domina, no 'naturais, nas ci~ncias expe.ri- do gênero humano. Uma Fel!- 17 .~ No centro da ética re
campo do pensamento, na vida :r.aim.tais; · a razão prática, na gião que aten:ta· tal misti<:ismo ligio&a alemã está. a 
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• 
A própria agênclà oficiosa do 

sr. Pétain enviou há dla.s um 
telegrama noticiando que é tal 
o ent1.llliasmo pelo sr. De Gaulle 
em Beyrilth, que em um dos mu.t• 
tos cehtr.os de alistamento que 
funcionam naquela. cidade chega 
a. cem a méà.ia dos volunt,a,rioa 
que à.1al'.iamente se apreaentam, 

Para evitar fatos como este, 
é inutil qusllquer represa.lia,, to 

'será em váo que as autoridades 
nazlat.a2 mul.tl,pll.Ql,lll i.ws e.ator~ 
Ç9s. 

• 
Toaos estes fatos confirmam à 

t-ese do LEGIONARIO, de que a 
política do lll', Pétaln, tão fa-= 
vora.vel à expansão do néo-pa-,, 
ganlmno pelo mundo, é funda,. 
mentalmen~ contrária. · açs ver~ 
dadelros mteresses da Ji':ra,nça 
católica.. 

Assim, manifeatl3,l'am notavel 
ingenuidade a.ljfllDS dEI Jl0SSQ8 
leitores que ~paa-am de nos,. 
sa at.ttUde, vendo pela mn a.ta-. · 
(ltl8 · ã Fll',nga. Não nos panee 
que ajam 1nfmlgos da Prança aa 
doJs ~ ~08 ·c1a i1ielTa qt.18. 
da Atnêr.toa, ~ jJ,Q SJI, 

Rua 15 _ de Novembro N. 26 üni'~ conce·ssTóüãrtos· _aos afamados ~ ~~ei: 
,(Esquina da Rua.Andlieta) * ,e~gios "E L E C T R, A,. . :: ~.-~lªea<!:ce':a~i: 
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lilNDA o PliRISPIR/TO 
O espiritismo, ~Pffi-C> tl:\ntaliva des.ell· 

lWFftdª.< ~ @!?Ril-PM ~9 m.aterlalis!llP, fraças
~IJ!l JaJR~jltP,YlêlJHJ.~lltfr1 mim fatal. desvio do 
~·um9 ret.9, fil~~l~çlo apelo *' teoria dos f!~j
dos parf transpo.r-o mundo doi; esplritos. 
PÍl:Í>iís ·:_ t~Pi;íf.à~dr da ~éfta. __:_ define· o 
i:,êf/!!PiFHe> imiµà proposi~ãu astH!-Z · feH~: 
"O pwi~Pii-ftq 4~fmpenh:i, ,entre a alm,1, /.'! 

o c;9r~o · o 1ll~1>rpo P?,J;lel que re9.lizam os 
IFHWllffiça,p.t~s e os ;J;lcl).!iUQS ~ntre o az,eite 
e li,. á~ua. Com a, presen!;a,. prodm:em a 
compjna~~o». Al~m desta. essencial fun<;ão, 
o f!JJ.ido vit~l muitlj.s outr:;i.s desomp13nha 
d~ (Ícl)rqo PO·µJ.. 3, neceSBi.clade de explkar 
.certo +1exp entfe .qs fenô111e119s ult.ra espí
ritu~i~ e o l';lenUdo relil;iioso do espiritis. 
ni.ç'. . .i\.srtm poj· \'lX.O!}lpÍO doµde vem a ener
gia qtte possibilita a um vivo comunicar-se ooin úm .. e.spfrito? Do "medtador plástico". 
o -homem' ;iivo teni a sua a.lma envolta no 
periipfrito. O morto igua!p:Íente. E é este 
envoltôriÓ que réàliza a coµmnicação, .Mas 
ó. :périspfrito, para· funcionar como sede de 
energias 'tais é tantas, onde vai buscar suas 
virtud~s? Leiam esse trecho das "Obras 
Pó$búnas" -de 'Kar<tec: "A sua substância 
é tomad~ ~9 f~i,Jdo universal ou cósmico 
que ·º forma ~ !) al.jm.1mta,, como o ar forma 
E) _a1~men~ P ~<??-'PP matetj~J do homem. No 
mundo e nos a,nimais brutos a, .s11a natu. 
~~·~· ipa~~ ~~çsáeiri} e se. assemelha à ma:-

' · !;.é'ffá. Q pert;ip{ffto não está enoorrado nos 
U~t;~!! ~!) Cpl"~ como uma caixa. Por sua 

1 

~a.~r~~~ puidiç~ e. le é ·e·;.·pansivel; .. irradia 
@. f~PP.-ª ~111- TEldÇ)-" 1o ~prpó uma espéçJ~ g~ 
atmas!~{l;. fJUe Q p,~n~~ento e a forçá de 

,..,.~...... " ú , es .. , ., ,1.__,_._a~ .. ··-

wontade podem estender mais ou menos. 
Segue-se que ressoa~ ,g~e ~stejam em con
tatQ cprnwll-J, P.oclem está-lo por meio do 
fl:risp{~}tp e lj$fiiÍ~'-·t1:aps;m!tif i-S impres
soes e as vezes atg a rntuiçao de seus pen. 
samcnlos. Por meio do peris1:1irito agem os. 
espíritos na matéria inerte e pro.duzem os 
diferentes fenômenos das manifestações. 
Não há pois que maravilhar-se se com a 
ajuda de se111eJp.ante alavanca, 'os ~spíritos· 
prnduú1m certos ·efeitos ff;;icúis: tais como 
l,'Olpes; ruidos de toda a classe, elevação, 
transp0rte, etc . .," 

. J~sta e;,s;nl<J.l}ll&Ao :jC corµpJGta - pa
rece-nos - com· esta outra de G. Delanne: 
"Q per/spfrito está formado 4P fluidos em 
diferentes grans de coiidensação, desde u::; 
fluidos materlais qµe !lG ader.em ao cérebro 
até aos espi.i-ituaís que se . api·oximam da 
nat~r~~~ <!,t l_!.,!ffi~· :P~ tl}l l]l~!}!3jra que se . 
uma v1braçao chega a um nervo sensitivo 
ç§t{l ª' -tr~§mitg à!;! ç;ayaf!q,;.:. çticas, a~ 
quais a refletem P!)l' suá vez ao sensório; 
Âf Ç~il-ndo ~iat.p, v!llração at!l!I- sôbre o 
fltti(!O ~rispiritual que pr9gressivamente 
.ad~· o esp~ito'!, · 

,Ainda aqqf neste particular b;lsico para 
1t seita, fi~Q'.1-0S questão de citar os seus 
l}róprtos fautores, Não soment.e p:i,ra evitar 
qualquer alteraj,ão ao 'f)erH!ftfflento espiri
\ a, n~o ;;;.omente para evidenciar a sinceri
dade -absóiúta, do· n·~ssó es'tu!Jo, senão que 
ta,mbem :\)ara termos em ;mãos os dados de 
a~a refutii~~. forneci!los por Ka.rdec e 
seus adept9s em nome d-0s pohrgi, · .,~; 
t)írit0$. • • . , ff. -· ,.., 
~ . . , 

Governo 

'FANTASIA ..,- Pronu~o de 
Waít fJ1sney. ~ .. ·Esfé filmê 
marca úní noyo passo pa ivé
lução ela· cinématógràfi~: Tra0 

ta:!3e de . m11a· eembina!}aO . do 
t;J.esenhó éi:im a· ii1lisica:, AJgu· 
mits cenas impressionantei/ tor. 
íúim 'iistâ ·pe1fc~iâ. lésiicon13e
niây~J li-º ~1:ü1i&. · ~~fa~tlf • ,.. 

Cotação: - Aceltavel me. nos p'a'ra cri~nÇ{l!lo •. . . . .. . . . >· 
' ' --- ~ • . . .i . ,. 

Nti~ E !> f}~S,Tfflf) a- fJM. 
yn,i:v~~,. ~ M-wm,t ~!l]! 
~a11Jw e ,J?PF B9J11~- ~ ~,tr1 
~ste tH~ ~~ sotrhnc ...... ~t9,. e» 
um11, joy~, ,Çf'l1-~~u~,i~ ~ 
gr~v§ I~vi~~dj, ~· ~SIJAAW , 
bl:lllt!mte 11,eJiça,~g. J;/ fl.P:W !l~: 
p.re se te~flij;ypl:v.~ .@ili ~ 4Ji., 
cr.llsãQ <le:Yip,~ 41AW .q.is1>n, ~ 
co~1duta desregrada do~ PfµJ-çl; 
N·I!! P.'HIJ8fürg~lt21 ~ ~1J!tffii1iil 
P~~~~~e~ f9FF~m.tRte jp.çpy:y~.-' 
TTtlc)f1tl'l~! tgr~~m o. fH~ pr1'1_Jlf~ 
c:I1c11!-! fº/ô P}-E!U9f@~1 Ç9RYiJJ~9 
J!}r~in.9 l>'?F ei;!ff 4w.ep~~ r~~&r• 
HC!P ~gs ~<Juno§ 4~ ~ótj4~ bOfr 
111aç~9 i:p.op1l ~ relmio~~: .. 

Cotação: - Restrito. 

~:cr,1.13 P'1 9fü~NTnJ = p~ 
UnFersa}i COIJl ~~r~!l Gm1~ ~ 
R!lJPh ~~.r~. = Umff 91:JJ:l-ijrjllJ.11, 
1!l 1adr.i?/\l!3 ,te~t?- ~~ ·a»p<lér~r 
cJ~s. pgdr1:1r preçip/1~ ,c}ffe.!isi:liier, 
ta~ P.W' UpliJ ~xp~d/~.Q P-9ft!,'l: 
amepciJ-wi,( ll(! Wgit_q, ~milf!?~i: 
11<J.tós fr1ii,mente c9ip~~icl9s, ju: 
tas co:porais, e ce~s ~~P.-º~ 
cç~ven1entes d~saco~selh~:m,. ·? 

'çôMPijA~s'f;"' · ·· -- u,nc._. 

OVQO 
.e PRATA g~ q \Jflq.y~~ g~ 
ei½ie, A!*~ #g :v1:Mer, Mil 
.OlJ8.Q é qe · ,.cu pr~prio ln, 
~ró.e.G.e cau11u•tar º• nAall>s 
pr..e.ç.os. ,A)laliaqíiaa gr.atla. 
Também c.omp~ pr11tà, den,. 
t..ils:IJJrH I OIJT~ q@l"p. ~Ili 
São !3cmto, §119, 1.e i11Jdi11 • 
sal, 6, pr.óximo ao J4rgo 

1
1JJJ) 

~~i:ito, = 8Jc, flfulo. 

••a 1 1 ................................. 1 1 1 1 1 ... 

Arquidiocesanó 
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LEVADA DA BRECA - Cri
fJ.Qtaç~: ~- fo,ceitg:V_!:) p1.rª tieadà na 'lillt~ n,0 ~í. ela Q, í,vl:. 

adultos, · E. _.:. "Uma ou outra passa. 
UMA NOITE Nô ,m:o - Da gl}P}, qu~ -~,9.deria revestir-se de 

F' ,com · Carmen Miranda, certa gravidade, é atenuada pe
•rJ9!-• Am~éhe .,., e'".'Alicei' Faye. li;> Çll,J'Jlti;r ~µIl).qrí1itJc.9 µ~ p~li
r.f}fta~sé' 'dé'\una comédiâ mu- Ç1J.J.i'

1
• f.c.e•tªye!, 

~ffi4i;_"c~J9 .ff.~ ~ â~res~#t:1-r A1VES SEM NINHO - 11 FH-
C.ll,;r;t~Q;r!:)13 ~ cop.juntos· brasile1- uie prejudicial a crianças e 
róii e ·µorte-íime:ricanos. "o -'ás: l adolescente.si•. "/;. Uniâ{)", do 
~~H.W Y&_rsj ~.ô!>r~ jpJi_1:lli~i:.cies ruo de Jweirg. = Cotação: 
~~ .vi,4! 9-~ _do_iti _Ç!l,1la.is, l}~.~J?l AceitaveJ para adultos. 
i!~ 'P~F ~}f} !f-'Ng ~p-eJ~~~·J· P.Aioc.K0 E VINGANÇA 
.~Jt~~» ~ -~º~- uti!- <i.r Y4T!!?§I 11..éeitÍtvel· para adultos . pelo 
P~J'~SW.!J~M, 'f°9F ~-!!~~ fstl.Jl?,,l} ;.;EÍ f>nebló 11 · de Bueno~ Aires 

iu~W-~f allâtt ~1tr:l!: ir :t g~:q,ii A.9~4WfE E,l.,'f A r~ 
Y!-.# ª-~-cor9, ,#vi -o. mm~ iiér @VEtN~ .. Aceitl!-vel para 
'F~tffto P,,~ p~,1}~9ft'? .1~ ç~it~rJ9 Mu1.t% P~1º "J/l1 fueblo". 
~Qrw..a4~· . o BAMBA DO ijERT.rn .,,.,. 
f)~~; :-e,-- ~g§tt'}S2• ,4.,ç~iw,v~i. f}~la !<l;~J;o da Pe-

Ç§R!iª'~. . 
POR PARTIDAS DOBRA

!}Á§ . ·-.. -Pi. J?iiriHieYàf. -99!P velI,NCp;IDéINDa. lfLRelg, oiãi:30 da AD. ceeciêt:!': 
·Waine Morris. - É a história ..... 
§e ·u~ @.J,t1,1.~te ,que, ~,qm a gjµ,". 
ajud~ de ~u ir,;mij_ó gêmeo, se 
fii,z passar por um individuo de 
q;upla personalidade. As een11,~ 
criadas J,)Or . esta snuação apre
sentam · 'r~rto~ i11co11venientes 
e leviandadee que desaconse· 

· l~a~~ o ~il~-~ ~ ~f!.~H\<ª1! .1.3 adg, 
l.~se~_llt~S, . 

dC9t~~; :-::- ~i;~i~.i,Y!?/ Pê,11~ 
P. 9/~0,ff 

S'8'BMARINO FAN'FASMA 

Nota Importante - Tendo a 
,A~sociação dos Jornalistas Ca: 
t61ieos transferido a sua sede 
i:;ocial para a Rull. Quintino 
Bocaiuva, 176, 4 . .0 · andar, sala 
415, a Orientação Moral doa 
E11petáeulos roga a todos os 
mteressados na eotação moral 
.de filmes, a fineza de a,~uar, 
dal' f)ara breve o Novo N(imero 
!felefônlci;> que se fará publicar 

COTAÇÕE~: 
=· l;li . Col~tRài!J., . éem - Aflita 
;t,,ouisé. ~ · Drama de aventu· 
ras em torno das atividades 
Ít~ uma or~ànização secreta. É a.QM - Pode ser assistido por 

d Ó 
todo!!, com :proveito moral • lllll en_re o. vr prio nt1-ra exçj-

t1;1,r a IID~lllfl,Ç~.o infap.til pelo po~ PA,R,'\ ADl)LTOS - Po
riue o fihll~ ~€/ .desac1Jnii~llia, a ~ tr~ proveito IµQral tão 8'!-
~ssa classe 4,e, público. 11\e~~ p.ara ~ultos, · 

· Cota!}âo: , - Açi_ltav~, me- 4Ç~JTAVEL - Embora sem 
,ir,s para crianças. ~ moral, pode Ber vll,t,o 

por todos. 
DINAMITE E JOGADOR -

pa, &'lumbi~. . Aoeitavel, pela AÇ~~?,'4.Yf:Ji MJ':N'Q!; PARA 
~eg'19 4a p~acia. ÇRll).NÇAS - 1dem. Pode ser 

;'.}sto por. adolescentes e adultos, 
TO~J.>1/JPQ ~]i)j\f RUMO - ACEITAVEL PARA ADUL-· 

pa Répúblic; Aceitavel, pela TOS - Idem. Pode ser visto 
r..,§!~g 4ª ~P~8~EF~ . ~g ~m~~ ~ · f.4~ 
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M'ercadorias 
'~ tJ 

N"'ao obstante as dificuldades oriundas da situa
ção internacional, a nossa casa mantem-se, como 
sempre, em seu posto de vanguarda na constan
te apresentação de novidades d'Alem Mar. Ain
da agora, a confirmar tal asserção, cabe-nos anun
ciar à nossa distinta clientela a chegada, pelos 
vapores "Sarthe", "Sabor", "Charbury" e "Uru
guai", de noves e finas mercadorias proceden
tes da Europa e dos Estados Unidos. 
Desses artigos, que vêm, sobremodo, enriquecer 
os nossos já espledidos sortimentos, desencaixo
támos: 

Perfumaria de Yardley e Bourjois - Cretones 
· de linho ingleses Sandel'S6n para decorações -
Artefatos de puro aluminio americano - Sapatos 
fogleses - Maillots - Roupa intima - 'Meias 
Nylon e de seda - Louças e porcelanas inglesas 
Pomadà Nugget para calçado - Cachimbos 
Garrafas para, sifão - Livros ingleses. 

·e Inúmeras caixas de outros artigos 
tstão sendo abertas diariamente em 
nosso Departamento de · Importação. 

SoQre 'rjagens. consulte a EXPRINTER 

Casa A_nglo-Brasile.ira 

., 

Hlstor1co da piedosa Pode um cumandante de navio sacrlali 
devoçao da Via Sacra illlltillBcBre sua vida ? . · 

A piedosa dev~ da. V1a. Sacra os lugares Po!" cmd& Cri5t.o, pas,- • 
en Via. Crucls, tal como hoje é. sara durante a sua dolorosa Pai
pr,atlcada, data. do século XVII. xão. Essa tradição, no que se re
Fo1 em Serembro de 1628 que se fere a Nossa Senhora, é oonfir
erigiu em Florença um Via Cru- mada por duas revelações da 
eis, idêntica às que ainda hoje Virgem, a Santa Brígida, citada 
são adotadas. Dois anos mais na obra de S. Leonardo de Porto 
tarde foi ereta a. segunda Via Maur!cio, e a Serva de Deus, 
Orucls, tendo logo grande difusão Soror Maria de Jesus Agieda, 
essa prátic.a piedosa, especial- que a ela se re!ere em sua obra 
mente devido à obra de S. Leo- "A Mística Cidade de Dens-''. 
nardo de Porto Maurício. Os primeiros cristãos, em vi-

Então o número de Estações sita à Palestina, visitavam sempre 
já era quatorze, e os lugares e os llugares da Paixão de Nosso 
fatos lembrados; os mesmos que Senhor. Logo ao fim do primeiro 
hoje. Porem, as Vias Crucis só século, esses peregrinos, voltando 
eram eretas em Igrejas francis- à Europa, procuravam reprodu
canas. Em 1750, com ,a benção zir os Lugares Santos, como per
pessoal de s. Santidade o Papa manente i·ecordação · da visita. 
Bento XV, .erigiu-se solenemen- Antes do século XVII, o nú
te uma Via Crucis· no Coliseu. mero de Estações, foi muito _ va
Finalmento, cumulada de indul- riavel, compreendendo a recorda
gências pelos Sumos Pontífices, ção de várias passagens: desde 
essa santa devoção genera.'lisou- a piscina probática até a casa 
se e hoje, tanto nas igrejas como de Simão, o fariseu, ou o palá
em oratórios particulares, erigem- cio de Herodes; · 
se Via Crucis. ,, Assim se formou essa piedo-

· Antes do século XVII, 11orem, 
praticava-se a . Via Sacra, relem
brando o caminho doloroso se
guido por Jesus em sua sagrada 

J P.aixão. • O númedo de Estações, 
e os fatos lembrados, no entanto, 
eram variáveis. Na Alemanha, 
desde o século XV era pratic11,da 
essa devoção, mas composta de 
sete Estações, chamadas "Septem-

,sa. prática, tal como hoje é co
nhecida · e recomendada pelos 
Santos Padres, que' concederam 
muitas indulgências à "rainha 
de todas as devações, entre todas 
a mais antiga, ,a mais pia, a mais 
santa e a mais excelente". no 
dizer de São -Leonardo. 

Christi Casus". O célebre escul• LfR E PROPAGAR O 
tor Krafft, esculpiu em pedra, .. • LEGIONARIO ., 
em 149Ó, uma Via Sacra que é 
a.inda -conservada hoje em dil!-. 

No século_ XV é que se começou 
a. chamar de Vià Crucis essa re-

É DEVE& ~ TODOS 
OS CATóLICO·S 

'I,'em-8e etm10, uma.~ gto.. dever não·& obrlga. a af :pen,,,,.., 
riosa. e elogiavel das ma.milias · cer. é incorrer na. lei de Deull,,; 
de guerm, a morte do coman~ :tornando-se "~cida~. 
te do navio deixando-se suhmér- Viola assim _ dellberadament.e o 
gh· com ele. preceito de "não ·matar•: torna-

Fatos concretos têm acontecido se reu de uni P6éado mortal : 
e que são apresentados como Elogiar tal sacrifício inutil cor-• 
exemplos de her<>lsmo/ e de amor. responde a elogiar uma ofensa a 
à pátria. ,. Deus. 

Contra essa pret.ensa t~d.~o I E me.mio para _ a pátria é erre,. .. 
tem se insurgido a Sahta l~eJa., ) nea ess,a maneira -de agir: um 
desejosa de reaguardar ª lei -et.er- i comandante de navio representa 
na contra erros como esse -e que' um elemento de preparo técnico. 
se apresentam sob um aspecto de valor pessoal inestlmavel. , 
de f,also patriotismo. 1 _ 

- . É muitas vez.es mais· utll que o 
Qual deve ser a atitude de um navio que comanda, . 0 qual podo 

oomand~nte de navio prestes a ser construido facilmente. 
submergir? 
· · Salvar-se é pois um dever tam- . 

o pOSto que ocupa é antes de bem para com suá pátria, dever 
tudo um posto de sacrifício. tão ma.is premente quanto tais 

'O cumprimento de seu · dever fatos se dêem em épaca de guerra. 
exige que permaneça em seu pos- quando o valor de um éombaten
to enquanto houver probabilidade te tecnicamente preparado mais 
de combater ou de s.alvar seu se faz sentir. 
navio. ·Desde porem que uma e Se um comandànte perece ao 
outra atitude torne-.se totalmen- tentar O salvamento de seu na
te impossivel compete-lhe dar a vio ou de seus homens, ·morre 
ordem para abandonar o navio no cumprimento de seu dever: 
o que se fará respeitando a ordem tem por isso mérito aos olhos de 

~:!:~\:r~d~:v:i:::hetr!~: Deus e d.a sua pátria. Se liga 
últlmo. porem sua vida à do barco que 

Terminado esse trabalho que 
deve ser dirigido naturalmente 
pelo c.omandanto, cabe-lhe _ainda 
salvar os documentos de mais 
importância, valores · mais eleva
dos e por ultimo sair do navio. 
~rmanecer no seu posto quando 
seu sacrifício é inutil e, quando .o 

comanda agora tornado inutiJ 
pratica Ún;i ato pecaminoso quo 
se poderá no má,ximo excu.sar . 
mas nunca louvar. 

To.o OI C Ai"'T' Ô LI C ~ 
deve ler o 

" L E G I O N ··A R I O • 

Sucessora de MAPPIN STORES -
~:~E\~ f e~eração 118s Cirelllos Uperárins ~o Eslaflo de São Paulo 

- ·e · depois os Apóstolqs e discípu- • _______ .. · · · · 

============================= ,tos· de -Jesus; ·costumavam :visitar 

''N.·OTA·S H IS T o·.R 1c--·A.S '·' 
Importante livro sôbre as Missões Carmelitanas norte do Brasil 

:>: Revnio. F,;ei. André Prat, 
ô. Carm., · acaba de dar à pu
blicidade valioso trabalho sõ
b~ as "Missões Carmelitanas 
no Norte do Brasil". 

Nesse importante livro his
tórico-carmelitano o seu auto.r 
refere-se à extinta Vigararia 
Provincial do Maranhão e Pa
rá, sôbre a desconhecida e me-

ritõria obra. evangelizadora e e estã <lividido em 7 partes e 
de -civilização, exerçida pelos 12 capítulos, assim discrimina. 
seus beneméritos filhos, duran- dos: 
te os séculos XVII e XVIII, en- I - Colonização e evangeli
tre os· índios disseminados nas zação; II - Advento e-est1;1,be
iP'.'penetraveis selvas do imen- Iecimento dos religiosos car
so vale amazônico e em outras melitas no Brasil e suas mis
vastas ~egiões do país, a bem I sões; III - Evangelização da 
da IgreJa e do Estado. imensa região amazônica· IV 

O livro contem 328 náginas· - Frutos da primeira seU::ente 

Realizou-se,J com grande êxito 
a Semana de Ação -Católica 

de Araguari 

_ vangélica lançada pelos car
melitas em tôda a extensão do 
vale amazônico; V - Descri
ções das aldeias fundadas e 
cristianizadas pelos carmelitas, 
das primitivas Capelas e mo
destas residências dos missio
nários; VI - Apologia dos 
Íriissionários carmelitas; · VII 

.rtealizou-se em Araguarí, po.r · novo dos horizontes que se 
- d d f st . ·desdobr.am nara a .moc1·dade_ - Determinações dadas aos ocasiao os gran es e eJos ..,. Missionários -pelos •respectivos . 

· J)Opulares em honra do Senhor que anseia pela luz, tudo isso prelados cal'melitanos; VIII _. 
.Bom .Jesus, uma semana de conSUtuiu motivo de atração Vigararia Carmelitana do M11,- · 
A{)ão Catõlica, · dirigida pelo ~::. 0 culto auditõrio arj,\gua- ranhão e Pará, seus conve·ntos,' 
-Exmo. Sr. Bispo, D. Alexantlre h·ospí · .. a d ' · -· A-0 enseJ·o desté. âconteci- cios ou cas s e m1ssao; 
·G. Amaral. IX - Bens que constituíam -0: mento, _ ,o Exn'lo. Prelado 'Dio-

Do di.a 1.º ao dia 4, 8. Excia. cesano foi a,lvo tle expressivas patrlmôonio d.a Vigararia Car-r 
deu aulas para os diversos se. manifestações. de respeito e melitana·;_ X - Estatística car-
tores da Ação Católica alí em melitana da Vigararia; XI -
<,;irganizaçãq e florescência. amor, por parte, principalmen- Declínio das missões e extin

te, da mocidade masculina e 
Deixaram vivissima impres- feminina. , . ção d~ Vig?-raria; XII --- Tr~-

aão em. todos as palavras de A visitá do Exmo. Sr. Bis-· ç?s b1ográf1co~ de algun~ J.·eh
vfda que o Pastor foi levar às Po e a realização desta sema- g1osos carmelitas (em numero 
ovelha13 daquele xebanho. na de estudos deram à festa de 139)-
. A surpresa de aspectos no- do Senhor Bom Jesus um re-· Neste último cap-ítulo Frei 1 
vos da vida. cristã, o sentido levo excepcional. . André faz um histórico biográ,. 

fico dos religiosos carmelitas 
que, enfrentando os rigores do 
clima • nas regiões amazônicas 
levaram avante a sua laborio
sa tarefa de missionários de 
Cristo. 

r ~odes ._CIU:.,trabalham 

j C~m~~~~·: .... ~~ra. ~~,~~~~~~~., 
dias folizes de descanso será preciso cuidar já do san

~ gue, garantindo a Aposentadoria com saúde. O "GALE-

Tanto na parte ;rerererite as 
aldeias e fundações, quanto ua 
relativa aôs indivíduos, o livro 
de Frei André Prat é uma con
tribuigão muito valiosa para 
o conhecimento exato e por
menorizado de nossa vida nos 
séculos dezessete e dezoito. 

Reunião d_a. Diretoria.: . 
_ :COm . a vresença ~o Révmo. - · ' A_ seguir º. Revmo.·· P~._ 'je-1,e~·ç1~~iv_âm~1J~e das, cóntrfbuf.J 

Pe: Jerõn-imo Vermin e sob rón_1mo Vermm fez uma expo. çoe_s :dos·. Círculos, que a.s ve,, 
à presidência do si;. Amaro de· siçao das finalidades cóorde- zes--falham. _ 
Abreu, realizou-se no dia 14 do nadoras do movimento circulis- - O Revmo. Padre Jer6nimd 
corrente, a reunião da Direto- ta que devem ser realizadas pr-0pôs e foi ap1;ovado, que a. 
1·ia da Fedei:ação. pela Federação cqm rJ c_oncur- Federação - promova . a realiz8'! 
'· Li'da, foi aprovada · ·sem so m-oral e econômico de fodos ção' de uma Exposição Clrcuiis,, 
emenda a ata da reunião an- os Círculos. Expôs tambem S. 1 ta em São Paulo, POi" ocasião 
teric.. E:;cia. Revma. a necessidade I do Congresso Eucarístico de. 
. , Tomou posse do cargo de da foJ.·mação dum patrimôljlio 1942, devendo reunir trabalhos· 
2.0 tesoureiro~ o sr. ·Domingos para a Federação, afim de que profissionais executados pelos 
qop. · a sua atividade não dependa 

I 
eirculistas. Todos os Ci.rculis• 
tas devem enviar suas suges. 
tões para o bom êxito dessa, 

' 

\\\: ' -~ ~ '\H .li l l / iniciativa da Federação. 

'\

~\~\~· ,, l 1 : 1 '11 _f ; 1, 1 ~:1:~1;~::1[!~1~~\;~=;~ iE, ~ 1\ , . 1 locações na sede da Federação.· 

' 

j 
· - Foi resolvido pedir-se· -à 

,... fomecimento de distintivos .Pa. 

\ 

"~or.'i~~ ,. ConfederaQão solução sôbre o 

-~ · mo comunicou que realizará. 
~,- ,, 1 ra ~e~o~~~o. Padre J~rõnf. 

uma conferência_ sôbre o "Cir-
1 C}llismo~', no Seminário dos 
l Pa~res Salvato!ianos, Indianó-

Receptor 

e volume, em virtude de sua 
''f . .,,.,,:.--1 ~ arxa am}:'UQ"a: ·• 

Ouça, diretamente e em pri-

1 

polis,· a pedido de seu diretor. 
--:- Resolveu-se enviar um ofí• 

cio de' côngratulações ao sr •. 
diretor geral do Departamento 
Estadual tlo Trabalho, por ha
ver, de. acôrdo com a· lei, de• 
clarado feriado local o dia; 
santo de guarda da Assun_ção 
d.a Santíssima Virgem, a 16 do 
corrente. 

-..- Foram nomeadas comis-.1 
sões para representar a Fede
ração nos seguintes atos: As
sem lJ l éia~ festivas dos Núcleos 

. de Vila Clementino e Santa 
· Terczinha; Fundação. do Nú~ 
· clco da Ponte Pequ.ena e do_ 
Círculo de Itaquera; Posse da. 

• Diretoria do Circulo Operário 
; Rural de Itapecerica; Visita. 
aos Círculos de Vila Prudente 
e Sai1to Antônio do Pa.rí. 

, - Tratou-se da situação do 
Círculo de Moinho Velho que 

J não poderá ser fechado' sem 
· conhecimento da Federação. 
1 ..:.. Convidou,.se todos os Cir .. 
1 c1;1Ios para a Hora Santa do 

dia 19, em Santa Ifigênia, e 
' ,,_ NOGAL" conserva a mocidade das arterias, dissolve o 

ácido úrico, elimina os venenos do ·sangue, prevenindo 
o :B-eum~tismo, o Artriti&mo e a Asteriosclerose. '.C'ome 

4 

ÍFrei André, sem desejo de 
reclame, nem ambição de ser 
tido por historiador, movido meira- mão,-as tmsmissões d6 

1 

para a Concent~ do dia. 
7 rfo setembro, de acôrdo com 
o programa publicado. 

Enél:gico auxiliar do tratamento da. Sífilis, e tereis 
ums. Aw~W4'Uia..sem m,uletas. I:Ioje mesmo principie 
• usá.-Jo. 

N.0 6J li: C, 

::t~s e:3~~rth°o~!v!~m ~s=~i todos os:paíseS:d@:gloho, como 
profissão, de põ.r em claro o~ f" · di ,., l · CRUZ 
ricos tesouros que constituem se ossem 11Ta. a~ oca1s. . ·EIRO DO 
ó patrimônio o.=iritual da sua M, · d .,..1,,. ,., • 'b · BRASIL -... oveis e-:~ganeia so ria· 
Ordem, limitou_ .se, como Rute,] Tosses, bronq.uite, asma e 
a ajuntar, reunir e metodizar e distinta. moléstias das vias respiJ'a--. 
o melhor dos trabalhos de tórias,- os Srs. Médicas "~· 
quantos his_to_ ria_ dores pa.ssa.

1 

:Q;-J;S$B'IB!UTD'(UU~·s ceitam o Xar.ope CRUZEI• 

~

m. pelas suas mãos. . ~ · , rd. (B RO DO ~AStL; n_ão pr'o-
0 livro ·de Frei André, como ~-, ftA ~- · 1:•, 1.,, a doença, combate o 
vê, _é um trabalho da grande ': _- -,,-,6.M, . -~: · _ ma!. Em· todas -as fa.rmãciaa-

va.lor e qúe deve ser adquiri-l . · ·e-.,,.;.,·-~,·~~-~ -· · ·· ., r e.,d?-Ogarias. - Lab. "V~. 

~:,:os os interessado~ __ RUA ·ª'· ~=W·t0::,..__,,:90 ~ j, ~Uµ> J,r11ª ll'l!c~ª'""xa.!!11. ,..P_ºm1 ____ ,;_2:f7 ___ t\~"'!!.:_,.-___ 
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federação das Conureoações Marianas
1
0~ªEíO leprosos 

mais lffl'e. menoa 
an~J)a.'!'arec&, 
bar os raios da ver
dade, e. mais ductll 
para secundar os 
impulsos da graça. 
É frequente ter a 
dõr, a desgraça, co
mo fruto uma apro
ximação de Deus. 
Cumpre-nos, !)-o i s 

aceitá-las resignadoii 
e agradecidos. 

f Duas considera- OltCIMC, TERCEIRO DOMINGO DEP.O~S DE 
l PENTECOSTEa . , ções nos ocorrem à Concentração Sul -Americana .. 

Em pr!ncfpfos de Setembro 
de 1942 será celebrado na ci

Cesar DAINESE,, s. J. 
leitura. deste evau,,. 
gelho: umà respe:1, 

·são Lucas, XVH, ·11-19 

dade de São Paulo o Quarto Gaspar de Afonseca e Silva, 
'Congresso Eucarístico Nacio- está sendo comunicado a to-· 
nal. das as Federações do Brasil e 

Com arttoroso empenho e aos organismos similares de 
com eficiente ope,rosidad13, as tôda a América do Sul. A Fe
diversas Comissões -encarrega- deração Estadual de São Pau
lias de organizar a grandiosa lo incumbida de receber e de 
1iarada de fé, de há muito se h~spedar os peregrinos. Maria
movimentam e trabalham na nos, está estudando as medi
nobilíssima faina de preparar a! das de ordem prática que exi
homenagem _nacional qu_o ? 1 ge a Concentração. 
Brasil v'ai tribular ao Rei D1- _ 

1
, d -

vino da Eucaristia. Ao apelo AS no~sa::; 'e _:raçoes, às 

de S. J!lxcia. Revn1a. D. ,~osé ~~~:~: g~~:~::!:â~!s caie a~o~ 
Gaspar de Afo1rneca e Silva, " . . 
· A b. l\l t rt ra deflagrar um movuuento m-
DD. rce ISpbo 1 e rotptl) 1 ano, tensamente entusiastico, ardo-
as almas rle oa vun a< e aco- , ' r roso cmpolgantt) pro-concen-
.dem p~·.esSuro::ia,s, 0 _POVO pau-1 traeão para que esta nossa pa-
!i::;ta vibra ae ~n~usia:;mo; as rad~ 1;iariana e eucai-istica seja 
missões pai:oqmai::;, as scma-1 tligna do Quarto Congresso Eu
nas eucarística~ .. os C_ou~rossos I caríslico . Nacional. que ::;e 
diocesano:::;, .ª~ assoeH~e,:ocH ca- anuncia tão iinpon~~ntc e tão 
tólicas, 0 radJO e ª. _ unprcnsa, solene· digna <las nossas tra-
·tlertam as conc1encms e j '· 
' . tlições marianas de fé, de pio-
abrem a estrada trmnfal por d · 1 d t · . d d· · 

d _ . , a ·á Jesus Sacramen- 1 al e, e en usiasmo; e 1sc1-
on e pass 1 plina; -digna elo Brasil maria-
tado- no, para quen1 nesta hora se 

Em qua1qu01· época. um Con- voltam as atenções das Con
gresso Nacional chama nece::i- grcgações Marianas do mundo 
:;ariamente a atençãn do um inteiro; digna 'das màravilho
povo inteiro. Nas circunslãn- sas falanges marianas da Fe
clas atuais porém, nos dias trá- derar;ão Estadual Paulista; dig
_gicos que ;vivemos, é um acou- na do carinho paternal que nos 
tecimento que abala profunda- dedica o· Episcopado; digna das 
mente a alma da l)J"ópria na- esperanças que em nós <lepo
ciona!idade, porque ele tem um sita a Igreja do Brasil. 
sentido todo especial, uma im- · A Confede.ração Nacional 
portãncia e um alcance que quer fazer desfilar diante do 
não podem passar desperce- Rei Eucarístico 50 mil Congre
bidos. gados Marianos e inclinar dian-

Estas considerações e estas te da HósÜa branca mil ban
realidades ·sugeriram; à Con- deiras ma1ianàs; pois que, des
federação Nacional _ das C~>n- de o primeiro momento, ficou·· 
gregações ?l·Ia:rianas. .a idéia .de assentado que a -Corrcentra:çãb 
pedir aos Congregados Maria- . não será uma solenidade pa1·a-

.. : nos do Brasil uma adesão par- leia ao Congresso· ou separãda 
tic.ularment& entusiastica e ati- dele, mas' llma . adesão solene, 
va ao nosso Congresso Euca- oficial, imponente das Congre
ríst;co Nacional, não só com gações- Marianas ao nosso Cou
orações e com a p.ropaganda, gresso Eucarístico. Os tempos 
mas também com a presença que correm exigem afirmações 
individual e coletiva do maior ;;._=_:=.:=_=_=:._-:..:. _ _;_=_=_=_=_=_=_=_=_:_=_=_=_=:._=_=:._=_=_=~ 
número possível de Congrega- , 
dos e de Congregações. Resol- BÁLSAMO INDIANO 
Yeu portanto a Confederação 
Nacional aproveitar esta oca
sião tão significativa e tão pró
pria para executar um dos pon
tos do programa traçado anos 
atraz, - a realização de uma 
Concentração Mariana Sul
.Americana. 

O projeto, aprovado e aben
çoado por S: Eminência o Sr. 
Cardeal D. Sebastião Leme e 
por S. Exçia. Revma. D. José 

Reumatismo, nevralgias, 
dores locais, caimbras, e 
t\Jdo proveniente de friagem 
e umidade é combatido com 
o BALSAMO INDIANO. Ê: 
muito indicado pelos Srs. 
Médicos e acons~lhado pe
los que o aplicaram. Nas 
boas farmácias ·e drogarias. 
Laboratório "VUG'i cai~ 
xa postal:· 2175. 

PARA O PRóXIMO CONGRESSO 
EUCARfS'l'ICO 

ESTANDARTES 
em todos os estilos e preços 

Alfredo Cespi 
pintor ·sacro 

(Colaborando na decoração da Igreja da Penha) 
LADEIRA CEL. RODOVALHO, 194 - Penha - S, Pau!o 

e afirmações inequívocas, es
trondosas, frequentes, de fé e 
de vida da parte de quantos 
fazem profissão de um catoli
cismo integral, radical, afirma. 
tivo e conéiente. E os Congre
gados devem ser tais em virtu
de dos solenes compromisso::; 
assumidos perante o altar! 

A Confederação Nacional e a 
Federação Paulista não poupa
.rão esforços para garantir o 
êxito mais completo da 'nossa 
Concentração, facilitando, si 
fôr possiY'el\ as viagens maríti· 
mas e terrestres dos Congrega
dos e cuidando diligentemente 
da sua .hospedagem em São 
Paulo. Instruções especiais se

,rão brevemente comunicadas a 
este respeito. Desde j.í, porém 
con vem lembrar. que o bom 
éxilo de semelhante empreen
tlimeuto de tào vastas propor
!,Ões depende não só dos seus 
organizadores centrais, mas 
também, e muito particular
mente, dos organizadores e dos 
organizados da periferià. ,Ê: pre. 

Dr. Durval Prado 
Oculista 

R. Senador P. Egíd{o, 15 
• Salas 513/14 - 14 às 17 hs .. 

'l'elefone 2-7313 

ta !aos homens, ou• 
tra a Deus. A pri 

meira é a efJciência 
salutar da· desgrac:a 
para nossa salva. 
i;ão, especialmente 
daquelas que mais 
intimamente n o.s 

afligem,. quais as , 
moléstias i n cu r a
veis. A outra fala 
da sensibilidaclc do 
coraçào <livinc,, 

Naquele tempo, indo Jesus para Jerusarem 
atravessava o pais de Samaria e Galiléia. Ao en• 
trar numa aldeia, sairam-lhe ao <encontro dez 
homens leprosos que pararam à distância, e pu· 

, zeram-se a gritar: "Jesus, Mestre, tende compai
xão de nós". - Assim que os viu, disse-lhe Je
sus: Ide, mostrai-líos aos sacerdotes. E aconte
ceu que, enquanto eles iam, ficaram cura~os. 
Um deles vendo-se curado, -voltou para 'traz, glo
rifica.nd,:i 'a Deus em alta voz, e lançou-se aos 
pés de Jesus, com o ros_to por •terra, dando-lhe 
graças. Ora este homem era um samaritano. En~ 
tão perguntou-lné Jesus: Não foram curados os 
dez? :Onde· estão, p:iis; · os outros nove? Não 
se 'achou quem voltasse ·e: _desse glória a Deus, 
s111ao e.st.e. estrangeiro, .l; ., the d is.se; Levanta-_to 
,e vai que a tua fé te. _sa_l_vou. 

* * 
Da parte de Deus, 

ensina-nos este e
vangelho como lhe 

. fala, ao cor~ão a 
gratidão de s u a 

Longo das cidaues, aiastados dos homens - criatura! Deus Nosso Senhor aprecia os sen-
que deles i:ugiam como de J·éprobos - mal timento'il nobres. Dominador do Universo, 
puderam ter notícia do novo p1'ofeta, e da::;: n'únenso n·a sua Vida Bemavcnturada, c1·iando 
oliras miraculosas, com que comprovava sua· e ·1m1·a, -desinteressada-mente, dar, e só para dar, 

. - . . -..-- b t t· t· ei·ain a alnut'' Ele estranha o movimento interesseiro do ho-m1ssao d1vma. ,,ao o s an e, 1v . . . . . . . 
· d -1· . · . b ·açar· a ,'erdade do . mem que só de s1 cmda, e os outros subordt· pura e mais oc1 para a 1 , • _ 

· · · '- na ao séu ego ismo. "'Ele estranha, porque não que os escribas e doutores da Lei, cuja ciên: -
,conhece este ·sentimento próprio da miséria de 

eia e comércio com o Salvador de nada lhes 

valeram (Porque, afeitos às comodidade.; e precário. - Deus não precisa alimentar estes 
bem-estar te1wenos, apegados às posições que temores. Quánto a nós, si é verdade que nada 
desfrutavam na sociedade, faltou-lhes a sim-· temos' <le nosso, e o que hoje 1>0ssuimos não 

quem segura avaramente o que possue a título 

plicidade do coração. para seguir a doutrina sabemos até quando o cons·erva.remos, sem cm· 

dó abnegação e sacrlffcio de J esu.s Oristo. - bargo, agrada,· sobremaneira, a.o doad_2r de to-
Ao passo que estes engendravam possibilidst- das as graças, viverll\OS descuidados de nós 
des de explicações pai-a esconder aos próprios mesmos, confiantes no seu auxilio, e com as 

ciso 'que as Federações e as olhos a luz fulgurante dos -milagres do Mes- - mãos para Ele ·erg-uidas numa perene ação de 
Congregações iniciem, quanto · - · - ·d t 

Sl·as·, os leprosos abr"çavam sua doutrina à graças pelos beneficias recebi os. Adver e-nos, antes, a preparação da Concen- .. 
tração recolhendo O maior nú- primeira notícia de suas obrás: "Jesus, ·Me·s- por .isso,· S, '.Ber_n-ar<io_;. "A ingratidão é inimi• 
mero p.ossivel de ADESõ'ES ga da alma, mingua e definha os m13rocimen• 
do~ Congregados . que querem 1 · tre" - foi sua primeirll_- :pal~y'l'.ll · U.!ll.ª pi.:o· .. - ·tos, dispensá~ a~· viittid~~-; -p~rde os beneffcios. 
tomar parte no Congresso Eu- fissão de fé. E esta -fé· os--salvou. Afastados d _ 

1 

É como um vento ca!ido que seca a eV'oçao, carístico de São Paulo. Estas f · 'al · é . t1·em~ de que ·-· 
do conv v10 soei , -a m1s ria ex ,"' .,__ ., . 0 orvalho. da Misericórdia, e· as fontes da adesões·· · se.rão · remetidas à_ · 

r,-. f - 1'.T se virain cercados, ··destr-uiu neles t.odas as graça. Pelo que sei, nada fére tanto ao co-.vull ederaçao: ·lacional entre 
os dias 1 e 15 de janeiro de ilusões tirou-lhes todos os apegos, desatÓU- ração divino do que a ingratidão, especialmen• 
1942. Terão assim os cirgan: lhes a; cadeiras que os poderiam deter ligados · te nos filhos da graça, ou nos _da conversão. 
zadores, com a necessária an. - Ih l d · - há 1 " 
tecedência, dados positivos D.a- à terra. No seu isolamento, a alma .ficou- es Onde e a- omma nao. ugar para a graça • 

ra se formar uma idéia do nú- - ' 

mero aproximativo de Congre
gados a serem hospedados, fa
cilitando deste modo a organi
:1:ação da Concentração. Desde 
já advertimos que só terão di
reito às facilitações do trans

s ao Ma.g no 
6 DE SETEMBRO 

po,rte e à hospedagem em São São Magno, o apóstolo da 
Paulo os Congregados mmiidos suabia, viveu ao tempo em 
do bilhete de inscrição forne- que Pepino o breve lançava 
cido pela Federação Estadual os alicerces do Império Car-
de São Paulo. lo~vingio. 

. A mesma J<'ederação de São Por esta época, todá a imçn-
Paulo, ou diretamente ou por sa região que se estendia além 
meio da Confederação Nacio- do Reno, a perde.r de vista 
na!, .enviará, às Federações e pela Europa a dentro, era 
às Congregações não federadas pagã. As suas populações luta
:Jnstruções, informações, escla- vam encarniçadamente contra 
rccimeritoi,, notícias, cartazes, a· cristandade; para destruí· 
etc... referentes à Concentra- la e; assim, restabelecer em 
ção. , toda a parte os velhos ritos 

Preparemos e preparemo_-nos! mitológicos, em substituição 
Que a nossa Concentração ao Santo Sacrifício da Missa. 

Sul Americana seja um· acon- Porem, para preparar o ad-

i 
tecimcnto de grandiosidade miravel surto, que iria ter o 
inédita, um ru.:ontecimento teal- Catolicismo entre os bárbaros 
mente histórico nos anais do germânicos, após a derrota de 

l marianismo e da Igreja Cato- Witihind por Carlos Magno, <l 

lica no BTasil ! . Senhor Deus dos exércitos ia 

suscitando missionários cheios mosteiros e, à. sua. pa::;sage_mn 
de zelo e de fervor. l as vocações flo1·esciam. 

Um destes escolhid<Ys de A sua devoção por Nossa Se-
Deus, ~d<:irnado _de :,'irtudes P nhora fez com que edificasse 
de cansmas, fo1 Sao Magno. uma pequena ennida em sua 
.Este S_anto encheu toda a ·Sua- honra . onde se entregava 3 bia ·do século VIII com as re- oraçã~. 
percussões de sua taumaturgia, 
e sua vida esteve repleta de Este incansavel batalhador 
fatos maravilhosos, como só apostólico, não era, contudo, 
iremos encoutJu.i,r mais tá)rde, ordenado sacerdote. O bispo 
nos "]'ioretti" de São ]!'ran. de Aquisgrana, po,rem, sob cuja 
cisco de Assis. direção o grande Santo traba

A sua simples presença era 
miraculosa, e produzia sobre 
aqueles bá.rbaros a mais sur
preendente influência,· fazen
do com qu-0 abandonassem a 
barba.rio, e passassem a viver 
pacificamente em sociedades 
bem organizadas e civilizadas. 

Foi um grande semeador de 

lhava, obrigou-o a aceitar esta 
dignidade. 

Enfim, alquebrado por tan• 
tos anos de rude ministério, s. 
Magno entregou sua alma a. 
Deus em 6 de setembro de: 
750, cercado pelo amor de tOo 
dos os cristãos, que ele arran_,. 
cara às trevas do paganismo. 

ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo 
Praça da Sé, 23 - 2.0 andar 

Sala 215 

Indicador Prof issionBI DENTISTAS 

Arnaldo Bartholomeu 
Cirurgião-Dentista w Rad!ologism 
Pela Escola de Farmácia e OdonQ 
tologia de São Paulo - Clínica 
Dentária em geral - Raios X ~ 
Diatermia - Infra-vermelho -
Coagulação - Trans-iluminação 
- Vitalidade pulpar, etc. -
Trabalhos por cartão, hora ou 
orçamentos. - R. Martim Fran• 
cisco, 97 - Tel. 5-5476 - S. Paulo. 

....... ,.· 

Dr. Plínio Corrêa de 
Oliveira 

Rua. Qulntlno Bocaiuva, 176 - 3.0 

Sala, 323 - Tel. 2-7276 

Joviano Telles 
-e-

J. N. Cesar Lessa 
Advogados 

wgo da Misericórdia, n.0 23 
Sala. 904 

.1,uiz · ~onzaga Parah.vba 
Ca-mpos 

Advogado 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

Rua Benjamin Const-ant, 23 -
4.0 andar -· Sala 38 - Tel. 2-rns6 

·MÉDICOS 
Dr. Vicente de Paulo 

Melillo 
Prof. de Higie~ do Colégh> 

Universitário 
Diretor do Sanatório "VIia 

Mascote" 
,cons.: R. Marconi, 34 - 6.0 and. 
Apart.O 63 - Te!. 4-8501. -
Res.: Av. · Agua Branca, 95 -

Tel. 5-5829 

n,a1acete santa. Helena) _ Praça Dr. Cama1·g:o Andrade 
da Sé; 2"47 - 1.º andar - Sala 163 -Doenças de Senhoras - ).>artos 

Te!. 2-4951 Operações 
. na Beneficência Portuguesa e da 

Dr. Frandsco P. Reim;Jão :Maternidade de São Paulo -
::cc-ns.: R. SeliAdor Feijó, 205. 

. !Hellmást.er '·Te!. 2-217"4--1. - Das 14 às 18 hs. 
Rua São Bento, 224 - Lº andar Res.; ;a. Rafael de Barros, ·457 
~.!":'·~.a-1Ma_-:.~, _ . ~'l'~.-~-4ó~ . 

Dr. -Hugo Dias de 
Andrade 

Clinica, geral e moléstias de 
senl1oras 

Cons.: R. Libero Badaró, 137 -
4.0 andar - Telefone, 2-2270. 
Res.: Rua Tomé de Souza, 55 

Tel. 5-0565 

Dr. Gil Celidônio 
Partos - Moléstias de Senh'oras 

Operações 
Residência: - R. Albuquerque 
Lins, 902 - Te!.· 5-4156 - Con
sultório: - Rua Marconi, 34 -

6.0 andar - Tel. 4-8501. 

Dr. Barbosa de . Barros 
Cirurgia - Moléstias de senhoras 
Cons.: Rua Senador Feijó, 206 
2.0 andar -- Prédio Itaquerê -
TeL 2-2741. - Res.: Te!. 7-1268. 
Consultas: das 10 às 11 e das 
14 às 17 horas. - Sábados, d~ 

10 às 11 horas . 

1. 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
Mll:DICO RADIOLOGISTA 

Rádio • Diagnóstieo . - . Exames 
Radiológiees a domicílio 

Cons.: Rua Marconi, 94 (Edificio 
Pasteur) - 2.0 and. - Tel. 4-0655. 
Res.: R. Tupí, 593 · Tcl. 5-4941 

, S. PAULO 
ç 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. José E. de Paula Assis 
Adjunto da Santa Casa - Ope
rações e. tratamento das molés
tias de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua 7 de Abril, 325 
1.0 andar - Apto. 1 ~ (das 14 
às 17 horas) - Tel. 4-7551 

Res.: Tel. _8-2432. 

HOMEOPATIA 
Dr. Rezende Filho 

ENGENHEIROS, 

Amador Cintra ! do Prado 
Engenheiro Arquitéto 

Arquitetura 'religiosa, colégios, 
residências coletivas - R. Libero 

Badaró, 461 - S. Paulo 

CONSTRUTORES 

Affonso Butti 
· Perito Construtor 

Estudos - Projétos Orçamentos 
Construções. 

AI. Glete, 359 - Tel. 5-6'119 

'TÀBELIÃES 

Armando Lorena 
Di-•. Celestino Bourroul CollS.: Rua Sena.dor Feijó, 205, 20;0 Tabelionato ue Not.aa 

Res.: Largo São ·Paulo, 8 - '1'.0 ·iruiar - Tel. 2·0839. - Das _ 
0 Tel. 2-2622 - Comi.: Rua 7 de 15 às 18 horas. - Res.: Rua Rua da Boa Vista n. 234: 

~ ~,- :o.a.s a ~A~º'~--Al~ s~L~. ~~J~ J~~e-~ª3:Q·""'::-~ ~-

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de. doutorado da Fa- · 
culdade de Farmácia e Odonto
logia de São Paulo. - Cirurgião 
Dentista, diplomado em 1914. -
Ex-dentista do Liceu Coração de 
Jesus. - Especialidades: Pivots. 
Corôas, Pontes, Dentaduras ana- · 
tômicas e sem abobada ~tina. 
Consultas das a às 12 e d.a.s 14 
às· 19 horas. - CoDS.: R. Direita, 
n.0 64 - 2.0 andar, sala 7-7A. 
Res.; A!l. Barão de Piracicaba, m 
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Sífilis 
~~,~~:citts,re2,, 
. Eer.iª9s:· -~'» 9$J'Of!? 

"ELIXIR DE 
~qiUEII½ ~ 
~J~~d@§ 

:,; : .. / ---~: -._, 

. __ ; __ ._:;, 

lMIS~ MJT,fr.ARES E 
P~ARES'.'"'ÊM 
~~-(Vi~4-~~:~Á~ 
~ ~ .ll' ~~· 

• ~ ~s, <!~~' 1f 
~~ ~1~ ~ <1!:'Jira. c~_~i
-~ ~~,Btll-TCS ~<Jrlf.~ 

~ ~-primens vieraw flBl\l, 
~ dos festejos eotzj.emô'fá;:. 
t!,Y.~ ~ i.y5l~~~ncia ~Ii~@§: 
São as ~ milita-res da Ar-: 
~ "f!l ~t;·''que ii's.ttve
~ .dé pa..~rr.r em. Sáç fa.Ülo, 
~ ~-dia llô e. tarcíiC-

A. t;nis&ii9 at~mi!JP,: é compos
~ §E-~. ~~e -P.?~~~ 9. 
,rem, ~--·pelo genernr <1 uan 
'l~lii!nistfo. de;'GiJih-m .. da t?~ vizli;tha.. . '. . , . . . 

Â ~ÍÍ9 pa~ia conipõe-se 
de mà,itf d.unia.· ~tcuà :d!:: ~tes 
~· 1$i~1;i, WY~i; d~ ... 4,:~§}H}J~2, 
t:lUCUá\iÓ/i ~ COJÓ~l ~~ ~:· .,, ... 
·-,~t.e sua Cõtadia. em São 

Palilil,' ós. nuiiiarés visitantes , ré
~ · muita.5 ~11ções e iea,li
tara;m . my.nw~ yi;üt,a§. 

Q d:lefe '1Q i~V@.'JW. d.P, ~~,a,qp, 
io Qrzai-tel ,1,. 2." ~o Militar 
; i> dâ'hlfut'~ "PúMíêâ:'_'a 'ip~f±a 
~iá.1 ·ciê. ·indiístdiís, ó Músêií 
!iQ' ~ ... esta~ilnénws· de 

íns11tíliroo' 
~fjfo itJlb •1~~. 

~~9. ~if ~~~!10 

· .. · · PAPW9~M'!A 
- · _?r~~A-Fl~ ... 

.. 0 Melhor EA6ÍAO Pelo . =-· MellQr· Pce,~ "'-,,-.. "' . 

LBGIONARJO 

;,~-

tfi-~A s I t Grande Tónico 
comegut;l lmpedl!' ou :sUllt?,r a 

;~~> 
--~t!'!fü!, ~~· :ttotl.cíB.,-S? que o 

..... · :· ... - " -- - ...... - · • • :···.· ···J·•- - ···-·: 

~ ~~ ~9,Ç),$ Q!i!, l!U b;túc • M/'.c "'''J"f.';.'S!,-.,•.~ (>:"·"''~' ·'!< "' , ___ ....... ·., .. ~. ; ... 

~ 00 ~~/;Çl$ dé ptç~OÇ?.O .d{i(,)e NOT-f('IAS l\fTT rl'l'ARE~ 
~ da:; divei:!,las attnàs 

fig,flí~ f~;, -~ ~~4 ~~ 
y'~l,'lt~ gµ~~t6(l'S ~~!at!~~ -~' fxf 
!ftí~'"i!1t1-~ a1 ~.'-~."!ti~ 71~ 
Wi5tni~®ff · ,r$c;el?iêl~ ·~m ·-:e~...s 
~l{;· ~lifiil:tí.n¼i D*fl?):t é''M.!o ·iit: 

noilao. Exército 1i.àd6na1. ·. .. ,. . - ., - . - : 

• Eo1· d~crct\>"11li 8,/lsinatlo d¼ 
23 foi da.da nova redação ao ar
tigo 76 do Código de Min,as. 

• Foram promovidos por de
cretó-Iêls · ~sinagos na pasta das 
~ÍD:çÕCS Ext<iriorés os prlnwiros 
li.~~ri9s ·Joaquim Leão Filho, 
Hcitof' Pires ri 1''el'nandÔ Bolo a 
mí1htro& pl1lnipoteii.éu·ioll cto 
Brasil. · 

' O ~r. Presiden~ da, Repú
~Jica a).lwrtzou por- decreto - lei 
~irul,go 11!!, pll.,Sta. · da Gucrm a 
êo~11iâ por· úÔo êoutos do imo: 
;ê'i' ç1,1qp · csl.á a~Iilmda ~m Sã~ 
Paulo· a Ú1te~dê:nc1,i da 2." Rc

~ ~ilitai:. 
. J. ;_, ,": •• 

• F-0i assina'do tielo Sr. Presi
d.ente da Rep]jbl!cà . um ' decreto
lç~ de~raj.q~ndo que 1/- ~.li_xport,\1,
ção de Q:Orraci1a e de quj!Jquer 
prÔdÚto deÍ'ívado somente séia 
, • • , • - - < \,. • • ~ 

l),Crtniti~!], depois d!J'. p1:é~ ª!!to
i'íração da Cartew de Im1mr
tação e Export,.1,Ção ·do· Bane-0 ·do 
B~l. 

• Pc>r decreto-lei assinado pelo 
Sr. ~csiile:Íi~· da República ·i11.1, 
~ · da Éducação J:oi decretas 
d.Ó ierié!Qo esoolar · o dia 5 ~e Se~ 

• ' ,, ,.,, • )• ·1,• 

teml.>ro, data .em que' realiza.rsse-á 
~· tSl!q p ~;asil: o desfile dÚ 
y'1V~!1tqq.e bntf!lé!.ra._ · ·· .. 

• Na pasta da J!'azcnda foi as• 
sina-de· Ulll decret~Ícl cxonet;alldO 
i:i ;,T .. :tveioon Pu;ne11~ çlo cargo 
d~ del,pactui,nte' a.,dua11eiro junto 
!J' fHf i,~4!lf* 4-t: Sal}W/i· 

• !."ei regu'.l_ada, por decreto-lei 
asslnl!.do dia 2;, li' con.,ipra e ven
da _dos ·Tít.uJoo da cyvida Púb!iç11, 
/llj, União, Esta.dos e Municípios. 

/ 

Com a. pre~!;lça, t;le al(,;i.s ~ut-0-
rld!Í,de{i civis 'ê 'inilltârcs; reaÍizar: 
se-a dia. 3 de Sewmbro e 

0
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de Janeiro a cerimóf1la da entre
ga. de csp.adin~ ao1> cadetes da 
Escola Milita.t do RÍo de J~n~ir_o. 

• Por decreto-lei assinado pelo 
Sr. Presidente da República foi 
estl)ndido aos oficiais da arÍnada 
que forem tÍ-ansf~1'.icto~ a, . PGdict; 
pàra a: reserva;' os favores do ·de
creto-lei 3,364, que concedeu 
acr~scimo de ve11cimentos aos ge-
nerais do Exército. · · • 

• Rrel~u-sc dla 28, com mui
t~ s9l~nN;tdç, !1f/, Çapíj,al g;:i. · ~!l
p_úl?llcl!', _ a ina11gu1:ação do Palá
cio· do M111i,sté1:fo eia Guérni. · 

• A 2." Regi?,-O Mi)it.._l-r, o go
verno do Estado de São Paulo 
e o Depai:tamento · Estadual çl~ 

:p:if prerisa e P.rop~iµ1da promo-

DISCURSO· BE 
t'HURCHILL 

O Foi. 11omeado 1nlnfatro do 
l:)upreino Trlbu'niii F'e'der~.'f, o Êf t. 
AlnlÍranto, Castro e -· sil,fa, éx
cfréré .. ci.ô Estado M..tiô1· d:a AI:-
maçla, 

··-/ -. 

• O sr.' Prçslcli,mte da ~pú
blica assl11ou u111 · decretQ~lei · çon~ 

Cfç{~ndo 'µp~I!> PF!W~Q :yit~Hdi--~ 
algum; dos c!.e.scendcntcs do :[lia· 
rcçhal Lul::, b.lves de Linw, e Sil
va, Duque de CaJ>iai;. 

e· IJ\lntro das oolenida.des da· 
'' Seniaria de ·ca.xlas" a · Associa
ção Bfasi!eim de Impi·c!W<i e o 
])IP,' homénagcàram. num ban
quete a.s al~as aútor1cl.adcs mlli~ 
tares. · 

• Foi instalado dia 25 em São 

Gt,Jhakov, ci.>111e~.a.11do !l, bornba.r
dea.1· Vloorg qtic aÚás já foi abàu
@nada peles russol:í. · Alem · dess 

Piel:Té-'féiél1eu; durá:rtte a r'écérfte 
vfoita. 4tie' i1t,çidJ11: ã. 'càptt~i: 
· t~ 1-1111 f9cÍice ií~i-~ ifà,)~ir~-: 

q_uµi~dC reip(;l.!}t'< 113-- FJ:r/,'Açá, ~ 
$ completa l!Ujeição do. governo 
francês. às "aútoi·t~JÍ~e~ ~!êijjií.~:--

Por outro Jad'o, o Almirante 
I?ir~n - éóiihP-~ · ?- ti.13;.;µicM .. · ;i, 
França, tendo acabado ~ ó 
P.fi:1i1A~P~ e tóq~~-º~ p:f.r.t1ç1ós 

·5 ~f~§!P~º = .'?. ~ir'!W~!1> 
francês -reuniu-sê .. reêtera-

llleJ1té°'"i/"éreou' 1un· e forle ":t,'Ídco 
cié-· oposi~ãó'" ao Má.reéilã{ J;'étafü·. 

.• ~-. _,.,,_ .,,, .. '':'···. --.,: .. '- ~~-:-:- ,:.,=:;~;. ..... 

6 ~fEÇio ~ 9, ~~ .~ 
· Pl}tk!la l??.-lí!l9:U ~J?:1 rey~ :~ 

tt,:DP)lf )lh1çIP,s ç~-~W!-t<:Ins dá 
'd_ef ~a dê- ~a,)ª:i!).. · · · 

j)J)liticos e obrigando os ftmcioná-
rtó~ °ii jµÍ;i~m iig~li$d~ . f/.O Mii,, '7 MOSS,UtnANOS ,A L!g& 
l'l)Chal ~çtai11. Mus.sulmaJJa pediu a' d~ 

são de · s meni.bros · do conselho 
t'imi.Jmente, quarta-feira, últ.!ma · · 

f 
··Nacional de Defesa d.a I.udia. 

· 01·ai11 atil·ii,dos · o sr. Pierre Lavai 
e Marcel Del);t Setido que este úl
tlnio ficou grav(lmenie ferido. :_ 
Quando se deu o atentado. o Ma
recllµl Pétain achava-se nn. º""· 
ra. 

8 Listr~ NEG~~ ~ A w~ 
· · Espanhola concitou Ç)S faJ!!Jl0 

gisia.s ii,. cer'ra.re'm fileiras etj'f for~ 
nó dos com~,rcí.antes espit~óis quç 
foram il'i.cltiidoí;;' 11.a··· usta;. µegi"a 
americana. 

' " 

10 .NJ) t í e Ül s 9 RI<;J L~OPC)LDO -:,- -~9ti~~a- . 
d M d ·· se que o rei J:..t)opoldo recusou- · 
. o . u n. () se duas 'vezes a' voifar 'pará o 

" . ,, ,.. trôno IJelga;' que lhe" fôrai ófe1·c-: 

l ~~Q~ÇI~ - .As l(oJ~a:; iL13,~ 
lilJ,.!l?.:; oçppai:13.11~ ,} Croacia 

da,d~. a agjt<J.ç_ã_q vNr;;i.cc,dá. p,eJ,,, 
nptj~i{l, ela ;,i,sceµçflo <1-D Lróno 
c,.-gp,t;ef, ,clq Duque ele Spole.to. 

(;ido P\'!lOS. alemães.'' , . -

10 ~!1~!t~8~egre~:rr~~r:: 
d:;J,~{?irn iJ, Ing),atcrr?,. · · · · ·· · · · 

2 JORNAIS - Apesa!' das proi-1 
· bic:-ões alemãs que a111e1,,çam 

.com .a pena de mork os SCU3 re- 1 .... .._..,..,,,,""' 

dator,ell, CO!lti.11Ua!11 a circular !lli. ! 
1'-"l"ança., vMi~ ,jornais clànde:,- : 
tinos, só Gom tima folha. c01it.rn 
11, ocupa.çii.o_. ' 

.Co!llo hayia prometid.o ao .vol- :sas cida~es, é iráncle o número 
tar d.e seu éncó1~tro.·· coin 'Roose- de. vilas e a.Idéias tom(lda_s p~Jos · · 3 c .. ".ON. D. E .. •NA. D_. O. P_oi_ c_o.nd_.c-
velt, o sr. Churchill fafou domin~ gerrnamcos. , Scg·u11" · 1t· · f nado à mor.te na Franç.a. .o 
gq P~. t;Sl}Q.0 li- t.od!,o 9 v._iun.dQ PS"IO . . "º as u unas in orma- ... . . , . . . . . 
rádio: Nele, 0 sr. Churclilll ex- ç~. clJo:vo tórreuci.allu~t.c 1108 . pároc\J ·c1Jl, 'cidàdQ .ele · Coni:J1y~sw:~ 

1 d "' t Jh" _conéhes. . . . · · · ·, 
põe com mais deta.!11~ os pon- c~.l!IJ!)li .. e- "ª .e, >Ú!• o q11e uã.o 
Loi; da. decla.riição conjm1ta, rcite- . itUll!=!Sm JiO!i nw·,,0,1; o c011tra-ata-
r/llldo o prqpósito de levar a qie · P-Jl'.lç( G~t1tni. · · 
gu~rra até o extei·núnio tot;i;,1 do 
nazismo. · · A INVASÃO 00 IRAN 

:f:, no entanto, de estranhar 

• ., •• • ::~ • • ~ + •• 

O 
.CAOTELAS D.O MONTE DE aoc..@RRO ur. . ..;.· JOif!S'USADAS E --BRI:LH&iNTll]S. = ., ·,- .. -o Compro pagando os melho_r_es preçoi 

que o chefe do governo inglês não Apesa-1• da.s frcqúentcs notas in-
cite a. Austrl.a em seu discurso glesas, o Iran não á:tirÓu os sú- Rua ~.Ivprcs P,ei)te~
qu,ando faz um ap(llo a tQdas as ditos· _alemãe.s que ali· chegavam do, 203 • ~-º ancfar • 
naç~s a.ssaltadas pelo 'lfuchrer" com frequência dizendo-:je turis-
alemã9 para f!UC continuem a re- 1 tas. Ale~1 d-isso acentuavam as 
sistir, pois logo, elas serão liber- notas inglesas que a existência 
talWIS, R.coonhece ele que a Aus- de l.lnJ. gr,a,nde número da técni
tria · foi uma das :vítilpas do na- e.os alc1nãcs cm q~si tod,os os 
z4;mo, 1pas não pronlj;Jtc :i, sua setp~s d!l- vida iraniana, clava a 
:re&fllll't~.i&ã.o, cou10 Ici li, J,ouw; .9s ~~eip~ .im@lllL fQl'Çll, :no lr3ll, 
out?<i.$. · · .<l.\le, 4@i.4Q ,li, ~ua m-ox#nidade 

Dei Monaco 
. ·'.• .· : •• ·, '!" . .- .. -.....""::· .• • 

Qinuto à p.aiticlflij<!;i,o ~os :E;i;, CQffl ~ Il)dj11, .e .ll, R,w;sia :nãQ pode, 
j;,Q,d,~ Uni<lol> pa gu,.er~, 11,.f»,'Irul, r~ tleµrar de pre,oci.par os 
que ~ Ulll hO,Ql#l}l. Q.t1C sabe 1Í. gQ),',erpoi; ~·u,ssu e Ülg!e.s. 
hora .cm ,que ele& enljfll,rãç, e qu,e O O :rran respondeu com cv.ut,. 
1110.l}iento d,eiejay~ ~ní, ,qua.1'l,ài.> -VW1 ;-.i:~H~Ç•fie ,.i,t;lp,~,! · i/, IJ:,~H
a 4le:i1;u1,Al}a :v,qltir tod,Q o seu d.e~ 9 p.e(/,;d,ç i!Jglê?? ,~ 9ue .ol?r~?u 
~~f9 ~:im~~ P?11t~·& 11 gr_í.Jcr!?rc~ 1;1, W.-~.fat,ç1:ri: P 11 :a,lfl~ ~ ~r~ 
~- • 1,1, ~ll\J, iny~aQ na t,eFça·t~ P/,1,~:-

F~ ~m PfJfªWtQ l'lP.t~~ç -µ~p9J,çiç sM11· . • . · 
<'? 9 fl'· mtJçr, 11ii,9 f,8 rOílfW.Cll P\l.~ f l'.e;;me11c1\l- çpçi,¼J, ~o ~ili+ 
ffp 1g~aJ qtte I)~ s~ji,, 1,1, ffW-ijÍ/l, f9~ . frl)-g~~ .e /;efHJ~Qlf por 
do :J.~~¼~ l.l dí!,fi .exp)or,ll,ç~;;, 11P. pedll' a p,a,z aos doii; lll,l-isef,, qu,e 
co11trário de ~ll.fJO/{lão qttc Icvq11 foi. fe~ in,~J;rite um acõrd,o 
com os seus exércitos a revolu- contra a A'lcmanha. 
ção francesa a todo o mundo. :B interessante notar que a Tur-

Fiualmcntc, promet,c à, Rú6sia quiu, uma. 111c.ognfl.a pai-1,1, inµita 
tocjp o Íl,uxílio que lhe fôr pos- gc11tc, pro~i;tou oontra a inva
sivel pnvüJ,r, dadas llii dificuldades são. Assim, esse f!l,to p a alus(i.o 
gcográ!icàs, ina.s acrcscénta q~1e ! ~o sr. C!1m·chill, no seu discUÍ·so 
ela aéha:se fort.e, como Ycriüca, a Turqma 901119 }?l:!)vtl.ve! ali.ada 
ra.m os O~ll.ervai;lprçs ipgtcses que d,a. Alcm,1111,W,, jndi.call). i;iar1,1, onde 
lã e.sti.v.eram, para se opõr oom tendem atualmeFte l!.s simpatias 
éicjtp w exército Jn;va:;01·. forçq,<ias d<1. 'f'urquia. Note-se 

TQr.l}lÍJJ.l;l-, @J)~rªnclo qtJP por que o embaixador alemão cm An
llliln que se 1~n>lppgve a atual cara é o s1·. Von T'" ;,en, de tris
guerr~, o mw.;tdo nilao deixará ele te nwmória :--:;· _onde quer que 
a.p.o1ar ~ Ing).,l,terra nos m;forçoo tenha pal!!;ado. A ele, deve o sr. 
de colldt1zir a luta até o 1'1m. Htiler grand,e i,a1"te ele seU6 éxi-

tos, inclusive a sua própria as

RQY{-P{fj.QJ f!fl · $§nlpgr~§ GfJt p//~([11 
Fr11,r,çªt;lfili em l...9urd111s 

Rem1i~-~e rece!1-tefúe11te, c_1~1 J "~ ~f'~vªf-ª? 9~~§ ~911:f~te !}1:· 
J:;ourdes, sob a direção das au- mç1, obed1ên-cia <:ompleta às di· 
tõrtdades 1cleêi~1;1ttçç1,s, iµµ :rl'}tr~l?ê da lITT'.el!!-'': 
numeroso grÜJJo .. ê!é i·êiires,eii'. .. t>ifrá. o planõ'.cie ação a ser 
tantes de ·todas as Diócesés deseiivolvido neste ·próximo 
$1, F'rç1,nc;:a, da "Assocjação dai;; .ano a A!.!fiOCÍl/,ção ci}loéfÍ, · como 
Senhoi·ai; Cafólicii,f; da ·:Franç~.'; vóntó de--· partida~ o - ''retorno · 
in5tituida sob a invocação <j.e da Fr~~a à sua vocaçãp ~tó• 
Npssa Senhora ·4~ 1:-C!!:!f'4~§: lfça". E.s1,a vgçação segundo a 

~n __ .. _ra. Vliéo;ndesi;a Cur. el, uma. Presidiu o trabalho o Em, ~ - - -
Revm0,. Sr. C;µ·deal Geri'ier, das_ ~irigen!~ da ~~~<?FJ~ção, 
Arceb_i~p~ ~e ~ç~: · · · · · · · :!,tª~,!!J!f11: nf i!:f[1~ ~L v; 

Na -0onferê11cia iniciar Sua de · ~ · · · · · · .. ·· · 
Bm. Ril>v.ma. abord&u e f)a,pel ~{ é ca~~Üc; n_i,t é~~!~~ efJi 
ela .Associa"ÍÍ.O, IJrinCÍ,P"lm 0 .:.te .... · · · · · , ... i,t ·· · ' :P~ .. .. " ... - dade h:lstõrica do. bafisniÕ . de 
ten<lo em .vista a situação atual Clovi,s. 
q_ue atrave_ssa a Fran",'". R.ef. __ :;,. - · "'" " PiLra atingir ~ssa rm;.nltíttio 
rindo-so diretaJnentc <lú Apon- a AsS-OdaçãÕ dispõe prlnclpa1, 
tolacl.o ilflÍ'mÓu qtJc é "neces- mente da oraçfi,u copst.ante e 
sári0 colocµ,r na bane de toda d~. prole€,~º d1,1. Si),n./:it1tii111-~ Vir
ac;ão o espirilo sobrenatural''. gem de Lourdes: em sua inter
Quanto à <lis.ci.plina ;,. . Éin. cessã0 representa & esti.eran~a' 
Revma. diz te-xtualmente que da nação lnt.cifa. 

Educação C.a.tólica 
~ '.. - . . ' _, 

na.s Filipinas 
ccnção ao poder, ql,Je llÓ . f<li pos-
sível qoando esse einba.iXàdor ~ Bi,s resulta-doo da, prime-ira outr.os proltlemas lO(l<l,is'de edn-
TurC{llia ctruiitÍ. o Pârtlde cat,6: Comrcnçâo Edoo.a.Gi-onal Cat-0- caçã-0. 

A GUJI:\}RA 

As forç\lf,i germânicas eml')C- 1100 do ~ntró. · líc.,\ q~;, Fí)ipin?,s', que foi JlJll O !:ff. }?ertjt,Q iiJllT~, lll$11)ll· 
nham-se af:tfa.Imente II funr!o na verdadeiro e;g:tto, se depreen- bro dp c~itt ~~g1sla.tivo de 
bata~ pela. i:io.sse de Lenlngrado, A S.ITU A<;i9 N ,A.. rle que muito se progrediu pa- Instrp..ção Pflbliea, Sfogiqn a or-
que sel'á defendida. até o último FR "·NÇA ra O definiti.vo desenvol'V'i- ga:ni~o das él'!eolaj;' prt:và.-
homern, segumlo noticias oficiais. · n.' das, =nt_,..._,.__ nnma asso-. meato de. .Associação Educa- ""' ,,..,...~ 
da Rússm. Aeha-ire o -exérett.o :~ooal ca1r6uea, 0 melhor bar eiação '!lniea - a A~o 
a.iemão a 40 quif~ros dessa Nem toda a boa vontade d() · imtrte das :INltpinas. 'B1!l~~~J G~c;,, -~ Fm,-. 
cidade, e seus avMÇOS· proMegttem Almffimte Blffltm e do ·Ma.recha1 . i,1ltlís "V6's e.m'is ~àndo -
lentamente dada. a remêncta Pébtfn ·oonsegtle eliOOOder a Nl· A Conve'llçlio reafmnou as disse-·- 1Imà obra dê verdadei. 

------d · ~õas, ob;j.el;ivos l'l meto- · eih,vm,, .. 11. volt& do povo fm!teês ·que dia a. ro a:ttt!ÜO ::w ~ aue ta.. 
Qtj._~, cerc~$. · ~ ~ da ~ se !t'TOhlma. 811,;o inúmeros doo Ji.a.-s ~hui nnumria:'h l'll'-' clHtar.â. a ~1- :-.,_._ 

µma. semaJlá., l'efiÍllk 11,:inde, ao in- OIS atos cw l!!t~ :pr~ . ~d:1!,~ e ~ri~~ ~-~ çi!.o t mwa ~o. wrw., ·•• 
vuor, e .a,n.1IDclo.-lle que gr-e.nfie pelog ,r,a.tr-!Qtas· rr~ quer na F1i!Irl:1ªs, C{llt<:1$ld9S a, I_uz _ dos ca-ção, que Hri. 0 ~ 
parte <IX1 e.rérctto. do gw1era.J :Bu- ZOIU\ ocupada, quer ?lil. rião ocu- :pnn~xp~s q.qc-eiµe~ Pf#ltji.os~ de ~ :v'l4a ~uioaaal, o ~ 
denny, que· fôra. cm.dane, U'críi- pada. Os »r%raUJB,$· r~iµ;e,m,mt~ ~ml''? ~!J1$9 P8.f1!, t.!~ ~ 
pia., ooru;egutu 8Q/1var-l!C. j Os aaemies e'fetue,m;m psiBõe6 Dl'.Ell}tt~Pltl fql,!,m qisçutidc;)?, e cional, e mna garantia. de du-

011 SJ;Jemáes ton..'\9!"am l'N!, últt- em ll!flS5a 0 -.meaçam 06 fratt00'14ll! 9.JO'(>:VM~, 0 eilJ)eT8..Se que JJ I raootml. w,es~dê 8 de fn... 
m& ::-e~M !l, el,P..lltie ~e Dw~t!M- OO!tl toda wpéek de ca,i;&!gos, ln- . G&vem~. 'For' 8l18: :VGZ, .OS à,ceitc tllra. ~ ~- 3, ~ 
~~-~-· ~ fl!l!!l'a<i& ~ .. ~ ~ - .. '' _. ~-,~~-~"-! • . 
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CASA MA_SCIGRANDE; d 1. t . ,;\,. . ~ n enor 

~ pqt' espago de ~ i;; 
se2s su:os. ~ a-~ @1 
que o Sem.:i.lún-°.tO ~ ,i'.iô ; 
1IS.o P?-eto aerã. um .do.li Jnã, 
hluae~~-dJ Sortiment-0 

malas e artfgoo 1 
pilí'll vlagi:ns 1 

o 

_Malas, Pastas, 
Cintos, Cartei

ras e Valises 

• 
Oficina p a r a 

consertos 

• 
DOMINGOS MASCIGRANDE & FILHO 

~VEN1DA SÃO JOÃO N,0 323 e 325 -::- FONE: 4-2587 

feieracão Mariana femi.nina 
CONGRESSO EUCARISTICO e Revmo. Sr. Bispo ele São 

DE S. CARLOS I Carlos D. Gastão Liberal Pin-
º to foi Diretor, partiu ontem à.s 

Ac-edendo com muito prazer· 11,0ó da Estação da Luz em 
·tio convite que lhe fez a Fede- carro reservado, gentilmente 
.ração Mariana Feminina de S. cedido pelas Companhias Ingle
Carlos do Pinhal, a Federaçfto sa e Paulista. A comitiva de

segunda-fe-i-1\la.riana Feminina organizou verá regressar na 
uma comitiva de Filhas de l\la- ra às 11 horas, 
ria que deverá. participar 
das solenidades do encerra- UNIFORME PARA O CON-

GRESSO EUCARISTICO mento do Congresso Eucai,:isti-
tico daquela Diocese, onde se 
realiza o V.º do Interior da 
Província Eclesiástica de São 
Paulo, em preparação ao IV.0 

Congresso Eucarístico Nacio
:nal a realizar-se em 1942. 

A Car:i.vaua consntuida por 
'teJ}resentav.tes das Yárias Pias 
Uniões, notadamente da antiga 
Pia União de Santa Ifi~ênia, 
hoje do Curato da Sé Catedral 
de S~o Paulo da qual o Exmo. 

Tendo a Fedel'ac:ão Mariana 
·Feminina tomado deli-berações 
acerca do novo uniforme das 
Filhas de Maria, iwrã. breve
rnente publicado no Boletim 
mensal o mollelo aprovado re
centemente, razão pela qual 
pede a Diretoria q.a. Fcitleração 
que nenhuma Filha de Maria 
reno\43 o sBu uniforme ante1, 
da publicação ·do .referido mo
delo. 

JAB<)TJCABÀL ,... --~---~-' · o éntnitl:asilio ddnl. q~ ~ VWta P~ ~ s. ~ 

PRIMEIRO CONGRESSO EUCARISTICO DIOCESANO 

. sendo ata~ as obras ® ilµ- o SD.r. Bi9pe ÍJJiooesumo,. 'D. J&. 
pone_nt_e _e mo~el'ItO edifieio .®. filliete. Liba.rdu, esf'.Elll1& ._ ei, 
Semmu,r10 Dloces·a.no, oujóS. dade de· ~ em· -.t-· 

de alicerces já. pri>n!os, .dãQ-D.OS ldtâ.· l)8Stol'a1, de 16 a 88 . do 
Jaboticabal prepara-se para as grandes solenidades a esperança ~ ve.Jo, ao me-, corrente, Jliendo ~ô 

seu primeiro Congí'esso Euca,rístico Diocesano, a realizar-se nos. em parte, maugurado, até 
O 

Santo- ª-:JDeD.to....,. ,-_ ........ 
na semana compreendida entre o dia 26 de Outubi'o e Lº de O fim deste ano. . · - . - __,_ 
Novembro do ano elli curso. O prédio do Seminário Dio- dJa 24. 

· Desde o dia 10 de julho p. p., a populaçfm local vem cesano de Rio Pret-o, que é Associação de São- ~ -= 
desenvolvendo intensa atividade, afim de que o Congresso se todo vasad-o em estilo mode.r- Foi celebta(}a. dia UI ultimo 
n,visti... de tôdu. u. magnifh:&ncia e pompa, que o culto lltúr- no, de linhas soberbas e ma- pelo Revmo. P-e. Gregorlo Nd
gico requer. . gestosaa, está . orçado em VÚ• frJ:a. dd. ~tatlo Qeral da 

Todos os S€tores religiosos e todas as classes sociais, 11ias centenas de contos de réis. Obra das ~ a ~ 
colocaraw-s-e ao lado. da1:1 autoridmles civis e religiosas, num Ocupa uma ár.ea de seis al- Mis~a., cw:n oomtllllli-o. G-el'al 
gflsto d.e intima sollda:.r.ledade, envi<lando todo o esforço pos- qu.eires de. tena. de todi)a os memmw da, Asso. 
slv-el, oo senttdo dfl p;reparar a cidade de maneira. singular A pl~nta, e,cecuta.da às via- ·<:ia~ lle S. j~ ~ 2egtd.·· 
~ brilhante, p3:ra que o Congresso est~ja à altura d.os recu.r- tas do Exmo. Sr. B4Jpo Dloce-l ~ fOi ~~~ •--~ 
sos q~ Jabot1cabal pode proporcionai. · sano. que !Ql ~r de sen:ü- ~. • · · 

A organização in.iclal mereceu das autorillades, o mais · ·· -. --·-··· · 
meticuloso cuidado. A es_trutura básica dos prepani,tlv-os · fioou 
constitutda sob a presidência de honra de D. Antônio Augusto 
de AS&is, Arcebispo Dioeesano. Na presidência da Comissão 
Central Executiva encontra-se S. l<Jxcia., o Mons. Antônio Ra
malho, Vigário Geral da. Dlocese, e como 1.iecretá.rio .geral 
do Congres;10 o Dr. José Rodrigues Duarte. 

Para que os trabalhos se desenvolvam com inteiro êxito, 
foram con91:ituidas as seguintes comissões: 

Comissão Cei;itral Executiva. que orientaní todos os tra
lm.lh-os do Congresso. - Comissão de honra - de propaganda 
- de finanças - de recepção - de culto - de ornamenta.ção 
- e comissões paroquiais. 

As damas católicas da farníli'1, jaboticabalense ·organiza
ram. a C.Omissão Diretora Feminina, ramificada em várias ou
tras comissões e sub-comissões. 

Apõs o início solene dos trabalhos, realizado .f\m sessão 
extraordinária no dia a de Agmito, intensa atividade vem. 
sendo desenvolvle.a em l-0dos · os setores. 

Afim de que tôd-a a diocese cooperasse para o êxito desse 
:\Iagnffico Certame de Fé Católica, S. Excia. H.evma., o Sr. D. 
.Antônio Augusto do Assis, houve por bem deter-mitlar qu.e em 
toda.~ as paróquiaH se realizassem Semanas Eucarísticas pa
roquiais, retinindo em seguida o clero diocei,ano en:i a~m
b!éia g-eral na Cidade de Viradouro, onde importantes assun
l'Os referentes ao Congresso J'ornm abordaclos com inteiro su-
cesso. 

'l'ôda a imprensa local, bem co.mo a Rádio Clube de Ja
boticabal, acha-se mobili2ada emprestando toda :i sua sou-· 
dar-i~claide para o êxito do Congresso. 

Os tt:aoalhos de preparaçãÓ acham-se pois em franco lltl· 
uamento e tudo faz prever que o primeiro Congres1;10 Eucarís
tico .,d-e Jaboticabal, constituirâ um acontecimento inédito e 
gr_~n.diQ.sp para a cidade. · · · ·· 

LORENA 
PRIMt::~R\) CONGRESSO nhora· '.4pá.rciM.ii, ~- ~- PA-

EUCARlSTíCO DIOCESANO dl.'oe:im- do Braz.il 
- · Em setemb11e, 1)01" oaa.sião · tS:COLA NO-RMAt.' S, JOStt 
d~ Jubileu do. ~postolado da '.- '.rodos os·--~ às & 
Oração, hav'erá na Cat~al h~ há, na ~- NOl".lllal. 
desta' cidade (d~ 4 a 8) Solene :Mtss-a. ~ çom ~µeação 
Semana Eucarísti-Oa e 1.a. Vi• do Santo Eva.1Jgetho~ Coµi.pa
sita Pastoral.. :líY a prepat'a<'.,ão reeetn a em,a, M1ssa os 8!!tll
remota ao Primeiro Congrss- dantes, ex-alun.os da :N-Ql'IQ.a.1 a 
so Eucarístico da Diocese de os moradores da. vieihh~f:à. · 
Nossa Senho.ra da Pleda."de de 114ARJ/dtOS - A Dlrétõrla 
Lorena, que será em maio de ela Federa~ Matian!i. tem Vl· 
1942, esperando-se os melhores sitado vârias Congregã<;ões da 
frutos para a Tida es,piriti:ial 'e Diócese. Os Marián.os dJó· tóda 
social de toda a cidade. Do a contrlbttição pOSs.i.Vel pára o 
!programa iCOns.ta, ,alem dos eaplendo;r das dois ttratuies cer. 

estudos e teses apropriados, Q!Jll8$ de 1942: o C®gresso 
uma grandiosa oo·ncentra.çã.o lDn®.ristkó de ~ e o Na,. 
de fiéis de tOtlas as paroquias c:i.onat de ·são· :Pa.ltló. 
da Diocese. PREF~ITO MtJNlÇIPi\tl ....;• 

SEMANAS ii.UCARtSTICAS Lorena. tem Il.óV~ Pr$!~ito na:. 
7 O Exmo. Sr. Bí;spo Dioce- pessoa do dl'. DIU'éi. Léite Pe.-: 
sano .tem assistido ao encer- reira. . Convidado para a cer.t--, 
ramento das Semanas Eucarís-1 mônia de posse, este-ve XU-0 • 

tkas das Paróquias da Dio0&_ sent&_ o Exm. ó;. Sl\ Bispo Dio,. 
se. As SemaJ:!as têm. cot:r'ldo cesau.Q., .1) • .A.Inaml _ · 
oom grande piedade e 1:tuto. O jo'Vem ~i"éf&.lto, em s~ 
Em outu.bro ter-minam as' sS::. dlsetu>so~. ::;8çou ·. 0 sw l)I-O[tra, 
manas Eucaristlcas .e & Vim- ma dê go, ~l'tiO . e agrad$t!éil se 
ta Pastoral . . · pala.l'l'a/i &i.Ogiosa.s doa orado.· 

As comemorações¾ sAo ROQUE 

n a S li n ..1 ; a ~ 1· ·;RÊiCJSSÃO OE S. ROQUE: famfüas são socorridas 

• · :,Qff, :DtSl1& ato.da que "tli.l.ha-
, NA'CATEDRAL ·- Todos os ~ eJA ser bem. saeeâ.'.i.do, ÍIOi"'' 

,, dias, às 6 horas, h-á med:lia'ção qua o seu ~1:rito ltlra bem. 
para o povo. Ã tat'de, :reo.i.ta- formaoo ~tíí) 4&1 ptiD.ciP10'!;l 

·-,. m u a ~ - De,vJdo ao mau tempo que vi-centinos. 
!}elos ção do Santo Terço. Tem au- da: 1'ellgião eatólica espe,t,an. 

mentado de muitQ Q :qúm.erQ dQ <) CQll.®-t'lilO'. li&. t.adàs as 8-ü-· 
de Comunhões; para isso t.êm toridadei!, ifi.&:IU$in dó!i dlg.llos 
contribuído os Marianos~ Yi· re11r~n1$das dtt2 ~ ai·~ 

centinos, Filhas de ])!Ia.ria e os llladas nesta. cidttd,e, e. Piqu$, 
Cruzactos Eucarístieoa. A&. S.as fl,l8ttl.ndo iio . ll!~ .. Sr. ·:a:w.. 
fei!'as há Bençlfo do S. S. p,re- po deilta Diocese @e espà;rg-is,. 
cedida de um S&rm&o eúcarIS.: se suas bê~ :(il:ltâ feltddad• 
tico. _Ante-ontem teve infeío ll. do l)01'i~de .. ~ • ~ · ~ 

reino.ti. no dia l~ ficou tranafe- DAMAS OE CARIDADE -
NO 4.° CENTENÁRIO DA ·COMPANHIA DE JESUS· rida êstii _salenicta-de p~ra hoje, Esr.ui dama;; janta.mente com 

· · · ·tend-0 sido perco,rridas as as Irmã.s Vir.entilias, con-

o 4.º Centenário da Companhia I banda musical que entoou cantl
~e Jesus foi, como em todo o cos indi>'m'.ls. 
mundo, Ia.rgamente comemomdo A. retmhlo foi presidida por 
nas Indlas.. tendo a Imprensa pu- Dewan Bahadur F'. M. Namyunz
blicado noticlall e dados a res- vanni Filiai, chefe da Sociedade 
peito à.as atividades dos RR. PP. Religiosa Hindtt 
Jeswtas 110 pais. Esta· autoridade leu u'a mcn-

·fllfrs d.i:sta ·cidade, sendo ar.om- f.inuam socorrendo numerosas 
y~hada por numerosa assis- famílias póhres, que aos sába
tênda, que com dev'oção e rns- dos procuram no dispens:cí.rio, 
peito deram mais uma vez· de- gêneros, medicamentos, roupas 
mons1ração. de fé, comQ 110s e até asslstência médica. 
anos anteriores. 8:.1.i,ram 25 'an- , D. FRA"NCISCO DE CAM
dores que lindamente ornamen- POS êARRETO - Com o pas
tados, de,ram maior brilho à sam.ento desse Bi>.1.1io de Cam.-

novena em hunra de -Nossa Se. ~ · · · . . ~.,.. 

POi' essas noticias verifica-se 
que aquele pais não ficou esque
Cido pelo incansavel hLbor dos 
mll!slonários dA Companhia de 

JCllUS. 

s,a.gem em nome doB cidadãos de 
Trichinopoly, dirigida ao Revmo. 
Sr. Pe. De Souza., Reitor e Diretor 
da Escola Supertor e Colégio de 
São José. 

procissão. pinas, a Congrega-ção Mariana ·51 ... S p a d O d e 
CORO PAROQUIAL - Pun- desta cidade, dirigiu o, seguln- · : 

c!Qnou durante os festejos em te telegrama: Federação das,. 
·A.terrado 

As maiores sol.enldades come
morativas daquel::t data foram 
realizadas em · Trichinopolis, rui. 

provfcla de Madras, um notavel 
centro do catolicismo hludú, no 
edifício da Municipa;lidad.e. 

louvor ao Padroeiro o Coro Congregações Marianas "Cam-L 
I>e 0 •ido 1>e·J~ '1nusicista Srta. pinas" Congregação apresenta ' Nesta mensagem, enumerando , "" · .. 

os títulos de benemerência da A.lbe.rtiua <le Castro, com o pesames doloroso passamento 
Companhia no país, · são citados, 
entJ:e outros, os cuulos seguintes: 

concurso de Senhoras e Sonho- D. Francisco Barreto. Pedimos 
rit.as de-nossa Sociedade. Agra- representar funerais. (a) Vitó
dou ge.ralmente pelo gosto e rio Tosi, presidente. 
critério das peças p.,scolhidas, "O DEMOCRATA" - A Im
como pelà execução, parLicu- prensa está repre.':len,tada em 
1:;q•mente. quanto às Missas São Roque pelo antigo e con
cantadas. ce.Huado semanário, "o Demo

crata", com grande circulação 

RETIRO nos HOMENS 

DE 11 a 15 OE AGOSTO 

em ~nn.tó, no cm-J;ío a; Igre~· 
ja. e nas balaustradas 4o mu,., 
bõi>.io. Que o bom. Deus, d_-0a. 
iutiDitos tesouros de sua :illÍio 
sericúrdia., recompense a to. 
dos os que con09:rr~am ''J.)aià 
sua lllaior glor.itu;~ ~ 
temporada de fé e de a.mor 

Esta festa, é interessante ob
servar como faz o "Noticioso Ca
tólico Internacional", teve a co
laboração dos elementos braha
m::t.n.es da. província, que assim 
qulzera.m expressar suo. gratidão 
pectos benefícios traziclos ao p.a.fs 
pela companhhl. 

"Hoje, nesta Vice-Província. de 
Madras, coutamos com três <..'olé
gios primários, com cere,::i, de 4.000 
alunos, alem de 13 colégios secu
dários com mais de 10.000 estu
dantes, 7 colégios. preparatórios, 
19 colégios primários, superiores 
e 610 escolas elementares, pos
:míndo 1nai~ de ~7.000 a-lunos. -
;Frequentam atualmente as esco
las e colégios dirigidos pelos PP. 
Jesuítas c,erc.a. de 100.000 àhmos. 

PADRE ATANASIO, .PAS- neRte Município é nos viziuhos. 
SI-O.NISTA - Esteve hoje nes- Pnbliea-se nele cada semana a 
ta cidade prestarrdo os seus Recçüo "Notas Religiosas", com 
serviços dA 1·elig-!o,~, este Pa- comentário sôbre o Evangelho 
dre, do Colégio dos Par.'flionis- dominical e notícias da vida 
tas de Os-asco. P::\roqu.ial, o que certamente 

Em um crescendo admil'avel 
registrou-se este · ano, um nú
mero superior ao do.s· anos pas. 
sados, o grupo de reti.rantea 
provindos de todas as paró
quias do Bispado.: 288 homens 
se v'iam desfila-r entre o Palá· 
cio Episcopal e a nova. cate- ~ 
dral para ouvir as pregaçõea e · 
tomar parte nos demais ex~- ~ 
cicios numa ordem admh:avel, 
numa piedade edificante, num 
silêncio digno' de nota. 

· :pela dllataçã.Q do a.eu. :fe.i+l,Q 
:ria terra. ' · 

Os s~cerdotes jjesttitas diJ:'!gi
ram-se :1 Municipalidade com 
um grande séquito acompanha
clO'-, de um par de elefantes e uma 

Estàs cifras dão testemunho 
claro do valoro.~o. esforç,o dos fi. 
lhos de Santo Itu'.Lcio. 

SOCIEDADE S. VICENTE aumenta de muito o interesse 
OE PAULA - Todos os do- do jornal para a católica po
ll1i11gos às 10,30 horas, fu.ncio- pul::ição fie São Roque. Apro
nam duas conferências, sendo [ veit.arnos para agradecer ao 

R eu niiu ~ as Cunie ~ erâ cões CB I ólic as 1 ~:'" ,;· ;::·~.~::;: '.Q:~::.: ;:::.~e:~'.:i,.~· a:\t::i:';;;.::." 
No encerramento, como em 

todos oa anos, viu-se palpavel
me.nte como síi.o aproveita.veis 
os retiros, pelas ex;paaaões 
pessoais e cordeais com que se 
manifestava em todos o rlgosl-

RIO P.RETO 
Realiza-se hoje, às 16 horas. no Salüo da Cúria :\[fltro

politana, a reuu-iito da. Confedera<:ào Católica, sob a presiden
em do Exmo. e R-evmo .. Mons. Ernesto d':l Paula, Vigário Geral 

· ela Arquidiocese e prealdente da Confederação. Deverão com-
1:iarecer todas _ai, Associações rellg.iosas da Arquidioci,ae. · 

FEDERAÇÃO DAS CONGREGAÇÕES MARIANAS 

SEMINA~IO DIOC-ESANO 
- De dois anos, a esta parte, 
tem se intensliicado, de ma
neira consideravel, a campa
nha em benefício de nosso Se
minário Diocesano. 

Este trabalho, conetitue qua.si 
ÃS 10,\30 horas, hoje, reall.za-se a reunião mensrl.l da Fe- uma conversa obrlgatõria, 

ileraçã.') das Congregações l\Iaria!;las, no tn!ilsmo local, devendo diante da campanha afstemá
estar presentes as diretorias das Congregações lVI.a.riaoos, ou j tica, que o Revmo. s,r. Padre 
seus representantes autorizado~. São ·tamb,m1 eoll"1d·ados para J. Brasil de Carvalho, d.d. cura 
essa reunião todos _\lS congregados. da Caieiral7 • secundii.do. pelo 

Rnvm o. Sr. Padre C'creg-ório Jo interno de almas orentes 
Nafria, esforçado Secretário possuldas do desejo de •se con
Ger-al da O. V. S., está moven- sagrarem plenamente ao ser• 
do em torno de tão momentos.o ,•Iço de Del.12 e à s$a.çãÓ 
empreendimento. &erna. 

No instante em que escre- Não há expressões com que 
vemos esta crônica,, está se se possa descrever o qile foi o 
realizando anlmadu. que.rmes- retiro esp,i,it-..ial dos \.hQillens 
se, que terminará no prõx.lmo j no presente ano, coroado b:r-1-
domingo, e cuja rendo: já atin-r lhantemente cóm a miasa da-s 
g~ algumas dei~uas de contos 10 horas do dia 15 em que fUD

··f~e :rêis.. ·c:lona.vam os CW'.OS de c.au~, 

.. , 
• • mo c,.;ARO 

ANIVERSARIÓ ,_ ~áffijM', 
se-á no pr6xill:r:Q dia !I d0 setem-, 
bro, o transcu.,.,ao de +Qail! uma 
da.ta natalfe.la, a do estimado ,; 
acatado riochu'enae sr.- Ãfal:l.BQ 
de Pt.la., sõelo da antiga e COZI'> 
cettaada fJ.nna lilZDruo de· Pila; 
& .1i'i1.hos. estabelecida no Lar. 
go de Sarda, ~" Desta. ~ 
dade. - · 

OURO 
PRA.TA E PLATINA 

de ti>da ea~ ao PNÇo 
maál alto da p~ c.lOfflo 

Pi'a4e. ~ ~ 
~ Riia ~ d!i Nweu., 
-. 19'4i, l,,~ ~ -

Ds.=-~Paaio 

Casin,iras·, Brins, Li n h·o s .e Aviam.e n,._tO·$--:f~ .••• i 
Só C A S A A L B E B 1l_,Q 
Largo Sa.o Bento, 4P - (S. Paulo) 'I· ;Rua Frei, Gaspar.~-3Si~(Sa~ 

na 
V EN o A s· E s p E e I A. E s A os s EN H o R E s ALFA I Ã·-r E s: 



~=ªs contraf LEG · RWO 
--. !ltiC~&!~~E-li'lt-!~§6.7*!?:!!'etitriWI 

a guerra 

Deney Sales e • fü@a,'!:::,..=,:;;,:; __ ~;;;;;m;;---ee~ES!ll2!!!1!i!!!!!!l!!l!!!!!!l!!BB!I-I SÃO PAUt.o, s1 DE AGOSTO or:;: 1g,,_t f Os Est'.ldos Unidos vêm sofrendo uma longa evolução na 
tma atitude em face do conflito europeu. Temos notado como, 
}lartindo de uma posição de completa neutralidade, em que 
1:a-via apenas simpatia platônica para com a causa da Ingla
terra, os - americanos · chegaram a aliados das di:!mocFacias, 
comprt>,endendo que a sua própria so,rte estava lançada na
quele conflito. 

Quasi idêntica foi. a evolução dmi governos e do povo dos 
dommios. _.. princípio muitos deles consideraram a luta como 
uma questão européla continental, em que a inglaterra quis 
envolver-se, mas com a qual nada. tinham que ver. 

As atitudes dos americanos do norte e doR domínios foram, 
C{)IDO a de muitos franceses --- que deu causa à derrota destes 
- provocadas por uma intensa campanha pa<'ifista. levada a 
deito por fo,rças secretas, ciuinta-colunas, e traidores, jnuta
:ment-e com os parti'dos socia.Iistas e eomunistas. 

Esse fato é um indício claro de que, ao oposto do que 
proclamam os• totalitários, eles não llão tidos como inimigos 
µelas forças internacionais e pelos extr&mistas da esquerda. 
Essas forças prepararam, em todo o mutido, o campo para a 
vitôna totalitária. 

Ainda agora, apesar da guerra entr~ o Reich e a Rússia, 
üe muitos iugares nos chegam notícias de !llanobras e saba· 
tagen,s comunistall. oontra o esforço industrial de guerra, 

inclusive por greves opétárias sem motlYo. 
· Nenhuma dessa,,i manobras· é tão chocante, e põe a calvo 

tão claramente a tná vontade dog pai-tidos da. esquet'dli, como 
a atitude d'o partido trabalhista · australiano. 

No momento em que mais acesa vai a guerra entre a 
·Rússia e o Reich. esse partido provoca a queda do gabinete 
:MeI12ies, par não concordar coin a política de guerra levada a 
efeito e que co-nsistla. na :wais ampla cooperação com os 
.il-iados contra os nazistas. 

Por essa forma a Inglaterra, que acaba de obter uma vau
ta.gem com a pacificação do frã e expulsão dos agentes ale
mães, recebe à traição um golpe desferido pelos trabalhistas, 
e· qu-e _poderá aumentar as dificuldades não pequenas do 
extremo oriente. 

É mais um elemento importante para. a compreensão das 
:rn·anooras nazistas e comunistas - manobras que tranccen° 
.i:em os prõpri~s interesses da Rússia e da Alem.anha ·e visam 
o domfn:ío, po·r UllS ou outros, de todo o mundo. r 
f l 

A CASA ONDE TUDO É 'MAIS BARATO 
OFERECE PREÇOS BARA'I'iSSIMOS EM: 

RENDAS pai;a toalhas 
,RENDAS para alvas 
RENDAS para roquet~ 
RENDAS para sobrepelizes 
RENDAS de linho 
RENDAS valencianas 
RENDAS e Bordados em geral. 

RUA D.AS PALMEffiAS, 88 a 94 - Tel. 5-4070 . 

Acusac6es contra os comu• 
· nistas australianos 

O dr. Percy $pender, mi-1 Os dois foram acusados dl!l 
nístr-0 do Exército australiano, destribuirem literatura sub
;lC!lSOU. o Pa.rtido Comunista de versiva, e por terem provoca
seu pais de cons.pii'ação,. de do greves que tiveram reper
estar trabalhando ativamente cussão na· indústria pélica. 
at"nn d~ fazer tropeças à ação Ai:nld:a d~<mte-se a atitade 
,geverpamental, .apesar da que o Governo tomará em rela-
-1,1.iança nisso-britânica. !}ão a eles, e com todos os 

Spender langou esta aeusa- eomtrnistas em geral. E o s&
i:;ã-a, nnma reunião do gabine- nador George Me Leay, minis
te de guerra, reunião es~ que tiro das Provisões, referiudo
se Tealizou para discutir as se a eles optou pela oondena
t:ttlvidadea bofchevistas no Do- gfu:> a morte, "uma ·vez que 
mm,io. eles Pl'OCUl'aB\ t-orna.r inuteis 

Disse aquele ministro que . os nossos esforços de guerra, 
o partido comunista australia- e deixam em perigo a vida de 
:no, apesar daquela aliança. deu nossos soldados". 
mskuções ª seus membros pa- Desde o início das hostilida-;iia continuarem a trabalhar 

&38, discute-se na Australia a 
wsente necessidade de segulr 
o ~emplo do Canadá que p0s 

tD:ra Qa Lei o pa,rU'1o oomu. 

contra o governo constltucio
rukl áUstranano. Diseutia-se no 
~~lho df:l guerz,a, a prisão' 
d-e ®is COJlllllWitaa, Ma;i:: 'l"bo- -
JRU ·cneo2e1andes) e Bomee 
~htlle (auatrallanQ). mata. 

Conferência· Vicentina de 
Nossa Senhora ADaredda 

~A DO 8.11 ~ERS.lRfO 

ANO XV NUM.~ 

Inicia-se, na próxima sem~u~a, o 1.° Congr~sso 
Eucarístico da Dio-cese de .Cafelândia 

Araçatuba é, hoje, uma gran-l LIA 9 - DIA DAS 1\LiiES ' 5.º - 2." Conferência: - Pe., D;:A 13 - DIA DA FAMILIA · 
de e descomuna1 colmeia, viven- Eliseu Murari. Tese: A Eucarls-
do e trepidando por um ideal Às 7 horas, Missa c comunhão tia, Vida elas Associações Re1igio- Às 7 horas: Missa festiva por 
comum, que é o de imprimir o geral e instruções para as mães. sas. . . j um dos E.xmos. e Revmos. Srs. 
máximo de brilhant.!smo ao acon- .il.s 14 horas, Exposição do ss. 6.º - Hino das vocações, pelos, Blspos,no altar-mon=nto; ha• 
tecimento · màgno c1.a· Diocese, o Sacramento na Igreja Matriz. Seminaristas. · · l vendo comunhão geval das senha. 
Congresso 'Euéarístico Diocesano, .Às 16 horas: Hora San,a. 7.º - Saudação ao Santo PadrJ ras e senh-Orinhas, domésticas e 
a l'eálizar-se na cidade, de 7 ,i Sessõe~: às 19,30 horas -- Ho- pelo Dr. Areobaldo Lima. operárias, pedindo a Jesus qué 
14 de Set,~mbro, próximo futuro. meus: na Igreja Me.triz. 8.º - Encerramento pelo Exmo. abençoe a familia brasileira. Àà 

Depositária que foi desta res- Senhoras: No salão da Associa- e Revmo. Sr. Bispo que presidi- 14 horas: na Igreja 'Matriz: -
ponaabilidade, a popÚ!áção .ara• · ç~ Comerei.a., rá a sessão. Exposição do' SSmo. Sacramento, 
çatu!Dense está dando o melhor Às 15 horas: Hora. Santa, pre-
e maior de seus esforços, para re- gacia pelo Éxtno. e · Revmo. Sr, 
ceber, coi1digrta11lente, as delega- Doiu Francisco Borja do Amaral, 
çi.ie,g de to.las as clda.des da Dio- DD. Bispo de Lorena, na. i:nten-
cése e -os t'ept'lmêntatlte:i das ção da Familia Brasileira. - Às 
Dioceses do Estádo de s·. Paulo, 18 horas: Sessão Magna no Re-
pols urge que fique bem esclare- cinto do Congresso. 
cido, o Co11gresso lSttcaristlco 
não. é um fato exclusivo da vida 
araçatubense, mas, sim, um acon
teci!Ilento notavel, cujo âmbito 
alcança todo o Estado de São 
Paulo, pesando, pois, sobre · os 
ombros dos ara.çatubenses, neste 
momento, a responsabilidade de 
fazer brilhar toda a Diocese. Di
ga-se de pass,agem, os preparati
vos do extraordinário· certame, 
nos autorizam a dhrer que toda 
a Diocese ficará satisfeita com o 
esforço fraternal da gente araç,a
tubense, para engrendecê-la e 
servi*la, ao mesmo tempo que 
procura engrandecer e servir ao 
F1lho de Deus, ê.sse mesmo Cristo, 
da. Eucaristia que · é o Rei dos 
Reis, vivendo conosco, reinando 
nCis s.acrái'ios, como soberano doo 
corações. 

Este certame vem juntar-.~e aos 
que já se efetuaram e aos· que 
ainda terão augar nas várias Dio
ceses do Estado em preparação 
ao IVº Congresso Euoaristico 
Naciona..l que, a 7 de Setembro 
àe 1942, se encerrará solenemente 
nesta. Capital. • 

O programa organizado ~ara 
as cerimônias do Congresso Eu
carístico de Araçatuba. é o .se-
guinte: 

DU. '1 DE SETEMBRO 

As 7 horas MiS$IL Pontifical de 
abertu!-& do Congresso Ao Altru-s 
monument,o (Praça. Presidente 
Va-rgas). Festa de N.ª S.ª Apa
recida., Dia da· Pátria. Encerra
mento da Semana Eucarística. 
Oficiará o Exmo. e Revmo. í Sr. 
.Bispo Diocesano Dom. Henr-!que 
Fernandes Mourão, Comunhão 
Geral, 

Sermão alusivo ao ato, pelo 
Revmo. Pe. Frei Gil Maria. O.P.M. 

Após à Missa haverá solene 
hasteamento, no alt.ar-monumen
to, da bandeira papal, com can
to do hino pontifício e, no cen~ 
tro da Praça, da bandeira da_ Pá
tria e c,ant,o do Hino Nacional. 

Às 17 horas, Procissão de N.ª 
S.ª Apaxeclda, Rainha do Brasil 
e Padroeira de Araça.tuba. Re
colher-se-á. a Procissão na gran
de Praça do Congresso, ba.vendo, 
a seguir, o sermão inaugural, sob 
a presidência do EKlOO. e Revmo. 
811, Bispo Diooesano, e com a 

presença das Ex.nina. Autoridades, 
Aasoclaqões ~Hgiosas e povo. 

.Fallu'á tAtnbem o Exmo. e Revmo. 
Sll. . Dr. Alberto P. <l_Uimarães 
aobre o Congresso Euoaclstico qtie 
BB inicia no dia da Pâtria. e da 
Baluha do Brasil. 

Logo. a segui!', benção com o 
SSmo. sacramento, eanto do Hino 
dD CoDgres.so, lmM, aclamações. 

' 

.il.s 'I ho.ras, :Mlssa e OomUI!,hão 
Geral em sufrágio do.s falecidos 
e pelo êxito do Congresso. Logo 
após a Missa., será organizada 
solene procissão ao c:emitér!o on
de a dará a aoaolviO&o ge:ai· d-OS 
twntllos. 

ÀS 14 hora&, exposição do ss. 
sacramento na Igi-eja Matriz, 
para adoração dos fieis. 

As 16 hol'ai: ·Bom santa. 
~ões: às 19,:tO h6la8 - Ho

mens, na Igreja Matriz. senho
ras, no Salão da Assoeiação Co
ms-cml. Senhorinhas, no salão 
da aéde do Brasil F. Clube. -
Crianças, no salao da Aasocí.B,çio 
f"' 8Ni 111 dae • tam fllotã 

Senhorinhas: No saaão da séde j 9.0 
.. Benção com o SSmo. 

do ·Brasil F. Clube. Sacramento. 
Crianças: No salão da Associa- 10.0 - Hino . Nacional. 

çãçi dos Empregados no Comér-
cio. DIA 12 - DIA DA INFANCIA 

DIA 10 - DIA DOS ENFERMOS i ÀS 7 horas: Missa festiva, por 
' E DOS ENCARCERADOS , um dos Exmos. e Revmos. Srs. 

\ Às 7 horas, Missa e comunhão 
geral e instruções. DistrH;mlção 
da Santa Comunhão a todos os 
doentes da cidade e aos presos 
da Cadeia Pública, fazendo-os 
participantes do .congresso. 

Às 14 horas: Exposição do SS, 
Sacrámento n.a Igreja Matriz. 

Às 16 horas: Hora Santa. 
Às 17 horas: Recepção dos Se

minaristas menores ele Bôtucatú 
e Cafelandia na Estação da No-
roeste. 

Sessões: às 19,30 horas - Ho
mens: na Igreja Matriz. 

Senho~·as: No salão da Associa
ção Comerei.ai. 

Senhorlnha.s: No -~aW.o da stíde 
do Brasil F. Clube. 

Bispos no altar-monumento, ha
vendo comunhão geral das ·crian
ças do catecismo, da Cruzada, dAs 
Escolas . e ·Colégios. 

Às 14 horas: Na Igreja Matriz: 
Exposição do SSmo. sa.cramen
to e H-era Santa na Intenção das 
crianças, pregada pelo Pe. Dr. 
Floi-entino Santa Maria, DD. Vi
gário de Vera Cruz. 

Às 17 horas: - Chegada dos 
Exmos. e Revmos. Srs. Arcebispo, 
Bispos da Província de s. Pawo 
e Autoridades da Capital, em 
aviões especiais. Um.a. comitiva 
da cidade irá reeebê-los no Cam
po de Aviação. As associações 
l't!llg·iosa,s e o povo em ge,ral aguar
darão a chegada dos ilustres hós
pedes, na Pr-,a.ça Rui Barbosa, 
em frente à Igreja. 

ORDEM DA SESSÃO 
j . 

1.0 
- Profissão de fé: "Crec\o" 

rezado por todo11 os a.ssistentés. 

2.0 
- Hino do Congresso, 

.· 3.0 
- Conferência. Dr. Carlos 

de MoraiS Andtade. Tese: - "A 
Eucaristia e a · teform.a moral c;!os 
homens. 

4.0 
- Número de canto. 

5.0 
- Conferência. - Mornr. 

Dr. Manoei Pedro da cunha Cin
tra, Reitor do Seminário Central 
de São Paulo. Tese: "O Clero e 
a Família Brasileira. 

6.0 
- Avisos e orientações. 

'1.0 
- Saudação ao Epl.soopado 

pelo Iilxmo. Sr. Dr. Rafael F. Fer
raz Sampaio, DD. Juiz da Co
marca. 

s.-0 - Encerramento pelo Exmo. 
e Revmo. Sr. Bispo que presidi! 
a' sessão. · 

9.0 
- Benção com o SS~o. 

Sacramento. 
10.0 

- Hiho Nacional. 
· -6.S 21, horas, "Marche a~ 

. :flà.mbeaux", só C-Olll 06 homens, 
percorrendo as ruas da cidade, · 
em direção ao recinto do Congres-

. ,so. A seguir, confissão, só para 
' os homens, 

Às 24 horas, Missa no altar• 
monuniento, celebrada por um 
dos Exmos. e Revmos. Srs. :!3,ispos 
com comunhão geral dos homens 
e moços. 

~IA. 14 DIA DO TRIUNFO 
EUCARÍSTICO 

Desde as· 7,30 horas, ' chegat!a, 
de trens especiais, com as pere
grinações. .Às 10 horas, no altar. 
monumento, soleníssimo Pontifi. 
cal pero E-xmo. e Revmo. Sr. ·Ar· 
ceb!âpo MetropJlitano. Ao Evan
gelho, sermão pelo Exmo. , e-
Re\tmo. Sr. Bispo de Botucat\'i. 
ÀS 14,30, grande concentração de 
marianos, para manifestação ao 
Episcopado e Autoridades, Ãs 16 
hQras, grandiosa; procissão de en
cerramento triunfal junto ao .al-
tar-monumento. A seguir ben
ção com o 'Santíssimo sacramen
to, e alocução final pelo Exmo. 
e Revmo. Sr. Arcebispo Motro
polltano. 

Cr~nças: No salão da A.s.socl,a,
ção dos Empregados no comér
cio. 

DIA 11 - DIA DAS lltMAN
DADES llELIGlOSAS 

Ao chegar os insignes Príncipes 
da J:greja e Autoridades à porta ' 
da Matriz, serão saudados pelo 
Exmo. Sr.· Prefe!to Municipal, era 
nome da cidade e, em nome da : 
Diecese, pelo Revmo. Sr. Cônegc 

1

1 
Dr. João -corrêa de Caf'valho. 

As_ 7 horas: Missa festiva J.*11' 
um . dos Exmes. e Bevmos. Srs. 
B!àpos no altar-monumento, ha
vendo comunhão de todos os 
membros dll8 Associações Religio-

.Às_ 18 hora.s: Sessão Magna· no 1 
Recinto oo Congresso. 

'ORDEM DA SESSÃO 

sas e fieis em ger.sl. o p "'" - de é " ·n""-" ÀS 14 hmas, na Igr-eja Matl"ls: l. - I'Qur.,Sao f. : CF.,..., 
Exposição do SSmo. Sa=manto.. Nza4o por todos os aasistentes. 

As 15 horas: Hora Santa pelas· . 2.º - Htno do Congresso. 
vocações, prega-da peio Revmo. 3-º - Conferência - .M&lls.'. 
Pe. José Melhado campos, com Ramon Ortiz. T~e: "A Eueari2-
pa,rtlciimção do clero e fieis. tia, vfnwlo de união e fra~r-ni-

.ÀS 1-9 heras: 1.ª Sessão Magna dade; 
no reolnto do ~ngresso. 4.º - Avisos, orientações. 

· 1.0 - Profissão de fé~ "·Cr-e<!o" -5.<> · - 2.ª Cont-erêneia.: P»cif. 
· resado per todos os as.slstente_s. Dr. Jc.sé Carlos de Atil.l~ No-

s.º - Hino do Congresso. guelra. Tese: "A E11~ e ci 
3,<1 - 1." Conferência: Dr. Ea- 8acerdóclo ca.tól.-l:eo. 

61 pewr, 
235S 

genio Fortes Coeillo, DD. Juiz de. 6.0 - EBCen'&mento pelo Emu>. · 
Dil;e'ito de · P_inda.monhanpba. e Revmo. sr. Bispo que preaide , Ci0"4MII-NO$ soaae OUTIOS MOOll.0$. 

& WIOA(ÓH A HIÇO$ IJICfPCIONMI, 
Tese: "A EuctU"lstia. na vi®, da .e, sessão. oc, __ 1 . SK.ÇAO_ ·OE V).RfJO 
:famtlia". 't.0

. - Benção com o ~-1 
4.0 -. Número de canto. pela Sacramento. · , ••• -OO Út•o. .,, ,._,.,. ht 

1 · · ,~ ... a~• -tÃO ,AV\-o 
"Sehola cantor1.1m .. @ ~- ~ -- .81,DQ N~ . rnzts- • •"'·-~ , . .. :::o. 



i,lretot-: 
PLINIO CORR~A DE OLIVE:IRA 1 SÃO PAULO, 7 DE lsETEMStitO OE 1841 

:E S T A D O 'E I G R E T 
1 As relações entre IgTe;fa e. J;ig:1:fto estava em funJiô da fa- ta um novo órgão que parecia seu tim era a ciiladé terrena; 
·Estatto atrair.am pelo iseu in- mflia e da cidade. abusivo e inva~or à pelítlca será agora a cidade eterna. . ((11 '_ teresse e pelas suas dlticul-, Se pensadores e filósofos ti antig-a: Roma, benevola _com 

. · · cJades a aten.~o de inúmeros -nham uma vaga idéia da exfs- os outros cultos, admitindo 
NECESSIDADE DAS ~E

LA-Ç(>ES ·_ . m,to1-es. tê.e.eia de um Ser superior ao templos de todos os deuses, en-
i Sob O mesmo título pub-1.icou Iilat1ldo, que !a-sse o mesmo pa· furece-se com a nova religião Nosso Senhor J·esús Cristo, 

lo Parlamento ou J.\-1inhitr:.r; 
se é louvavol auxi!far os ü 
amparados tal o será quer 
to por particular qu-e.r feito 
um ente 'l)úblico. 

/
. 0 "Os,serV'a:tore Romano" um ra rom_ anos_ ou bárbaros, tal e a persegue até ser por ela se suscitou o tremendo. proble-

t d ~ nc "a ma deu-lhe tambem a compe-
,1 trabalho d-o sr. I"'ino Gierda- conce1 º. nao passava_ e um .e .. 1u . _ . . 

., d t .. tente resposta: "Dai a Cesar 
j rd do qual apresentamos uma os ~~1 os que pos1:sma~, ~as A exlstenc1a de uma soc1e- o que é de Cesar e a Deus o 
. síntese: destitu1dos d~ te~la v1~ahda- daàe independente, com vida 

" _ . de, pelos quais nao fariam o própria, e que afirmava prin- que é de Deus.: 
As relaçoes entre ª IgreJa que fizeram os primeiros cris- cipios diretores e limitadores à Mas ª _-soluçao vale se C~-

e_ o Estado t~m um car_ater de- 'tãos: sacrificar a prõpria vida. atividade até então ilimitada sar a aceita: se pelo c9_ntrar10 
licado e sofndo evoluçao_ c_ons- Er a caracteristlca desses d E tad d .. 1 quer tambem o que J?ertence _a 
t t h . tó .. d h . · a o s o, po e11a causar um . . . . . . , 

A SOLUÇÃO JUSTA 

A solução justa é a dbt r> 
ção na cooperação ou a co": 
ração na distinção e em todu,· 
os casos de interfere-ncia, lJ.c'i-
mado do espiritual. 

~n e na is ua a uman1-1 filósofos e pensadores um profundo abalo nas concep- Deus, se se d1v:n!za, es~arrn-
A propag·anda nazista. tem o d ade de após ?rist~. A. s_ ua boa cepticismo até mesmo no que ões do mundo pagão. rá em ?º_ntrapos1çao com o P9· 

bâ~te de atrilJUir a manejes ou má compt e~,nsao tem con- afirmavam. ç der rehg1oso, tendo entrado no 
tribuido decisil·amente pa_ ra o 1,,0 pov·o po.i·eiii e naqueles A Igreja nascente era perse- campo religioso. 

São Paulo dizia que os mi
nisros de Estado representau1 
a autoridade de Deus: c(eveu 
porém ·uar -conta do uso dr<s.,,,,, 
autoridade ao mesmo Deus. 

ju~icoo ou comunistas . tudo d d- d ! 1
' , gui<la exatamente por não ser, 

1:ro~resso e a eca el1c1a a que dirigiam o E'sta<lo era di- . O catolicismo ~istingui-u os 
quaiato llre desagrade. Assim, é .,ociedade. ferente a concepC' __ ão: em pri- como ainda hoje, política: a fms das duas sociedades, per-

. , 1~ dÍstinção entre ela e o Estado 
com a :rvamr uesenvo ·ura que' ES O P •e-o E I F 'CE meiro porque a religião ainda reTolu&onou as concepções re- feitas e soberanas em suas res-

Essa colaboração não é im
possível desde que o Estaúo 
queira sinceramente colabt:
ra.r: e já te~ sido mesmo re:.l
lizada em épocas em que com" 
a Idade Média, se assi~tiu " 
conflitos entre os dois porh-
1·es, viu sua colabora<;ão r',,, 
como resultado a florescen vi 
civilização da cristandade. 

mul:tos dos jornais da zona fran-' O ' TAD .1, A <.:\ '·"' • permahecia no ·ambito famí-· pectivas esferas: ele a dis-
1 DE CRISTO liar, o qual poderia ser amplia- ligiosas do muu do pagão: tingue sem as confnndi.r nem -cesa. ocupada pelos nazist.:J..S. bC'm 1 , E. j · 
· do no máximo para a cidade. ' m suma, com um mz no as separar. A Igreja tem por 

como da chamada "zona livre"' Ela se coloca pela primeira Eram deuses nacionais. -Nos Céu, um representante na ter- objeto a salvação eterna do 
atribuem a manejas comunistas I v~z com o advento' do cristia- segundos, isto é, naqueles que ra, o poder do Estado era pri- homem: mas essa salvação se 
toda a agitação existente atual- · !,ismo. dirigiam o Estado, a concep- vado do poder religioso; isto obtem na terra p~la cond1ita, 
mente em território francês. O mundo antigo ignorava ção era utilitária, para mais é, o seu domínio tornava-se li- donde tem a Igreja _que crear, 

('SSe drama resultante das lu- completa tirania. Com a dire- mitado e toda veleidade de ti- fornecer e proteger os meios I Um ,, DevocffCNlíJb]-
A este respeito, é importante tas entre a Igreja e o Estado: ção da religifi.o nada f\cava rania' que é a escravidão do, ~ara obte-la. • _ _ _ 

acentuar que, segundo despacho U('le a: religião e.ra uma função defeso no tirano: a própria corpo · e da alma, tornava-se o Estado tem per objeto 
O 

TIO Relam p a fj O'" 
telegráfico da "Unlted Pre.ss", o 

l'\Uncio Apostólioo em Paris teve 

p-olitica, d-e tal forma 'que conciência dos sudltos dever- impossivel. Nero, Domiciano, bem temporal: mas na sua 
.Júlio Cesar podia SClr pontmce lhe-ia ser subordinada. Ivan, Henrique VIII podiam ti- ação para atingi-lo deve-se sub- Uma casa editora da In::'1'.t--

uma· audidlcia privada com o 
eanto Padre, depois da ,qual o 

isupremo sendo, como era, um O advento da· doutrina de ra,r do liomem todo direito meter a uma lei moral e todos terra publicou-, recentemente um 
descrente. Cristo trouxe o' problema: e- temporal: mas ª coneiencia, os seus institutos e atos de- devocionário escrito e.special;ntn-. 

uosservatore" publicou um no
ta,"d artigo sobre ·o assunto. 

O Estado tinha um carater por isso os senhores de Roma qae era O ponto mais precio- vem cuidar em não ofender a te para ser lido nos abrigos an-· 
· t f so, escapava-lhes. · · religioso, ·coincidia o impera- rans ormaram-se em persegui- finalidad-e última para a qual tiaéreos. 

dor, o pontífice e até mesmo o d@res. Se primeiram~te o homem vive o homem. I Esta obra foi _editada por or-
deus. Os deuses eram nacionais "Instituindo a Igreja, como pertencia todo ao Estado, ago- Em outros termos, ha uma dem de S. Em. o Cardeal Dr. Al:~ 
quando ~ão famlliafes e a re- sociedade perfeita, Cristo su.sci- ra Pertence tambem à lg,reja; zona comum em que O Estàdo thur Hinsley. (Conclse na. 2." pa.g.) 

Em preparaçé;o ao IV C.ongresso Eucarístico 1Nacj~nal 
e a Igreja se encontram, ou se O devocionário é escrito e1;,:i 

desencontram, que é o camP-O I caracteres tipográficos bastante 
moral. grandes, afim de poderem sei: 

-m~~~~':~~-~~~eih~~tni~{:· <-~d!~; ~l~~~~;t~:-~';;~ $~~; 
ta a monarquia ou república, conhecido artista beneditino, l:cJL: 
aristocraci~ ou democracia, Teodoro Baily . 
. parlamenta.rismo ou presiden· O povo inglês conhece este u. 
cialisnio. vro de orações pela expr,>scS 'J 

Si porém uma lei é promul- "devocionário relâmpago". 

Encerramento das Missões na Arquidiocese 
gada a fa V'or do divorcio, ou de Entre as orações que se en~'H ... 
desnatalldade ou pela supres- tram nesta preciosa obra sut:::•,. 
são do ensino religioso será salientamos: as da manhã t' e,, 
condenavel e condenada, quer noite, preces litúrgicas peia r··,,,:. 1 

Encerram-se noje, com a Pro- 1 je_ düt de festa. da Padroeira I Para· ,:i, grandiosa apoteose 
ch,"Süo de Nossa Senhora Apa- do Brasil, a grande procissão à excelsa padroeira do Brasil 
1·ecida e a Concentração n,-i 1 1 riunfal ele Nossa Senhora Apa- ficou organizado o seguinte 
Praça da Sé, as Missões pr<>- 1 rPrida e a Concer.tra<;ão na programa; 

nlnga e Direita até a Prt.ça provenha de um monarca, de pelos combatentes, pelos arc.:;;rx, 
da Sé. um tzar, de um comissário ou e inimigos, pelos enfennos e ;;> 

gadas na Arquidiocese de São Pra~a da Sé. 
Paulo, em p1;eparação ao l V O ],xm'l. e Revmo. Mons. 
Congresso, Eucarístico Nacio- Ernesto -de Paula, Vig(~rio Ge
llal. rnl da A1·quidiocese e Presi-

Em boa hora S. Excia. !lente da Junta Ex~cutiva do 
nevma., o S,r. Arcebispo Me- j JV Congresso Eucarístico Na-
1.1·opolitano, resolveu promm;.~r cional, dirigiu-se aos fiéiR desta 
em toda a Arquidioce::;e essas capital o Heguinte convite para 
:i\Hssões, para a renovação es- aquelas mani!esta<;ões, dando 
:piritual das Paróquias, a-nm-rle assim tambem as instruções 
poderem elas melhor se pre- para Reu maior brilho: 
po.rarem. para o magno cer
hune eucarístico. 

Confiado ao zelo d€ ilustra
clOil e pisdosos ·sa.cerdotes re
cl-entoristas a sua organização 
e prega-ção, houveram-se eles 
sob a proteção <le N. S Apa-
1·eatdà, com extraordinário hri-
11.lo e dedica-ção, consegul.Rdo 
tjDl todas as Paróquias uma ele. 
Tacão de fervor e predade dos 
paroquianos, e li;,vando a efeito 

,'Wll:· vel'dadeiro saneamento es
pif'il.ual, já. pelas numerosas 

: oouv&sõos obtidas, já. pelos 
battzauos, casam-Ellltos ;regula-
1ii.1ados e rcaproxi-m~ão dos 
fiéis transviados, mas prlnci
p&lnlente pala maior frequên
cla à Sagrada Mesa Eucarís
tica, por toda parte. 

Tão notáveis frutos, que su
peraz,am as fo119as humanas, 
.bem · m0$traram ter sido uma 
--.enladeira inspi.ra.-ção do Divi
no Espú.:ito Santo a resolu.ção 
tio Exm-o. e Revmo. Sr-. Dom 
.18Bé Gaspar de .afonseca e 
Silva, de @rden:a.r a realização 
-desas Missões. 

"De ordem tle S. Excia. 
·Révma., o Sr. ArM~ispo Metro
politano, para que tenha exe
cução condigna o mandamento 
de s. 1iliccia .. Itevma. pelo qual, 
no d'i:1 7 rJe Setembro, encer
rando os trabalhos das missões 
prepnratôriai; do IV ecingres
so füucarfatieo·, Nacional, que 
foram, coni tanto sucesso, pre. 
gadas nas Pa1·õquias da Ar
q~.idiocese, realizar-se-á sole
nfssima prooiss-ão com a im~
gem de .r,f. S. Apai,ecida, pa
tLroeira do :arasil e do mesmo 
Congresso, seguindo-se uma 
grande concent1,açil.G de todos 
os wdalícil)S católicos, asse
eiações reUgiosas. e fiéis da 
A1·quld1o~e, em geral; venho 
convidar o Revmo. Clero e a 
todos os fülis cat6Jjeos, arre
gimtmtados ou não em asso
ciações 011 sed-aUoioe religiosos, 
para tomarem parte nessa· 
grande parada· de fé, e d-e pie
dade mariana. que será o pPi
mei-ro ato preparatório do 
gra:ade Congresso realizado em 
praça PlibUca, como tambem 
llública m:irli:estação de amor 
e d-e gratidi? pa-ra com Nossa 
Senhora Aii~rocida, Sõb cuja 
proteção o l::11·. Arcebi'SJ)e co
locou os t:rrwa!hos rara a rea
füração do graRde Coagresso 
E11carístic<:i ·Nacional que Sie 
Paulo vai N:-1t!fz~ em 1942. 

Pregadas elas sob a prote
ção de Nossa Senhon Apai:e
eida, niro poderiam os f.i.éis da 
'.Arquidloaese deixar de mani
rutar a sua gratiàão·à Virgem 
~ .que ternou tão f.ru
teaa a.,pi.ela sá.lria determina
~ do ~- e Revm:o. Sr. 
.truebillpo Metr,opc,litano, e 

~ os Rev~s. pregado~- T 

Porililll9, en~do o peric

t;,-lie -~' ~· . . u 

O D O CATOLICO 

d~ve 1 e r o 

Aii1da ae urdem <lo Sr. Ar-' 
cebispo, concito os Revmos. 
párocos da Arquidiocese 1>ara a) - À•, 14,30 h()ras, do dia . 

7 de Setembro to<las as asso- que eo~videm as associaç~es 
·· · - aii os ho e colégios dfl suas paróquias 
ciaçoes mar,c nas e. . · e ós fiéis cm geral para que 
meus em gel'al deverao esta.r , · • 

. ' compareçam a esta. grande e reumdos n:i. Igreja da Conso- .. . . , , .<l d . bl. 
lação, e Ievimdo hastE,adas bii.u. purnei~a ao~eni a e pu ica 
deiras nac11;11ais e da Santa Sé, em p~e~arac;:,to do Congresso 
para alí Sl'~' <Jrganizada a impo- Eu:anstico, tendo--lbes por 
nente prods~flo, na qual o an- muito recomc:ndado que _obser
dor de N,'.'ssa Senhora Apar~- v~m, ri~oro:;amente, as mstru
cida sará ca.:rregado pelos ho- çoes acima, para que a sole· 
mens, vist" que nesta procis- nidade tenha o brll~a;11t1smo e 
sã.o s6 t,:marilO' parte os fiéis u magestade ne_cessiina, o que 
masculinos, · se não con5egu1rá sem grande 

_ ~ . rtisciplinu., que emprestará or· 
b) - AS L, horas, na Praça dem . uma multidão que se 

da Sé dever&o_ estar reu~das Vai r;~mir nas pra"as e ruas 
todas as ~s~ociagões _femimn1Ls da capital em 7 de Setembro, 
e os colegtos catplJ.cos, sem dia da festa magna da nacio
estandart~a, :nas levan<lo as nalidacle e tambem da sua glo
bandeiras naclo_aal e da Santa rios a padroeira • ., 
Sé, bem ccmo só na Praça da 
Sé poderão colocar-e& aa se-

de um chefe. E é condenada [os moribundos. 
não porque provenha de um Fez-se este devocionário ,_ ,n 
chefe ou presidente, mas· por- resposta a uma exortação .. u 
que em si é imoral e invade mesmo Cardeal Hinsley, oncJ,, ,~ 
ilicitamente a esfera da Prelado salienta a necessidade 
Igreja_ gente da oração individual e :;e. 

Não se pôde pretender tam. let,iva, muito especialmente ,,,~ 
bem qu-0 à ação do Estado não oração em família, regular ·0.r.JJ 

Seja ap!icavel O"'Criterio CO- tempos mai.s felizes, "afim ,;.., 
rnum de moràíidade: um roubo que Deus bendiga e guie o nG.;. o 
será imoral quer seja pratica- país e lhe devolva logo a vc:,.:, 
do por um particular como PEl· deira paz". 

1°. Congresso Eucarístico de São 
Realizou-se em 31 de agos

to, o ence.rramento solene·· do. 
Primeiro Congresso .Eucarísti
co <la Diocese de São Carlos. 

De todos os Cangressos, foi 
eate o que conseguiu reunir 

número mais elevado de 
pos, sendo de onze o nú 
-ro dos prelados que presid_;; "H; 

às solenidades finais. 

nhoras e eriançali. 

Reuniões na Curia Metropolitana 
REUNIÃO l>O CLERO 

Amanhã, 8, às 14 horas, haverá. na Cúria Metropoliiana, . a re
união mensal do Clero secubr e reg11lar da Arquidiocese, sob. a 
p"6flidenoia, do Exmo. e Revmo. Sr. Aleebispo Dle~ 

e) - TO<la a Ct•ncentraçã.o 
deverá atentu1nente atender às 
indicações anunciadas pelo lo
cutor do alto falante para a 
sua coiocaçfr em grupos dis
tintos e de !ll(}do 'l deixar pelo 
centro da pra(;a, uma· clareira 
por onde Jl proeisisã.0 demanda
rá o troRO armado no p6rt,ico 
da catedral. em. eu:ta escadaria 
o Sr. Areebispo rec&belá a 
venei:all-da Imagem. 

Às solenidades de encP ,. ,·;1., 

mento, estiveram presei" i:', 
além d8 Exmo. e Revmo. :3r. 
D. José Gaspar de Afonseea ,1 

Silva, .Arcebispo Met.ropa::u. 
no de Siio Paulo, os seguin<,c,~ 
pFeladag: D. Antônio Augm·to 
d@ Assis, Arcebispo-bispo li e 
Jaboticabal; D. João da Mata 
Amaral, Bisl)O de Manaus, D. 
.José Carlos Aguirre, Bispo d 3 

Soroeaba, D, Henrique r· r· r
nandes Mourão, Bispo de G,t· 

B.EUNllO DAS RELIGIOSAS felandia; D. Lafaiete Lik·1i0, 

1 

Bis..1>0 de Rio Preto; D. Ma,, wl 

1 d) - A1:<.r. a P-ntroniza.'ção 
da imagem da Padroeka do 
Brasil, fala-r-á à mul-tiuão um 
Revmo. J4i:&$ionáric Re(jento
rista. Encen-&nd•l a emtcen
tração, S. Excia. Revma., o Sr. 

. . • d 'Eliboux, Bispo Auxmar d e 
Qu,inta-feln. ~xuna., 11, as 14 h?ras, haverã na _curta Me- Ribeirão Preto; D. Fl·ei Lú 

tropolitaDa. a. reuruao mensal das Religiosas do Aroobispado, que· Maria de S t °' , 
• "dida .:..i~ Exmo Revm s A bispo a.n ana, .oispo ue 

sera presi -~ · e º· r. rce • Botueatú; D. Paulo de T:;r",.J 

FEDERAÇÃO DAS 

BEUNUO MEN~U. 
CONGREGAÇÕES Campos, Bispo de Santos, z, D. 

J.ilraneisco · Borja do Amr:,, al, 
Bispo de Lorena e D; Ga~,,:Go 
Liberal Plnto, Bispo daauela 
Di~e. •. Arce~po, dÍl'i&irft a palavra Rea.liza-se hoje, às 10,30 hora6, a reuniiíe ordinária. da. Federa

aos seus diocesaRos sobre os ~ão das Congreg~ Maria.Das de Sãe ·Pa.llle, ae salão lklbre da 
quais lançará a Be~ão Papal. Cúri~ Mdropofüana, 3 qual de'feráo compuecer incorporadas 36 di· Durante o dia, eram inúrn,i
Em segllida sem apresentada rdoria.s de todas as Congregações Mai-ianas. Para. ewsa. rewiiio são ras _as deleg3.§,ões de fiéis das 
a. sagrada imagem de Nossa tJmbem convidrules ~ os ~erados. cida-des :próximas, que che:;a~ 
Seahora Ap:i.recida aos fiéis vam, Para assistir ao Cor,,. 
1>ara o óseat.o cla saa filial pie- CON-Fl:DERAÇA.O CAT-OUC.I. gresso, 
datle. 

1 

O aspecto da cidade era 6 es-
e) - A procissão obedecerâ l! ConfederRÇão Catéliea. avisa, a todas as associações religiosas lumbrarite, ten.do a mesma re--,1,-

ao 2eguinte itinerário: da Arquidiocese que, em 'Virtv.Mi da Procissão 4e N~ Senhora D.ido uma das maio1-es concen-. 
Raa da C:>nsolaçã1·, AT. Ipi-j Aparecida, a que· devem compaz:eeu toda.s as ~ções. Jlio hal'él."á 1.-r{lçêes de qµe há .m.em.õna 

-~ ~ ~-l~ ~ _.a_..m1111111.,... ... -. . . ~ aa 'hª ~:i,, 
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Costnma.-se repe.tlr qÜe «9·_ é;rl

üade .não conhec"e fronteiras"· Bem 
entenclldá, a tra9e ló perfeitamente 
v-erdadeii:s, e não possu.e · o ~sptrno 
da IgreJ~ quem se atrever a negá-la. 
Entretanto, como a' frase costuma 
ser muito mal entendida, é preci.'30 
escrever algo e. este respeito. 

A atualidade deste assunto é es· 
pecialmente notável à. vista da p;ro. 
paganda espirita e pr-0testab.te, que 
sollcita a todo momento 11, esmola. 
dos católicos para obras de ca.rtda,te 
por eles organi1,adas: quem não sabe 
que é em parte com estas esmolas 
que tais obras se manten1 e prospe
ram, enquanto certas obras catõlicas 
encontram a maior dificuldade em 
.progredir? 

De um modo geral, todos os cato
ticos devem tirar, de seus recursos,' __ 
€ especialmente do seu supérfluo, o 

= == ': 
prof.estantes, e&Pfrita,s etc., não Bã~ 
senão meios d& pro~eiitismo dessas 
seitas berótlcas. Assim concorrer 
PMa que elas se man:tenham. on de, 
senvoltatn é concorrer pa.ra qu.e se 
mantenhca, ou desenvolva a heresh. 
E como isto é proibido, é igualmente 
proibido dar dinheiro a hospitais pro
testantes ·ou asilos espíritas. O z-a. 
ciocfnfo é dl!tlss!mo. 

Dlr-se-á, entretanto, (iue um 110!-

pital herético sempre pode fazer al
gum bem a seus asilador católicos, 
curando-lhes as enfermidades físi-

Pllnlo OORRtA DE OLIVEIRA 

"A cari~a~e nau 
necessário para praticar as obras 1!-.1· 

caridado temporais. E, como efeti, e· 0·11 h e e e fronte '1 ra-·l" 1 

vame11te devemos assistir com nossa ' li . . 1) 
caridade, não irnenas aos católicos, .,. · 
mds a todos os iudiv1duos, é muit'.l 
.nobre, é mesmo um dever, que u_m 
católico ttue viva em um p~s de un.1-
ll.lmidado protestante ou. maometan:i 
concorra para a manute'.Qçâo das 
obras de ca.ridnde protestan,es oü 
maomet.a:ns.s que all existem. f.:, aln· 
da, e m Virtude do mesmo princi
pio, multo nobre qiae os católicos 
aceitem, seinpre que com i~so nilo 
corra l!isco ~ Fé dos vel'tladeiros 
fiéis, em suas obras oe caridade, c::i 
que não são cat6licos. Mas e1,lteJl<lo1, 
que, em um país como o Brasil, <i 
Jfcito aos católicos concorrer para 
CJbras espíritas ou pr~testante.s, é ao. 
solutamente errado, 

Com efeito, entre nós as obras 

cas. Mas de que vale isto, se a cu"a 
das enfermidades físicas se fnz ;1 

custa da se.lvaçi\b f.'tertta? A here
sia pode, ser 'comparada a um ca!1· 
cer. Vale a pena curar { .•. , •. ) no 
corpo, para abrir outro na al1D.1.1? 
Qtiettt ousar-la suatentá·lo, <1uando é 

certo que a sal'V"açâo du alma valo 
infinttam~nte mais .que a saude fio 

corpo? 
Poderia alguom objetar que é 

posslv'el uma, Pl:ssoa adotar uma re
ligião diversa, abandonando a cató· 
lica, e entretanto não cometer peca-

. do por estar de boa fé. Assim, esta 
pes-soa não estar.ia prejudicando sua 

.... 
-salv~ão. Essà alegação lt> ba;ieia 0m 

um erro. Nil).guem pod& abandótmr 
a Yerdadelrn. Religião sem wme~r 
.,i{)cado ll,lor~al, sendo um do~ m;,1Js 
~raves, se não o m.ais grave dos hfi-: 
cados, já que é um pecado conti-a o 
:flspirito Santo, 

'c\ss1m, devemos incitar viva
mente os católicos a q-q~ não ~Ull'J' 

nha.m -que, porque a caridade so e~

tende. a todos O!l indivfdu.os de t,,. 
das as crenças, daí se deduza que 
elh deva fazer abstração das convic
ções religiosas de quem n faz e c'e 
c1uem a r~cebe. Seria graw, eno im.i
giná-lo, 

Além deste importante motivo 
que tem _os católicos para não da.1· 
esmolas a tais estabelecimentos, ':i.i 

out1·0 que cón,'em acentuar É que, se. 
temos deveres_ de caridaur. para com 
todos, estes -deveres 11i'D são igu~.l
mente fortes para com todos. De
vemos mais assistência aos católicos 
que aos nfto católicos. E, sempre <lUC 

ontre d.ois estabelecimentos de'l"!l.· 
mos prnferir um, é ao católico q,1e 
so ãe'vem destinar as melhores pr!)· 
,·as de nossa pt·efcrêncin., com intei
ro pr-ejui7.o para o outro. Deixar ct> 
atender às neces2iclades as ruais -_.1. 
taiR doR católicos, para . atender ;\s 
dos acatólicos, é. erro <.' erro gra~s. 

'fado isto posto, deve ser rece
bida co.tn a maior reserva a Atitude 
dos jornais que fazem j)ropagan<la, 
aberta em benefício de c.:entros pro
testantes e espíritas. I<J, quanto a 
est~~ últimos, a tão e ti:io importa.ci
tes 1·azões de .!<'é se som:i. ouu·,.,,: 
quem poderia _estai· persuadiilci ,ld 
que o ambiente alucina.nt0 de um sa
natório espírita potle se~· favora.vel 
a uma. cura'l 

-~===========:===========================9 

o LEGION,;;.R(O tom o má
ximo prazer em receber visitas 
às instalações de sua redação 
e oficina, :roas pede que não 
ssja.m as mesmas feitas naa 
2tts .. ~ns., e 4as. felr:is, por exi
f'.'t''.: f' ias do ,;erviço. 
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Está na ordem das coisas. quo, 
eenào o comunismo um oolaborn

dor efetivo do nazismo, Ili lll" 
Internacional tenha dado a alguns 
comunistas ordem para promover 
distúrbios. afim de Jo_mecer à 

propaganda germânica pretextos 
para declarar que tudo nli.o passa 
de agitação verinelha, Por isto, 
muito sabialtlcnte_. o órgão o!i• 
cioso da Santa Sé não nega · que 
ha,ja alg~ 1nfluêncla. comu
n!.sta nestes distÚl·bio.s: Mas açen
tua fortemente que outros 'quatro 
importantes fatores, tiue ;r:111,da 
têm a ver com o comunt-:;rno; con, 
correm para isto. ~, en~re_ estes 
fatorei!, o órgão (lo Va.ticano 
:menciona especilUlllente a Bglta
ção. do lllOVlmento do sr. De 
GaUlle, e n avenião que os fran~ 
ccses sentem à , politlf- de coüi
boraçíío com o "eixo". · Sob~
tuc.lo, o -ól'g:lo da Santa. Sé SCl• 

lioüta. que c.ssa agitação ~mea~ 
acentuar-se cada vez mal_s. 

.o\Esim, par.a os católicos o o..~
sunto c.stú. l'esolvido: não é su• 
ficiente apelal· para a iníluêi;.
cia con;rnnista, para explicar o q~ie 
se passa na Fmnça.. 

• 
O LEGIONARIO tem o hábito 

de lamentar sempre a cstensão 
da influência nazista em oual
quc~· país. Em virtude do mesmo 
r,rincíplo, Iament.:i. fortemente que 

, ,, '.1Srt:-,,sf10 do nazismo à Rússia 

tt)nha trazido. como consequência 
uma e::cpa-n11!\o de influência so•; 

to.mprex11 ti>r t.: lu s tvam e a te SJJ.as tõias e -seus preseoJes na' conh~tida J,o·a Ih-ar f-a. · ~1 viét1Ci\"'na~ª-1himlr'Verc1a.J; 

t 
~~ 1.~ l;:.'-:ri_;.? cid.:Jdc {}.o Ir::i.2r1::,r,: f 

::<J~_~1.~ç- Hfr,_J. J.'::1tn{flo no g2~bin0tc 
1 

r,::, Pxefe!to, pare ser discufrlo 

CASA C-A. S T:_R O 
o mCJmentoso asF--nto da cul
tura física feminina. Causou 
g;_,ande in:wressão em todos os 
presentes a atitude firme e de
cidida dss freiras, qu~ dirigem 
um grande Colégio local. 

Estas abnegadas educadoras 
denunciaram com grand€ cora
gem e zelo V'erdadeiraroente 
::cpostólico os exageros da bio- . 
metria, que se quer· instaurar 
nos Colégios de IDOÇR'>, vl<ilan
tlo grosseiramente o recato fe
i.ninino. · 3 submetendo o pudor 
e delicadeza na.tnrafs do sexo 
s. vexames tremendos, e bem 
desnecessários; além de que 
a minuciosa crueza do proces
B<> b!ome1.rico, a ser emprega
do, é de molde a comprome
ter, por si sú, as mais belas 
virtudes de nossa juventude 
feminina. 

Esta energica atitude provo
cou um moYlmento de simpa
tia pot parte das famílias da
quela cidade, pois viram nas 
frel.ras as mais ardentes de. 
fensoras da honra de suas fi. 
ilias. 
~ necessário, contudo; que 

este movimento de simpatia 
não se cinja aos ha6ltantes 
daquela cidade. do Interior, mas 
lle alastre por todos os católi· 
toos bras!le!ros. :f: preciso fazer 
t'omvreender a certos espíritos 
estreitos que o problema da 
saude das novas gerações bra
.;!lelras não se coloca nem se 
resolve da mesma forma por 
que se coloca e se resolve nos 
campos experimontais de cria
g!l.o. Há uma diferença essen
·cial, que é necessário se faça 
percebei·. 

Porém, há. uma lição a tirar 
do gesto decidido das abnega
das freiras. Há quem pense 
que só as atitudes conciliató
rias, as soluções interinediá
rias, os eiássicos panos quen
tes enfim, são c.apazes de sus
i!itfl,:l' simpatias e conquistar 
idesões. Não é assim. O exem
plo, que acabamos de mostrar, 
i.videncia plenamente que uma 
definição corajosa, quiçá mes
mo ousada, é capaz de arras 
;ur 2lmpat!as, uma onda. de 
~lê! e ~ntuai~sm.g0 

Rua 15 de Novemoro N. 2b1 
(Esquina da Rua Andtieta) 

';Jnffos concessionários dns afamddos 
lelóqios " E L E C T R A IS 

Afim de participar daR sole-, de São P_aulo. assistiram à 111·, Missa Pontifical, celebrada 11e, g!',,srrn Eucarístico NacionaJ, 
nidades do eticerramento do tima sessão do Congresso, ou- lo l<Jxmo. e Revmo .. Sr. Arce- em São Paulo·._ 
Cõngresso Eucarístico de São yip.do 'M~im a ··palavra do bispo Metropolitano. No Asilo S. Vicente de Pau
Carlos, organizou a Federação Re;:m<>. Pe. Pedro Premonstrn- Finda a Missa, foi realizada lo a Federa<:ão l\'lariana pres· 
l\'lariana. Feminina com o coµ-· tetis·é ·.:f do E;ttno·.' Sr.· Dr. Jus- uma excursão pela cidade. tou singela homenagem à Su
curso das Sras. , Presidentes,' tino· M!iria Pinheiro a do Dr. :i\pi-eciada pela regularidade periorn Irmã AmábfüJ, parn 
uma comvana de Filhas de Virgílio Fleur{, do fôro de No- elo traçac\o · das ruas em te.l're- agradecer .a carinhosa arolhi
Maria, das várias Pias Uniões, vo Horizonte e a do Exmo. e no aciclenlado, com praças da c1ue recebera naquc!a cana 
notadamente do Curato da Sé Revmo. Sr. Bispo de Manaus, ajardinadas e construções bem de ca,ridaclo. 
(antiga Pia União de Santa D., J-oão da Mata Amaral, que, cuidadas, a cidade, naquele do- s. Excia, R.evma., 0 sr. D. 
If!gênia) da qual o Exmo. e em vibrante discurso, saudou mingo alegre, era urna festa ell· Gastfi.o Lil}eral Pinto, como um 
Revmo. Sr. D. Galiltão Liberal D. Gastão Liberal Piuto. volvida na poeira faiRcante li.e presente piedoso às suas anti-
Pinto, Bispo de Silo Carlos, foi Terminada a sessão, a comi- um dia elo ouro e azul. gas dirigidas celcl>rou o Santo 
Diretor, durante 11 anos. tiva das Filhas de Maria de Às 15 horas, num ambiente Sacrifcio da· MiSJ.a; e distribuiu 

As congressistas partiram às S. Paulo. dirigiu-se ao palácio elo respoito e fé a longa pro· · a Sagrada Comunhão às 5 ho. 
_12 horas do dia 30, em carro episcopal; em Yisita ao Exmo. cissão, formada pelas associa- ras do dia 1.<> de Setembro, 
reservado, gentilmente cedido Sr. Bispo Diocesano, sendo sau. ç.ões religiosas de_ toda a Dio, t:a Cap·ela do Asilo, conceuen
pela. Companhia Paulista. do.do por uma Filha de Maria cese, bem como por rcpresen, elo, assim, à-s Filhas de Mari.s 

Durante a Viagem foi rema.do d<> Curato da Sé que tradu11lu tantes de outros Bispados, per-, de São P&Ul-o, à hon da .pat-ti· 
o terço e o oficio de Nossa So· o sentimento ele saudade e gra· correu as ruas da cidade. Che· da sue. bencão paiernul. 
nhora, entoados hinos à Vir- tidão das suas antigas dirigi- gado O t gr?·ndios~ cortejo ae FlstEnie · p;esente ao nosso 
gero e ensaiado o-'hino do Con- das da Pia Unlií.o de Santa seu pon ° fmal, foi, pelo Exmo. emba""tte R p R 

· e Revmo.- Sr D. José Gaspar • .., . ' 0 . e-vm-0. e. ~que 
gresso Eucarístico de São Cai'- Ifigênia. Com poucii.s, mas Vl· de Afonseca · e Silva. -•n->a a Prnto ele Da:rros, para, a_i.nda, 
los, al'.lm de que todas pudes- brautes palavras, agradeceu :i u ... u 
sem cantá-lo, na procissão visita ,e a m..-inifestação de hençii.o n-0 povo, d-evotamE<nt.e uma ve:i;, agradece.- em nome 
triunfal de .Jesus Hóstia. apreço, D. Gastão, -dizendo que, ajoelhado na ampla pntta ou do Sr. :2ispo Diocesano, o com-

V'lnd<J•Se logo depois a p~~vr:1 parecimento da Federação Ma-
Chegando a São Carlos, áS dentro tantas alegrias que e vib.rante do Arcebispo Metro r.iana Ferui-nina de Sio Pau.lo. 

Filhas de l\Iaria de São Paulo Congresso Eucarístico de São 
foram recebidas por uma co- Ca.rlos lhe proporcionara, con- polltano que exaltou ° Congres- Elm togas as participantes 
missão que as encaminhou ao tava, como u'rna das que mais Ro de Sã.o Cnrlog e convidou O foi Jltima :;t impressão dn Coo
Asilo São Vicente de Paulo, on- o sensibilizaram, a visita da Fe· povo sancarlense pi.tra ° Cou- &Tesso Etrnatt~tico de Sã:o 

de se.riam alojadas. derai;ão :Maria.na Feminina de ============= Carlos. 
N á · d 1' São Paulo. U:R E PRO"AG.~º O ~ Pel:as calanas de ,LTu'GIONA-o p1ce e uma coma, ao ..- ~A RIO, a Fe<ioi•ação Marlitn{\ Fe-

fundo de uma alame•la,, a nova O raiar de domingo, dia 31, 
e apenas inauguran constru- já encontrou as Filhas de :\ia- mlaina reno-v,a as feii!!itações 
"-ão do asilo, com ~\las varan- ria na Capela do Asilo, onde, "J..,EGIONARJQ " jGf 8!!tiàdàii cm t~fol!/Ilatnlt a. D. 
" as,i.o Vilffiral Pinto pelo êx.i• das em a..rcos, suas _parodes pieOosamento ouviram a &i.nta · • . 

b i "·1I. el 1.. _, · S E , · :,;~, DEVER DE 'l'ODOS to do Y Congresso Pr:ti,par.a,, ,;laras, dormitórios em v'ent · 1, ssa, c e..,T.,,ua :r;,or . xc111. · · · D · · s· 1 p 1 d T os e A 'f óf,Iú os .tó-ri.:> í-€-01'.1-&Mio. lados, nas quais penetra. o ar Revma., o, r. ). au. o e nrso 
perfumado do enoa.llptal pró- éam.pos, Bhipo dQ Santos, re-
~iimo, apresentava às v.isitan- ceb~udo, pelas suas mãoo, o 
tes e suas hôspedas, por umas Divino Jesus Sacramentado. 
horas, um aspecto acolhedor. Na pr;ir,à dos Voluntários, às 
Em grande solicitude foram as 1-0 horas, unindo-se às suas ir. 
moças recebidas pelas .réligio- mí.i.s de São Carlo!J e das ci
eas da Casa. dadas s,rói.lmss, estàva nova-

Do.ra.nte suà permanén(lfa em tnente à ted.e.raçAo de São Pau
• Qarlo~, ~ lrfllau ~ •la· ·to. a ~tos,. ;pa~ ~-tit' ~-

COMUNICA.MOS _ AOS N68SOS LEITORES 
DE SANTOS QUt O "LEGl0NARIO" ACHA· 

SE A.' VENDA J;CM TODAS AS BANCAS 
DE JORN.AES. 

deira liistitna, 11ue ·esse povo que 
ttão tem o a.mp..,-;o mor,,,i da Igre~ 

, j:1 Católica, po:s que f: pagií.(\ ~e 
; veja exposto <!e modo trio cleplo• 

rnvel às doukin.1,Çõe.;;__ do pagv. 
nísmo totalit{Lrio de nossos dius, 

A vida religiosa na Po
lfütia retur:a às ca

tacumbas 
Segundo relatos do jornal ame

ricano «Morning W1:1rld",· as su
toridades alemãs de ocupação ter
min.aram <:> processo . de ex_pul.."ÍiO 
de sa.cerdotes poloneses da -Dio
cese de Chelmo, na Pomera.nia 
polonesa. Anw.s da fl.tu:11 guer

i'lt, :.i populA~ pdlonesa_ cat6ll~ 
ca, lh\CiUela .região, D.ti.Dila o nú
mero de um mUhão de habitan
te!, tendo a ns._.,jgtênc1a religiosa 
de 625 padre$. F!Dje, não ha. af 
um .único pll<lw pcionês. Em ju
Iho próltimo passado f~ dm 
expmsos OS últimos 4 ~S. OU• 

j'06 nQlllt'!S são: Pe. ErEfltki, ):'lt. 

Lublinskf, Pa. Prooobis e Pa4te 
~~-z. Cd'8itlde I1ÍlflliSo de padres 

poteneses monwam n&Q ~ 
e nos aampos de ~ 

o boletim alemão da. I>!DctBe 
de Dant.zlg, c"CljO 23ispo é a.o mt!S
.rno tempo adlninfst.ta.der' ~~ 
lico · da Pmnerania ~. P'l· 
bllca 142_ ~ ®e wietdow.s 

polo~. q• ~ ci---
0 ~ ar,o, mo m~bdO; 
por~. o 1-àt de seus e~tieta
mi!Jltos. No !àoll:tll:n ba ufu. àp6,

lo d.l.tistdo aOà tié1B, CO®Baõdo· 
oa a ~ -~ ~ a ~ •. . " . 



• .t S G l' o ?f-A. RI O 

JOIAS Ultimas novidades em JOALHARIAS MODERNAS 
. de ouro~. -~Q9!ª,Jt brilhantes 

J>e. ,AGNELO ROSSI 

~~ ~.~rr~to figrµ-a e}}l;ré ó;; oriema, clero e cµpc~1111.1:1~ 
ID.~9~ }.µmma.ris q.o E;pis:eo- sobre as i~silli<LS armadas pe· 
!P,YJ.~ :§ra.;;iJ,~4'0. Hom~m de los ir1imigo.,3 contra a ~O!"ll!ª 
~teJ:/.13c1. fé, tonseguiu operar ! ::,anta relig!ã,o. Assim dennn
l)(U'j:~~t.9!3 ~ deixar IJ,PÓS ~i unw ciou a AS!!Ocia!)ii,ü Oristã iie 
fl9~t49 µe o!)r~ que 1morta- , Moços, o ~otªry Cl!!l:!- AP~
~ siw, lll13~{>.rµi,, aureolada n1;1,s </, Rádi.o Pfrag:ri~a, es, 
J>!31J ~m.tid~,o e s!l,J1dade ainda pí:t-ita, inici~va suas ll-tivida.!l~s 
P!Ul.f~~mte dOfl qu!l, choram seu e já o 4is110 !"le Ca.-!)lpi-n/l-1> fli· 
desaparecimento tão inopinado 11av!!, aos c~tólicos qúa'is seus l 
e veloz. dever.es (le conciência e a coo, \ 

GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PAitA·'·PRESENTES 
Distribuidore:s <los Reh,gios Mundip.~ O M ~ G. /!e -~ O M E. ~ A ·: T I S S O T 

Casa Bento Loeb· 
RUA 15 DE NOV.NIIIRO N,i'.) 3~f 

A .Joalharia preferida pela alta ,sociedade HA 3 GERA.ÇõE$; · 

..L 1 Morreu Dom Jl'rancisco com pnração vedada pela Igrçja, -,
as jrmas nas lll~OS. Sempre A penúltima, circular de Pom 
batl}lhou, :!}IJ, frentR da peleja, l<'rancisco versava sobre ••os .25-7,1011, no artigo de fuµdo, 
e jamais p~rmitiu q\le os ini- célebres sermões" que se loca- que assim so expressa: - "0 
migos lhe ·vissem as costas, - !izararu em algumae cidades da livro do Pe. Agnelo Rossi foi 
IAlto\l contra a maçonaria e os diocese, onde ., deseiupenham falto, j;t agora se sabe, como 
anticlericais em Pelotas, no R. , missão inglória nµ difusão 4e preparo cuidadoso para o Con-
G d " " I .... · l J • · gresso Plenário Católico, reara.n e uo Su. ,,,ais tare e 

1 
( outrmas e _1µoral perniciosas. 

l t d lizado ne!,ta capital em l.n9, 
evan ou a ~ua voz. con en_an- ! Devo vnrticular gratidão a 

do o_p,roced1mento de_ u_m Vice. 1 Dom Barl·eto, nã.o i:;ó pela con- e como melhor subsídio à Ação 
P d t d R bl Católica, que pode definir-se 

_r~s1 en e a ~pu 1ca ,que 

1

, vivência amiga d,1 dojs ano:. 
c1_vi1m_ ente se un_1·',' em__ c __ an __ t- a seu h_id0, como por t_e. r ele me melhor ·-·- Ação contra os pro

- testantes ... " · 
pm_1;1-.s .eom uma scnl101,1 casa·+ cncoraJrHlo 1m puhltcac:uo do 
da ~a _Igrej,1, <:om ot;tro .muda_ , .. Diretórlq Prote:;J..unte 110 Bra. Dom Darret.o sorriu diante 
sobtevi.vente. . 

1 

sil ". Quando lhe aprc:,eutei dos disparatE:is do reqa(.or pu-
0 t · · t d· D ritano ... e coni razão. "Pau-
. emperameli ? e . . Bai·- o trabalho datilografado, a.guar- perrimo seria o catolicismo ·se 

Teto e o amor a doutrina e · dando a decisão, s~ deveria ir 
moral da Igreja não lhe per-! para o cesto ou pa.ra a tipo-· fosi:;e um movime1ito anli,pro
m~ti~m deiongas. ·Apenas or- grafia Dom Baneto esponta- .testªnte. O ~ontdtrio é exáto: 
~en;i.do sa.c~rdote, para enchei' lle,tm~ntc escreveu 1ialavras O protes~ntism? 6 cssencial-

t · . · mente antv·atól1co" Ess" 1·a· o~ mo~en o.s vagos no seu m1- confortadoras de apr,esenta,;ão . . ~- . . · · ':, · · 
ui~t~rio sac.erdotal ülU Souzas, e bençãos: · 1 pido comentano de _D: 1' 1•an-

"'l·. · .· ·. · . . . . . . cisco encena uma l!c.ao pro-:P"1.,. lÇ~U- seu pnm<.>UO IJ_v1 O· j Podena taJv·ez te:.• om1t.1do 1· , , , . . · .. . ~ , . 

"Catohc1smo e Protestantismo d. . t · funda. r /l,nto nuis penetrante 
perante a Bfülia", que na se- est~ ig1~cR::1ao __ e~1I u~- erre;1c : pe!o C,Lto r!e JW.rtir dos lti.bios 

. .. _ . . pmameu o pessoa· • ao O iz I de quem teve largo tiro · · 
gun(i_Q. çi}.i<;ao, co11-r:tttum uma poi·em afim de tributar m~nha 1 , · · Clíllfl 

P
olêmic" coi . E t d. _ · . · . . no a-po1itolaclo e conheceu ex-
.;._ .. "' . .l1 o SI. rnes o e 

I 
grut!dao ao Insigne Bispo. cam- 1 · , · . · . · · 

OliYeii:a, protestante. . . . . . .· . , per1111e11t1ilm011~e a:; exu))era11, 
· · , · . · . pme11o como puncipalmei)tc tes rlquc~,;ts da vi.la es liritual 
Dep01s, como Brnpo, foi sem- 11ara refutar a .recente e ousa- 11 , Igrcj·· Catól" . . 

1 

pre solícito e pressuroso em da afinnação de "t) Puritano", i ·ª · "' iea. 
i Durante sua Yich foi Dom 

-------- ; Barreto ,guu.rdu. uvançatlo · na 
defesa da fé. Agora, após sua 
uioi·te ainda comhate pelo mé..s
nio ideal 1io,rqu.e, legou à !gre, 
j1,1, un1a fa.lange de sacerdotes 

1 
tlenod_11-dos e combutivo::i e um 

1 exéi-c1to a:rnl ele 50() Mlsic;io. 
' nú.rias de Jesus Cmcificado, 

A Felicld,i,cj.ç depende de unJa põa disposição de eepirito. 
A !Jó.e. di.sposiçào de espirit-0 <;lcpende de uml). perfeita S.iúde. 

que já ocupott posi(:ões pelo 
, Brasil inteiro. 
! 

· A perfeita saúde depende de uma circulação normal do 
sangue. 

A çµ-c1da.ção normal do sangue depende .de um ótimo .ctep1,1-
ra.t1vo~tônico. · 

[ --- ·, .. -·-··---- ---~-- . _, 
! O retiro da Cíaa-

,.· .. -:-. E .o melllor depuratiY.c~tõnico do s11pgue é o . . ,_ )· de de ·Luz, 
1 A ci4,atle cte f,trn vibron .g!9-

rlei!l/.me1\t0 por oear;ião do flan
lq :U,eqro }$pjritJ+al, promovi, 
do 1)4to Con::ieJho Cegt,ral da{" 
Çon~erê!tcjas Viçe11tinas, da 
Diocese do Aterr;.ufo. 

v~}ioso a:ux!llar 110 tratamento da Sífilis, preparado , c).c real 
valor e rr putaçllo ci.entífica, justifl.ciJ.da 1wr st,ta. !ôn111.µa per, 
teit:J., ;,op a base de Sal,saparrilh.i., Carqua, sucupirll- e Ss.ss<).
fraz, plant;J.,s de co11sitgracla ação depuradora. Usando-o gp-

Foi m·egi1.dbr o l~xmo. e 
Hevmo . .Padre .Jofw l\lac!Jad-o, 
l:l. P. ~-

'I'omarum parte ;;.ss reclu
,,os, provenientes de todas as 
cidÍulm; da. Diocese, - núme
ro este que não poude ser 
maior [)or falta de mais acu
modações. 

sin·eis saúde e completareis vossa felicidade, 
l'/.º 40 EC 

EXISTE O PERISPIRITO? 
./1. ~o última dos fenôm~no:,; espíritai;; re• 

s!de no maravilhoso fato de o perispfrito ser 
49tado d~ todas as propriedades reqµetid,as 
oom 11, ~m:>Iicaçã9 do.s · portentos de 1!-l~m t,µ
mwg. ~m vçrdaqe, com muit;a jqste,68, deveria 
C91Wlllir q11em lç!J o npsi;o peq11enino re:sum9 d11, 
doutrina perisplrltual apresent,l).d.o pelo próprio 
Kardec e :;cus correligionário;!, q{l(!, rosto. a 
existência. desta. pedra angula.r, qu!!.S! filosofal, 
apenas faltaria algumas linhas· acidept.ais nu. 
apresentação do conjunto doutrinal espírita. 
Mas não. O que é simples se aproxima de p;ms 
e nós sabemos Por declarações da Igreja: qt;c 
o espiritismo 15{! achega :;cmprc do Anjo c)/J. 
Queda. Por isso no csJ>irifümo não ha Ji11h,1:, 
retat. Qu~g se !}Cnsa ter acb!!,tjo o fio de 
uma. expl~cação, su:rge tun quê intermêdiq, u111 

mediador inesperadc, (Jl!C corta o raciocínio e 
nos distrai por um desvio esquivo. TGl como 
no caso do pe,ispirito. Qu.i.n!io julgavamos tu
do resolvido p,tra explicar-i;e a com1.,micaçào 
entre os inearp,ados e os ei,píritos vagos, pela 
"ponte fluídiG;i. '', surge a ll,dver~éncia. J,arue
cist:t de qlµ:) sJp.d,t ~ preci,;a, localizar de per~ 
melo wn · ter~o ~e1n1mto: 11, no~~o11, eh inç-

• dium. 
Mqlk! (!e propoott-0, crp nºs~o últil)lo ar

tigo, focallzà.yl!lllos a dl1'.~renciac;:s,o gradativa 
dos perlspfs~i;. uns m&1os, outi-os mais esph·i
tuata. E$t a.f~amento mater ou menor d11, 
ma~rlll. ó l'Clatiivo a,o !Qa~r d11, ll2.bitação ciQtl 

.· .~!.rl_tol w.n 11~pd,rn· ~~ oq menos ~-uperlo• 
.res: ~ ~!_rito~ Vll80S, P,:O~'t,i,.1}t-O, que pérte1t'." 

· a9& .N ,7m?J22inado c>rdem, necessJtam ·àe um 
o/fiPsm::ssm- perispl~~uai adequado a seu p1a~ 
PC! pl/-flli comunicar-sr, com Oli vivos. Donde se 

. . ~~né~Üo qµe a~qas o ~rispirit,o de pqllcai; Pf!" . 
. v1l~g~~ crftU!,'!l-? sáo suficlentem,entç ;mtís 
parà rel}llzav COIU!lllicaçõe!l -de alé!ll túmulo. 
~p1q ~ t~R~e11ç ·c~pfrf~1. ÍJ?lf, p;i~!¾}j;a, Hº. ll1k 

. ~/ ~ !m~°- ~x f!<?!l! ~r!~p.mts~: _ç ~r~pi:-

~--·-··-·---··-·---------· 
rito q1µ: cpvolve o espírito vago e o perlspírito 
que conserva em vidtl,, u11µto ll-9 çorp<», a ·a1m11, 
cJo prMiég!Jµ!o que ~ceq pai;e, mec!!um, •• 
Efitfl, e) li, J'/).~O por que no eiplritismo J,Q.O re 
dispensa o medi®l, •o& )W'!ll'lor, por que sem 
mecJ!um não ha, eap;ritfomo. 

Contra a. cxjs~ci!). <to ~rtspi,tto já :,e 
tein manifestado por nmita.s veres o ,senw co
mum, criterio de ver!iade. p:1iti:etl!-~,t«J. não é 
lã.o gratuita como pqcJia pa.récer a posi<;ão dos 
espírita1; neste particula1·, O dr. Léon Wau
t)ly cm'npencliou mesmo umµ, série de argumen
tos que nós vamos tr&l},5Crov4?r do cxc<')eptc vo
lume cl.a autoria do dr, Poodt,, ·· .Fenõ111e110,'i 
misteriosos do psiguismo ". As provai; cncon
trum-se na evoluçfo do espirita anterior à su:1 
incarnação sobre a ten-a; nos fenómeno:, de 
exteriorização motrizes e sensíveis, a telcstesia, 
r, telepatia e o qesdobramento, as manifeista
ções espíritas que se prodJ.Jzem depois da mo1·· 
te: comunicaçõe~ apa.rjçqes, maj;erializações, 
fotografias e moldes de c,5JJíritos desincarna
dos. .f: obvio, continull, o o.r, Poodt, quo uiio 
ppdemOB seg\lir !J ,a.utor de "l?cicnce ct, Spiri, 
tisJlie" em tod:µi <1-s cons~ra.çõci; qqe e11pçie 
cl)l ij:wl, obra som:e a l,ipQ~i,e !)o perjspír\to. 
DJgo t,lpó~se porq1,1e su~ e;,.istépcià, seu JJII,· 

peJ e ~eu P,P.(ler 1ws feµómenoo de wdcm fil;i
oe, e de wirem ~fqui.ca estarão sempre por de
mr:mstre.r. Alnde. qWJ adnlit'-5®11'10/l a :re11-ll<1aàe 
d.eate fluido, não wtl/J·l& parp, ~lta.1• a e~
têneia. d01.1 tenô~rlpll t:~pirit~. A;lkl! (Je c~c
ge.r a, ellll& resolução, Berta nece~io ~e~~~~ 
trar que os e.sp1r~tQ~ ~ p~rYf:m ~ !Mf!o ~lis
ptrt~~~I para ~n/r~t~~ ~ sua :P~!'!lil~ fisic!!, 
e produzir os tã_o 1i~eltt!c!Pll fe)1ôn:_ieµp~. . 

. Ve_i:em,os: poré% o )'.'CV~l'SQ c!,.1, !')1Cql);Íllif, <JJ~
ro cli~~r 3.{ô · provas ç_qptr~r!~ . .!i ~L e::;~t~11ci;q, qp 
perispiril;p. $ d~~zµ·em~. p, cert~~ Pa.p~1,
c!!!~~o ~1º 111a4>r V#Or ,cJRS i!cFlf.t,1rn~nt-0;; ~ore, 
~l-1~~~. 

-~----------~-· --·------~---·----···'-

Governo· 
........ ~ .... ,,. ........ ,. • •.r 

Arquidiocesano 
· .... .. J ... •.rJ.J.~~-• !IJ,_1~,e:_1.~'a z.oa.•.:i.4& 9: se e b-ê~o.,t.e.-~ 

Dia 31 Domingo,. l ii.no, 11< favor- dos RR. PP.::'Aton- \ .. s. Paulo, 30 de Agoslo ifo 
so po;,;zi e Genésio .Nogueira · Í941. _ (a) Cgo. Paulo H.oii:n 

O rnxmo, e Henno. S!'. Ar, ,'Lope&, LoÜrelro-, Clrnnccl0r do Are!? 
cebispo, àr; 9,30 hs .. qa m .. anhã l bisnacia. 
benzeu no paço municip!!-l o 30-!l,1941 · · 
Crucifixo qti'e foi E'l].tronizado Aviso n,c .::07 
nesta repl!.rtição púb)iça e às 
l!l lls. celebrou, na IP.raça dos 
Voluntários, paYilhiio do Con
gre:;so, ;;olene pop.tifical. ,\s 
15 li:;, Jll'esjdiu · a soleníssima 
proçissão trilJ-llfal de encÚra~ 
mento do Congresso Eucarís
tico Diocesano de São Carlos. 

il{c)!ls. En1e,sto po )?aula, 
Vigário Geral, clespachon: 

VJQ.\füO {lQOPEHAJ.J'OR df!. 
. J.?ar\5nnia 4~ Sa1ito Estevi.j.o, fie 
Vt)ll, Anai;tácio, a favor do 
Reviµp. Pe. An!leh110 Horváth, 

,JUBILEU DE PRUFISSXó 
RTIJLIGfOS/, DO RlTIV:MO. FREI 
l\JATEUS KETELAAR, NA 
OIWEM D,E X. S_. DO CAlBIO 

O, S :ij. . , De orrl em do Exrno. e Rc:y::no. 
CAPJllLA por um ano, a fa- Sr. Arcebispo Metropolitano, la

vor d .. o Colégio "S. lh·anci15co I vo ao con1tec."i1r;.ento do lkYnw. 
1.0 'de Set, ~ segunda-feira. X11,vier", . Clero e fiéis desk Arccbh]la· 

_E.]Rll1~~0 ÇANONICA d!b I do, quo 110 dia 21 d0 Sett"mbro, 
.',s S hs, S. Excia. Revma. :P111, Unia-o das Filhas <le Ma-: comemol'ará 25 anos de pro

regressou para São Paulo, ten- ria. flo Ct;>iégío ··S. Fl·anci!,CO füistí~ reli!siorn w: Yeneravel 
do à tarde concedido várias a:n. Xavler". . . . OrdCtil de -;\ ossa Senhora do 

· diênc:as, Fll,OÇlSS.\O a fàvor da Pa- Carmo, 0 I?.cvmo. Frei ~d atea:, 

2 de Setembl'O
/ 

f9ijl/.ill, de S. J'Qaé, do Bexiga. Ketelaar, :muito digno Prior do 
terça feira. IUNA-CJ.O 11 favor 4o Revmo. Conv.ento do Carmo na Paró-

Pe. ·Anselmo .flqrváth. quia de Nossa Senhdra da óau. 
S. Excia. H.evú1a. esteve 

.;ente de São P~lo, 
au- OÉLEini.ÀR UMA MISSA a delária de Itú, da Arquidiocese. 

l favor elo Revmo. Pe, Arnaldo 
Szef~lil, O.S.~. 

3 de ·setembro - qll~t"ta-feit>a. MJSSION.,UUO :003 JAPO-

O Revmo. Frei Mateus Kete
laar nasceu aos 23 de Janei
ro de 1895 em Wytgaard, ria 
Hodan<la, e jovem ainda !ngrea. 
sou para a .Ordem de N. S. do 
Carmo, em BoxmEier, sua ter• 

O .Exmo. · e· llev~rn. Sr. Arà 
cebis1~0. administrou o santo 
sacramento do Crisma às crian
ças doentes do Sa11atórlo do 
· ivrandllquf e co~cedeu várjas 
:,1:1,i!Jiônc)as, 

4 de sei~J:i110 q.uinta-feira, 

4s 8 l).s. S. Excj;i.. ne,·ma. 
be11w! a 1191Vtl cap~)a do Hos, 
pit!/.l Jabaquara, i.Í.;; 11 bs. re
cebet.t cm a~diên~ia ei,;peçia.J 
os pequenos cant-:nes "ci·ojx 
de Bois'' e ã tarde deq audiên
cias públicas na C(1!'ia :Metro
polit.;1.mi., 

5 de Setembro - sexta-feira, 

O Exmo. e RevnJO,_!Sr . .Ar• 
cebispo presidiu várias reu 
niões preparatórias do 4.° Con
gresso Eucarístico Nacional e 
concedeu im'j.meras audi.êncj;i.s • 

6 de Setempro - sábado. 

.Às 9 hora!! s. ll)wia. R~VJ!la. 
visitou demor<1,da.mente a Casa 
de Detenção, pregando aos di;;. 
tentos o palestrando depois 
com todos. 

·"- tarde S. Excia. Revma. 
concideu vanas au4Íências, 
,isHou as comunidades xeUglo, 
SM da Santa Casa e do Co
légio dus Marcelinas e com
pareceu ã noite à vigfliá, eu
cr,ufstica d-0 Revm,j, Clero na 
Igreja de Santa lfigênia. · 

CúRIA METROPOLITANA 

28-8-1941 

l\Ti:ms. EmestQ de Paula, 
Vigúrio Geral, despachpu: 
· CA,PEJJ.,.ÃQ das 1{eligiosa.s DQ. 
m.inic;tn(!s de Santa· Catarina 
de S~na, t), ffl,VOJ" QO Revmo. 
Pc. Virginio Ji'i.starol. 

QUERMESSE a favor da Pa
róquia, de Cristo-Rei, no Te.
tuavé, 

PLENO USO D~ ORllEN! 
por 11ni ~llÇ; ·~ riró+· 4â~ ·ar~. 
~?'· ~a1:1reF.Hno G1:tt!~IT~~. ~t, 
lw Jorda~; p<.ir fiei~ meses, ~ 
fa:rnr do Hevmo. ·Pe. Vitor 
Handuá . 

NWSJ:J§ a favor dq :iievmo. Pe. 
Prei Gonçalo 01tll, O.S,l3, 

~-9-1941 ra natal, onde emitiu os votos 
· . j solc11es aos 21 de Setembro de 

. _l\f_O?s, . I!Jrrrnsto de !',tula, 1916, vindo depois 1mra o Era., 
Vig11-rto Geral, destiach. oµ: 1 sil. 

VIGAR.JO da ,Paróquia <le S. . • . . 
Peqro de Akãntara, · de Pitan- Orde11ado sacE>.rdot.e no Rio 
gi,eirns, a favar de: Revmo. D. de

9
:a~e!ro a~s 6 de Agosw de 

.~11dré Sc;ilaeff,~er, o. s. B. 19-.. , 101 designado pelos sem; 
GA.P~L.{0 da Santa Casa. de superiores para exercer· o. mi

M/i;ericónli11.-, ,t f a v O r do nüitério sacc.irdotal na c!dad@ 
Re\l'lllo. :Pe. lJ1q<;ente Riadri11,z. de Itú. 
ZB.Jli, <;amiUuno. .Nessa localidade por mais 

BINAÇ10 a favor dos RR. de três lustros, serviu cerno 
PP. José Brai: domes e Gabriel Capelão do Convento üas Ir· 
Gick, redeiitorj;:,tas. mãs H.eclentoristas e como pro-

VJtOOISSÃ-0 a favor das Pa- fessor da Escola Apostólica 
róq1.1ias de Santo Agostinho e anexa ao Convento do Carmo. 
iJo f3imtu~río do Coração de Ultimamente, ocupn o ca;·go do 
:Marta. · Prio.r do mesmo Convento. 

4J~S0CJ4,(lõ$S RELIG!ôS4S 
00 A.RCEJ3ISPA.DO 

De orl;lem do E;ianp. e Revr.no . 

Pela passagem de tão grata 
efeméride. ao coração do ilus
tre Carmelita, o Exmo. e 
Revmo. Sr. Arcebispo reco, 
Il).anda-o às preces do Revmo, 
Clero e fiéis, para que Deus 
lhe conserve por muitos anol:l 
a preciosa . existência. 

S. Paulo, 6 de Setembro de 
1941 - (a) Cgo. Paulo Rolim 
Loui-elro - Chanceler do A •• 
ceblspado. 

MISSA CAPITULAR 

Sr. Arcebiepo Met.ropoutáno 
co.m 1.1nico a todas as Associa. 
ai'íei ~H;slosa.s rlo Afçebi1$pa
do, Ordens 'l'ereeir1u1, · .Arqui, 
-confrarias, Confrarias, Irman-
4a<iei,, Pias . U1Jjões, Congrega
çõe13 M4rla,naii!, ete., q11e de 
contorm.idade eom · o decreto 
l~7 4o -(foJlcflio Plenário. Bra- . Hoje, às 10 hdtat1, eom 11 
s1leiro devffll) no prazo de 1;1eis Pl'esença do Colendo Cabido 
mesei;, ~ r,onta.l· de 7 de r!lar; 1 l\'letropolit.ano, haverá nà !gre,, 
çq. PTÓ'.ll'.~mo. ya.s~ado, apresou- Ja de Santa Ifigên!a, Catedral 
tar i;eui-; J:t>mi,mnnii,:Sos, estattJ., Provisória, a tradiclonal Missa 
tos e regulamentos reformado$ Capitular. 
de conformidade com os cano- Será celebrante o Revmo, 
nef! de P!reíto Canônico e os Cônego Francisco Cipulo, fa
decr~to~ dp ConGíUo Plenário zondo a. Homilia o Hevmo. Cgo, 
U~:ae1leiro 1W ex;nµe iJe1,ta José Amaral Ribeiro de Melo. 
Cµri<l- Mçtropp)it!!,na. Üii EH, REUNIÃO DO CLERO 
~Ql1JÍfill<Í!'iOff1 !l)retores ou fü'l- Eei!Ji1la-i;;e, segunda-feira nró-
srnto~tef! !lCl!liii~stjcq!! prPvi· xtma., às l4 horas, no s;lã.o 
deµcgmi e11te trabaljlo

1 
eli!llf·· da Ç~ria :!\fetropçi)itana, a co,. • 

na.llqo do!! comp.romjr:isos ou l!]s. t1unefra r-mnião do clero s~
tat"1tos os artigos contrários culi;i.r e regular da Arquldioco, 
ao Código e ao Concílio, se, sob a presidência do Exmci .. 

O 11razo para a, apl'eseutagtto e Revmo. Sr. ArcebisIJo M@
de:.toe dooumento:s termina, 110 t1·opolitauo, 
clia, 7 de setembro do con·ente 
~no. - Esta C~r/1!- Netrçpo~ita- C~ISMA!3 DURANTE O MtS 
na prQ~ede-rá, aa e~ame ·de to. · PE S!J:;T!Jl!\:!BRO 
dÓs. os· oompi:gmiss·os 'ou· esià
tutos, aprovando-os ou modlf'i. 
cando-os conforme as 110.nnas 
do bin.,jlo Cáuônico . 

Dur!J,nte o mês de Setembro 
será ad1ninlsfrado · o rianto s,1-
cpun011 /.o ela· Ci·iErn:i nar; :,f> 
,sui11t.es igrejas ?.Lairizes: · 

PRQCff,/3-~O a l'rtY;:n· cj.i. Igre
ja, de N.· f:1. ·aQ Ros~rio dos Ho
mens Pretos, da Haróq~ia df) 
f ir~p?ri:t. . . . . · · · ·· f ~ P p· "? A T Ç> ~ i e: O, 

PERM~~JJ]~E~ f0fü\ DA. ~-Ç v, 1 e r o 

.. , pi;i. u:· -- SaJ.!tfi Iúargarld;1, 
I\.J;rr!a .e. füaz. · · 

~l~~ª' -~ · - Íl~ . ~ ~ ~ .. 9 1 q ~ !, ·ª Dia 21: -· Una e ll.!'U iâ 
J?i!!- 28: -:- Pari e Par~~i_bú:. 

\ 
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flJR-/QUE A NOSSA-AI.PAIATARIA 
&DOTOU O CORTE.''KENWAY''~ 

- . . 

f ooperação !los católicos na Obra da Propagação da fé 
• i • tomo membras ~o C·orpo mísfico de Cristo 

J 

" Pai Santo, comervai em 
VO&SO · nome atzueles que me des
tes para que sejam um como 
nós ... Não vos peço por eles so
mente, mas a.inda por aqueles que 
por sua palavra, hão de acredi
tar em mim; para que todos se
jam um, assim como vós, meu Pai, 
estais em mim e eu em vós; para 
que sejll,m tambem um em nós e 
creia o mundo que vós me en
viastes. Eu lhes dei a glória que 
me d€8tes, para que sejam um, 
como nós somos um: eu ·estou 
neles e vó.s em mim, para que se
jam. consumados na unidade.,, . 

vador& e se havfam de perder 
para sempre! 

Então abateu-se sobre Jesus 
Cr!sto a mais tremenda tempes
tade que já tenha maltratado o 
homem:, o Inferno tentou indes
critíveis esforços e tão terrivel 
foi a luta que a alma do Mestre 
pareceu sossobrar com o seu cor
po, esse pobre corpo de tal modo 
reduzido pela tortura, que dele 
corriam grossas gotas de sangue 
sobre o solo. 

A empresa. de-~alva,çit, do :zmm
do é uma. imensa .e gimerot,a _, 

peração, uma conspiração clob&l 
de todos os interesses, a. uma. 
obra. que é ao mesmo t.empo de 
interesse pessoa,! e de interesie 
comum. Deus salva cada homem 
graças à colaboração de outros 
homens. O conjunto tem saa, 
parte na' santificação de cad& 
um. 

* Para melhor servir nossa 
clienteta, pondo em dia a 
moda masculina com a ele
géincia da época I 

* Para oferecer maior con
forto, consoante com o 
senso prático do século l 

* Para proporcionar a ele
géincia, o conforto e a como
didade 100%, que o novo 
~orle "Kenway" empresta. 

ÔMBROS ANATÔMICOS. 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ ; UNHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NA'al RAL 
DO PEITO, MfNIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
101'0 O PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOlHIDOS; DAS 
MELHORES PROCED~N
C IAS i.DE PADRÕES 

MODERNOS 

Sublime testamento de união, 
essas palavras pronunciadas por 
Jesus, pouco antes da agonia da 
;ma alma no Getsemani. · 

Uma só familia. Deus por Pai, 
Jesus por irmão, e nós todos uni
dos a. Jesus fazendo uma única 
r.omunid'ade, uma. única assem
bléia, uma arquitetura única. 

O fecho _ da abobada que re
mata o todo é Jesus Cristo. o 
fim formar um templo santo no 
Senhor, ser pelo Espírito Santo 
uma morada onde Deus vive. 

Assim, o Fi:lho sendo um com 
o Pai e o Espírito 13anto. Cada 
um de nós, pela graça santifican
te, fazendo um com o Filho. ca
da um de nós fazendo um com 
todos os que conosco e óomo nós, 
são unidos a Jesus Cristo, eis a 
maravilhosa e divina unidade 
cristã. 

Todos um em Jesus Cristo, eis 
o reino da cristandade. Quiz o 
divino Redentor englobar todas 
as nações sob a. sua. égide e unir 

Enquanto isso os amigos dor
miam •• , 

Tambem nós cristãos donnimos ... 
Jesus Cristo é realmente Rei de 

todos os homens. O dominio a 
que tem direito não conhece ou
tros limites que os do mlihdo. -
Entretanto é uma questão angus
tiosa a progressão tão lenta da 
Evangcllzação. Como explicar que 
e.penas uma terça parte do mun
do reconhece a autoriç,ade legi
tilna e o amor de Jesus Cristo
Rei? Dificil problema. de resol
ver, pois ao que parece a solu-· 
ção está encerrada nas profun
dezas dos decretos divinos e pro
videnciais. A fé deve ser propa
gada por meios humanos, e nos 
séculos precedentes esses meios 

· foram medlocres ou incompletos. 
O que é fato, porem, é que os 
cristãos não cumpriram como de
viam com seu dever na grande 
obra da Propag·ação da Fé. 

Sabemos muito bem que o mun
do não se salva e não se santi
fica. senão pela graça, e que a 
graça se obtem em primeiro lu
gar, pela oração. 

Diz São Paulo a Timoteo: Ro
go-te em primeiro lugar, que BtJ 

1
façam súplicas, orações, peti
ções por todos os homens; por
que isso é bom e agra.davel a 
Deus que quer que todos os ho• 
nwns sejam sa,lvos e que venmm 
ao conhecimento da verdade, 

Devemos, pois, orar, porque 
Deus quer a salvação de todoo, 
Sem dúvida não são somente w; 

nações pag-ãs as únicas privadn.'i 
de Deus. - Mas, nos nOSlSOs pai
ses, outras facilidades ha, para 
'entrarem na poose da· verdade e 
perma.necei;-lhe fiel. 

Se mf pais e educa.dores se . 
mm,-trassem cuidadosos não só· 
mente en1 dar seu óbulo às múi- -
sões, mas em esclarecei· os fi
lhos sôbre a mlseria das a.bnu 
sem Jesús Cristo, as gerações que 
crescem na fé, compreenderiam 
melhor a felicidade de serem 
cristãs, entregar-se-iam ao zelo 
apostólico e arderiam em dese
jos, não sómente de viver pessoal• 
mente de uma maneira mais rica -
a sua vida divina, mas cm levar 
às almas longínquas e desherda- . 
das, o inco,mparavel favor da in
corporação ao Salvador Jesúa. 

entre elas pelo Espírito Santo,, as o CAUTELAS DO Müi'O'E DE SOCORRO· 
almas do mundo Inteiro, forman- l!il (!Ir o - JOIAS USADAS E BRILHANTES -
do todas juntas com Jesus , o U - · · , 
Cristo coletivo. Eis-nos ch~ii>s Compro pagando o,s melhores preçoe 

de radiosa exigência, pois nao [ Rua Álvares Pentea- D I S..81 ' · 
temas senão um mesmo espírito, do, 203 - 3.º andar .... e -1\YI O na C.0 
em Jesus er.Jsto, e com ele um 1 

mesmo principio de ati'Vidade. =========================== 
Nessa unidade viva, cada. mem

bro tem sua função. Ser mem
bro e para o corpo. O conjunto 
de todos os membros vivos em 
Jesus Cristo, com essa corrente 

Um incêndio destruiu o Semi
nário Regional de· Tóquio 

1 
perpetua de graça sobrenatural_ um lacónico telegrama de Tó- Antes ·da existência de61;e Se-

- que vai da cabeça. aos · membros I quio trouxe há algum tempo a minário Regional, os alunos se-, 
doo membro,s à cabeça, de mem- noticia. de que o Seminário Re- minaristas, assim que terminavam -
bro a membro, els a comun_hão gional daquela cidade f~i des- os estudos menores, ou frequenta
abrange todas as almas umdas / truido por um incêndio, sem que vam os cursos de Filosofia. e Teo
dos Santos. O reino de Cristo i houvesse, felizmente, mortos a logia diocesanos, se dirigiam à: 

: a Jesus Cristo, sejam .aqui na j' lamentar. Europa, para os Colégios de Roma. 
i terra, no Purgatório ou no Céu. Construido sob/OS auspicios da Foi no Concílio provincial de 
1 Quão íntima e profunda é a ! Obra Pontifícia de São Pedro Tóquio que se decidiu a constru
i no.ssa união com JesuS! Apóstolo, o Seminário era man- ção de seminários menores em 
1 São Paulo não se cansa de tido por subvenções do clero in- todas as missões, e o Seminário 
· descrever as sublimes grandezas cligena e dos fieis. Regional de Tóquio. 

---- comp:reender essa doutrina aos Possuia o Seminário cento e A Mons. Chambou c<mbe, em· 

C•.ncoe.·nte·nárlo da Re·s·-t·a·u·a-.:ça-o cies8e reino de Jesus Cristo. Ar- quarenta e dois alunos, incluiri- 1929, a iniciativa de sua COMI _ •, dente era seu derejo de fazer do-se neste ·número os alunos do trnção. Iniciado em -proporçoo., 
primeiros cristãos, t.omá-los con- curso propedêutico, preparatório modestas foi terminado em 1S30. 

da Prov1'nc·1a F·ranc1·scana cientes da sua grande dignidade ao CID'so Sacerdotal. Pouco depois construiu-se a. ca-
- · -_ : · · de· filhos de Deus e fazê-los apre- Foi reitor do Seminário o Pe. pela anexa sendo que mais tarde. 

Bras
, -.•-1etra . -_ ~lar devida.m~ a união inefa- Candau, das Missões Estrangei- o número, sempre c~te de, 

· .-.vel e a doce ~de que contra- ras de Paris, muito conhecido em alunos exigiu as novas · iJ:u;tfua..., 
tamoo com O Divtno Mffltre, por todo o Japão pelos trabalhos"qoo l ções, agora destruidw, pelo m-. 
meio da. graça santificante. ~!.'?licou sobre Linguística.. cêndio. · 

1!!!n 12 de juJho de 18IJ1, a ms-
~;ooias dê sua Santidade o Papa 
I.,eoo X!ll, franciseanos da Sruro
ni;,, (.tUemanha.) dese:mba.rcaV'&!ll 
na Baía, aflm de ~ _& 

antiga e gloriosa ~ :n,m., 
cfacana. Brasileira., e?!.tão em 
i'.IB-nca decadência. 06 P'ra.ncis
,:a,noo do Parí, _rendemo graças a 
:,~ Nosso senhor.. por- téo aus--

prep&mtório, abordando assuntos tsro, O. F. M. sobre: "O fran
de alto interêsse sobre o francis- ciscano e a mocidade". Entrada. 
ca.msmo. f:ra.nca. exclusiva para moços e 

As comem~ obedecerão ao moças. 
~ p~: 

l)'fl!, '1 de ~bro, qutnta
fe1:rn., comagmdo às Famílms. -
As '1,M horas da noite, imcio do 
trMao solene. - ÀS 8;30 horas, 
logo depois dO tríduo, conferên
cia no Salão de Tea:tro sobre "Os 

Aooropanhado dos onze após
tolo.,, penetrou Jesus no horto de 
Getsemani e mostrando-lhes a 
gruta conhecida, disse-ahes: -
sentai•vos aqui, eu vou orar. 

com um s1naJ ohlunou Slmão, i 
Tiago e João, os mesmos que fo
mm conforta.dos eom a gl\Srfa. do 
Tabor e int.emou-se i;,elo caml)O 
das ollveiras; inqulet.os, eles se
guiram o vulto branoo que se 
afastava, vacHlmte e curvo. 

1.'icicso acoim!cimento, pm;tmn 
:.:evcrcntes homenagens de impe-, 
:re-civel gratidão 306 insignes e Franciscanos e o mlllldo ". Se

'i'B1hos ba.talhadorlls que regmam ~ números de' música e 

mm o suor do apostolado e boje 

Di&. 14 de Setembro, domingo. 
- As 7 horas, missa festJ.va. -
Às 10 horas, mi&sa solene com 
~mie orquestra. - ÀS 7,15 ho
ras da. noit.e, solene Te Deum e 
benção com o SSmo. - Às 8 ho
rM, no Salão de Teatro, confe
rência sobre: "Os Franciscanos 
e a Igreja" e em seguida, s~ssão 
Cênico-musical. Para esta sessão 
haverá convites especiais. 

VOlta.ndo-se para. eles, 8&5lm 
falou-lhe&, e a sua voz t~: 

- Permanecei comigo e oni.i; 
minha alma el!tá triste até a 
merte. 

descansam de reus labores, bem 
"ümo aos seus ci;mfrades dissi3mi
nRdos nesta vasta porção do ter
:~E-õrio pátrio. 

O jovem e culto franclseano. 
l\ei Mansueto, do Rio de Janei
::-,J, lente catedrático na. Faculda.
. ·"' de Direito e Fi!losofia do Dis
>:ito Federal, pregará o tríduo 

f· -

,:sALSAMO INDIANO 
, Reumatismo, nevralgias, 
·; clores locais, caimbras, e 
' tudo proveniente de friagem 
., s umidade é combatido com 

o BALSAMO INDIANO, ~ 
multo indicado pelos Srs. 

i Médicos e aconselhado pe
, los que o aplicaram. Nas 

:~oas farmácias ·e drogarias. 

Dia l2 de Setembro, sexta
feira, coru,agradn às Clianças. -
Durante o dia, nas "Escolas do 
Jaroim da Infancia- de Santo An
tonio do Pari .. , preleções sobre a 

Em breve será publicado o "AI
bum Comemorativo" do jubileu 
de ouro da Província Francisca
na. da Imacula,1n Conceição. 

Afat;tou-se algurui pas.,os e a.n- , 
gustAado ]>1'03trou-se ;pi,r terra; 
tJBpel!SO véu rompeu-se-lhe dos 
olhos e · ele viu bem próximo já l 
m·ucificante, o martfrlo do dia j 
seguinte: tortura dos açoites., 

vida de São Francisco e a dos I T 
vultos ma.is proeminentes da Or- 1

1 
O D O e A T ó L I e O dos espinhos, dos pregos, do ma

dem Francl8cana no Brasil, a i d e v e I e r o 
cargo dos :Revmos. Frei Lucio e " L E G I O N A _R I O " 
Frei João Bo:sco, das dedicadas 
professoras e cateq1:1ístas. - As 
7 ,30 horas da noite, tridl:10 sole
ne. - ÀS 8,30 horas, logo depois, 
projeções lun:rlnosas e declama
ções, ex~lusivamente para. crum
ças. 

lnstitntu Moderno 
PRAÇA DA St, 163 

SÃO PAUl.O 
Ffscalizado pelo Govêrnó 

deiro, a tortura da sêde, da a.n
gústia a espera da morte; a tor- ; 
tura. pungindo-lhe o coração: -
tortura da. tortura de sua Mãe, 
naqueles que o amavam, naqueles 
que o feriam: seu wro, o Pontí
fice de Elohim, , julgando-o em 
nome de seu Psi. 

A vil!lâo oada. vez mafs 'terrlfi
ennte continuava.. Desfilaram. 
torrentes :;ob o sen olhar, todos · 

Dia. 13 de setembro, sábado, DATILOGRAFIA os pecados do mundo, toci9s as 
consagrado à. Mocidade. - Ãl;_ TAQUIGRAFIA monstruosidades humanas: revo1-
1,ao horas da noite, tridu-o : j ,.,,, '""'· ..,.,,.,, blWêmlas. -
ne. - As 8,30 horas, logo depois, o Melhor Ensino Pelo A. sua Igreja. dividida pe'l.a. here-

ü ;;a postai: 2175. no salão de Tea.tro, oonferêneia Menor Preço sia e µelo cisma, tantas almas Y-----=---~-.'"": _ _;_;.;. ~ Be~ J'.lel Alfredo v. -'-----------~ .~ .-~~ ... ---

l~"lboratório "VlJG" cai- * CASA fUMDIOl tM 1152 - RUA 2• Dt MAIO, 80-80 • slO PAUi.O * 
e -::::;· 



L E r;·t O~ A R t o· 

EVANGELHO de> rádio. Dois momentos, um 
nu l!llt;lO e outro no final, per
feitamente dispensa ,·eis, tor-------------

A o D E N e I uarn o filme desaconselhavel 

P R V 1 · aos adolescentes. 
. .,. . , · · ._ . 

1 
Cotação:, - Aceitavel para 

c!.060 do que viveF 
e= ilusões. Nada 

entretanto mais co-
mum entre os ho
mens. Assim a ativi
dade tebrll, a que ge

raJmente se entrega a 
humanidade, na con
quista. de posições ou 
bem estar, leva-nos a 

crer quo seu destino 
se enc'.lausura dentro 
dos limites do tempo. 

DÉCIMO QUARTO DOMINGO DEPOIS DE 
PENTECOSTE~ 

. . ' adultos, 
não e proprio de fl• 

São Lucas, VI, 24-3ª 

lhos do Pai Cele."!te, PASSAPORTE FALSO ·
afanar-se aofregamen- Da Republic, com Paul Kelly. 
te por tudo quanto se e June Lang. - Uma quadri-: 

lha de contrabandistas vê suas '. 
NaqtJete tempo, disse Jesus aos seus discí- evapora no evolar dos · atividades frustradas devidi à : 

pulos: Nlnguem pode servir a dois-senhores, por- tempos. ação dos guardas da frontei-
que ou hã de aborrecer a um e amar a outro, ou O homem nasceu ra. o ambiente em que decorre 
hã de afeiçoar-se a um e 1desprezar a outro. -Nã,o d d grande parte do fihi1e, um as-

od · · D d. h · p · •-arn, a, Eterni a e. p eis servir a eus e ao 1n e1ro. or isso, v<>s ., sasslnato, e a apresentação 
digo: Não vos dê cuidado o sustento da vida nem· Tenha, pois, sempre simpática ele malfeitores, tor-
o vestido do corpo. Pois não vale mais a vida deante dos olhos este nam a película imprópria para · 
do que o alimento, e o ·co,po mais do que o ves- seu destino eterno. os adolescentes. 
tido? Olhai para as aves do céu. Elas não se-

Façn com que ele_ ln- Cotaçáu: - Accitavel oara meiam, nem ceifam, nem ajudam nos celeiros, e ~ 
vosso Pai celeste as alimenta. Não sois vós mais forme toda sua ativi- adultos, 
do ql.Ul elas? Quem dentre vós, com ·tod,os os da.dt>. só· assim pode-
seus cuidados, pôde acrescentar um só covado à rá dar à sua vida. 
sua própria estatura. E quanto ao· vestido, 'por-· 
que vos inquietais? Considerai como crescem os uma. orientação una, 

INCENDIÃRIOS 

liri,os dos campos, que não trabalham nem ifL!m. orgânica e segura. No 
E, no entanto, vos digo que nem Salomão, em :iuc concerne às cou-

CAS;AdosPRESENTES ltdaã. São oo servidores do 
Deus do dinheiro, os 
fiéis de Mamon a cu
ja soberania tudo se 

mi.criftca. : trabalhos, 
:sofrimentos, prazeres, 
11. proprla vida, Mas 
uão é só a avareza 
que 3.5sim tiraniza o 

homem e fá-lo es
. quecer sua vida eter

na. Há muitas outras 
preocupações que de 
tal maneira absor-

tado o seu esplendor se vestiu eomo um deles. E, 
si Deus assim veste uma herva do campo que 1,as da terra, trate-as 

- Dram<l do aventuras, ap,rc
sentando as atividad-es crimi- ! 
11osas de vários indivíduos. -
Pelo gênero. o filme se desa- i 
conselha a crian<;.as e -adoles- [ 
contes. , 

L:a r g.~ .Sã o Francisco, 
hoje existe e ~manhã será lançada n,o forno, . em ordem à Eterni-
quanto mais cuidado terá de vós, homens. de'. pQÚ· dacte, Cuide dela.s sem 
ca fé? Portanto não vos inquieteis dizendo: Que esforço excessivo, 
havemos de comer OLJ que havemos ._d_e beb'e.r,, OU 

exaustivo; absorvente. oom que havemos de nos vestir? Porque o·s. pa-
gãos se preocupam com todas estas cousas, ·mas Limite~sc ao cumpri
vosso Pai ce.leste sabe que necessitais de tudo • · mento do que sua8 
isto. Procurai, pois, primeiro que tudo o reino de possibilidades per. 
Deus e a sua justiça, e tud,o isto vos será tlado 
de acréscimo. · mitirem, .~em. jamais 

Cotação: Ace~tavel para· 
adultos. 

vem os cuidados humanos, de tal sorte os domi
nam que já vivem os homens circunscritos às e:,
treitezas dos limites do tempo. 

esquecer o quantum 
Ir ã 

I CO:\iANDO NEGRO - Acei-
deve ao apootolado em beneficio de seus ln os. 1 • tavel 

Tudo lsso é viver de ilusões. 
Creado para a Eternidade, tem o homem a por

cão de sua existência que se passa no tempo con-
- ' dioionada à. vida futura que se estenderá pelos sé-

! • • 

Não tema lhe venha a faltar o necessário. o MONSTRO HUMÀNO 

Confie à Providência, Ela que veste tão magnf· 

ficamenta tl-S avezinhas do campo, cuidará nos 
seus desígnios amorosos, tenha , o homem o que 

melhor lhe condisser à sua santificação, 

(Brutalidade excessiv'a; ex. 
pressivas descrições de 
métodos de cometer cri
mes. Cotação: Restri~o. 

NOTA IMPORTANTE 

b i;r. J. Edgard Hoover, di
retor do bureau federal de in
vestigações ,dos E'otados Uni
dos. revelou recentemen_te, no 
'Am'erican :Maga.,,ine,. que um 
-vasto. plano fora organizado 
por sabotadores co_ntra as prin
cipais usinas da defesa - in-

r clusive po.r b o.m bar d e i os 

,realizado o bombardeio, orien.• 
t.i,do, principalmente, contra a.s 
fábricas -de aviões e munições. 

Mas no. dia 27 de maio, trea 
di.i,s antes de sua concreti:r.a
ção, tudo foi descoberto. 

Quarteis generais, Serviços 
de proteção naval e militar, 
Departamento do Tesouro. e 

culos sem fim. Os anos terrenos são meio para 
a consecução do Reino dw céus a que o Senhor 

Como fecho fique este pensamento do Pc. Chaus
sade sobre a Providência: "O momento presente é 
como o embaixador 'que declara a_ ordem de Deus. 
Toda a. nossa sabe~9r.ia ~stá .em con:hecer esta or-

1 néreos. fábricas visadas, tudo 1'oi · pos-
. _ . i . Todas as ,pÔssibilidàcles de to de sobreaviso, e rigorosa-

'I'cndo a Assoc1açao r}os .Jor- ilxito tinham -. sido estudadas · - · t · · d f' d 
o destinou. nalistas Católicos tmnsf.crit1o i ~ouveilientem~i1te e\. sua:· reaIL.. -md e._nfe v1gf1a o, a rml e se PO· 

Eis, '-P<'is, que não convem ao homem, não é 
proprio de cri:;tãos católicos que crêem em Deus, . dem_ ,do momento _que, ,Passa." 

. 'd. . .1 1 , ., • R , . _ . . .. · •• · ... < -e. az'?r ace a qua quer even. 
~ ~U~- SE: so_c a pt;t : 0 ·_,ua zaçao Se dana nomes d~ ma1p_,, 'túâlida.de, e POl' essa forma O 

d 
um ·mio 41o5camvOaR, I"'"';T·A·· r<!no_ - por. meio de,: aviões particulll.;:: perigo foi coniurad-0 a tempo, 

_ ar, sa a , a "''"'· >·_, ',/,A. · res, qlie sobl'.~Y,oando as usina.~ •·· 
MORAL DOS ESPET1.CULOS dê. todo 

O 
pafs deveriam ai·i-:!íi ~, _,.. __________ _ 

Critica Cinematografica. -d~ A .. J. C. 
roga a todos as inte,ressàdos . sá-las: · · · · · · 

i na· cotáção de filmes, rel11,tivi-

l
, mente à sua parte mor~l,. a 
. finez~. de aguardar para bfeve 
o · NOVO NúMERO 'l'EL)i)Fô
NICO ,que se fará publicar. 

As •• conseq_liê)lcias desa~ti:q.,. 
sas .e quasi irreparaveis · de tal. 
bombardeamento estão ao. a.i
cance de quàlquer um. Recons- · 
trúir esta vasta cadeia de fá
·b1:icas 'd'C1Mlidariâ 'tempo,. e 
muito dinhei,ro. l\Jnquanto _isso 
a_ Grande Nação Americana fi
c-,aria 'quasi' que praticamente 
indefesa num futuro próximo. 
O terror e novas sabotagens 
dominariam o país. 1 

Orientação Moral dos Espetaculas 
F'AIXÃO E VINGANÇA 

Oa U .A., com Loretta Young. 
- Filme de "far-west", em 
que a protagonista, chefiando 
um grupo de mulheres, conse
gue derribar o tirano da cida
de. Algumas cenas rápidas em 
trajes inconvenientes, e a ami. 
tade da protagonista por mu
-lheres de vida irregular, ao 
lll!do -da assassinatos e tiro
teios, tornam o filme impró
prio a crianças e adolescentes. 

Cotação: - Aceitavel para 
adultos. 

COTAÇõES nios tornam o filme desaêon: .âes de uma instituição de abri• 
eelhavel a crianças. go a desamparadas. É .criti-

Cotação: - Aceitavel menos cavel a apresentação de ce- .BOM Po<lc ser assiSlido por 
para crianças, nas íntimas ela vida das inter- todos,· <~om 1iroveito moral. 

O BAMBA DO SERTÃO -
Da Metro, com Wallace Beery. 
- Focaliza as atitudes, ora 
boas ora más, ele um bandido 
bonacheirão. O defeito de tal 
filme reside no 1 fato de criar 
uma atmosfera de heroísmo em 
torno de figuras simp"áticas, ou 
pelo menos, engraçadas, mas 
cuja conduta merece inteira 
reprovação. Um gesto bom 
ou urna intenção correta nun
ca podB · justificàr a práticà de 
atos violentos. A. mentalida
de infantil, ainda em forma
ção, pode receber a má influ
ência dessa confusão entre o 

nadas e passagens maliciosas, BOM PARA ADULTOS -
alem cl~s métodos duvidosos i Pocle trazer proveito moràl tão 
que se aponta!l1 como resolu- [ somente para adultos .. 
ção para os problemas de que ' ACEITAVEL - Embora sem 
se ressentia a obra social. - proveito moral, pode ser visto 
Conquanto não se revistam as por tÓclos. 
falhas mencionadas de muita ACEITAVEÇ) MENOS PARA 
gravidade, deve o filme ser CRIANÇAS - Idem. Pode ser 
absolutamente vedado aos me- visto por adolescentes e· adul
nores, não devendo mesmo ser fos. 
visto senão por pessoas adul- ACEITAVED PARA ADUL
tas cuja formação permita uma TOS - Idem. Pode ser visto 
apreciação. adequada elos as- tão somente por adultos. 
-suii:,o_s relativ_os aos_ p,roblemas RESTRITO·_ Pode ser visto 
sociais do_ genero yi quo per- só por pessoas de critério for-
tence o_ presente filme. ,mado. 

Cotaçao: - Restrito. MA,,U _ V 
edado a: nualquer 

bem o o mal. ONiJE'·Acii·ASTE ESTA PE· público. "'-

,.Cotação: ,- -Aceitavel menos Q"UENA-.;_. Dâ Universal, com 
para crianças. Leon . Erróf e Helen' Parrish. 

TODO CATôLICO 

Na entrevista pu,blicada no 
.American Magazine, o sr. 
J<J'dgar Hoover, diretor do Bu
reau, narrou todos os pormeno-1 
res da trama, e disse (lUI) foram 
enviadas tropas às usinas, pa
ra guardá-las vigorosamente. 

. Mr. Hoover afirmou que dois 
planos iain ser seguidos pelos 
sallotadores. O primeiro seria 
lcv'àdo a efeito por urna greve 
pacifica, sem derramamento de 
sangue, em todas as fábrica·s 
de munições. Tais greves cor
rerão por conta de operários 
sabotadores, que aproveitando
se da ausência dos contrames
"tres, no fiin da semana, deviam 
servir-se dé_ste meio ·para in·
terrornper _o serviço nas usinas. 

SCIENTIFICAMENTE 

AS SUAS FERIDAS 
• Pomada seccattva São Sebastido 
combate scientificamenle Ioda <t 

qualquer alleccào cutaneo como 
sejam: Feridas em geia!. Ulcera,;_ 
Chagas antigas. Eczemas. Ervs1pela. 
Frieiras. Rachas nos pés e nos seios, 
Espinhas. Hemorroides, Queimadu
ras. Erupções. Picadas de mosquitoa 
e insectos venenQSos. 

l ·~ 
. !!~IVA~~!~~.!.~~R~. 
.= _ Sô PODE FAZ.Ell BEM 

AUDAZ AVENTUREIRO -
il:>a Fox, com Cesar Romero. ·
Filme da série de Cisco Kid, em 
riue esse bandoleiro mexicano, 
iap.resentado com simpatia., 
<consegue vencer alg11Ds la
'<lrõe_s de · gado, e provt>car f 
2ssassínio recíproco de um 
.casal. · A figura simJ;,âtlca do 
protagonista., a aprovação ti~ 
cita de sua vi-da e de seus es
tratagemas , criminosos, e as 
~nas dll tiroteios e assassí-

AVES SEM NINHO - 'Da 
D. F. B., oom Dea Selva. -
Filme que focaliza as ativida-

- Descreve-nos os esforços 
·dos componentes de uma ban
da musical, afim de conseguir 
um contrato com uma estação 

Si este plano não surtisse 
" L E G I O N Á R I O " o efeito desejado, seria -então t 

d e v e 1 e r o 

-~-::c-----te::s-.. \ lndic~dor Prof iss ioflal "DENTISTAS 
Arnaldo Bartholorneu 

Praça da Sé, 23 -:- 2.0 andar 
Sala 215 

· Dr. Plínio Corrêa de 
Oli~eira 

!itI& Qumtino BOCltiuva., 176 - 3.0 

Sala, 323 - Tei. 2~'7276 

Joviano Tell es 
-e·-

J. N. Cesar Lessa 
Advopdos 

Largo da Misericórdia, n,0 23 
Sala. 904 

Gonzaga Pamhyba 
Campos 
Advegado 

·~;Santa. Helen:t) ·- Praça 
.. da Sé.-24'7 -1.0 andar - Sala 1-03 

~. 2-495-1 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

Rua Benjamin Constant, 23 -
4.0 andar - Sala 38 - Tel. 2-1986 

MÉDICOS 
l)r. · Vicente de Paulo 

.,. MefiUo 
Prof. 'de Higiene do Colégio 

Universitário 
Diretor do Sanatório "Vila 

Mascote" 
cons.: R. Marconi, 34 ·- s-.0 and. 
AJ»l;rt.0 63 - Te!. 4-851}1. 
Res-.: Av. Agua Branca, 95 -

TeL 5-5829 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

Clínka. geral e moléstias de 
senhoras 

Cons.: R. Libero Badaró, 137 -
4.0 andar - Telefone, 2-2270. 
Res.: Rua Tomé de Souza·, 55 

Tel. 5,0565 

Dr. Gil Celidônio 
Partos - Moléstias de Senhoras 

-Operações 
Residência': - ·R Albuquerque 
Lins, 902 ~- Têl. 5-4156 - Con
sultório: - Rua Marconi, 34 -

füº andar - Tel. 4-8501. 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia. - Moléstias de senhoras 
eons.-: Rua. Senador Feijó, 205 
2;0 and~r - Prédio Itaquerê -

Dr. Camargo Andrad~ Tet 2-2741.-'-- Res.: Tet 7-1268. 
Decnça.s de Senhoras - l:-'arios· ,consu1tas: .. da.s 10 às 11 e das 

Opera~ 14. às · 17 horas. "--' Sábados, das 

-RAIOS X 

Dr. J. M. Cabeno Campos 
MÉDICO RADIOLOGISTA_ 

Rádio - Diagnóstico Exames 
Radiológicos a domicílio 

Cons.: Rua Marconi, 94 (Edifício 
Pasteur) - 2.0 and. - Tel. 4-0655. 
Res.: R. Tupi. 593 Tel. 5-4941 

S. PAULO 

OUVIDOS. NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. Jos,é E. de Paula Assis 
Adjunto da., Santa Casa - Ope
rações e tratamento das molés
tias de ouvido, nariz e garganta. 
·cons.: Rua 7 de· Abril, 325 
1.º artdar - · Apto. 1 Q (das 14 
às 17 horas) - Tel. 4-7551 

Res.: Tel. 8-2432. 

HOMEOPATIA 
10 às · 1-1 horas. --------------""! Da Benefie_êncla Port~ -e da 

:Marernidade de São Paulo -'-- Dr. R~ende Filho Dr. Francisco P. Reirnão 
tHeHmeistcr 

cons.: R. Senacfo1.- Feijó. 205. · Dr. Celes1ino Bourroul cons.: Rua Senador Feijó, 205, 

------------ -· -- . 

ENGENHEIROS 
Cirurgião-Dentista - Radiolog~ 
Pela Escola de Farmácia e Odon~ 
tolqgia de São Pau:Jo - Clinica 
Dentária em geral - Raios X -

_.., Diatermia - Infra-vermelho -
Amador . Cintra do Prado, Coagulação - Trans-iluminaçi!.o 

Engenheit-o Arquitéto 

Arquitetura religiosa, c9légios, 
residências coletivas - R. Libero 

Badaró, 461 - S. Paulo 

CO~STRUTOR~S 

Affonso Butti 

' - Vitalidade pulpar, etc. -
Tra~alhos por cartão, hora OI! 
orçamentos. - R. Martim I<'ran. 
cisco, 97 - Te!. 5-5476 - S. Paulo. 

Perito Construtor 

Estudos - Projétos Orçamentos 
9onstrúções. 

AI. Glet.e, 359 - Tel. 5-8719 

rrABELIÃES 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado da Fa• 
culdade de Farmácia e Odonto,. 
logia de· São Paulo. - Cirurgião 
Dentista. diplomado em 1914. -
EX-dentista do Liceu Coração d@ 
Jesus. - Effpecialidades: Pivots, 
Corôas, Pon~, Dento.duras ana. 
tômicas . e sem abobada palatino,. 
Consultas das 8 às 12 e das 14 
às 19 horas. - Cons.: R. Direita, 
n.0 64 - ,~/. andar, sala 7-71\. 
Res.: .Al, Bàrão de Piracic:aba, 49:) --------------+-." .. ,:s;' PAULO 

Armando Lorena 
20.0 .T~belionato de Notas TO D .O CATóLICO 

Tel. 2-2741. - Das 11 às 18 h.s. -Res.: Largo São Paul-O, 8 -- 7.0 andar - Te!. 2-0839. - Das 
litta São Bento, 224 - ?~ andar R<es.: R. Rafael de Barros, 457 Tel. •2-2622 - Cons.: Rua 7 de 15 às 18 horas . .:...... Res.: Rua Rua da Boa Vista n.0 · 2.34 
Sabia.3:'."'::.T&L;a.-~-,a~JJ,LOj-, , T.el../1;4Ma .. · ·AJmL 235- Ilaac.3 àa i;;c~-! ~ ~ 587-c;_- ~ .'l:-a,..-6'.i :~!~ .2-~lf) .. e-r ~,A~·~w-

d e v e f e r o 

'"J.ifá fiJP~.ABJ9.-f' 
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.COMEMOJlAÇ,iã~ DO 
7 DE SETEMB~O 

~ todo.o ~;ea~ ~ 
fóle!les festiv~, co~ 
~ijj .de llCJS.~~--a~~ ~li,Ü~ 

1 

Tanto na _0;3.pftaj. da, R,epllbli,
ca, como nos Esfiacfus,' o f de,, sé
têmbr~ t,er_â . comem,ora~-' péia 
niiiizaçoo -de clivei~ sô1e11i1.i~ 
cté,;; civica.s. · · · · 

No Rio de Janeiro cie&le há, 
alguns dias ise encontram. ~ mil!
!Sões. núl~t~rei; ~-e ~~ 
guaill. que vieram p.t!.1;icipar _dos 
testejos do "Ilili. da. ~~". 

O l5f. Pr~i®U~ ~ República 
asamtirá boje em compa.nbia,· das 
altás autoridades civia e milita.-. 
res, a um desfile de tropas re
presentativas de t.o~ as arma.s 
elo exército. A Forçá: . Aérea :sra:. 
16iltlira sob o comando .ció corone'l 
Gervásio Duncau de Lima Ro-

COMPRA-SI?, 

OURO 
e PRi.ATt. cje q~àlRuer ~ 
pêcie" Antes de. vender seu 
OIJ RQ : d~ seu próprio· in
t('rê~e c;om,ultar os no~os 
preg~11- Av~ii.;ições srafü,: 
T.)mbém compro pra~a, ~.i:.-i
t~~uras i o~ro baixo. Rua 
São Be,itó, 54!1, 1,0 an~ar • 
sala 6, próximo ªº largo Síio. 
. a.ento, .... São Paul.o, 

cirlguei; rolmwQll.fá os c:éus da Ca
pital da República., em desfile 
~éreo wmemora~iyo da data, 

Em São Paulo tambem serão 
realizadas hoje .sessões cívicas de 
carater oficial e outras promovi
das i:>elos iru;titutos de ensino da 
nossa, capital. 

BRASIL 

Dia 1.º de Setembro foi assi-
nada no Rio de Janeiro na séde • No dia 31 de Agosto presta-· 
da Cla; Sid.er!u-gica. ;Nác!onal, a ram o jura.mento à bandeira, na 
escritura. de aquisição de tene~ Esplanada do Castelo, do_ Rio de 

"º tmad_ à nst · - da Janeiro, os novos reservistas da 
nos ..,,s os co ruçao 3 a ate ·a d · ·t · · Usm.a. e Vila operlhia de Volta . . l c gon ' o exerci o nac10-
Redonda, municipi.<) dé ~rra pa . . . . - . 
Mansa no Estado do Rio de Ja- ~ Fo1 ofere~1do às m1Ssoe_s mi-

' l!tares argentina e paraguaia um 
JleirO. banquete de . gala no dia 7 d? 

Os ~os fora.1;11 adquiridos setembro. 
poo: 3.500 conws de reis, tendo o 
governo· fluminense contribuido 
para a. .. compra, cQm 11.lba doação 
de 500 .contos d~ réis 'feita à Cia. 
Siderúrgica,, -. . , 

Pot·;ocasião ,rui, a.ssinatura des
ta. importante· -"escritura, o sr. 
.Guilherme Guin1e d\?clarou que 
tanto a montagem das máquinas 
nos Estados Unidos, como a rea
llzação cl11.5 obras em Volta Re· 
donda corriam. norl!lal!µente. 

O Sr. Presidente da Cia. Si~ 
derúrgica. Nacional frisou aing.a 
que· a vi.agem do Sr. Warren L. 
Pierson ao BrMll não se prende 
diretamente a assuntos ligado.~ à 
Siderurgia bra.sile!ra. 

DECRETOS - LEIS 
ASSINADOS 

Na pasta da. Am:onáutica, o 
Sr. Presidente da ReiJúbllca as
sinou um decreto-lei, nomeando 
adido aeronáutico da embaixada 
brasileira epi. Montevidéu, o sr. 
tenente-coronel Ivo Borges. 

• Che_[0U ao Rio de Janeiro, 
procedente de ~ão Paulo, o sr. 
general Horta Barbosa, presiden
te do Consélho Nacion.al de Fe
tróle9, 

e Encerraram-se dia 30,cm Síi,o 
Paulo as solene1> festividades pro
:movida,s ·pela 2.ª Região Militar 
na. "Sema-na cje Caxi~?>4 

• Altas patentes do ex.ército 
comp,arecçram ao desembarqué do 
sr. ministro da Aeronáutica, sr. 
Salgado Filho, em São Paulo, no 
dia 3 de Selembro. 

abertura do Salão Oficial de Be
las Artes ele 194.1., 
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JAPÃO • ESTADOS· .. UNIDOS 

· Sihbi- .-- ---- - ·• 
R'à1J01at1snio 
Feric:Jcss em ser~[? 

"ÉLIXIR DE 
~OGUE18A~ 
MIihares de CUMdoa 

-:..; 

3 JURAMENTO - Os voluntá
' · l"ios franceses pai-a o exéreito 
do sr. Hitler 8á.o obrigados a en
vergar o uniíorroc álemão e a· 
prei;iar ·juramento de flqç!itja® 
ao "Fuol"lr<ir'·. 

4 GAZOLINA - Foi suspensa. O general Juan N. TonaZ?ã, mi
nistro da Guerra portenho, foi 
portador dlJml1, ~m do sr. 
Ramon castilho, vice-presidente 
~m exercicio da RepúbliOll- Ar
gentina., ao Chefe do governo bra. 
slleiro, redigida. nos seguintes ter
mos:. 

• O Sr. Presidente da Repú
J,Uca assinou um decreto-lei de
clarando aprovado o regulamen
to parii. a diretoria d-a arma de 
artilharia, 

• N,a. pasta d11 Educação foi 
~-sina.do um decreto-lei conee
del).do inspeção permanente ao 
Ginásio Progrcs.so, de Araraqua
ra., Estado de São Paulo. 

E X T E R I O R O Japão e os Estados Unidos 
. · . · . _ · .. , .. _ · ·- . · . que pareciaiµ próximos ; ch~gar 

em '.l:'óqw.o a venda de gazo• 
aina paFa os ônibus, taxis e car,
~os· pa1iicU1ares, e portªµto, 511 
circularão de agor.i, em diante veí
culos que usem outro comhusti-

"'A vii;ita que agora. faz a esse 
pai5 irmão, o sr. mfulstro da 
Guerr11,, general Juan N. TolU!,ZZi, 
:me oferece a m:ata oportunidade 
df/ fazer ~egar a V. Excla. com 
:?Sta mell6agem de amizade, toda 
3, ·stnpatie -e cordialidade do povo 
e -governo argentino pela grande 
na.çáo brasileira. 

No quadro duma. feliz tradi~ 
ção de· amizade, que ~ accmte
cimentos fazem ainqa mais estrei
ta. e necessária., :no~ poVlll> t/4ro 
assina.lado n.a 4,mérica, l)Qr in• 
teresse · comum, ideais e senti-

CRUZEIRO 
BRt\SIL 

DO 

'Tosses, bronq1.1ite, asma e 
moléstias d,as vias respirá, 
tôrias, os Srs, Médicos re
ceitam o Xarope CRUZEl
fiO DO BRASH.; não pro
teta a doença, comb .. te Q 
mal, E_m todas as farmácias 
e drogarias • ..,,,. L.a!>, "VUGii, 
caixa postal; 2175. 

mentos ~te · com_ . PM. tUha-, ._ Foi assinado . na ~tÍi d!l. 
dos, ~ colabora!lã,Q natma.l que Jwtlça. import,a.nl;e decreto..QeJ 
os faz CB.® vez mais fortes e disponc4> sôbro a concessii,o de be,. 
tu'ÓSPe1'05 llQ ca_mlnbq da lllli @ n.ef~ em caao de morte p~-
(lo ~. sumida, 

CQ~ ~ ~1>ír!to de f~ 
ooU4a:neda.de, CQJ'lfio ao gerunl 
T~ Jl!.i~ Sl!,Jl.(UJ.9QCS PMQ. 
as in.stituições l),lllladas do BJ:11.S!f1 
por cujo ~ceme progresso a. 
liEtm90 da mü~. <Ja U~roit:k:, e 
do. ju.stiça., for,nulo to<;Ios os meus 
votos. 

Cumpre,-me tambem oferecê-los 

Dr. D.urval PJ'.ft,do 
6cµJiata. 

· R. $enador P. l;gídio, Jfi 
.Sala.!'! il-8/14 - 14 às 17 hs .• 

Telefone 2-7813 

• Fqi assir!ado Pl'll0 Sr. Inter
ventor Feqeral po · FJ,<,t11,do g.e São 
rau10, um decrjito-lej oonsigern,.n
do facultativo 110 dia 6 de Se
_tembro o ponto das repartições 
públicas estaduais, em home~a
gem ao primeiro centenário do 
nascimento ele Bernardino de 
Campos. 

NOTfCIAS 

--------------111111111111[111111"""'--"""'1111111a11111111!1 ... --' a um acôrdb tiveram no,ramcnte 

A GUERRA. 

O espírito &.1e pa-,itên· .. 
eia na 11reja 
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r Os llfflileuills i EQuln i la Seolmra 1111 Carmo 

:r-: 

· De todos os escal}Ul11,1'ios, o ·üiixlli!\,l'j' ,f1$ alllla.<i üoo :itmãos e 1.ne.i:úa oollre ti lJl·op.r.iµ ~~ t;:_,:.~ 
de NosSi\ Senl:Jora, do C,ll..T'IP9 é 9 ~j:!!ra~¾~leoidós ~ ~ ~ ~ ™ ~ ~iwha- de ~l. 

ri 
SAN:T:Os. beut-!icêneia no Bra;;U. 

üe mais conbecido e mais esp!\lha• na. vlda 1irowrel'am -o ~. O~ aa prescr'~óes ~ 
do. Penhor de graças e salv:ição, guardaram a oastidade <lo sea Ee- ~ J)anl, ~ ~. Vo· 
foi sem1)l"e recomendado pelos tado, rezaram o pequeno oficio dem gomr todos os favores espi-, 
Papas, que por todos 06 mO®S ou, não sabendD ler, guardarimi. ritu~ (Dão axcetuando o asidm 
facilitaram seu uso aoi;; fiéis. os jejUI,lS ~esiásticos e se abs- eh.amado privilégio sabatino do 

· ~ão; A Igreja. e a.~ obras 

Dia 12 - Religião,... e o poller 
StMANA DE (CULTURA mi; A necr!)manchl u1otlerna e <las trevas; A Igreja e o :füs. 

MORAL E CIVICA - Promo- a Religião. piritualismo. 
'Vida pela Liga Beneficente Dia 8 - A Religião e as Dia 13 - o Espiritualis1no, 
:Nossa Senhora da Divina Pro- doenças mentais; Espiritualis- seus mest•·es e autoridades· 
'V1dêil-cla (Ambulatório do Ma- mo <:> Religião. Dia 14 Religião e cu~; 
cuco), bl.icla-se hoj,ã, na sede Dia 9 ,..... · A Religião e a ca- Religião -e hipnotismo· o teo-

Dols privilégios lhe são ,anexos: tweram de carne .tlas quartas- escapulário de Noosa senhora, do 
contra o perigo do inferno e con- feiras e nos sá.l>ad.os (exceto ISi carmo) e todas as indul~cln.s 
tra o perigo do purgatório. êoncidi:r com um destes dlas ta anexa.s a c:ada um dei.e$. A ~

,da Sociedade de Sã.o Vicente ridade; Religião e legislaçfto; sofismo e a Igreja. ' 
de Paulo, à Avenida Rodrigues A Igreja e sua influência Mo- Neste dia. no final da Sema. 
Alves, 3ll, a Semana de Cul- ral e Cívica nos períodos co- na, a s.rta. Presidente fará .uma 
tura Mo,ral e Civica, que corita lonial e. Imperial. exposição rlos serviçcs da Liga 
com as bençã.os e a presidên- Dia 10 - O EspirituaÜsmo na Beneficente Nossa Senhora da 
cla do Exmo. e RCYmo. Sr. história do Brasil; Espiritua- Divina Providência, o o encer
;Bjspo Diocesano. lismo e sua doutrina; A Igreja ramento será feito pelo Exmo. 

O primeiro diz: Quem morrer 
revestido do escapulário, não irá 
para o inferno. Quer dil',er: os 
fiéis, revestidos legitimamente do 
escapulário de Nossa Senhora do 
Ca;rmo pelo representante da. 
;rgreja e desta maneira colocados 
sob a proteção da Mãe de Deus, 

festa do Natal)" (A. A. S. - dalha deve tnw.er de um lado ·a 
XLI - pág. 608). ~ de Nosso Senhor, mo!• 

Note-se que neste decreto não tra.ndo o seu sagrado C-01-açAG • 
é mencionada nenhuma aparição no verso a de Maria Virgem. San~ 
de Nossa Senhora nem a bula de tíssima. Deve ser benta · com tanw 
João XXII. o decreto enumera tas bençãos quantos escapulárioa 
as condições para o privilégio sa- substituir" CA. S. S. - 19H 
batino: 1) Trazer o escapulário pág. 2Z-23). 

As sessões realizar-se-ão dia- e sua ip.fluência moral e cí· e Revmo. Sr. Bispo Diocesano,· 
riamente, de hoje até o dia 14 vica no período republicano. D. Paulo de Tarso Campos, 
;prúx!mo, às 20 horas. sendo inf. Dia 11 - Religião, telepatia abençoanào os trabalhos reali-. 
ciadas com o Hino Pontifício, l e hi,8_túria; Religião e revela- zados:'--- ''""',<--
e encelTfldas oom o Hino Na-

1 

(como fol. exp· ficado pa.ra. o prl- Os ooldt\doo poo.em gozar de eimerimentarão seu auxílio p0de-
meiro privilég·io) ·, 2) Guardar a todos oo direiros e privilégios. do roso, de modo especial na hora 
Castidade de esta.do,· 3) Rezar escapuiárig, Meitan<io e tmzendo eterno.mente decisiva. Quem, 
diàri.amente o =queno ofick> de um &capulário-xnedalha legit1. p0rtanto, junto com o esforço de .-~ , t ben · 
Nossa Senhora, licitamente nes- ruamen e to, aem outro. :for., 

c:ional. ' r . R I o p R E T o 
Na sessão de hoje a. presi- t · . . 

viver cristãmente, t1:ouxer em vi- · ll · 
da o escapulário de Nossa senho- te caso tambem em língua. vul- ma dade._ M.a~ tainbem estes, 

ga1'. SatisfMelll a esta condição, para terem os prM1églos, deve111 r.a. dei Carmo, poderá nutrir .a es-ídente da Liga Beneficente Nos
sa · Senhora da Divina Provi
élêncla, srta. Nfd!a Silva ile 
Souza, abrindo os trabalhos, 
-aaudará o Exmo, e ReV'mo; Sr. 
D. Pauio de Tarso Campos. 

Pa11sando aos trabalhos ordi. 
11ários da Semana, serão ex-
postas por · ih1stra:lo.-. orado

:r-e1' as teses, -das mais sugesti· 
"Va.s, que compõem o programa 
dos· eatudos d.a Semana. Essas 
teses se:râo as segulutes: 
· Hô~ ,-. lJeH1;11io e l\'Iedici-

com a recitação ordinária do seu trazer o escapulário-medalha dia 
PÃO BENTO DÉ SANTO-, QUERMESSE - Inicion-se perança de que ª Virgem SSma. breviário, os s,acerdoi:!)1$; clérigos e noite sobm o corpo. Não é su~. 

ANTON 10 - A 26 de agost1J ante-ontem, 5 do corrente, u ! lhe alcan?ará ª gTaça. da per.se- ficiente tê-lo no bólso <10 ~estuá~ 
P. f., foi celêbrada 110 Santuú- quermesse em louvor ~ Nossa verança fma1 1 e outras pessôas obrigadas .ao lia =- _h __ ,.~ 

breviário. Da mesma.,fot'mA,t-l'eili- ' ;a...., .__ • ....., no corpo · 
rio <le Nossa Senhora ~"nare- Senhora Apare-cid11, e em be- Bem entendido, porém. Não se (Pi'o X 1<>~1 191"') 

~ 0 ·iosos de ambos os sexos obriga- - .,.. • • • cída a S_ anta 1V_ íl_ssa, ro istan- nefício do prosseguimento das deve fazer do escapulário um ., o "'-""to n--A- embor d J · 
dos já pela regra ao pequeno ;ofí-- """" -"''""'"'' a. ese e do-se numerosas comunhões. obra~ do santu,·'trio Diocesano amuleto supersticioso, con&ide- que se use O es=p••"'--'o "e --no . 

• · p cio. Os que não s.ottbere,1n ler (tão ..... ....... " .-- · · 
Pela man)lã e pela noite foi de Rio Preto. Precedendo os r,Q,udo-o como instrumento infa- sómente estes), cm luga.r.·,do ·of_ í- <ieiX!l contudo completa ,l.iberda~ 
dada a ben!;ão de Santo An- d!v'ertimcntos da quermesse. llvel de predestinação, dissociado elo -;,,v•ueno, devei-ão guarda.r, to- de de usar tanto o eooapttlárlc de 
tõnio. :,eguida de distribuição houve, às 19 horas, uma nove- mesmo voluntariamente dos meios ~" pa.no como O escapulà:rlo-meda¼ 
dos Pil.es Bentos, a todos os nu com benção do ss. sacra- de salvação. Exemplos ha de dos"os dias de jejum de sua. dio- lha.. um e ·outro receberam .a 
fiéis o devotos· ~aquele Santo, mento. . j pro~?ão especial devida ao esca• cese e 11.bster..se de carne todas benção da Igreja, um e outro têm 
que ocupavam .mteiram.eute o Ho-'n ,. 7 30 h ·n •• pulárió, e exemplos também ha as quartas•fe!ras e st'i.bados do os mesmos p·~'~. , ....... OUw. 

• to d 8 t á i Jeo, .LS ,• Ol S, 88) a, {:.(!• d atl • nit •- ano Tanto 8, recitação dO pe u•U'-&&VO ..,,.. -.. 
re.c1n o .. an u r o. lebr.ada Missa J)el-o F.:i.ino. e e como pec ores 11llpe enws, · · • tro agradam à. Mãe celestlal e são 

{!UNDIAI' 
Revmo. Sr. Bispo Diocesano. que desprezaram os &tcr,amen• queno ofício, como a a.bstw~n- em. sua mão benigna meio de p1'0~ 

As 13 horas seril ministrado too, t1nte~ da morte perdcram O eia da ~-me podem ser comuta- reger seus filhos. Tanto o esca. 
o Snnto Sacrnllionto do C1•is; esc1tpulá!·10, _aparentemente por dos ern out-ras obras de piedade pulário de. pano como o esoopu~ 

"'"cunstancia. fatal realmente pelo sacerdote que tenha. recebi- 1.;..;0-m.....,,''-- sa-o _,...,,. .o .....,,ta-o 
CONGREGAÇÃO MARIANA rito Santo,· :mtroé-inaàós pelos ma, e às l8 horas imponente T · • ' ' -'o es·- •4 culda"- -=c'-' dis ·~• =w. ,--~ """"' 

IMACULADA CONCEIÇÃO E ferrovití.rios.. procissão percol'!'er:í. as prin- JJOrem por castigo de Deus, Ora~- ~ta ~a ·;acttld;o-;; ;;;;po• r . ~ cPooure~~JSn:E .. ~os·pe1d·igaosa-'~- e. Ol'• 
cipais ruas da ci-dade. d~ ~c61ogos de!~ndera.tn este pr1- . ..... ~M,....., ill,.. 

CRJSTO RE·I - Por ocasião No dio. 24 de agesto último, vilégio coni sólidos a.rgt..-mentos. e~pulário. 
da passag~m do décimo pri- houve .as ül.timas cerimônias VIAGEM - A-fim-de -partici- l (Bened. XIV, t. IX _ pág, 197). Esc2PUlá.do-medalha. Em lu- Não é ainda exato di7.er~se que 
meiro anivers&rlo (}e sua fun- tlo seu encerramento, havendo par do Congresso Fluca.ristico , . todos os milagres verificados wr 
dação, l:o-ram renliw.das füyer- na tarde deS$C dia, u·rua pro. de São Carlos, seguiu no dia 28 

1
.;? seg~t~~o e; ~h~nadodpnvi• gar do escapulário de pano, pode- meio do esci.pulário tenham &• 

.sas solen:dad{:s cQmemorati- cissiio que pcrcerren as ruas d-0 mês findo para aquela Dio- c,,io sa ª 100:. 01 aprova O pe- se usar O escapul:ál'lo-medalha, do sempre e exclusivamente em 
los Pa"'"S Joao XXII Clemen Ucença. esta. concedida, por Pio X f · 

.vas. da cidade, c,om grande coooor- cese o Exmo. e Revmo. Sr. D. ,.,.. · '. ~ avor dos que PoSSuiam escapu-to vrr Pio VI Gr,..,.ór10 XIII e nos seguintes termos: "Todos os No dia. 15 de agosto findo. rência das nssociações 1·.cligio- Lafaiete Libanio, Bispo Dioce- · ·, . ' , ""'· · lário de pano; trunbem o.s houve 
às 7 horas. houY-e Missa e co- l' sas <' aflu/:>ncia de fiéis. sano desta cldado, · em 1908• por Pio X, em documen- freis que, pela. impo.sição prescri- em f4vor dos ~uidores do es

t.o do seguinte teor: "Aos PP; tn, frecebel'Qlll ou receber-ão uni C"·n··'~r;,.,__-º.,~'"' s· d munhAo Oe.ral. 1' . .....,......,. =--"'=ª· u·va e pro-. T A T U f Cal'melitas é licit-0 prêga.r que o ou mais escapulários verdadeiros va., entre outros, 0 seguinte fato 
.:i.s 19 hOl'Rs desse dlfl, foi I povo cristão póde piedosamente e ,a.provados pela. Santa Sê (ex- autêntico referido par uni sac.ei·;. 

;aada a Beu~J.-o elo Santissimo 1 , Cl'er no alivio à.s almas dos ir· ceto os dss mdens ~ceiras), po- i;iote. jesUita: Tres ex-combaten-
~acramento. 1 ~lylANA EUtARISTICA -' g1osa. de, todo!!· os moradores mãos e confrades da. Confraria dem lfcltai:nen'- ""- o ft1t,uro, ... __ 

T «> ,~- !-'= ela. guerra mUlldial, em 1919, 
ÃS' 20 noras, houve sessão eve inicio no domingo passa- da cidade, que, ouvindo as· pa. d.a. B. Virgem do carmo, a sa- em !lugar de um ou mais esca- no noviciado dos Jesuitoo em Tl-

solene no S!llão Paroquial, pre. do, :n,,, de a_gosto p. f., a Se- lavras consoladoras que Jesus be1•, que a B. Virgem, por sua pwários de pa:no, oo pescoço ou sls, perto de Feldklrch, na Aus
sidida. pel:l Diretor dr.. Congre- mana c.ucanstica na Pa,úquia Cristo nos dirige ela cruz, sen- contínua intercessão, piedosos su- de outra maneira, mas .. _--nte-

d T t f te """" trj.a,.e.t\tretinham. ~nimsda pa,les• gação. Revmo. Pe. Dr. Artur e a u · · m--:reavi.v'ada, a Fé em 's-etw írágiOs, merecimentos e espéctàl 
-oic· cl. · Das solenidades que eonsti- cora.n_ ões, cuJ'a ausência e'. ~, - ti-a sobre a Rainha da, Compa,.. ... ,. " proteção, após a morte, mormen- T O D O C A T ó L t C O nhia de jesús, :recordando sua 

0 Revmo. Pe. Ricd, explicou tuem o p1·ograma magnifica- causa de tantas e inuteis atri, te no dia do sábado, couso.gre.é!o d ~ v e 1 e r ~ proteção atravez 
06 

perigos da 
à numerosa a»sistêncla os mo- mente preparado, destacam-se bulações humanas. pel,a, Igreja à mesma. B. Virgem, " L E G I O N Ã R I O ,. 

várias conferências especiais sang-Qinolenta campanha. O priç 
tivos da celebração da festa, b. m.elro acabara. de ns.rl'll-1" corno 
b ,_ t 

1 
às seu oras, moças o homens, 

em ª~q~.,. ª5 van ?-g~ns pe ª l'ealizadas na semana finda IA. e • .,, p ó C num diape.ro de canhão tCIJ:'Q, sal-D;:fz~"° do marian1smo no além ~e uma Adoração N-otur'. <;' pram=e1ra se,mana .r - atedral vo p01.' meio do rosâl-.lo, qusnoo 
na nt1 qual tomaram parte os · . 0 segundo, mostrando sm meda,. 

Falaram s.inda diversos COll· ! komens que fizeram n sua Co- d e Belo u I t . iha-escapulátio, de aluminio. j§.' 
gregados, Ct>tre os quais O eu- munhã~ na Missa celebJ·ada. às [ nO.r zon e sem brilho & reto1~, €MSI:!~ 
viado esvec~l da Federa<:íio 24 horas de ontem. "Els esta medalha, de Ntmm. ScM 
~as <fongregações Marianas. Hoje, dia do encerramento Vum merec~Hlo 'o mo,is íran, Some11te no dia 4 é que a CO:\'Vl'PE .. rn ASSO'ClA.'ÇõES nhors. que minha :m.Re me det~ 

Por essa ocasião deu-se a da Semana Eucarística, às 16 co apoio do Povo de Belo Ho- sessão te,vo lugal' no salão de RELIGIOSAS quanoo parti pera a. b:onteira. 
:instalação da Congregação dos horas sairú da Igreja Matriz rizonte a idéia da constru{}íio festas do Colégio Imaculada Uma bala inimiga atingiu meu 

da e t d hl e . . O S1·. .Arcebi<>po determinou ...__ ---•---congregados casados, e nomea- imponente procissão, em cujo' sua a e r.,. · once1çao. " ~ ..... , mas J........,..._.te sobre 1" 
D que fosse feito um aviso ofi· d_..__ í "'11.0 de sua diretoria, que-fi'cc\l percurso serão dadas nJs ben- A Primeira Semana Prõ-Ca- urante todas as sessões fo- me _,....., ca a.o eboque da ba-"' cial da Cúria,· 1Vlet1·opolitana, ,~ 1 "ssim constituída·. · çãos com o SS. Sam·amento. tedl·al, reall?.atltt de 1 a 7 ele ram executados diversos núme, d -. mas evantei•me sem feri-.. d convi ando a2 Associações Ro- ut 

Presl.d., au·i'lh. erme Enfeldt·, Terminada esta, cantar-se-á so- setemb1'0, foi um dos aconte- ros e arte, obedecendo a 11,,.., ., .me o, com a ~alba retorcida -·osas a comparecerem i. pro, ed · · · · 
S=re•.,ri·o S!eral, José Alves Iene "Te Doum", e serà dada cimentos mais notaveis da vi, programas organizados pelos is ., d t 1 d t d como v es. Devo minha v1cl,ll & 

v._. w. ~· f L c s .. o e ras a amen o a pe- N nh ,.. 
Cinha Júnior; Tese,ureiro, Jo- a últ.ima. benção, encerraJ1do-se da católica mineira pela sua Sl's.: · pro . evindo Lambert, dra fundamental,, dia 7, com ossa Se ora d.o ,.At.rmo."" , -: · ... 
sé :Martiné,li e Orador, Herme- assim a Semana Eucarística nobre finalidade, pois · desta dht 1 de setembro; D. EmHla todas as suas insígnias e es- Um dos tre:a ex-oamba:tentea 
llegildo M:art;neli. de Tatuí. Semana nascerilo os melhores q.onzaga Velasco, dia 2; p,rof. tandai'tes. qoo relata. 0 fato ó hoje profe.s-

1 
A d'f' lt d Fausto Assunção, dia 3; Tenor Se · · · ,.,,., ._1 ,._ '"' 

No dl·a 17, às 7 hoi·as, foi· .... s •. e 1 1cant_es manif_estações resu a os para o granue come- sor no 1runano ..... n...... ...., ..... o 
- d f t' t ., . f João Decimo Brescia, dia. •1; 'P-- ld r-elebrada a ~anta 1",1-1.ssa com e e. q_ne o.ra_ s_·e realrnam em imeu /Y':.. cuja rente se en- PROCISSÃO DE TRAST,flc- ....,.,po o. " - "'' Capitrw maestro Ellviro Nasci-

.Comunhão Gt-.ral, participando Tatm, mte~am o vasto plano contra o sr. Arcebispo D An- ineuto, dia 5; e o orfeão elo ins, DAMJlJN'fO DA PEDRA FUN- --------------
ª$ Congreganões M,;,..lnnas de de preparaç_ao ao _IV Congr~s- tônio dos Santos Cabral. ,, _,..., _ tituto São Rafael, dia G. 
,Yila Aren_s e Ponte São João. so Eucarístico Na~1oual de Sao 

.,, . Paulo, desenvolvido em t0da 

DAMENTAI. 

. :Boi uma brllhante _demons- a nação pele zelo apostólico da 
c,ação de fé dos marianos de Santa Igreja Católica e con
Jundlai. tribuem eficientemente para 

Logo após a Missa, foi dis- uma perfeição formação reli
ibuldo o café aos congrega. 

~s, no _Salão Paroquial. 

AS CONFERQNCIAS 

As conferéncias da Primei- j 
ra Semana foram reaHzadas ru;i 

a-utlitório da Eacola No1;mal. 

Hoje se1·á realizada, à.s 16 
ho1•as, a pi·ocissão de traslada• 
mento da pedra nngular do 

Durante os dias da Primeira templo. A procissão parti,rá da 
Semana Pró-Catedral houve Catedral da Boa. Viagem, nuuo 

• ' 1 à Praça do Cruzeiro. 

INTENSO TRABALHO 
DURANTE A SEMANA 

A festa decorreu animadis
is1ma e encerrou-se na maior , 
11191'dlalidade., 1 

Primeiro Congresso Eucarístico 
de São Carlos 

um mtenso trabalho de coleta A missa. do Espírito Santo 
das contril>ui,ções para a (lous- f ato r-eUgioso com que serã~ 
t1·uljl10 do sobe?bo templo. iniciadlls as solonitlad(IS da 

O Revmo. Padre Raimundo Primeira Semana Pr6 Cate• 
dral teve lugar no dia 31 ~e 

Bruno, Vigário da Se.rra, foi agosto, às 7 horas, na. Jcreja 
PAROQt,IA DE VILA 

AR-ENS - Decorreram com mui
to brilho e piedade os feste
jos em louvor ao Divino Espí-

OURO 
PRATA E PLATlNA 

de tôda espécie, ao preço 
mai.s atio da praça; com
pra-ee. 00flsaitem nossos 
preços. Rua 16 de 'N<tvem
brQ, 1$3, 2,-0 al'l.dai', sala 

IZS,-S~ Paulo 

(Co11clusão da 1.a pág,) 

Ãs 16 horas, realizou-se a 
procissão eucaristiq. de encer
ramonto, tenclo a frente o Til~o 
de Guerra loc~1l segul-ndo:_so-lhe 
os aluuo!Vdas escolas da ci
dade, Juventude Operária Ca
tólica, Juv-entutl.e lilstndantina 
Cat61ica, Filhas tle Maria des
ta Capital, da ci<lade, e de lo
caUrla<les -próximas, além d-e 
muitas otltras represpntações. 

Ao f.fndar a cerimônia, usou 
da pala.w.a _o llh:mo. e Revmo. 

Sr. D. José Gaspar de Afonse
ca e SU,va que, em brilhante 
oração, afirmou ser aquela em. 
polgo.nte cerimônia, em tnenc,r 
escala, o quo deverá. São Pau
lo realizar em Setembro do 
ano viudo1uo. · 

enca1·regado pelo sr. Arcebis- de Lourdes. 
po da p1·oimraçii.o o ornamen
tação da Praça do Cruzeiro, 10. 
cal onde sor.â lauQada, hoje, a 
pedra. fuudameutal da Cate, * 

Finàlizando, Sua Excia. dral. 
Revnrn. convidou a Diocese pa- Por ocasião do lauçam~nl:t> 
ra o Cou-gresso Eucaríi;;tfoo Na- da pedra fundamental, falará 
clonai do ano prõxlmó, antes 
ele evocar as melhores ben- o Revmo. P.e. Ponciano Sten-
çãos de Deus para aquela Dio- zel dos Sl\ntos, do Clero gau. 
cese. cho. 

, __ 

AS CONFERflNCTAS DA PlU• 
l\iF.JIRA SEMANA :e.B.õ

CA TEDnAI. . 

ll'oci este o programa das con, 
fe.rên-Oias: 

Dia 1, falou o Padre Otlan• 
do Machado, sôbre o tema: 
"A Catedr.a.l, mon\Unento de 
&'.\''· 

Dfa 2 - o Dr. Manu:el T-&i· 

U::R E .PROPAGA& O 

,. LEGIONA.RIO" .... 
e DEVE&· DE 'l:OD09 

os CAT6LlCOS 

:!:eira de Sales abordou o t.• 
ma~ "A Clat~ !Potl\Uaento 
de brasllidaâe", · ' · 

Dht 3, o Dr. L<t0lo J-o~ do11 
Santos falott ~abre ".u Cat.0-
dl'a.is na história ... 

Dia 4, o Dr. Liueoln Contf. 
nentino falou Sôbre "A Cato. 
dra1, e!iplendor de ttrbanismo". 

Dia li, o 1i're.i Pedro Sínzlg, 
~ôb.re "A arte e a liturgia :eo 
1>roJet1> Bolztiléister". 

Dia. 6, o historiador Abílio 
Bàrteto, sôbre · o tema "Da. er
.mida de Curral del Rei à Ca. 
tedra1 de Beao &ri~". 



/ 
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I estamento espiritual ~.~ eaw f ranciscu ~e &impus Barre10, ffispo Ue e• 
. ' 

·Jntegra do testamento de 
\ 

Dom 
~ 

"·Jesns, Ma.na, Jos&. 

Em nome da Santíssima Trin
dade, Padre, Filho, Espúito San
to, eu. Francisco de C11,mpos 
:Bar'l'eto. por mercê de Diius e da 

dessa Igreja, mãe bendita, que 
divinamente continua no mundo 
o apostolado de salvar as rumas 
que recebeu do Divino Mestre, 

. esse infalivel Fundador. · 

que at se I vê das bençãos e da 
visivcl prot.eção e assistência de 
Nossa Senhora das Lágrimas so
bre e-ssa gioriosa instituição, que 
já é uma. honra da Igreja, vem· 

da Diocese de Pelotas, como de nascidos quasi todos do orgulho. me· a'tlXffiOU, · bem mnece unia 
Campinas, d.ioceses que me foram humano, nito pode contentar a ·:gi:am1e :recompen.stl, D.O oéU, g llUO 
confiadas pela Santa Sé. todos os paladares. · muito lhe à.:eejo. · 

Procurei sempre dar o exem- Confesso aquí que nãó· sinto em Este é o mea te:&ta.mento eapi• 

· Santa Sé Apostólica, Bispo de 
campinas, quer9_ aqni entregar ao 
P..evmo. Mon.s. Luiz Gon2aga de 
.Mottra., DD. Vigário ~ra.l d~ 
jlle&P.;3, Dio~; . as' :mi.nflas. decla
xações, como · sendo as últim&s de 
minha. ,-ontade ao deixar esta vi
.i.a, QtJe .i. bondade de Deus me 
.ieu. 

Quero aqui ai.neta. declarar que 
como cristão, como sacerdote e 
como Bispo, sempre me esforcei 
em bem cumprir o meu dever 
para com':.. Igreja e a santa Sé 
Apo.stóliaa, à qual aqui renovo tà~ 
ã.a a minha adesão, filial e íncon
díc~nal sub.missão. Procurei sem
pr-, gtistaJ: o melhor de minhas 
energias no cumprimento de meus 
deveres sacerdotais e episcopais, 
não tendo mesmo em conta nem 

bem. demonstrar a confirmação 
de que não tenho palavras, nem 
obra, nem coração, para suficien
temente agradecer e pagar à Nos
sa Mãe a, riqueza, tuão quanto 
dela tenho recebido. Q--.i.em me 
dera d9 cél.1. v~ crescer na terra, 
o número dos filhos de Maria, 
do.<; seu.'> devotos e fieis imitado
res de sua.s gloriosas virtudes. -
Que o reinado de Maria. venha 
a todos os corações de boa von-

plo de amor à oração e ao tra- meu cora,çoo sacer-dotal nenhum rltti.aa, é o resumo do que Y-itl. na 
balho, para que o mesmo pudes- agastamento, nenhum ressenti- Jlllilma alma. 40mo refleKo déssea 
se esperar dos meus padres. ·mento para quem quer que seja,: ·-íantos anos ele um ~térk> .Íá, 

Emb,ora queir.a alguem censu- É cerw que cruzes, persegui- bem longo e bem traba3hoso, péio 
rar-me por alguma medida to- çõe~, calúnias, etc., etc., não me que a.cima de tudo, con&iderando 
mada com algum paüre, devo de- faltaram na minha Vida, bast,a:il.- -bem a minha. nülixia.àe na rea'." 
clam:r 'que antes do mais e aci~ te agitada; entretante, perdoan- UZação de tão grandes., obras q~ 
ma de tudo coloquei os interes~ do a todOs que, de certo por não ái ficam, ê ~:ln toda sinceridade 
ses das alm.a.'l e do próprio clero. conhecerem as minhas retas in- e verdade; que âc:l.Uf Proclabló o 
Uma só vez em 30 anos d.e epis- tenções, assim me trataram. con- quanto sou devedor à mlsericé1·~ 
copado retirei o uso de ordens fesso ainda wna vez que irei ao lii& d.e Jésus Crucificatlo e à pro
a. um sacerdote diocesano, o qual, Tribunal de Deus sem desejar teção de Nossa ~nhora por tudo 
entretanto, corrigindo logo aua mal a n!nguem, antes a toc;lo.s qua.nto, como simples instrumen

A misericórdia divina, antes do 
mais, 4uero de~· o meu eterno 
reconhecimento · por me 11'1,ver 
feito m,,.scer na Sant,a Igreja ca
tólica Apostólica Romana. e de 
pais, que souberam ser tanto pe
!l.as Virtudes que praticaram, como 
pelo ensinamento que deram aos 
filhos. A esses paú., Joaquim Bar
reto e Gertrudes Leopoldina Bar
reto, pie~ooos e tementes a Deus, 
honr.a.dos, no seu trabalho e pen
sando no futuro dos filqos, a eles 
devo certamente a primeira edu
cação religiosa que ti:Ve, como 
fonte da futura vocação sacei·
dotal, que recebí e abracei. 

As suas orações e o seu ·.amor 
a Deus e fidelidade à Igreja me-
1,eceràm. c.ertamente ter um filho 
:mcerdote e que uni dia servMa 
a grandes desígnios de sua Proo
vidência. • 

OxaJ.ã. muitos pais de boje, pu- · 
dessem, com um passo atraz, 
imitar as virtudes de meus pais 
e como estes ocieatar e educar 

. ós seus 'lilhos, pa.ra que estes não 
se dei.-.em arrastar nesse tw-bi
lhão de paixões e seduções que 
o muruio iiwidmsamente lhes ar
ma para lhes arrancar a fé ca
tólica, a wií.ca capaz de salvar 
:!l,.'3 almas, e dar remédio a todos 
es:<es males que afligem a soch!
~ atuai. \ 

· Oll! qae ning)lem se iluda su
pondo -a falêneia. da fill.'Ça d.a 
~ia ~tólitla. 

MtlitTo eu seguro do seu triim
fo, mesmo deante de tantas apos
ta.~ias e de t/á>nta per..seguição con- ·, 
tr-a a Igreja e sea.s . Mmistros. 

A Igreja é obra divina e ciiada 1 

}:)ara out.nl. obra divina.: a humaui
daoo; PQnSSO é infaliwl em sua 
:f!naib:lade, hã ~ vencer, embora 
lutando até os últhnos aleRto,5 
do mundo. 

como é consolador a quem tem 
fé, poder dizei· que sua maiol· 
felicidade neste mundo é nascer, 
viver e morrer no seio da Igreja 
Cat-óllca, ~ Igrejp. sempre 
.:ombat:ida e nunca vencida, por
i1ue Ela sáiu do COraçii.o de Jesus 
tlrucfficado, cujo amor pelos ho
iinelll:: o levcin aó ex-cesso de todas 
ws torturas e ~ d.e sua 

o·-Ca;Dl¼t,50, nem as :fadigas, nem I tade, como preparação ao reina- falta, !oi reintegrado no seu ofí-1 que não me compree_ nde1·am, <te 
as preocupações com a saude, o do de Jesus, a garantia de sal- cio. coração lhes nerdôo. 
que muito agradeço a Deus, co- vação eterna. E p,a,ra demons- Isso significa que sempre por I E si assim julgo-me não ter mi
mo uma g·raça particular, com que trar que tenho conciêncía de que meios suasórios p1·ocurei dirigir migos, talvez não possa dizer 0 
doou o meu zelo pelo bem da tudo na minha vida devo a :tf os- e ensinar os meus padres, e_spe- mesmo de todos pari comigo. 
Igrejo, e dus almas. sa. Senhora, afirmando a minha cl.almente os meu~ pá;ocos, que Dlz-me a conciência que nun-

Peço a Deus tal suceda tam- mínima parte de simples coope- em geral todos sao n1erecedorés . . . · / ca procedi em minha vida com 
bem :i, todos os queridos elettoo ra-dor nas grandes o!Jrns de nú- aos meus agra.decID:entos pelaj !l propósito de P_ rovocar animo
da Senhor para assim t.raba-lha- nha. vida., quero CQmo tal, desa· viva e zelosa cOQperaçao que sem- sldades, mas sempre com O pro
rem em sua pt·eciosa vinha. parecer, pa,ra que tudo quanto de pr~ me prestaram du:ante o meu pósito de defender os direitos de 

P~ e Marte. 

ConfeSS!) a1:1iú que no meu já 'bom-me. foi dado realizar no ~eu ep.1.~copado. Sou aqui m~ito gra- Deus e da Igreja. Se entretan
longo mimstér.io.sftCerdotal e epi.E- ~nlnisténo, pai-a llonra da I~~e- to u. todos el:s, tendo a _frente to com isso desgostei alguem que,i,
copal mtúte empreen<lf a bem dll )a e da ~nlia querida Pátria, os nossos m~ito dignos Vigã.rios l ram me perd_ oar, aceit,a,ncto a mi
Igreja e das t1,lmw., e :.eria in- ~ veja urucainente _Nossa Senho• ~er,a.is, 0 Reiter_ ? diretor espi- nha declarnção de sempre ter 

.ll: l)Q1iaso que aqui proteãlto co- justo se não declarasse o muito 1ª que, em Sllll. carldade, se füg- :ritual do seminano, 0 1'.osso es- prncedido com a vontade de acer
m.o ~ \!Jli.e.r e ~ no seio que devo '1e i·econ!wclmento à uou qlhar para a ~ vonta~ forçado Secretário do Bispado e j' tar para o bem ger I A . . 

sensi>rel proteção de Nossa Senho- de seu f111l servo, ai1m ~ mais demais auxiliares da Cária. Dio-: quero mal, a ni11:~m ~:= 
l'll, que stlllll)l'e assh.--tiu e guiou uma ~ oo.m esMS obras de- oosamt. Nossa Senhora os guar- desedifical' com o meu ro di-
08 passos Ele mmba vida espe- monstrar quanto ama os homens de sempre e os guie para conti- mento e com a m!~ J ce _ 
cla.lmente sacerdotal e episcopal. e quanto quer a conversão dos I nuarem a trabalhar no reinado de pre · às claras no cm: ~:n~ 

POr gatidão sou obrigado a pecadores. Oh! .como m~n-o fe. Jesus cristo em nossa tel'Fa. e.-..:ato d me de P 
con!tll!Sa.l.' que tudo quanto i<ieei ~ nas braQO,S de minha Mãe, Nos- Si me venho rentmdo bem com e us veres. 

Se h .. ~ T.,........... O meu maior desejo é que to-
no meu ministério, consegui rca- sa n ora ..... s ~· ., .. as, con- o meu clero em geral, deve-se is- · · · dos os amigos e tambem os "'"" 
lixar e ver os meus ótimos fruto,i;, venci.do do grande destino que so naturalmente à sua formação ,,-~ se julgaram meus inimigos, que 
e is.so tanto nas paróquias como esse titulo vai ter na históri,e, da no Seminár.io, formação que se 

1 

toei-Os bem purificados· nas lásri-
pá,roco, como nas dioceses que Igreja, cooperando com ela. na processa sob minhas vistas e pre- mas ele Maria, pelos méritos do 
pt'ffldi, como seu Prelado. pr-00lamação de mais .uma. glorio~ parada pelos dignos cooperadores Sangue de Jesus, um dia nos en

Aí estão as obllall em plena flo- sa afirmação - Nessa Senllora aos· quais são entreguell os semi- contremós felizes no céu. 
racênda pa;r,a. atestarem o que .,como :Mecüaneira de todAs as narlstas. 

.. cllge. graQaS. Te1·h1. aqui um capitulo a àedi-
D&i os meus agradecimentos aos car ao cai·f3siJnQ !Rstiwto das 

{ 

F;: que essa declaração sil'Va. Com a alma saccerdetal agra- zelosos sacerootes que ne.stes 20 Missionári.as de Jesus CJ.'Uclficado; 
_ , não para minha vaJJg?õria, cousa. decida a tão boe. Mãe por tUdo e mais anos vêm trab!Wlhando f 

S 
~-.,, ,! que 8etnpre e.embati, mas sim ·t ~ undador, porem, dessa pia 

~..t: . quant0 de sua maternAl pr~teção co~o rei ores, dll'etores espiri- COngregação, em i11sinunento à 
-v1 peç · para ~ g.lÓl'le. de- quem, por dispo- 1m bend I tua.JS e professores dos meus ca- parte, dl;áxamos-lhes as últimas re-
-~ siçjio divina., sempre abençoou v rece o, foi que, por um I min . . . . 

. 
· · mmb.a;. imclativas e os meus tm- piedoso voto procurei cliltivat· na I i·os se aristas, que neles vêm comendações; porisso aqui que-

., . . bwhos, a -de Mie de Deus ,.A "M"""'~ ...,. Senh enconQ-ando wna. garantia ele um ro simplesmente proclaiilar os ~MOOCl.0/ l)t __. ..,.,rra,,. a. ...... .....,.. a. .• ,ossa ora, real e pl'oveitoiw saa!1'dóoio. beles sentim~os de verdadeà'a 
/tOVt<O/ ur J'A e tamlaem J:llialia. M.ãe, Nossa Se- : preganüo sempr.e e por toda par-· Para 08 fWs em gera.Í,, quer fratemid&de que 1Jtmpre reinou 

. · 0(. tv«..j"'4 \ .aholr&. . . . te as suas glój;ja.s, aa su,as viltu-, como nâroco ou oomo Bispo, ã1z.. entre os meus ilmlos d.e sal'liUll 
~,. E l;i<,an ta4as AS ob:ras oo meu-1 r aos qu;a,is sGU mmio it&tx> peJa 

"""'-H.lt..Ull·r11' 'IIU\· ~ ~ de mais de 40 a.nes, des e O 
S&U- poder. . me a. aoru:lência. que fües pre- ·conaic1era-ção,. que sempre me df8.. 

· tíànto cl6Vo a esta materllal<pro- OD.lá todos os }la-dres, todes- poreionei tude quanto de bem pe%JBIU'atn. De modD particwar 

~.HOHORt 0llftOS IIIICIORC$ 
l...»con ~ NtÇOt·~ .. 

al«ÃOOE.VAUJO 
MIA" ~~-MQ. 4tt7 ,~...-A 
,- . _111...rM.i!il-U~~ 

~ de Msa-ia Santissima., o IPl,.e. es Prelaclo.s oo111~dam não. aó me fel :pessiv8l fazer como in.spi• quero aqui agmdeeer a m!mia 
~ &mão f.b &mnde e pr~.làen-· 0 seu dever dé pl1e&ar O nmie.iro irmã, Lutiovina Barreto Ladeira, 
:i:llal ~ em minha, vi- de Ma;ria., mas u va.nta.gen&, e. rqiio que dma ser truto de msu:-
d&, ...,.,. foi a. :r, • ..,..,.,,.,_ do Ias.. graç:im adv.\lldas- da wna.. prQfunda l!e'.to sacerdotal. a sua preciOII& cea,pmbie de ia~ ._., ._....,....., ..- toâ anos, toman&> sobre a! a. cll-
tatp d8a Mls$1Qná:rias de Jflla- devcgão e de um eincero amoir'll QUem govema. e quer ,ova- re;ão 1niema e JDl1otelill de mi-
~ · , :Nesaa. Senla;om. ·nar aom reiidao De3ée Dl'l1Qdo cl8 Dha casa, Pela aua ~. 

O Q'IJa a:f.. &e- dlliem:OloG a meu Aqai qllm> deixar mn& pa1aWa b.ole, ~ pefal m&is OOD- pe1ss suas penas e pe~ despren-
-. ar· 111:r;.,.._ .--. w:tl:rSá .. a~------'11ftii\1tf:l e .-.... .. -~• _._ _____ ._ 

to, nas par~ai.as que _dirigi e nas 
Dioceseg que governei, reali:.i,
r.am eles por meu intermédio. P_or 
J.sso toda honra e glória, sejam 
dadas a. Jesus e a Maria, que sem
pre gUiar.am os meus passos na 
vida. 
J E depois desse testamento es
piritual, devo falar da riqueza 
material ,que sempre me atri
buíram! É verdade que algu~a 
cousa. recebí por heranç,a de meus 
honrados pais; essa porção, po
rem, há muitos anos atraz,. divi
didas em duas partes, uma dis
tribuí com os meus irmãos, e 
outra dei a várias obras de cari
d.ade da. própria Diocese de Cam
pinas. Tanto em Pelotas como 
em Campinas, tudo quanto rece
bi dos meus legítimos emolumen• 
tos empreguei em favor das ne
cessidades . das mesmas Dioceses. ·. 

Porisso posso .e devo declarai' 
aqui que em matéría de dinheiro 
não deixo nada, porque não t,e. 
nho i:µtda a deixar .e assim eva
porãm-se os milhões que me atri
buíram aqueles que não com
preendem a vida de bom sacer
dote e de um Bispo cumpridor de 
seus de,veres e confiante na Pro
vidência. 

Repito aquí: tudo quanto ro
brou do necessário às minhas 
de~pesas, dei às obras da diocese 
e aos pobres. · 

Ficam aí somente algnns ob- . 
jetos de meu uso e cujos donos, 
após a minha morte, já foram 
designados. No Palácio Ep!sco
pal, a minha irmã Ludovi!UI. sa
berá dizer o que é do meu uso 
pessoal e o q1,1e pertence à dio
cese, como sejam os meus mó
veis e outros utensílios que lhes 
são próprios porque e para ele 
ea os comprei e destinei. 

Terminando essas considera
ções acima resta-me pedir perdão 
a Deus Noss9 Senhor, se porven
tura não cumprí os deveres de 
meu estado, como foi sempre o 
meu desejo. Que os merecimen
t~· d.e Nossa. Senhor.a das Lágri• 
mas consumam os defeitos d~ 
minha. vida e possam, diante de, 
Deus, santificar e dar maior va
Jor a todos os atos de meu não 
curto ministério saceràotaJ e el)i.i~ 
copa], 

E que os coraçeíes caridosos não 
se esqueçam de me ofereoer mtv-. 
sas e piedosas ora9l5e11, eonto . com 
essa caridade. 

Qua.nto aos homens, não mo 
diz a conciêncla que os tenha al
gwna vea prejudicado ou nutrido 
sentimentos menos dignos. Nada 
fiz que verdAdeiramente provo
~ inimigos, entretanto, si in• 
v.Gluta.riamellte alguma vez, Sém 
o ~. os desedifiquei, a tocloa, 
~. peço me perdoem, não 
atl'lbulndo à Igreja, nem a outrem 
a imperfeição de meus próprios 
atos. Como herdelNls de uma gló
ria eterna, espero que todos JX»
ll&DlOI no céu v!wr por ioda, 111 
Etemlda4e. . 

Jt a feJSoidade que 11JU11ml01t0 • 
que tambem cillejo a todos, me.· 
mo aos que entmde.ram não llOI 
Rem meus filhot ~is, D1111 
JDA!US amii(t& 

-r.uo UBim terminado & de
~ de minha Voatade ..... 
16 - ef& aoolb. par :Deas • 
~-porllclla,~ 
dM l'Aarifflu,' 

CAmpSnaa, 8 de Abril de 19H. 
t ~ lSSir,Q .. ...... ~. 



São Francisco de i::,â1es com
!)ara a Igreja CatóllclÍ, a certos 
rochedos de que falavà a mitolo
eia, os quais tanto mais cresciam 
quanto mais se avolumavam as 
vagas que os batiam, A Igreja 
cresce até na adversidade. Os 
herejes, pelo contrário, quanto 
mais procuram crescer, tanto me
xiores parecem. 

Assistimos hoje a uma. perti
nacísslma ofensiva dos espíritas 
e protestantes contr,a o Catoli
cismo. E, enquanto por toda a 
parte se fundam "igrejas" pro
wstantes, estas, mostrando bem 
~li> origem puramente humana, 
~ . que certamente não entrou o 
~õ ,.' de Deus, deixam entrever 
toda· a sua ridícuía fraqueza. 

A 3 deste mês, publicou o 
"Diário Oficial" um extrato dos 
estatutos de uma "segunda Igre
ja Presbiteriana de Sorocaba ". 
:Oos estatutos, para regozijo d~ 
nQS.$os · leitores, public:i.mos a 
cláusula hilariante· que &,gue: -

"No caso de cisma ou cisão os 
bens da Igreja ficam pertencen
do à parte fiel à Igreja Presbi
teriana do Brasil: e sendo total 
o cisma reverterão os bens à re
ferida. Igreja. Cristã Presbiteria
rui. do Brasil." 

É com esta confiança em sua 
própria obra, que esses pescado
res lançam suas rêdes .• • 

• 
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Ano XV. Diretor: 
PLINIO CORR~A DE OLIVEIRA 

S. PAULO, 14 DE SETEMBRO DE 1941 

. , 
Diretor-Gerente: 

FRANCISCO MONTE;IRO MACHADO 1 Num • 

tNCfRRA-Sf HOJE O 1.D COHGRESSfl Falsas not!clas da Alema.11-ha: 

EU&AftlSTICO DA ICESE DE CAfflJIIIA A!~ .. ~,~~ .. b~-1!.~t:,r!.~~~- ~M~~!!?!! ,1. 
Após uma semana de triunfo 

do SS. SacramentQ 

cidos os horizontes da Europa. A dem ao seu ministério com plena gwn alemão ingressasse nu~., 
guen-a semeia morte e desol,açiio liberdade." Termina aquí o .co- Ordem Religiosa. 
por todos os lados e ameaça ruir mentarista. Agora :façamos as .Damos O texto de outra_ trai.ui~: 
fragorosa.mente os alicerces da- seguintes observações: 1.0 

- este missão da Rádio Vatícana.: 
quela. milenar civilização. A con- escritor não parece dar-se conta , "Os ministros do Trabalho, de 
fusão reinante é indescritivel, e a que Berlim n~ tem Arcebispo, 

Encerra-se ·hoje o Primeiro sio e Agostinho Callurato, Pe. sombra da fome e d.a peste já e sim wn Bispo; 2_0 - 0 Bispo Cultos, e o lugar-tenente de, 
Congresso Eucarístico da Dio-/ Nelson Norberto de Souza Fuherer se reuniram .a-fim-u.e bate às portas do continente, per- ~e Berlim nunca esteve no cam-
cese de Cafelandia, que desde Vieira, e outros sacerdote·s, re- turbando as conciência.s dos eu- po de concentração de Oraruen~ discutir o assunto e assegurar for-
domingo passado se realiza na presentantes do Sr. Interven- ;i:opeus com visões apavorantes de J:>urgci, em sua Diocese, nem em ças· suficientes para os trabal!10"' 
cidade de Araçatuba. tor Federal e outras autorida- um futuro incerto. A guen-a quí- qualquer outro · campo de con-. ~uais, tendo chegado a um 

Para assistir às cerimônias d.és. · acordo sôbre \IIIl regulamento ou& 
ffiÍCa, instrumento deshUmanO centraÇãO, . "ll~_--'- o=· y·ianr o= toda n. ,._,jP-dO Congresso seguiu para Seguiu tambem em compa- á é ti .,. ........ ...... ..,_, ~ .. "°' - · mas que nos nossos dia.s j d,.a Em o. raru .. 'enbn=o. ha_vi.a., em nh o aqueia cidade, quinta-feira úl- Zbb.ia de S. Excia. Revma. o · ... ,. ma a: .1. ) não é desejavel <,;i.Ko> como recw-so imprescindível, :i:ua,~ .setembro. de ·l~O, 320 sacerdotes tima, em composição especial representante desta folha. homens ·capazes para o traba;i,ç, 

da Sorocabana, o Exmo. e Vários trens especiais foram rece desenc.adear-se noo campos e outros clérigQs; :uacta menos abracem a vida do· cli'<UBtro oü 
donde foram expulsas as hostes que 83 deles haviam morrido nos Revmo. Sr. • .., Arcebispo Metro- organizados afim de con<luzir a vida religiosa, apa:rtand0-~8 . napoleónicas pe1o inyeroo trai- quatro meses precede. ntes. , 

politario. os romeiros que seguiram para ir · desta maneira das demais ,,,t,., 
çoe o, Um\ dos pontos aprdMn•n-''os Os dias 12 e 13 foram decla- Araçatuba, para assistirem as, = """" vidades. 2.0 ) Qualquer pessoa que 

rados feriados escolares no Mu- cerimônias finais do Congres- A humanid3.lie sofre, e chora as em sua exposição demonstra a haja firmado um contrato de üa-
so consequências de seus erros. E posição atual dos religiosos da ' · nicípio de Ara!;atuba, e para , . balho e queir,a resciodi .. 10 p:irn_ 

nos compartimentos das casas Alemanha. Vós deveis recordar maior brilho das ce.rimõuias e As' cerimônias d.o Primeiro se dedicar à vida religiosa, sc,rú ainda não .atingidos pela ffu·ia que h~ pcuoo comentavamos o facilidade às inúmeras pessoas Congresso Eucarístico da Dio- , advertido pela Diretoria do '.lr:i-inexoravcl elos obuzes, as- mulhe- ·decreto. assinado pelo ministro do que para lá se dirigiram foi cese de Cafelandia têm decor- balho lócal, de que não pode r::-m res pedem a Deus em preces sin- Trabalho est,abeiecendo · que os 
concedido um desconto de 75% rido no maior entusiasmo obe- ceras que apresse O fim desté r~o romper seu contrato, :>.ºJ 
nas passagens da li: F'. Som- decendo ao programa já donhe- pa5tulantes das congregàções re- Si algum cidadão romper ,;eu 

b · conflito que sufoca os povos e lfgi~on~, tanto masculinas com· o 
ca ana. cido dos nossos leitores, e com a a a 08 se t· ento d fra•-- """" contrato de trabalho pelo motivo 

. P g n un s e """' - femininas, devem antes fazer, Numerosos sacerdotes com- enorme assistência que exce- nid d Par tod :cit.ado, com o consentime11to do a e. ece que as as durante um ano., as tarefas = 0 -

pa.receram ao Congresso Eu- deu a expectativa, pois foi nu- energias hum.a as est-0 elhpe ~- seu patrão, deve ser obrigadc a 
n a . - nuais na '' Fren,te__ do Trabalho". carístico da diocese de Cafe- 1 merosfssimo o comparecimen- nhadas em .ala.strar ainda µia!s . continuar suas funções; contudo, 

Jandia, bem como quasi todo o to de fiéis de to'das as cidades os maleffci~ da guerra ..• Ainda Deve-se perdoar nossa insls- si, apesar disso, anular de fato 
episcopado da· Província de vizinhas, devendo ainda hoje tência sôbre este ponto. Com o contrato, a Diretoria do Trn-
São Paulo. chegarém àquela cidade várias persiste, porém, mesmo dentro efeito, em um diário católico que balho designar-lhe-á outro po.sto . 

rol · do mar de sangue que afoga ,a ·.se·guramente· "01;· l1'do por alguns O · ~~m companhia rlo F.:xmo. P, narias. ,, 4. ) Este decreto deve S('.r aiJli-
ReYmo. Sr. Arcebispo segui- Hoje, assim, terão exlraor- Europaée ameaça eStender-se até de nossos ouvintes, obtivemos es- c..'l.do tambem aos filhos e filiu, 

S , . M Am ricas, uma força podera- ta surpreende.nte informaça-o·. d t -ram s. .I<Jxcias. Revmas. os dimírio brilho as cerimônias do t d d há t 1 · e pa roes, que no desemper,ho 
S · saque ar e ou ce o· de r un- "As ordens r·ellgi~0 ~ na Alema-rs. D. Frei Luiz Maria de Dia do Triunfo Eucarístico. """"" de suas ocupações dependam df., 
S . fat, e levará ,a todos os corações nha·. círculos au·tor•~A"os' de Ber-

antana; Bispo de Botucatú e À meia noite de sábado pa.ra a paz por que tanto anseiam -... - seus próprios pais. 
D. Francisco Borja do Amaral domingo, após a grande mar- aqueles que foram arrastados na lim desmentiram falsas informa- Antes de deixar este assunto 
Bispo -de Lorena, os Revmos. cha "aux flambeaux" de 

0

ho- torrente politica que os Ievóu à ções ·acerca .de.: um· decreto que parece-nos oportuno notar que 0 

Srs. Mons. Manuel Pedro da mens e moços, e c~nfissões, contenda.- .1bornaria obl'.igatória. a: permis- mencionado "Profel;l.sor de Eis-
Cunha Cintrn, reitor do Ser.1i- realiza-se a comunhão,_ geral são prévia do .Éstadq pa,r,a. qual- tória' ;Ecl/esi:ástica" em .. ,Breshu 

•:1. 

Cresce, na França, o movimen
to de hostilidade ao governo de 
Vichí. Na semana passada, no
ticiou-se que um venerando ma
gistrado, o juiz Didier, de 62 anos 
de idade, recusou publicamente a 
prestar jUramento de fidelidade 
ao velho Marechal Pétain. O 
protesto do magistni,do foi pu
blico, e a notícia nos informa 
ijllfl um verdadeiro "frlsson" de 
entu.siasmo percorreu toda a sala 
de audiências em que o fato 

nário Central do Ipir::mga, dos mesmos. . a· f A. Igreja Católica trabalha; e's- quer ·cidadão que :quisesse ingi:es- tem continuamente pi.vcw:~1cto 
Mons Ramon O,.-t· y· ., · orça-se, ·sacrifica-se pe1'1: cessa- , 00"··.em· ···-~·~.,-·-~li.i .;, __ ,·_ . , . · ' ~ iz, ig.,.po Pela manhã far-se-;,í;, a recép-. íl2.cda.. .ikt . __ ,.,. ,-nvv1 · ., -~im ,_..__ - . ·il_ d, .... ·.- ,a;;_ · -. ''= _té ó1i_C9k, ,,; ~,,v-.-""il!!Oii ..,_ • 1r bê 
Ge[al ... <Ie.t~~!)~~é .. ,~~..Joií.Q-. ·ção+ã·s--2·d~t~~/ii,,m-''ifflt'.ràt -~~~!t~=-~=;e-; "râ'éiió~~cla1 · á emtt·'' ãf1tmá' (lue No o:O~ass.a.do fez um co- 'J •.. ,._,, -~e....- - --ocorreu.-:,.~ - .,,,. 

(Conclue na 2." pa.g,) -
Azevedo, Vigáno de ~mdamo- Dioceses, e Paróquias. Ia ganância dos vencedoi·es. E são. as mesma,!; Qrdens Religlo- municado sôbre as condições cta 
nhangaba, Cônegos ,Joao Pavé- ÀS 10 horas o Exmo. e até contra ela se projetam ·a,s po- sas que não têm interesse em Igreja na Polônia, assegurando 

Revmo. Sr. Arcebispo Metro- tências do ;nal, mo1estando,.a a .aceitar posttilantes que não, t,e. que a. vida religiosa cont.irtu:::va 

Fechadà pelos alemães ,a mais 
antiga catfµlral polonesa 

politimo celebrará a solene todo O custo. \ . nham cumpridl) seus deveres com sem impecllhos e que as a1;.c,G-
Pontifi4tl, falando ao J<Jvan- Mas a Igreja de Cristo, guiada o Estado. · ridades ,alemãs tomavam grande 

gelho S. Excia. Revma., o Sr. pelo . Sumo Pontífice, caminha Isto aparte, não hâ nada que ínterêsse por ela. Esta .!nforma-
Blspo de Botucatú. intangivel às investidas dos seus Impeça a qualquer alemão que ção foi desmentida pela R:!:dio 

Continuam chegundo notí
cias sõbre fechamento de igre. 
jas e templos na Polônia. lHti0 

mamente as autoridades ale
mãs d-e ocupagão fecharam a 
antiga e famosa catedral em 
Oniezno, perto de Poznan, na 
Polónia ocidental, alegando 
que a catedral estava a ponto 
de ruir. 

Essa Catedral Arquidiocesa
na é um edifício de pedra, 
construido no sécul9. XII, sô
bre uma rocha V'iva, secula.r, e 
porta-~to nã-o apresenta pe1·igo 
algum, :1lJ ela consid:era.da por 
toda a nação polonesa um 

grande santuário, pois nela se 
acham as relíquias de S. Adal
berto, primeiro martir polonês, 
trucidado pelos prussianos pa
gãos, quando os evangelizava. 
Um enorme relicário de JJ,rata 
está colocado no meio dessa 
magnifica Catedral dentro de 
um suntuoso mausoleu de már
more. 

Esse ato arbitrário das auto. 
ridades Ocupantes, prOVOCO\l 
uma enorme ind-ignação não sõ
Il).ente dos fiéis da' arquidioce
se de Gnlezno, mas tambem de 
toda à Polonia católica. 

A Concentração Mariana, em 
homenagem ao Episcopado, te· 
rá lugar às 14 horas, e a se
guir, às 16· ,horas, realiza-se a 
grande procissão Euêarfstica 
triunfal de encerramento do 
Congresso,' que percorrerá. as 
principais ruas de ,Araçatuba, 
até o alta.r monumento, de 43 
metros de extensão e 7 metros 
d€ largura, onde se realiz.aram 
todas as sessões magnas do 
Congresso, e do qual, após f,a.• 

, zer uma alocução, S. Excia. 
Revma., o Sr. D. José Gaspar 
de A!onseca e Silva, dará a 
benção final do Congresso. 

'ªE' na negação do Decado aue trans• 
r,arece a solidariedade de todos 

·os. erros co~tems,or&neos'J 
Afirma o Arcebispo de Chicago no 9.o Congresso 

Eucarístico · Norte-Americano 

inimigos, e continíi.a, como sem- esteja realmente bem íntenciona- Vaticana em fins de Outub.ro.' 
pre, a realizar a. sua ml&ão ç!e do ern entrar numa ordem reli- Um folheto trazendo esta. cowu..; 
paz e cie amor. · glosa". E fica por aqui .a. rádio nicação era ampla.mente dlstü~ 

A particular insistência na 'di- alemã. A dificuldade que o a.s- buido em Roma. O "Osserva.tor-s 
fusão de notícias . tendentes a sunto nos apresenta é que, quan- Romano", em sua edição de 12 
criar . confusão sôbre a verdadei- do se publicou esta mensagem, se de dezembro, publicou um d"s

pôs em vigor ao mésmo tempo mentido de tal documento. T:?.m
ra situ,ação da Igreja Católica na um dec~eto que poder'A sem exa- be • ..... m a emissora Vaticana é,ºV-ti 
Alemanha, tem obrigado a Esta- gero definir-se como uma. me- t· 
ção de Rádio Vaticana a insistir mo ivo para. criticá-lo". 
em seus ,esclarecimentos detalha-
dos sôbre este assunto. 

Transcrevemos agora o texto 
da transmissão realizada para os 
católicos de língua inglesa, ha 
algum tempo, com a finalidade 
de po1· os pontos nos i i quanto 
às declarações do dr. Krawceck, 
um pretenso sacerdote professor 
de História Ecle11iástica em Bres
lau, que em varias p,a.ises por on
de tem viajado a so1do dos na
zi.stas, tem feito as mais falsas 
declaraçl',es: 

A Rádio Vatfcanà a servi~~ 
das fa111ilias dos soldad('.}~, 

A Igreja, pela voz do glorioso mentos de prisioneiros nos calll~ 
Pontffloe reinante, envidou todos pos de ooncentração. 
os seus e.sforços, a-fim-de eVitar 
a. guen-a atual, não sendo porem 
ouvida, porque interesses orien
tados pelo egoismo e orgulho de 
ambiciosos chefes de Estado ini.: 
pediram-nos de a~nder aos ape-

"A. imprensa de certos ~ los da j1.18tiça, clamando pela. VOlil 

se tem estendido em comentá.- de Pio XII, que QWnprindo o seu 
rios sôbre as extemporâneas de- dever de Pastor, !fe Condutor de 
cl.arações do dr. Krawceck. Um Almas para Cristo, !lembrou ve
periód!co, tirando conclusões des- zes muitas aos Est,ado.s em gueRII, 

A nega;(;ão do pecado é a cau-, ral oriunda do melo, de conven- dora, em prlme,iro lugar os ho- sas declarações, faz a seguinte os deveres impostos pelo Dirett.o 
sa fundamental dos males e ções, de hereditar!eclade, mas roens devem enfrentar o fato afirmação: "Depois de ouvir as e baseados na. caridade Cristã. 
das catâllüofes que assolam o se esforçam por retirar do vo- horrendo do pecado''• Jn!OJ"ma-ções cio dr. Krawceck, já Milhares de soldados encontra.-

Procurando suavizar a sorte 
destes -bravos e prisioneiros, e ao 
mesmo tempo levar um consolo 
à dolorosa espectativa. de seus rJa4 
rentes que ficaram apreen.st,o,i 
por· sua causa, a Rádio Vatican:1, 
mstltuíu um programa espeelal. 
E durante este programa, ta;s..a,~
mite me~ às Famílias dt:i 
soldaàDs australianos e neo-zelan
desell prisioneiros nos campos de 
COllCentração itali!tllOS, Foi rui
doso o êxito desta iniciat.iv.a, Iu
descritivel o entusiasmo dos pa
rentes, henefleúi.dos e :reconb,.:d" 

n:µindo, ~!arou S. Excia. cabulá.rio humano o pecado, a ninguem se surpreende com a vi-1 ram ia, morte em campos de· ba-
ReYma., o Sr. Dom Samuel violação da lei 4e Deus, que NA EUCARISTIA SE ACHA-A alta do Arcebispo de Berlim a talhas, enquant.o outms curtem dos., •• · · 
Striteh, Al'®bts.po de Chieago, acarreta a culpa pessoal e a SALVAÇÃO DO MUNDO um Cl\~po de concentração onde as guerras do exilfo, e QS sofri. 
durante a Missa de abertura responsabílldade , peasoal pe- ___________________________ Na pr.lmetra. vez em que S'3 

do nono Congrasso Eucarístico rante um tribunal Divino. Tan- Deplorou O Arcebispo ª ·tra- transmitiu o programa, vinte a 
Naelunal da Am.ér.ica do Norte, to na conduta índlvidua.l quan- gédia que o peca<lo provocou Mªasso· es Pa o~ . . seis sok:lados australianos mancla-
réallzado no Estado dil Minnes- to nas rel~ões sociais. e inter• na hiatória. do homem, asseve- r ''IUIBIS em ra.m notfoias às suas familias, que 
sota em Jlmho d~ ano eorrente- clonais., proouram afastar do rando que ele "contatniB.OU as Santa Cec·,1·,a fües desconlleeiam o pa,ra.deiro há, 

Afirmou o ilustre prelado pensamento a. lei de Deus, mais belas conquistas da hu- vários xne.sea ••• 
que muitos dos res.pansaveis substituindo-a p01' fórmulas mallidade, pondº em ruínas Muito.a telegramas de feliclta-
pel& desti110 dos psvos se vagas com o rótulo de direitos suas estupendas cidades, de- ,om brilho ínvulg_ar realiza-1 res de 14 anos, 22·, Doentes ções e agradecimentos tem reoe-
acham solidamente unidos na e de justiça., vastando seus campos, levan- mm-se as Santas Missões nes- visitados dos quais 90% :rece- bido a EmiBso.ra do Vaticano. -
"negação do peca.do", e aere.s. tando os tiranos, perseguindo sa Paró<tnia, em preparação ao beram os sacramentos 107 . Não poupando esforços em prol 
cen.tou que "seja o que foi A RAIZ DOS MALES DE os inocentes, esmagando os IV Congresso Eucarístico Na- Escolas e colégios visita.dos 7'. do bom êxito de sua iniciativa, a 
que 1)1'<>,puzerem pa.ra propor- HOJE fracos, gerando a longa série cional, pregados pelos RR. PP. Procissões realizadas 10· ':sa'.. Rádio Vaticana. env.ia ao Dele-
ciouar melheres dias à h.u- dos erros humanos e degradan- Redentoristas, na Matriz, no tizados de adultos; '5; Casa- gado Apostólico na Austrália, a. 
mauidaile sofredora, em pri- "Esta tentativa de se desta- do o amor que devia rein:u- Santuário do Imaculado Cora- mentos legitimados 45. lista de mensagens transmitidas, 
meis'o lil.g&r os: hamens devem zerem do fato· irremi-&sivel do entre os homens". ção de Maria e na Casa Pia ' lista esta que, por sua vez, chega 
enfrentar a realidade ~o- pecado na vida do hemem é "Mas há. uma força capaz de São Vicente de Paulo entre os MISSA DOS HOMENS EM às mãos da famflia dos prisionei-
..., ,._ ...,,,.~__,~... est_\ÍJ)lda, tola, e continue a destruir o pecado. - o Verbo dias 9 e 24 "- Agost'..... SANTA CECIUA _ '"' .., __ .....,, . "" .v ros por . intermédio ct,o Ministl'Q 

r-ru.z dos nossos grandes males. se fez Carne e habioou entre Damos aqui um relatório ge. Como fruto das Santas· Mis- da Guerra auskallano. 
DIVlilRG.tàNCIAS QUE Abstrair- o fato do peca.do nós. Cristo nasceu. O sacrifício ral dos seus ótimos frutos: sões e, por iniciativa das As- Este pro.,"T!Ulla, sem outra fi-

IWOEU será o mesmo que te1:tar fe- da Cruz teve o poder de des- Pregações havida para adultos, soclações Rel!gfosas Masculi- natidade alem da de servu- os pri
char QS olhos aos furacoes, aos trnlr o pecado e de nos ofere- 147,· Missãozinha para meni- nas, da Matriz, .te-" inf·cio no ,_ ir As divergê t t I t • .,. s...,~ . os, corre exclU81Yamente 

. . nc as en re esses ra cs, aos terrem-0 os, aos vul cer -a esperança de libertação". [ nos, 39; Conferências espe- 1.º domingo de Outubro, pró-
immigos da humanidade são cões, às doenças, à própria Finalizando, disse S. Excia. cia!s para esta-dos, 15; Confis- ximo a Missa para homens por conta da RácUo Emtssara. Jlf· 
apeaas aparentes, pois quasij morte. Seja o que fôr proposto l Revma. que na Sagrada Euca- sões ouvidas, 6.048; Comu- às 9 horas, com cânticos e uma ~ sido posto ª disposição de 
tod06 f~ coro nes.se parti- para proPQrcionar mel~res rist!a se aoba "o ~ de nhões administradas, 22.298; breve expli<:ação do Evange- inàepen~:n:':~1:~ 
-.,_~-'- ~~~-~~iMA_!,;....llae.~ ~ ~-~ ~". Pnm&traa QQmvnb&iu d4 malQ· ~ • ~- mritfa!GAP ~, 
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Conhecíamos o sr. dr. Re
nato Kehl como o ihomem que 
mantinha. o monopólio da euge
nia, nesta enorme área do he
misfério ocidental. Perdemô-lo 
de Vista. Tudo nos fazia supor 
que durante todo este tempo 
o mal que êle causava a seus 
leitores desavisados estivesse 
cireu.nscnto ll.Q supracitado se, 
tor eugênico. 

Fomos porem surpreend.idos 
com o seu aparecimento agora 
com.o psicanalista. 

Lemos Ull1 capítulo inédito 
que vai aparecer . ná. segunda 
edição de uma "Psicologia de 
Personalidade" que o, esforça
do publicista tem no prelo. 

Nenhuma novidade, po.rem. 
Denota o sr. Renato Kehl neste 
novo ramo de atividade a mes
ma caolhice com que costuma-

~ va deitar meia ciência em ma
. téria ,de eugenia. 

Não vamos entrar no mérito 1 
da questão tratada no citado 
artigo. Não é possivel discus
são ollile as palavras não têm 

((·· -.!l! .•. $ . @:t -,w .. ra&La ê . 

E.m nosso Eiltlmo artigo, tratamç,s 
da verdadeira l{lterp~taçáo a ser 
dada à farnó.sia ~flrn.,ação r,te q1,1e "a 
carld.tde n~ oo~h~~ llm!tes". Bem 

·entendido, 'tal principio é tão verda· 
delro que fl~ ~ @- "'º"º!' dCiv~. de 
q~ aqueles que o eq.nte$tanem te
riam pe~ldo Inteiramente o senso 
católlcQ. CQm efeitQ, ª ·ç;irlg.t4e ge 
Nosso Senhor Jesús Crist:> nos urge 
a que f.tçamos- bem a todos, e ainda 
mesmo aQs inimigos. Parentes ou 
estranhos, amigos ou inimigos, cor
rellglonãrios ou adv11rsjrio11, patrí-

,, cios .ou estrangeiros, herejes ou pa, 
gã.os, a todo$ i;e deve esten\l~r a ca
ridade d9 · verdadeiro católico. As• 
»lrn, nem as diferençai de raça, nem 
:is de ílngua, nem .ilnda. ,u; de R11-
llgii\9 sãQ suficientes para deter o 
curso da carldad·e cristã. E, como e$
t.i não se detem ante qualquer bar-
l'elra, be~ se pode dizer dela :que não 
tem limites. 

Mas se se en.tende pela !!firmação 

". 
perfeitamen-re explicitado e as obri
gaçqes dai decol'N/ntes concretarnen
t~ ·aes~imjnadas. E 'a Santa Igreja 
~inda ' J1,1lg~u r;le~r açre~centar 6 
mandamentos aos dez qLie Deus pro
rn1,119~P.\ flt>s primelr~l!I tempos: tudo 
istQ SQ para que o cumpf'imento do 
preoeito do amor· não ficasse ·entre
g ye aqi, Cç!pricho$ d.o sentimentalis
mo, mas se efetuasse conforme a 
vont.ide de Deus. 

As11im, · pois, não é superflua a 
questão. Amemos os que erram, Ai 
d<;>s que não amam os pecadores e os 
herejes! São êles próprl,:is herejes e 
pecacJores. Mas cçmo se devem amar 
os hereJei e pecadores? Por exern· 
pio, ~ contrario- ::to preceito da cari·· 
~ia(le, como o define a lgl'eja, com, 
bater-se e des;iutorizar-se a pessoa 

Pllnio OORR!A DE OLIVEIRA 
de que a "caridade não co11hece li- "o~• • " • 
rnites" que ela lmpije obr-!911ç9es Ia I o erro ~ma 1 
iguais ·para com os parentee e os es- '. . . ' u 
tranhos, os patrícios e oe é~trangei-

ros, e sobretudo os que ,io.~átõllcos porem os que erram" e os hereJes, pagãos, ou sectários de' ·· .. · ·. · · ' 
filosofias e slsteinas polítlcôs ~nde- · .. · . - · 
nados, 'hã 'nisto um êrro gravíssimo. 
Nem nossas obrigaç&es s,o as mes
mas para todas estas classes de pes
soas, nem elas .obrigam do mesmo 
modo. E, por 'Isto, pretender que te
mos as mesmas obrlgaç&es, sempre 
Igualmente fortes, e em todos os ca. 
sos e oirounstãnclas, para com os 
bons filhos da ·santa Igreja e os que 
professam doutrinás condenadas, .é 
gravíssimo iNIO que nio se pode 
nem deve sur>0rtal', , 

Proouraremos, hoje, analizar 'ou
tra questão lmportantisslma. Costu
ma-se dizer que "devemos odiar o 
êrro e ama!' os que erram." Quem 
ousaria negar o subllme 'principio 
que essa frase define? D.o que se 
alimentou o :zêlo de todos os após• 
tolos que desde os pr.lmordlos 'da 
Igreja até hoje, em linha ininterrup. 
ta, tem combatido o -êtro procurando 
salvar das garras dele os que 'erram? 
Exatamente de um 6dio ao. ôrro e de 
um amor ao pecador. Diminua-se no 
espírito do apóstolo, :Ou este ódio ou 
este amor, e .êle deixará ele ser um 
apõstolo autentico. 

Entretanto; esta. -frase precisa ser 
bem 'entendida. Devemos certamen
te amar oa que erram, e Isto ainda 
mesmo quando no paroxismo de aeu 
ódio à verdade ôles nos causam os 
maiores ,Srejuizos ·e .nos infllngem as 
mais tremendas afrontas. Mas como 
devemos arn.i-los? Em outros tel"' 
mos1 no que deve conslsttr concre
tamente ô&&e amor? Ém que sentl
men·tos,. 'em que ações se deve ê.le 
traduzir? A pergunta não é ,ociosa. 
Deus que 6 infinitamente Sábio não 
julgou suficiente recoi'nendar-nos que 
"0 amassemoa sôbre todas as coisas 
e ao 'pr(>xlmo como a n6s mesmos, 
por amor a ile"; pelo contrario, jul. 
gou o Creador necesaãrio promulgar 
dez mandamentos em que Esse pre
ceito do amor ficasse 'bem definido, 

Mirt Rttritc - :sf 

de quem sustente e propala o êrro, 
para assim melhor combater o pró· 
prio êrro? 
~ urna interessante 'questão, que 

multo de perto diz respeito ao LE, 
GIONARIO, que tantas vezes tem · 
sido atacado com,:> 'máu Intérprete 
do p,ensamento católico, porque ·ao 
mesmo tempo que denuncia as gran
des h1tresi.ts políticas de nossos 
tempos, não poupa censuras • a 
seus fautores. Age o' LEGIONARIO 
contra o que a doutrina católica pre
celt?ia sabre ·a caridade? 

Vamos aos argumentos. Gostaria
m.os de saber em que contrariamos 
a doutrina cat61 ica ou o espírito do 
Evangelho com o que .:ibaixo ·se se
gue. 

• Ainda mesmo que Sll 'combata o 
êrro, será legítimo atacar encnrnl• 
çadamente as pessoas q1,1e o susten· 
tam? A isto respondemos que mui
tíssimas .vezes esta ·prática é conve· 
niente, e não só conveniente, senão 
indispensavel e meritória perànte 
Deus. e a sociedade.· 

CGm efeito, não ê pouco frequente 
11 acusação que se faz ao apol,ogista 
cat9lico, de lidar ·sempre com os as
pectos pessoais das questões. E 
quando se lançou em rostq a um dos 
nossos que atacou ·uma pers.onalida· 
de, parece aos liberais e aos que 
têm ressaibo.s de liberalismo, que não 
hã mais o que dizer para o ·condenar. 

E não obstante não tem razão. 
Não, nã.o a têm. As idêias más de
vem ser ·combatidu e . desautoriza
das, deve-se tornã-las aborreciveis e 
despreslveis, e detestaveis à multi
dão, ã qual tentam arrastar e isedu· 
:zlr. · Além do mais, pelo ·pr-incíplo de 
casualidade as idéias não se susten
tam p9r si próprias no ar, nem por 

si próprias se difundem 'e propaga,m, 
n~'11 P<>r s1 Pl'óP~!? 9-@Y~m t9~o o 
preJ"izo ~ f.OCi~~- ~ã.Q como as 
fklçhas e 'bajas, que a:, Din,g.u_~ 'fe
ririam· se não houvesse quem a& dls
parasae com o al'CQ e o fusll, Ao 
arqU4lro e ·ao fueileiro ·$e tiev~m di
rigir, PQHlt em primeiro lugar os ti
ros de quem deseje ferir sua mortal 
pontaria, e qualquer' outro modo de 
guerrear, poderia ·ser mu_ito confor• 
me aos princlpios liberai$, mas ~ão 

. teria o sentido comum, nem de ·lon
ge. Os autores ou propagandistas de 
doutrinas heréticas são soldad.:>s com 
arm,1s envene11adas; suas armas sãq 
o livro; o perl-ó.dico, a arenga públi
ca, ;i iflfluêHcia pessoal. Não basta, 
poi$, l'<lcuar para evrtar o tiro; o que 
em primeiro I ugar se deve fa2:er, por 
ser mais eficaz, é. pôr fora de com· 
bate o atirador.· Assim, convem ·des
autorizar e desacreditar seu livro, 
periódico ou discurso; e não i;ó isto 
como ainda desautor·izar ou desacrc, 
ditar em ·alg1,1ns casos sua pessoa. 
Sim; sua pessoa, pois quq êste é o 
elemento prlnolp.il d.o comQ{lte, como 
o ar·tilheiro é ·o efemer\to principal 
da artilharia, e 'nio a bomba, nem . 
a polvor,1, nern o Cftt1hi\o. Em certos 
cas-:is, pois, é legitimo P\lblicar suas 
infamlas, riçllcultirl:i:ar seus costu
mes, cobrir de ignominia ·seu nome 
e apelido, Sim; e isto se pode fa. 
zer em prosa ou em verso, com gra· 
vidade ou· com chiste, por meio da 
grav.ição e por t:idos os meios que , 
ainda se venh"'m a invent;1r. Só é 
necessário que a mentir;a não seja 
posta ·a serviço da justiça. Isso não; 
nlnguem tem o direito de se dista·n· 
ciar da verdade por pouco que seja, 
mas nos,. limites desta não deve ser 
esquecida aquela frase de Cretineau
Joly: "a verdade é a única caridade 
permitida ã História" e, poder-se-ia 
acrescentar, "tambem ã defez.i da 
Religiã,:, e d~ sociedade". "' 

O hábito dos Santos Padres prova 
esta tése. Ainda mesmo os títulos 
de suas obras dizem claramente que, 
ao ·combater as heresias, procura
vam desferir o primeiro tiro contra 
os heresiarcas: "Contra F,:>rtunato 
maniqueo; contra Adamanctox; con.' 
tra Felix; contra Secundlno; qlie'm 
foi Petiliano; dos gestos de Pelagio; 
quem foi Juliano, etc.'' De sorte que 
quasí toda a ~olêmica do grande 
Ag~stinho foi. pessstal, agress.i_va, :bio
gráfica, ·por assim 'dizer, tanto quan
to doutrinárfa; corpo. a corpo com o 
hereje tanto quant:i com a heresia. 
E o mesmo poderíamos db:ê-lo de 
todos os Santos Padres.· · 

De onde tiraram, pois, os liberais 
a estranha· novidade de que, ao com
bater os êr11os se deve prescindir das 
pessoas, e até mesmo afagã-las e 
acariciá-las? Atenhamo-nos aó que 
sôbre isto ensina a tradição cristã, 
e defendamos nós, ·ultramontanos, a 
Fé como sempre ela foi defendida 
na Igreja de Deus. Fira, pois, a es
pada do polemista católico, fira e vá 
direito ao coracão; pois que esta. é 
a única maneirá verdadeira de com
bater, 

Nantes, foi (!Onde.Dado peilt Êor· 
te Mâl'cM, a· !Jfna d~ morte, tê11-
do si~o fU.llfh¼ilt> ~ 31. de 40!Jc 
to ~ 194.1..~ .. 

E e~ que, ~o ~le• 
~ da. A,, P., :J$ i,üt;as autoti.• 
d.ades ~mãs c;te ocu~á.ç> rece
beram o ~rtidq únice> · fundado 
pelo Marechal pétaín par~· ~poi.!lr 
na França. o governo q~ Vlchi. 
o que signüic.a i.sto, ;;eM.o a con
fessa.da solidariedade do Sr. Pé• 
tain a Berlim? · · 

Mt>1·ilrr \1. máxima. .uten~çi a 
tele&i~ma q\1e a~ixo. tni~ore-
wmos: . 

LONDRES, 6 ( Dí1 Gerv~e ~a~ 
che, da A. F'. r. para a Reute;rs) 

Personalidades eclesiásticas 
neuLras, que acabam . de . ~jrO.\l
sar do V,a.ticano, all\lllC4l,m que 
9 "eixo" está fazendo uma for-
111lçlavei pr~sãq j]Jnt9 ªQ" ;i:,!),,pa, 
no ~el!tido çl~ qq€\ l;l1,1a ~µti(l~e 
Mp1;e l!!llª' P9l!içli,o favo.a.ver à 
.A,Iemanll\\, pelq JJ'\enos COlil rela
ção u. crl.lZll.da ªntl-çQ11,11,U1~. 

.E:m. sew.; ~~f9rçqs,. Q!l · i;l1pl<;iº3,~tils 
c;tçi "ei,xp" )lµlç~m ~ i:le 
zwnbaias i;_ prom~ssllS, prJAçlpalQ 
llWnW prome)!Sll-S tiQmiC(l.<J de fa. 
~r concessões muito liberais aos 
católicos al8mães. Não · tendo 
essas p1·omessas dado resul4tçlq, 
teriam sido tomadas medidas des
tinadas a colocar o Vaticano em 
dificuldades, falando-se na pos
slbfüdade de lhe serem retirados, 
gradualmente, todos os prlvllé
gtos c9nce(,Ucl9s pelQ T!'lltaclo de 
I;..atríí9, 

O primeiro preteict:Q apro~!La
do t1;iri,!l. sido de nivela.r as con
diçôell alimenti;i.res e outras . no 
vauca1w, ils da.<J 9utra.s cti;lades 
italianas e, pa.r1;içuJar:mente, às 
do rest9 de Roma. Isto teria. 
permitido E\. pç,líci,i,t ra1nina, obe
decendo, f\U;is, instru.ç(ies ç!e Eer
lím, exigir o controle rigoroso do 
fornecimento e da distribuição 
dos gêneros alimentícios, e outros 
artijl:0S que entram· no território 
pontifical. 

A..<J iiitoridaçles italianas teriam 
declai·acto, mail;, que i~ n(ío .er,a, 
sinão "o começo e que si Q Papa 
_recusasse colocar seUA1 bons off. 
cios à dispostção cto "ei.w", se
:ria m cancelada.~ as disposições 
do.~ Trntacto de La-trão". 

Oll círculos neutros, portadores 
clessas notícias, afinnam qi1e . o 
Vaticano permanece i~nsivel a 
todas essas ameaças, recu$at1do
se terminantemente, ,a. permitir 
que a causa do cato'liclsmo se as~ 
socie à do· pan-germanismo tan
to ror ocasião da guerra. éontra 
a Rússia como em todas as ou
tms circunstâncias. 

• 

o mesmo sentido. O sr. Renato 
Kehl se coloca, por exemplo, 
numa posição -diametrálmente 
oposta a da Igreja ao tratar do 
problema do sofrimento e do 
pecado. E por supina ignoran
cls. ou ;requintada má fé, faz 
ele uma tremen-da confusão en
tre o sentimentalismo doentio, 
fruto do romantismo antl-cat6-
Jico que floresceu de Rousseau 
para cá., e o espírito de peni
têneia e de reação contra o 
:pecado, de que nos deu exem
plo o nosso Divino Salvador. 

C:A TóLICOS 

Dcb::umos para o 11róx!mo nú
mero a jocosíssima sessão em que 
o Sr. Salomão Fennz p~conlzou, 
em termo.~ dulçorosos e cte1Jleais, 
a r.eparação cte Roma de todos 
os católicos brasileiros.' Não está 
com Cristo quem não está com 
a Igreja Católica, e não está com 
a Igreja Católica quem não está 
com a Sé Romana, Cátedra in
folivel da Vürdnde. , Onde estú. 
o sucessor de São Pedro aí está 
a Iç:reja, Sem o Pnl)a,' não há 

t) I~rcJa. E os católicos brasileiros 
niio ~ode1;1 senão considerar µma 
.a.bommaçao as Idéias impregna
das- de um herétiéo e falso nacio- , 
naUsmo, do Sr. Salomão Ferraz. 

~omprem •~ e I u $ I "a tn fJ li te suas iôt~s e seus presenJe~na (onhedda J, o a Ih ar Ia 
A este respeito, como a1:lâs 
quanto ao resto, é enorme a 
desordem mental do . néo-psi
canaIJsfa. Nota ele que bá eol
SM erradas, que há Wb.as mo- · i 
ralB a eorr!gir, fala em pen-er. 1 
sidade, etc. Tudo leso porem 
tem que permanecer na região 
das nebulosa$. Nada de apon
tar para a chaga, de dar nome 
aos . bois, de falm- em pecado. 
Pois si o pecado é um ta.bll ! 

CASA CASTRO 
Ofici_,:'l __ a 

'Rua 15· de Novemoro N. 26 
-· (Esquina da Rua Anchieta) * 

~-~-ó p ri a 
1jnicos concessionários dos afamados 
relógios " E L E C . T R A ·11 

Sua coragem ao tratar de 
certos assuntos s6 é explioa
vel Pela sua ignoran.cia. Mos
trando <k½sconhecer a versão 
.bfblica (la queda ori!;inal e até 
mesmo o que diz o Pl'Ulleiro 
~atecfsmo a este re1rneito, em
presta o sr. Renato · Kelll aos 
eatõlicos a opinião de que o 
pecado de Adão foi um peca(lo 
COJ.ltra o 6.0 mandamento! 

existem i.ndivldu.o,s que se es
forçam. para gozar a voh\pia 
de sofrer .•• " 7 DIAS E REVISTA 

• 

Lá pelo fim ~ artigo que 
diz ele? 

"Deste modo, a quasi tota. 
lidade dos noS$OS semelhantes 
vive na sujeição a temores fan• 
tasistas, no cultivo ao m~o de 
pecar, de ser ímpio, no culti
vo, pórta.nto, masoquista, do 
sofrimento e no sodista de pro
pagá-lo. 

Qll9'l'em uma amostra de co- éontere. 
mo o famigerado membro da Mas não é tudo. Há no fecho 
Academia Nacional de Mediei- do artigo uma tirada digna dos 
na se deixa levar pela anafa de compêndios baratos de filoso
encher laudas de papel? fia devidÔs à ~na do inalgJ1e 

Começa o seu capítulo iné- Ma.rden. 
dito por d!zer: "Tais foram .as · insinuações 

"Jilximir-se de dores ou ame- e as pregações ao som ~lõdi
nilã-Jas tanto quanto possivel, co de vozes . que cantam o 
fugir à8 inquietações, às atri· mlserere, que o soft.lmento PU· 
hlacOes, às impressões peno• sou a ser o NC:ttrao '6.nlcJ>. C.e. 
..., à infinda série de fatores salvação, à Urantzante fórmu
atlftl'808 que amargam a exis-, la de vida pa-ra milhões e. sni
ttllcla, constitue a mais forte lhCies de sêres, desde séculos 
• Instintiva preocupação de to- e séculos, e ainda. ·.assim · con
.. • homens. Por -.aomalla tmuará., 81lliU&lltQ :lliQ ter aw,a. 

(Conclusão da 1.a 

• 
pág.) I anunciado que, si se verificas
. sem qu.aisquer novos ataque$, re-

tens franceses seriam. fuzilados. 

les, é uni flagrante erro achar 
que o comunismo é a causa úµica 
de umo. inquietação que tem tan
tas outras. caUJlas. Aliás é curio
so acmcentar que tanto os rus
sos monarqulst,a:.~ como os .ru.s
:;os comunistas ;;.stão seudo pre-

Devemoa, dentro da. mesma or· 
dem de idéias, registrar a adesão 
de 12.000 franceses da Asia Me· 
nor ao exército do Gal. De Gaulle. 
M mesmo remPo, a. :reaçâo na 
França COJ:\tln\la. seguncto tele~ 
grama da A.P., publicado nos jor
tiala desta capital, afiX0U·I*' em 
Paris o ,seguinte editai elas au
t!)rldades . german.ica.s de ocupa
ção: 

"No dia 22 de Agosto último, 
verlficallllcrse o assasslnio de um 
memb,ro do exército alemão, foi 

t1tuid,o pela "Vontade de PO· 
der", . segundo a qual a, vida 
:nã.o é ~oa, tarnbem não é ale
g:rilil-, mal! deYer". 

mstaXQos deante de uma au
têntica "br9toeja literária", 
como <ll.rla o santo Jaekson ae 
~~- ... 

A despeito ctessa advertência, um 
membro do exércit-0 alemão foi 
vítima de um novo ata.que nb ct.la 
3 do üorrente. O Inquérito pro
cedido demonstrou que o culpa
do não !J(Xieria .ser sinão um co
mun~ francês. Em repzwá
lia ,a. es.sa ação covaz'de foram 

80$ em Parts. · 

• 
fuzilados trê.s refens france$es." Alnclã a !nsl.l.'lpeltfsslmâ agên-

Na noite de sábacto pa.ra cto- eia de Maz·echal Pétain distribuiu 
mingo da semana pa.ssacla, ocor- aos jo.rnalB de.sta. capital o ae
reram três incidentes de sabota- gwnte comunlca.d9: 
gero em Parls. Foi a pr6l)rla NANTES, 8 (H. T. M.) - O 
agência do Sr. Pétain que os no- Sor!JSI "Pbare de la Loire" pu
ticiou: .um incêndio em ).l.ttla ga- blica a seguiDte semença, da 
rage requisite.da pelos nazlataa. Corte Mu-0fal: 
um fenoviário nazista i'o1 mo- ".J>w ter· fa.vorecldo, como e~
lestado por dois lndivfdU!>S, e tun pllee a fula de i,risionelnis de 
sub-oficial tambem na.zlst.a reoe- IIU(!tra. · franceses da zona não 
beu na l'U1l. vár.ios t1:t'CR3 de i,evol- ooupatla, e ter com !soo contr1-
ver. bui.ão .para reforçar 33 f~ 

Quant-O à origem comunista de tnlmlga;S, ylsto que es refe:idOf;I 
t&Js atentados, o "Osservatore gmionetros tlJ:llla;m . posslbllldade 
Romano" já mostrou que, se bem Ide se reunir. aos pa.rtidárlos de 
que alguns elementos comunfs- ·De Gaulle, ou ao exército .Inglês, 
t&a iQ ~ • t\QW~ M-- tlt· ~b_,.._ ~ P11M -

• 
Causou sorriso entre os que o 

leram, um telegrama de. Pelping, 
em que se anunciava que a so
ciedade bud~t.lt daquela cldade 
descobrira em uma 1>rlsão um 
porco que seria a incarnação de 
Buda. Nl\o se sabe porque, o 
pobre porco morreu depois, e no 
local em que foi enterrado, isto 
6, no próprio páteo da prii,ão, se 
ergu_eu um 11;1onumento,. ao qual 
Af'lu1ram mmto.s sacerdotes bu
distas a-fim-de fazerem um ser
viço fúnebre em homenagem ac, 
ilustre morto. 

Jí: realmente t!dículo, e oa.usa. 
dó ver-se que as alma.$ lm.Qrtals, 
ereada.~ p.al'a adorar a Peus, se 
prei,t;em a adorar um porw. - , 
Aproxima-se o mês das missões, 
e nece~rlo se torna pensar bem 
nisto. 

Ma.s à margem ~:ste ratQ que-· 
re1·1amo.s fazer uma pergunta: do 
ponto de vista religioso, há mu.1-
ta. çllferença em adorar um por
Go, ou a(lorar á.rvol'e.$, fonte!!, :flo
restas, a raça, o sangue, etc., etc., 
como entre muitos poVO$ "clvi
llr.ad.os" que retornam ~uai~ 
mente à p.r~tlca ® il«l"papniaeo 
mo? 

• 
Chamamos mais Ulfflt ftE à 

atenção de nossos leltore.s para. 
a propaganda. que se faa em prol 
do a.silo esptrna Batwra, locall~ 
zado em Poá. Se bem que cerllos 
diá.rtos, que gostam till&ito.~ pú,, 
sar como smi.pát1CQS .!19. ÇateU-o 
cismo, estejam falt.endó ·_ · glaade 
propaganda desse adflo, Z1io' 6 J1,o' 

cito a qual.quer catõlleo ~"' 
lhe direta ou indlret&~ a; 
menor fQm1a ~ ~~ 9,1i· 
~ 
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Pe. AGNELO ROSSI j 

,': g_uerra atua,! acarreb. come-, sociedade _CJornat Batist. a, .!l. 11. 1 
quencias mais ou menos graves e 40, Expositor Cristão, 15.9.40).: 

Ultimas novidades em JOA_tHARIAS,MODERNAS 
de ouro, ,_rubis. e: .brilhantes JOIAS 

GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRESENTES 
Distribuidores dos, Relogios Mundiais O M ~ G A e o· M E G A - T 1 $ S O T 

Casa Bento Loeb 
RUA 15 oe NOVBN.IB#fO N.0 a:n 

d~cl.slvas para todas as institu_i- Não só para. 0 estrangeiro ou : 
,;o~s terr~nas. A IgreJa de Jesus para as missões de• Portugal é. 
Cristo na.o nutre receios quanto necessário eiwla,r dinheiro, mas 
à. sua, perenidade e catolicidade, 1 as organi;!;aç,óes· protestantes do 
vú;t.ç, como tem em seu favor a.s Brasil iteradanwntc conc!amam ' 
prome~as imperedvels do Divino seus membro,; afim de que con
Mestre. Não a~im, porém, as tribuam generosamente ou dêem 
multiplices denominações e socie- o dizimo, porquanto depois eter-

A Joalharia preferida pela alta sociedade HA a G:f;.RAÇõE$ 

dades protestantes. Muitas náo na será a recompensa. Car,wte-
sobreviverão ao cataclisma uni- rística é a súplica do Seminário 
versa!. Outras se debatem no cs- Batista do Norte (Recife). convencer de que o protestante 
tertor da agonia e suplicam so- A atitude do .. Batista Batldei- precisa contribuir· mellllal.Jnente, · 
carros 178fa vence!'. a grande crise ra.nte" (:ll. 7 . 41) é porém maia a.o menos. e é citado, em algu-
n co11serv •-t· · mas igreJ·as 11tiblica e, nominal-
v • ar a ex.,, encia. interessante. Contribuir para. as " mente a fuzé-Jo. Veja-se · por 

mis.sÕ<lH est.rarigeira'5, 1 segundo o exemplo nas cif\',,f da igreja ba
a rLiculist.a,. é cte.~rurar os proble-
mas de ca.su. pa'"a trabalh<!-r 110 tista. pau!ist:,mi. que a média da 

Governo 
""" Se alguns .ion:a.ts evangélicos 

co15tumavam 1:>a.ter na, téc!;.J. do di
nheiro, com l'la.i, 'instância, ape
lam agora p::1ra, a mob!lização fi
:na-nceira. dos crentes. _ 

Foi ·.ctestruido e Quart'cl Gene
ral do· Exército oa, · Salvação, em 
Londres. i,; preciso, fazer esforços 
do .abnegação e recolher dinhei
ro para o novo edi!icio (Brado 
de Guerra, 15.6.41). A Socieda

. de· Bíblica Britânica também sol
tou um lancinante grito de s. O. 
S. (salvai. nossas vidas) e por
tanto deve o proH·stante brasilei
ro coletar e:,mola/':. pa.ra aquela 

,•izinho. ll: t:rar O pij,o dos filhos conti·füuiçiio !oi de mais qe 40$ 
e dá-lo aos estranhos. Porisso por inembro cm maio, e p?uco 

b 
1 1 

. B t· t menos de 30$. e~ junho. 1O111e 
os -~1e111 ros. e a gre.ia a -15 a nota, 0 càt<'iiJco des.se fato para 
f'.a.u:J1stana suo vivamente adver~ / saber responder ao protestante 
t1~os, pelo amor. ao _Eva1n,elho, a que acusa (S p'.,dres de só se 
nao descurarem ~cus compromis~ moverenl pe1o ct.i~heiro. Nenhum 
sos. Os 5 :7a~$õOO que 116 mem- catõlico ·será excluido do rQl cm 

·•.· <Arquidiocesano 
•••.' D a I l 1 e iíJSP I •• 1 ~ ~ 99 1 , 

::~ ci~tt;~~~:;f;/1::~~:;a~;r:: igreja, nenln1m ratólico se_rá e~-· DIA '1 - Do111ingo rem, têm necessidade de auxílios 
. . tado nominalmer.te nos Jornais materl.als, afim de pOderem orga-

p~ra . as deS!Jcza~ da 1greJa, 1~a~ 011 no pti1r!!0 pelo fato de não Pela :manhã, S. Excla. Revma. iiizar ai; obras indispensáveis à 
os 3.437S00!1. qt.e 119 memb1o.s contribuir. :s dfante da indlgên- esteve presente à Parada Militar conquista das alma.s dos pobres 
deram cm 1unlv, foram il:sufi- ela üão no:le O ~acerdotc exigi!· e à tarde, às 15 horas, JJresidiu pagãos. Seja, pois,. o Dia das 
c1e!1te_s. porque outros desvios o cmolumcr{tos .. ó quantos servi- solenemente à. grande co centra• .MLs.sõe:;, um di11, de nobre emu· 
dmhc~ro dos crentes sangraram o ços deve 0 , padre fazer sem ,•l- ção das Paróquias, à Nossa Se• iação, que leve todas as classes 
coramo· da igTcJa. sar rccompe~sa terrena! .. ; nhora Aparecida, . por ocasião do I aoc!Ais a darem suas esmolas, ge· 

Em prl·ximo artigo diremos ai- encenamento das Santa.li Mi$·· nerosamente: o povo modesto, -
go t>Õbre as mü:~ões batista. e T O O O e A T 6 L I C O sões, no Largo da Sê, ' o primeiro a arder de entusiasmo 
presbitcrian:l cm Portugal. Por pelas Ml.s.sões, - competindo na 

, ora b~stam w d?,'1os acima refc- d e v e I e r O DIA 8 - Segunda.-feira pobreza do seu óbolo, com as 

I
; ridos p:ira o ca.l.ólico vêr e·, se " L E G I O N Ã R O " . ofertas dos mais favorecidos; os 

SCIENTll'ICAMENTE 

AS SUAS FERIDAS 
• Poináda se.ccativa São Sebastião 
combate scienlificamen.1e Ioda e 
qualquer offeccào cutaneo como 
seiom: Feridos em gero!. Ulceras. 
Chagas antigos. Eczemas. Erysipelo 
Frieiras. Rachas nos pés e noó seios. i 
Espinhas Hemorroides. Que1madu- · 
ras. Erupções. Picados de mosqu,10s 
e insectos venenosos. 

r ])~ .., ... 
~!9,ú~~!~~.!t1.~ i 

-;::ç;:Jj _ Sô P,ODE FAZER BEM , 

=mm --

1r===========================:-1 Pela manhã, S. Exc!a. Revma. i ricos, possuidores de mal.s copio-

! 7 concedeu algumas audiências em 1.i;qs :recursos, . não: se deixando 

º · reunião meniB,l do Clero, na bres. 
·,. . Palácio e às 14 horas presidiu a ,vencer-,em generosiclade pelos po-

.., 

A CASA ONDE TUDO É 'MAIS BARATO 
OFERECE PREÇOS BARATfSSIMOS EM: 

para toalhas 
para alvas 

RENDAS 
RENDAS 
RENDAS para roquetes 
RENDAS para sobrepelizeb3 
RE~DAS de linho 
RENDAS valencianas 
RENDAS e Bordados e:m geral. 

RUA DAS PALMEIRAS, 88 a 94 -· Tel. 5-4070 

1 Ctiria. 
1

' Metropolitana, dando em· · Cerremo,s, pois, fileiras na Cru· 
1 seguida audiências públicas. · ·za.da. Santa, e, eh.elos. de espe

DIA 9 - Terça-feira 
rança, organ~emos a tempo, com 
método·· e prudência, :e- O Dia 
d!IS Missões ..,... o próximo dia 19 

S. Excia. Revma.. esteve ausen•.· ·de outubro. 
te de São PaulÓ. · Se a cooperação do clero fõr 

entus~ta. e decidida, os bons 
DIAS 10 e 11 - Qua,rta e quinta.- fiéis 11ão de!xarãn,. de. dar o que 
feira ·· · da. bond,a,de e generosidade do 

~ 

s. Exc!a. R.evma. seguiu via· 
geln p;ua. Aparecida do Norte, 
para estar com S. Em. o Sr. 
ca.i·deal Arcebispo do Rio de Ja.-
neiro, 

• 
DIA 11 - •Qmnta.feira 

As 20,45. s. Excia. Revm~. se
guiu viagem em carro espedal de. 
Sorocabana, para Araç~tuba; afim 
de presidir ao Congresso Eucaris
tico Diocesano. Domingo, após a 
procissão . triunfal de encerra
mento, s. Excia. Revma. re· 
gressará para a Capital. 

setJ cqração se pode esperar legi~ 
timamente. 

"O apostolado das Missões em 
·lJll.fses católicos - disse Sua San· 
tidade Pio XI, na memorável en
cíclica "Rerum ecclesiae" - im• 
pÕ()-$6 a.os fiéis em nome do amor 
que devemos a Deus e em nome 
do 11,mor que devemos ao nosso 
próximo." 

o Exmo. e Revmo. Sr. Arce
bispo Metropolitano, recomeu· 
dando, com vivo empenho, a se
mana da.s Missões; aos Revmos. 
Srs. Párocos, Reitores de Igre
jas, Capelães e Dlretores de Co
légios Católicos há por .bem de
terminar~ 

-A Igreja e o composto 
humano 

CúRIA METROPOLITANA-

A VISO N.0 2ll 

1 - Durante o mês de outti
bl-"O !toam proibidos festivais, 
qi.ierm~sea, cujos resultados não 
se destinem ~ Missões; 

2 .,..- Os l'Wmlos. Sacerdotes 
O DIA DAS· MISSôtJS (1'9 l>E ná<>- . deverão aceitar donativos 

do composto humano, bastaria a experiên
cia dos atos intelectivo-sensitivos como (;\ 
por exemplo, o rir. A almi!, seri~ assim o 
princípio direto pelo qual o corpo agiria 
e receberia a sua perfeição o a sua espé
cie no composto. Direto, enquanto nega 
sua união atrav'€z de qualquer intermédio, 
cha,me-se este perispirito, flúidu vital ou 
alma :;cnsitiva. 

tn lC,rpretes mal intoncionadus JJOtle
riam dizer que o Concílio definiu o que 
11iio era uma creu!,!a comum dentro dit pri
mitiva erii;tandactc. J•l porque .até mc;;mo 
o,-; noK,;oi; espíritai; lPilll,tlll em arrastar 
para :si a opinião de l::ltu. Agostinho (sie!) 
11i1.o nu}; fu,rtamo:-; ao pra:rnr de cit.a1· al
gull!a8 fraseH ;;ignificat i\•as da ./\guia ele 

OtJ'.tWJl.0) qqe provenham de bailes ou eh~ 

o "Dia d,a;s M~". que será 
êste ano o cUa. 19 de outubro, já, 
se revestiu do carater de uma 
data históríca, delltmada. a man
ter vivo o fogo sasrl!-do da pro. 
paganda missionária e a desper. 
tar novas energias em prol da 
i;olução do magno prol:tlem11, das 
Missões. 

dansi,.ntes; 
3 ~ No dia 19 de outubro .... 

])ia das Missões ~ em todas as 
Igrejas, Matrize.s e Capelas do 
.A:rcebispadq, ~.IA feita, pe/la ma· 
nµã nas Missas e à noite na re~ 
za, uma CQleta destinada, int~ 
gra.lmente, às MLs.sões; 

~ - Durante a Semana das 
Missões, de 12 a 19 de outubro,. 
sempre que as rubricas o permi
tirem, os Revmo.,. Srs .. Sacerdo
tes deverão rezar na· Santa Mis· 
sa. a oraçãõ "Pro Propagatione 
Fidei". 

De ordem de S. Excia. Revma. 
São Paulo, 11 de setembro de 

1941. (a) Cônego Paulo Rolim 
Loureiro, Chanceler · do At'ce· 
bispado. 

A VISO N.0 21,a 

São Paulo, 6 de setembro de 
1941. (a) Cónego Paulo Rol!m 
Loureiro, Chanceler do ,u-ce-, 
bispado. 

A VISO N.0 213 

JUBILEU SACERDOTAL ·no 
REVMO. PE . . PLíNIO GON• 

ÇALVES DE FREITAS 

De ordem do 'Exmo. e ReVlnr. 
Sr. Arcebispo Metropolitano, co• 
munico ao Revmo. clero e fiéis 'do 
Arcebispado que transcorreu dia 
7 último, o Jubileu _Sacerdotal ·do 
Revmo. Pe. Plfnio Gonçalves de 
Freitas, sacerdote da Diocese de 
Taubaté. 

Natural de Vila Bela, o Revmo. 
Pe. Plfnio Gonçalves de Freitas 
fez seus estudos de humanidades 
no Seminário Metropolitano de 
Pirâpora, recebendo a ordenação 
na. episcopal cidade de Taubaté 
aos 7 de setembro de 1916. -. ,. 

· Atualmente, exerçe com edifl• 
cante zelo sacerdotal a cura das 
almas do "Asilo Colônia de Pi• 
rapitinguí", na qualidade de Vi
gário Cooperador da Paróquia 'de 
Nossa Senhora da Candelá1·ia de 
Itú, desta Arquidiocese. 

São Paulo, 10 d.e' setembro de 
1941. (a) Cônego Paulo Rollm 
Loureiro, Cha11cele1· do · Arce• 
bl.spado. . 

AVISO N.0 214 

IMPERADAS "PRO PACE" E 
"DE SANCTISSIMO SACRA· 

MEN_TO". . . 

De ordem do Exnio. e itevmo, 
Sr. Arcebispo Metropolitano co
munico_ aos Revmos. Sacerdo~ 
com uso de ordens no Arcebis- · 
pa,.do, que, a 1>artir da publicajo 
des~ qua.ndo as rubricas o per. 
mitirem, deverão rezar rui., Santa. 
Missa. as coletas "Pro~", nos 
dias pares e "D.e Sanctissimo Sa
o.raménto" nos dias ímpares do 
mês. 

São Paulo, 10 de setembro ~ 
1941. (a) Cônego Paulo Rolim 
Loureiro, Ch~ce!el'. do Arçe., 
bispado. 

CONGRESSO EUCARíSTICO 
DA DIOCESE DE CAFB-o . 

.LANllL\ 

Afim de p~ as solenida
des do Congresso Eucarístico da 
Diocese de Cafelând.ia, que se es~ 
tá realizando na Paróquia de 
Araçatuba, seguiu d.ia 11, em 
carro especial ligado ao· trem da 
carreira da E. F. Sorocaba.na, o 
Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo 
Metropolitano, convidado de bon= 
ra. daquele Congresso. 

A partida, de S. Exeia. Revm&. 

Antes de apresentarmos a refutação 
de cada uma das IJ.róvas e11 que procurn 
assenta1·-se a -doutrina espirita do "flúido 
vital" como elemento intermédio entre a 
alma e o corpo. julgamos de todo opor
tuno cxpfü• o pei1samento da, lgrcju nesta 
gravíssima e básica questão do com posto 
humano, já <1ue desde os nossos primeiro:; 
ostu<l.os, vimos encarando o espiritismo 
atravez do prisma católico. Interessante 
ê notar-se a união de vistas entre a filo
sofia perene que quer a alma c,;piritual 
informando s11bstancialmentc o corpo, 
principio portanlo de Lod!;ls ;i:-; opera<;ões 
'e da própria "posi<;ão·· do t·ompo8Lo h:1-
mano em m;péciP dPfe.rminarlti- <' a 11).'r('ja 
Católica que definiu cstii dontrimi como 
verdade dogmãtica sempre crida e afir
mada, e defendida cm J ill por decreto 
do Concilio Vienense. J<~xaminando-sc o 
texto desui definição salta à anállse que 
o seu sentido direto é o seguinte: a alma 
racional é a ., forma .. do corpo exatamen
te enquantq é intelectiva, ou melhor, a 
alma intelectiva informa o corpo essen
cialmente e por si mesma. Que dentro 
deste sentido se planta uma conueaa.ção 
lmplíclta às invenclonices <lo perisp!rttQ, 
ê evidente, desrle qu.e o procuremos en
tender plenamente, E. em primeiro lugar 
notemos - se trata da alma inte.lectlva, 

Hipona: "Engana-se <Juen1 quizer allleiar 
o corpo e a, a.Jnrn intelectiva da natureza. 
humana.·· "Se alguem perguntar de quê 
se compõe o homem, poderia resvonder:' 
de corpp e alnw .. " "O homem lodo é isto: 
cárnc e espírito." 

Seja o "Dia .das Misl;ões", an
tes de tudo, um dillo de oi:-ação. 
Junto do altar, deante- de Jesús 
Euc.a.rístico - pão de vida e ma,. 
nancial de forças sobrenaturais -
unam-se as almas para a, g1·ande 
empresa apostólica. Eleve-se a 
Deus,. l'.iêsse dia, uma prece uni• 
versa}, e. alimentem-se os fiéls da.. 
quele pão divino, que é o segre. 
do de· todas as Meensões espl.ri· 
tuai2, e o Céu se há-de inclina.: 
propício, em auxilio ciM conquls. 
tas evangélic.as. 

Quanto mais lnslatentc e m:i,is 
fervorosa fór a. preee, no "Dia 
das Missões", melhor e mais 
prontamente se. realizará. o reino 
de cristo entre os hc,mens. 

COM VISTAS AO EDtJCANDÃ• deu,se às 20;45 horas, da Estação 

· :prlncipio suj)atanc!al pelo qual o home1i1 en
tende. (Não se trata do entendimento que 

·.é uma. derivação da própria alma, facul
. ''Ji~de; e., portanto, forma acjdental, não 

... _@}lsfáncial). A doutrina católl~a aflriua 
ainda que entre esta alma e o corpo exis, 
te a mesma relação que b.á entre a ,forma 

,:~ à matéria. Estefl são os princípios es-
settemis de toda a, substância material una. 

·' Ali4s, para, prova.r .ª uiiidade substancial 

Definições da Santa Igreja, aquisições 
seculares do uma filosofia edificada em ro. 
cha viva, como estão . longe do arranjo de 
que se serviu o, espiritismo para fazer co
municar-se com os mortais os espíritos de
sincarnados ! Era justo e mesmo indfo
pensavel a· apresentação _desta doutrina, 
catóTlca em lodos os sentidos, para jus
tapor a di.;,ersirlade do pensamento, - e 
porque não dizê-lo? -: o antago11isp10 das 
posições diante dll, verdade, entre a seita 
que procurí)U pe_rder·se po · quieto pr[!.zer 
das satisfações espi~·ltuais (e para isto 
criou liames .demasill:cjos pesaàos) e a Re· 
l!g:ião que define as relações entre o ho-

. merii e Deus, COU\O o próprio Deus lh;aa 
revelou. · · · 

Beja. um dia de propaganda. 
Nêsse dia, todo cristão M·de 

ser um propagandista do ·. Ideal 
ml.sslonário, e deve . fazer' triun. 
fai- as suas esperan~.as, num.a lu~ 
ta. santa de idéias e propósitos; 
de· ação e conquista . 

Seja também um dia · de ge. 
nerosldade .. · · , · 

Os êxitos missionários, são 
frutos de graças que eurlque~ 
o coração · dos heróis de.stinados 
à. eqnversã.o do mundo infiel. !:s
ses heráls, · ~s ~l.lár1ô$,, po;:. 

RIO NOSSA SENHORA da. Sorocabana, devendo chegar 
MENIN~ de regresso a esta Ca.pital ama,.. 

nhã, às 11' h0ras, 

· l .,v .. clue na, 8.ª par.) Tendo chega.do ao conhecimen
to deata Odria Metropolitana que 
pessoas dizendo-se representántes 
de um "Educandário Nossa Se· BÁLSAMO INDIANO 
nhóra Menina" percorrem casas 
comerciais e· résidéncf.as particu· 
Ia.r~ · pedindo doni,,;tivos, de or
deni'do .Exmo. e Revmo. Sr. Ar • 
cebispo · Metropolitano, C1Jmunico 
ao Revmo. clero e fiéis do Arce

. bispado que, estas pessoas não 
têm a neçessár!a,· 'áutorizaç~o pa
ra. tal µeditório, visto que o men
cionaqo Ecj1,1candário é inteira-

Reumatismo, nevralglas, 
dores locais,· caimbras, e 
tuclo proveniente de friagem 
e umidade é combatido com 
o BALSAMO INDIANO. ~ 
muito Indicado pel~s Srs, 
Médicos e aconselhado pe
los que o aplicaram. Nas 
boas farmácias ·e drogarias. 
Laborat6rlo "VUG" - cal• 

~ente desconhec!dà da Autorida- xa postal: 2175. 
ciit· ~~t;ca.. ' ·'-!!"'e"'" __ ._. __ _, ___ -' 

) 

" 



.LEGIONARIO São Paulo, 14 de Setembro de 1941 

Cadel-a da 
Fel;icldade 

Livros con~ena~os · pelo Santo Oficio~ 
o jornal elo Vaticano "Osser

va.tore Romano" informa. que o 
Sa.nt.o Oficio pôs . mais três li
vros no Index, conforme decreto 
do dia 7 de mai->, 

e posto 11:> Indcx, vedado, por 
tanto, aos Católicos. 

"A conciencla cristã em cri
se", livro dP. Mathias Laro, foi 
o segundo condenado. Este au
tor· se illsurge contra a infalibili
dade papal, tantas e tantas ve
zes mal cot>1preend!da e comba
tida. Laro trata das lutas de 
conciêncla de um crente, em fa
ce da Igrela Católica., fazendo 
suscitar-lhe intrincadas questões 
religiosa!!, para êle insoluveis, e 
causadoras porisso mesmo de do
lorosos estado de alma. 

t. ·. 
~ 
t! valioso ãmdifar no tratamento da SfflHs, préparado de: rea[ 
}:~'i valar e reputação cieDtffica, jumifieada por sua. fórmwà. per"' 
~: :fetta, sob a base de Sslsapanilha, CSroba, Sucupira e Sassa..
?;- fraa, plantas de consagrada ação depuradora. Usando-o go~ 
}1 sareis saúde e completa.reis vossa. felicidade'. . ·. 

o primeiro dest.es livros é de 
Georges Koepgeu, Die Gnosis des 
Crist.entums ou Gnosis da Cris
tandade. O seu autor tenta de
balde provar que a Igreja. Cató
lica. adapta os seus dogmas às 
tendêncl.as predominant.es da 
época atual Diz ainda. o seu 
autor que existe distinção abso
luta entre a.s conclusões da Ra
zão e aquela; da fé, l.J,lna vez que 
julgá ser a Lógica inaplicavel ao 
estudo dos dogmas. Koepgeu 
afirma a possibilidade de algu
ma conclus!io ser falsa perante a 
filosofia, e verdadeira perante a 
Fé ..• 

Por suas falsas doutrinas, tais 
é tantas vezes ·rebatidas caba.l-

"O catolicismo do futuro", é 
mais uma mistificação que nos 
vem da Alen:anha de Hitler. o 
seu comptlador é Herman Mu
lert, uma vez que o livro declara 
trazer, além do "prefacio de um 
pastor luterano". as colabora
ções de varlos católicos. . . Pelo 
título e prefaciador do livro pode
mos fazer uma Ídéia do !*JU con
teúdo! Quanto ao "catolicismo" 
de seus colaboradores anônimos 
... se não são un\a ficção,.-· na

fi·.· ' ';" '' · N,o. M\ EC t·· .:J..,' 'Z\1 

f, i mente (a ponto de 'causar inso
lutà surprese a renovação de tais 
ldél.as!) est~ livru foi condenado 

Cooperação ~os católicos na Obra ~a -Propa~ação ~a fé 
como memMos ~o Corpo místico ~e Cristo 

da é preciso dizer. · ~ ~nuário Pontifício de 1941 · Estes ''católicÓ6'' atacam o Ca
tolicismo, dizendo que tornou-se 

· "intelectualista, sacramenta.lista e · Já foi apresentado a S. , S. verdadeira ·i;ôbre os sacerdotes e 
moralista". _ E ·seus colabora.do- Pio XII o primeiro exemplar do habitant.es da!lf. No Brasil foi 
res, debaixo de um anonimato "Anuário . Pontíci()" de . _1941, sagrado recentemente O . ,prelado 
servil e nojento, procuram con- publicação ofic!àl da. Santâ Sé de Jataf, em Golaz. Temos ainda, 
testar com linguagem e razões sôbre a. vida religiosa .em · todo dentro das jurisdições éatólicas, 

n 
O MISSIONÃRIO 

• . • Ide pois e ensinai a to
dos os PoVOS, batizando-os em 
nome do Padre e do Filho e 
do Espírito Santo, e· ensinan
do-Jpes a guardar tudo auanto 
vos ordeneL 

E após Pentecostes, ooe1os 
o.o-Espírito Santo, dispersaram: 
se ós Apóstolos pelos quatro 
cantos do mundo .•• 

A Igreja fiel. ao mandato 
dtvino nunca. deliou de en
viar liam toda a parte, men
sageiros da doutrina revelada 
por Deus e ministros da ·sal
,,ação eterna que Jesus Cristo 
:-!Jcançou em ben(,ficio do gê-
nerb humano. · 

E almas há cheias de ar
dente generosidade e de sin
gular perspicácia. Elas per
cebem o angustioso mistério da 
aparente ineficácia prátiea da 
Redenção do mundo. Com
preendem que Jesus, Cristo 
morreu por todos, entretanto 
para inumeráveis criaturas, a 
Redenção de nada valeu. . · 

E1as sentem que lá muito 
longe, existem outras almas 
que sofrem a tortura da ausên
cia de Deus. · Quantas almas 
:'linda há que se perdem. Quan
tas para as quais em vão foi 
derramado o Sangue do Re
<lentor. São mnltidõc.s nnen
:c:as de povos, tão imensas 
quanto ê imenso o continente 
g,fricano, quanto são imensas 
:i.s regiões 4a, India e da Chi-
112,; são estas multidões (ft!e 

,i,,.,,.da iesoorain ·a naJa:vra. · de 
-- 1 - -

salv.àçâo .. · Em :-cada- ·segundo 
na..rtem n-a;!'a o alem (!ll&ro alnms. e -qna.utas delas serão 
,s,1eitas? E se todas não o são 
rorq:ne então a Redenção? 
Porque o sacrifício de Jesus? 
Na,<l;,, f.a.!ta .aoo. méritos .. do Sal. 
wa.dor, faltà:!ri ai,eriàs apóstolos 
;;ara, to~'os eonheéi:dO!!. · 

.E essas aJ.ma..s generosas me. 
!'l.ftam na ~a do Mast.re 
1~ ?S três 00!'9:i:i do a.go
ma no ~. '.Jesus dá a 
mm vida. por todos e a que 
)_'.ll'eç<>!c Elas se.aproflmdam no 

mistério de Jesus Cr!sot & ee sangue dos seus suores. .I!lles arbitrarias o direito supremo que O mundo. 458 Vicariatos, Prefeituras Apo.s-
orientam invenci'Y'elmente para vêm com alegria deante de si, ·Jesús ortogou à eua Igreja, de O Anuário deste ano, segundo tólica.s e Missões independenreB. 
o apostolado.- a aureola do martírio e ambi- mestra infalível" da verdade. nos informa o "Noticioso Católi- O número ~e cardeais, qua.ndo 

Possuem tambem elas, um cionam O -dia feliz· em que, so- ..---------------- co Internacional" de · Buenos terminou o "Anuário Pontifício". 
registrador sem igual, 0 cora, bre um pedaço de terra es- 1 

1
.
1 
t M ~- Aires, traz-nos alguns dados es- era de ·55, faltando 15 membros 

ção, que grava todas as vozes trangeira possam imolar a vida ns ·1 u. o o erno t.atisticos interessanWB, qué trans- para completar o Sacro Colégio. 
que gemem ao vento, queixas pela salvação das almas e pa::a crevemos adiante: Existem atualmente 783 bispos 
de pagãos, de almas em per- a glória de Jesus Cristo Nosso PRAÇA DA ·SI!:, 163 Existem atualmente no mundo titulares. 
dição, dé a.Inw! tentadas, gri- · S~nhor. SÃO PAULO ,1.730 jurisdições-' catplicas,- divi- A "Sagrada Congregação pa.r& 
tos missionários pedindo so- Cheios de ardente caridade didas em: 1.218 sedes residen- a Propagação da. Fé" · ma.n.tem 
corro, chôro de crianças que aproximam-se dos corpos cor- Fiscaiizado pelo G_ovêrno ela.is, que são as dioceses e . as 73.887 missionários, que são: 
pedem pão, e sobretudo, a quei- roidos .pela lepra, ou devasta- DATILOGRAFIA arquidioceses; 54 abadias e pre- 20.578 sacerdotes, 8.514 .-.mnãos 
xa dolorosa do Mestre: - "A sea- dos pela consunção 0 se i:isfor- lasias nullius. Essas prelasias são. leigos e 44.895 irmãs de ca.ri-
ra alveja e não há operários!" çam por aliviar-lhes os '1:torrí- .TAQUIGRAFIA oonstitlliclas de territórios sepa.'2, ·<fade. 
É do coração que lhes. vem a . veis sofri~ntos, Tornam-se. Ó ·Melhor Ensino Pelo rados e distantes das diocese;;, que -'; As Ordens e Congregações re-
·força pénetrànte ·-c10 · olhar e pais <los órfãos, amparo. das __ Menor .Pr_eço -- os cercam, e dirigidos por um i>r~; _ligiosas são em mlm.ero de 835, ' 
a exfraordin~ria àc'1idade dos viuvas, 1·efúgio dos infelizes, !.--..,..-----...... ------i lado, qu" ~xerce uma. jurisdição 'séndo 776, Ordens fem.inmas. 
ouvidos. E seus lábios niur· consoladores -de todas as misé- ---------------- - · · · · Quanto ao Corpo Diplomático 
muram: rias humanas. •.. ' . e Da se~gun·do d.a Santa Sé, informa· o':Anuá.no 

Senhor, tende piedade des· Inclinam-se sobre as almas . . guerra ,,. a Z . . . . que o Vaticano tem reprflsentan• 
ses membros dispersos. Por pagãs par.a arrancá-las das li ·o ·Eva· ngel ... 'O _ tes oficiais em 60 palsoo/sendo 
nós e por êle1:1' piedade! Que- garras de Satan e fazer delas . liC · . 38 diplomáticos e 22 'Oelegados 
remos glorifiéar-voà · mas rião templos da ss. Trindade. _ · · , · ' Apostólicos. Inversamenté- são 35 
sós; amar-vos, mas não sós; Não se irritam, deante da ru- Em trànsmissão feita pela Rá- abrir os olhos para verem e apre- palses, os que tem represehtações 
abraçar-vos, mas não sós. - deza dos pagãos nem sé dei- dio Vatic,a.na, sôbre a distinção enderem esta formosa visão, en- , diplomáticas junto à santa Sé. 
Amar a Deus é querer que to- :x:am impressionai· pela sua de- entre a. guerra justa e a guerra tão todos os sofrimenfos, angus-
dos o amem. Queremos unir gradação moral; pelo contrá- 'injusta, notou ela que da guer- ti.as e lagrimas, em vez de mal- T O D O C A T ó L I C O 
a Vós o maior número possivel rio, sem mostrar desprezo. ou ra atual pode resultar um gran- dição, seriam a graça que apro-
de almas por meio dos nossos enfado, evitando todo 

O 
trato de beneficio, se conseguir que os ximaria mais os homens entre d e v e I e r o 

trabalhos·, sacrifícios, orações brusco e intemperante, esfor- homens possam sentir rea4mente si e todos juntos, de Deus". " L E G I O N Ã R. 1 O ,. 
e ainda que seja a custa de _çam-se com quantos recursos · sua fraternidade sob o amparo 
nossa vida. Que todos, Senhor, lhe possa inspirar a mansidão do Pai Celeste, aproximando-se 
numa radiosa unidade, v'os cristã, por levá-los, suavemen- mais de Deus. 
cantem Magnifícat! te ao regaço de Jesus seu·Bom 'Nem sempre a guerra é cri-

Essas almas de eleição, ml~. Pastor, · ' midosa, muitas vozes ela pode 
sionários celestes, continuado- Mas os missionários 'não só ser um· remédio para curar os 
res da obra de Jesus Cristo e evangelizam... tambem pro- inales do mundo. 
de seus Apóstolos partem, pagam a ciência, a cultura a Se a doutrina católica fosse 
abandonam pátria, 'família e civilização no sentido m~is considerar todas as guerras como 
amigos 1mra atender ao cha· alto O cornprccnsivo da pala- pecaminosas, nota São Tomaz de 
mado de Deu:,;. Abandonam a vra, visando a_ssim favorecer Aquino, citando .santo, Agostinho, 
civilização· ·cristã, eis prazeres um altíssimo interesse da hu- çntão o Evangelho aconselharia a. 
que lhes proporcionam a. lits- . mani-dade. todos· os· homens, .ctue buscam a. 
ratura, a cit$ncia, as artes e E quão grande é a nossa dí- c;,a,lvação, a deporem · _armas. Mas 
as obrall católicas e sociais. . vida de brasileiros para com não é assim: 

Cheias de coragem e de ar-· esses heroicos soldados de ''O espírito do Evangelho, éori~ 
dor atiram~se por temis !011" Criiito! Pará eles nossos Seri- tlt1uou'. a.· }¼dlo Vaticana, não 
gfuqnas e selvagens de genté timenfos de reconhecimento - e pode ser confundido com um pa-, 
bãrba..."'S. e ignorante, onde a v'eneração. cifi.smo .Incondicional. Há caros_ 
beleza da. verdad'3 e a, luz do .A preço de suores e sangue, em. que é um dever resisti!' pela., 
Evangelho ainda não chegaram d d força à .Invasão de um agressor 

.,.._, .. :.... Ih evassan o .º nosso território, injusto. Qualquer principio con-
pa.ra, l!UUUU4?'- e a int.e'.ligêncla, fundando cidades, os missio
formar-lhe o coração, ·refrear-lhe nários educaram . os colonos trário . garantiria a impunidade 
as pa.ix~ e gu:!á-la, · . para a amansaram os bárbaros e dr'. dos tiranos, dos assaltantes, e da
vida e para o bem. f di t d queies para. quem a .força, crea. 

un ram por o a a parte os o .. , .. éito, submetendo ao mesmo 
Eles sabem, ~ misslonarios, germens da cultura intelectua.l u.u 

'1t!El os caminhos da evangeli- no. desempenho de extrordinã- tempo a uma escravidão !ntole
zá,ção são !11:des e á.spero!l, que ria missão humanitária civil ravel os cidadãoo observantes da 
a tena, da semeadura· deve aer e política. A ação be;!a.zeja !e). 
arada com. se.er.l.ffuio, e que a dos missionários, transb\)l'dou "Todas as angustias da guerra 
semente só fmtifica quando na nossa. pátria, para alem do são pouca cousa, comparadas à ' 
regada aby.ndantemente pelo departamento estritamente. so- derrocada da civilização católica. 

brenatural. entrando em cheio · Naturalmente. a missão divina 
pelo terreno dos auxílios tem- da Igreja é a. paz. Si· se permite 
porais. Por todos os títulos a. guerra, é justamente para que 
devem ser tais vultos reputa- surja. uma paz mais completa e 
dos como pertencentes ao es- duradoura. Só temos à verdadei
cól da espécie humana, dignos ra. paz quando os · homens e as 
de figurar como exemplo· a ge- nações, aceitarem e aplicarem a 
rações futuras. et.erna verdade de· wn só Deus, 

E dentre os missionários Pai de todos os homens. 
mártires do Brasil devem me- ~· Si a gnena, diz o locator, 
recer a nossa devoção o Beato 
Inácio de Azevedo e seus ge
nerosos companheiros. Abra
zados de amor .pelas almas, 
abandonaram pátria e família 
e vieram ter a estas plagas 
longínquas, sofrendo em ca

Dr. Durval Prado 
Oculista 

R. Senador P. Egídio, 15 
.Salas 513/14 - 14 às 17 hs .. 

Telefone 2-7313 

Receptor perfeito, apresen• 
ta, em ondas curtas, a mais 
alta performance de nitidez 
e volume, em virtude. de sua 
''faixa ampliada". 
Ouça, diretamente e em pri• 
nieira mão, as trasmissões de 
}todos os países do globo, como 
se f ôssem irradiações' locais. 
Móveis· de elegância sóbria 
e distinta~ 

,ma roquete, · alra e para toalhas de altar 
tem as mais lindas, feitas a mão e a máquina 

minho, gloriosos martírios nas que o Brasil inteiro aos pés <ie 
mãos dos Calvinistas, tingin- Jesus-Hóstia, num mesmo sen
do com o seu sangue jovem as tiinento de solidariedade cris, 
aguas brasileiras. tã, como um só corpo, como 

Santa Teresa. de Jesus, e;;. uma só alma, numa prece ar
tando em Avila, viu, num ex- dente, implore de Deus a gra
ta.se, a entra.da triunfante no ça da conversão dos infiéis, 

DI S-TR I B-U I»o·n E-~ 

Ru. A' D-'' LIBERDADE··_. N.º 100 '·ceu dessa falange de mártires para que eles venham'ocupar 
ê-t.. . do Brasil. · · o lugar a. que têm direito .no a~nard&t! 

.,;,,-:;-.·-----· 

~one ~;593 · S ã ·o P a u 1 o Oxalá os nossos 40 mã.rtires Corpo místico de' J esús Cristo, 
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São Paulo, 14 de Setembro de ·1941 

1. 

Serviços de mesa. Ser
viços para licor, vinho 
do Porto e salada. Va
sos. Floreiras. Jarras 
para agua. Garrafas. 
Coupes. Saladeiras. 

Cristais 
ingleses 

Graças às sucessfv"as remessas que na~
mos· recebido da Grã-Bretanha, podf.mws 
apresentar, 'atualmente, em nossas exposi
ções da sobreloja, belíssimos serviços de 
mesa e peças decorativas dos revotados 

fapricantes: 

~EGJONA.RIO 
< 

S. CIPRIANO, BISPO DE CARTAGO, 
1 

19 DE SETEMBRO 1 

Ciprla.no foi um dos maiores 
, santos ela. igreja, africana no· sé-
1 culo II. Filho de nobres pagãos, 
· ele se destacava pela lneompara

vel distinção de suas maneiras. 
A sua Inteligência fazia sombra 
à dos maiores sábios de seu 
tempo. . 

A sua conversão marca o Iní
cio de seu extraordinário progres
so na vida . Interior, progresso que. 
culminou com· a ~tida.de. 

Indicado para Sacerdote por 
todo o povo, desejado pelo clero, 
foi ele ordenado Sacerdote, e em 
2.48 . sagra.do. BÍSpo de Cartago. 
Essa Diocese tornou-~e, graças ao 
seu zelo e à sua piedade, uma 
das primeiras da Africa. 

i 

fiado por Novato. mas o Papa·: 
Cornelio deu razão . a São Clpria.- ; 
no, que continuou lnflexivel e 
desassombra.do na perseguição de- ', 
sencadeacla. pelo imperador Galo. 
São Cipriano continuou a ser o 
instrumento escolhido pela Pro- . 
vidência. para. contilJ,uar a. ser o 
conforto e amparo de todos os 
futuros mártires. 

CASAdOs PRESENTES Ltda.· 
·l-a,·fgcf·::São :fr~ncisco, 66 

Em 249, Déclo Iniciou uma no
va perseguição. Os católicos não 
foram. avaros de se.u .sangue. Al

. guns porém, apostataram. Em 
C:artago, os pagãos se reuniram 
no fonu:n. e pedira1n por entre 
gritQs de ódio, a morte do santo· 

Surgindo uma controveraia sô
bre a. validade do batismo admi
nistrado por herejes, São Cipria
no nianifestou-se contra a opi
nião do Papa., enquanto ê!e não 
definia o . dogma.. mas :como fi
lho obediente da .Igreja de Roma, 
ninguem estava mais disposto do 
que êle a acatar, já níi1> se diga 
uma .ordem, mas a mendr· insl-· 
mi.ação do $umo Pontífice. São 
suas estas palavrás: "A! Igreja 
Romana é _a. Cadeira de· São Pe
dro, . a Igreja por excelência, de 

que a. união entre os Bispos tem . ------,--------------------
sua origem e na qual é Ínàdmis- rébalilio,. esc~evendo, orientando, Bispo. ··. ' ,. •. ' . 

Cipriano procurava conhecer a 
vontade de Deus. passando os 
diBs' e ás noites em oração. Afi
nal, O próprio Senb.01: lhe disse: 
"Se vos .perseguirem numa cida-

. de, procurai outra." Assim fez 
êle, sofrendo em não poder acom
panhar parte de seu : rebanho ao 
altar de Deus, para auxiliar a 

sivel uma traição por menor · que confortando. 
seja." . -. Voltando para Cartago, Gale-

Foi citado , pela..· pri!neira vez rio ll4áximo,. ~nçessor . de Aspasio, 
em 257, compa.recendo diante elo não o perdoou por ter, me11mo no 
procónsul da Africa, Asp~io. O exillo,- continuado a Jazer o bem. 
seu prestigio era tão grande, mes- Em is de setembro foi' le~ado 
mo entre os pagãos, que êle se à presença do novo precónsul. 
limitou a exilá-lo. Do exílio mes- Uma enorme multidão o acom
mo, continuava a cuidar de seu panhou até o .palacio; silenc1osa. ~=-ª se preparar pàra.a morte E V À N GEL H Q 

consternada.. ~ & sa
crificar aos deuses, f91 condena,. 
.do à morte pela espada, e a. sen• 
tença executada .imediata.mente, 

Os càt<:l!icos fo1T3mlll eom pa
nos de linho o chão que seria 
banha.do em sangue do mártir, 
para consei-vã.-lo como relíquia. 
o último solo de São Cipriano 
nesta vida. 

Foragido e misers.vel, esquecia-
00 de ··si · para. confortar rodos os , 
perseguidos. 

A sua energia, porém, para com 
os .apostatas qué pretendiam vol
tar ao grêmlô da Igreja, era ex
trema. .lllle arrostou impávido· a 

O -filho da Viuva' de Natm· 
"Alegrou-se a mãe 

oposição que m\lttos lhe fazla.m viuva com a ressurrei~ 
porque 9ut,ros Sacerdotes e·· Bis- ção deste moço; <ios 
·pos trâtavà.nt esses desgraçados 

D,E;CIMú QUIN"i'O. »oMINGO . l>,El'OJS DE 
. PENTECOSTES . - . ' 

são· Lucas,- vn, 11-1& 

nos aguarda, e do 
qual depende nosso 
.. ·,· 
destino· eterno. Re• 

1 

WEBB & CORBER:L', RICHARDSON, 

JAM.E$ 'POWij:LL "' SONS, rffº~ 
:WEBB' E . STUART 

com mais benignidade. · pecadores. que todos 
~ · Lição muito atual, e digna, de os . dias, resuscitan: 

ser medita.dá 'pelos católicos de para.': a. gra,ça alegra
Naquele ·.funtpo ia. .fuus a. uma. cidade chamada 

Nahn; ac6mpànhado' ·dos seus dlscípuJos e de wna, 
graiuie, niuÍüdão. :Esf.a.ncÍÔ perto da porta, da. cidade; 
eis qÜe levávam a. enterrar ~m defunto, qué era. fí-

0 lltO único de Sua mãe, e e'sta e:ra viuva. Acqmp:t
:nhavam.;na, ·muitas pessoas· da cidade, Vendo-a, pois, 
o Senhor, e conipà.(Jecen!]o-se deÍa., disse-lhe: Não 

flitamos, Pois, sô

bre as pessoas que 
nos precederam nes. 
ta grande viagem ... ... ·xi~ é_pg_ça··.@e -pót éonsidera- ~e i Santa Madre . 

ção por todos, menos- para com 
·Deus, descUlpam iàcilmente to
das as espécies · de fraquezas. 

Igreja." 
A s s i m comenta. 

i Por :causa de sua energia che• santo Ag~stinho es~ 

f 

Objetos de fino gosto intei

ra:rp.en~e lapidados A mão. 
gou-se a esboçar um cisma, che-, t.á ,passagem dos · eh~. . Depols. ap~ximou-se e, . tocando o esquife 

(pois tinham parado· aqueles que o con!luzia.m) disse: 

. mãe... pai.~. ami

gos... umas depoiG 

cJc lo:ijgas cnfermida• 
c'es, outras fulmina• 

\ 

I 
[ 

Casa Angfo-Brasileira 
Sucessora de MAPPIN STORES 

· A vida católica em 
Portugal 

Conforme refere o "Anuário de 
:Ação Católica.",· de Portugal, con
~ nesse pais à. Açfu'> Catõllca 
, atualmente 2.297 . centros com 

. 54.345 membros. Ã frente desse 
movimento acha_-se um Conselho 
Central, dirigido· por :M"..ons: Sena 
de· Oliveira. 

O número de · nascimentos em 
Portugàl é muito elevado. De 
mil habitantes,. 26 nascimento.-;. 

A vida religiosa flqresce. A esi 
tatfstica fala de 350 jesuitas, 274 
franciscanos, 118 sa.Iesianos, é 58 · __ Atj · J::, 
l~zaristas .. ~~ Colónias portugue- . C( 6na. & r;;;; . 
sas, a rel1g1ao gimha terreno. . 00~ .._..,6 .,. ...., l 

Como brevemente Portugai!' tem': IÍ,24 d• Mé;.,;;m,-,, 9Ci-cõhi" ,..-,.~ 
• . · - ~ • - · · ' SÃO ,PAULO · 

S&.ntos E v angelhos. 
Com ele m u i t o s 
fc'.antos Padres en

contram no filho da 
\"iuva de Naim a 
L'1'1agém do , pecador 

Mancebo, éu t.e ordéno, levanta-te, No mesmo ins
tante smitou-se o morto e começou a. falar, e Jesus 
o restituiu a. 'Sua mãe. Todos os que estavam pre
sentes ficaram cheios de temor, e glorificaram a Deus, 
dizendo: Um grande profeta. apareceu no meio de 
nós, e Deus visitou o seu povo. 

, das.,. repentinamente. 
Todas e'las se fo• 

:ram, e _stW, vida se 
passou como um so
nho, doce, miave ou 

que renasce para a viela. da graça. A morte , do nho que Jà se desfez 
amargo, mas um so

para tod9 o sempre. Pois 
moço de Naim era objeto de lágrimas e pran- bem, também breve será o nosso curricUlo ter. 
tos, porque não era possivel não. perceber e não la- reno, vertiginoso como os anos que se passaram 
mentar a desgraça da mãe viuva., e a extinção 'de de nossa existência, cujas alegrias ou amarguras, 
um~ grande e risonha esperança. Infelizmente a segundo o nosso desejo, ou contra êle, não pu-
mise:ria muito maior, e de consequência muito mais deram perdurar. Assim,. será sempre, até que 
funesta que é a morte do peca.do foge aos nos- chegue o momentó derradeiro. E este também 
sos sentidos,. e por Isso dela não se cogita ju . passará. Passará para começar, logo depois, :1. 

oo lamenta., Acostuinados . à. , terra, vivemos , . Etcruldade. Eter.nidade! pal~vra; ter:rivcl! Terri~ 
alheios aos problema& -que . ultrapass;im ·as .Pre- , ve!, · mas salutar. ·Si a tivermos inde1evel na me• 
ocupações · do pão de . cada dia. Seria ne·cessi- mór~. sáberemos estimar I a vída como ela me• 
ria ·a. :meditação para, trazer à presença dai mê- rcce: uma. viagem para a E~er!l.idade. Segundo a, 

mõria. ~ que s!gr,Jfiéa:para .:hós a mortê •. E _nã~ fjzern;i.os. bem. ou :mal, seremos ete..1'!J2.meJlte fe!ig 
estamos acostumados a :meditar, :r.es·. ou eternamente desgraçados. 

Alem do ·Secretariadi:v Central, 
exlsf.e, mn seC!"éta.riãdo de iml)!en
ea, d~ tãdíci e do. ci.nema. 

Contam-se 346 , · Conferências 
'7teentll::!ilu; com 3.969 membros 
ütvos e 250 grupos católicos de 
;lPSlOteiros com 4.500 sócios. 

mais um filho nos Altares, o Bea.- . ~~-· · 
to João de Brito, as bençãos do Por isso :mesmo; ··a Santà Igreja., ' com a, 

narração dos fatoo da vida do Divino Mes~ 
T O D o· e .A T õ L l e o tre . em que ~usc!tou . ·mortos, chaJW!.-nqs 

d e v e· 1 e r o 

Céu · não hão de faltar a. e.s~ 
gloriosa Nação, que · levou pa..,"R 
a Igreja Católica tantas regiões 

Deus não falta com sua graça. Compete-no.i 
com ela escolher· a vida ou prefq.,"ir a morto 
eternamente. 

. e tantos povos. ." L E G I o N Â R I o .. a atenção para. este momento. infalivel que Reflitamos. · 

ADVOGADOS 

.-:.i · 'ili. Vicente Melillo 
~ da Sé, 23 - 2.0 andar 

Sa.la 215 

lndiClldor P. ··. rof i·ssi'olla .. 1 ·;--:---0-:---ENT------=-IST==---As _ 
. Árnaid9 Barthofomeu 

Dr. Pliitio Corrêa de 
Oliveira 

Rua Quintino Boca.luva, 176 - 3.0 

Sala, 323 - Tel. 2-7276 

Joviano · Telles 
-e-

J. N. Cesar Lessa 
Advoga.dos 

Largo da Mlserkórdia, n.0 . 23 
sala 904 

,Luiz Gonzaga Parahyba 
CampQS 
Advogado 

'tt'a!Acete Santa Helena) - ·Praça 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

Rua Benjamin Constant, 23 -
4.º a.ncla.r - Sala 38 - Tel. 2-1986 

MÉDICOS 
Dr. Vicente de Paulo 

. Melillo 
Prof. de Higiene do Colégio 

Universitário 
Diretor do Sanatório. "Vila 

Mascare" 
cons.: R. Marconi, 34 - 6.0 and. 
Apart.0 63 - Tel. 4-8501. ·, -
Res.: Av. Agua Branca, 95 -

Tel. 5-5829 

Dr. Camargo Andrade 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

Clinica. geral e moléstias de 
senhoras 

Cons.: R. Líbero Badaró, 137 -
. 4.0 andar _: . Telefone, 2-2270. 
.Res.: Rua .Tomé de Souza, 55 

Te!. 5-0565 

Dr. Gil Celidônio 
Partos - Moléstias de Senl1oras 

Operações 
Resid~ncla: - R. Albuquerque 
Llns, 902 - Tel. 5-4156 - Con
sultório: - Rua Marconi, 34 -

6.~ andar - TeL 4-8501. 

e. Sé, 247 - !.0 andar - Sala 103 Doen!,'38 de Senhoras - Partos · 
Tel. 2-4951 1 Operações . 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia. - Moléstias de senhoras 
Cons.: - Rua Senador FeiJó, 205 

. 2.0 andár -:-- Prédio !ta.querê -
Tel. 2-2741. - Res.: Tel. 7-1268. 
Consu'.ltas: das 10 às 11 e das 
14.,às 17 hÓras .. - Sâbados, das 

Da. Beneficência Portuguesa e da .10 às 11 ~oras. 

Maternidade de São Paulo · - n-,.. Celestino ~ \urroul cons.: R. Senador Feijó, 205. .ur .t50 
I>r. Francisco P. Reimão 

!Hellmeister Tel. 2-2741 • ....:. Dás 14 às 18 hs. Res.: La,rgo São Paulo, 8 -
·2Ua São Bento, 224· - 1.0 andar Res.:, R, Rafael dl') · Barros, ·457. Tel. ·2'-26.22 . -:- ,Cons,:: Rua. 7 de 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabe1Io Campos 
MÉDICO RADIOLOGISTA 

Rádio - Diqnóstico - Exames 
Radiológicos a domicílio 

Cons.: Rua Marconi, 94 (Edifício 
Pasteur) - 2.0 and. - Tel. 4-0655. 
Res.: R. Tupi, 593 Tel. 5-4941 

S. PAULO 

ôUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. José E. de Paula Assis 
Adjunto ela. Santa Casa - Ope
rações e tratamento das molés
tias de oúvido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua 7 de Abril, 325 -
1.0 andar - Apto. l'_j (das 14 
às 17 horas) '- Tel. 4-7551 -

· Res.: Tel1 8-2432,-

.HOMEOPATIA 

ENGENHEIROS. 

Amador Cintra do Prado 
Enge~eiro Arquitéto 

Arquitetura , religiosa, colégios, 
residê.uclas coletivas - R. Libero 

Badarõ, , 46i - S, Paulo 

CONSTRUTORES 

Af fonso Butti 
Perito Construtor 

Estudos - Projétos Orçamentos 
Construções. · 

AI, Glete, 359 - T~l. ~-~'Çl,c~ 

TA~ELL~ES. 

Dr. Rezende .Filho A~mando Lorena. 
Cons.: Rua Senador Feijõ, 2º5• 20.º Tabelionato de Notas 
7.0 andar - Tel. 2-0839. - Das 
15 às Í8 'horas .. - Res.-: · Avenldà. Rua da Boa Vista n.o 234 

Cirurgião-Dentista :., Radiologista 
Pela Escola de Farmácia e Odon
tologia. de São Paulo - Clinica 
Dentária em geral - Ralos X -
Diatermia - Infra-vermelho -
Coagulação - Trans-ilum!nação 
- Vitalidade pulpar, etc. ... 
Trabalhos por c.artão, hora ou 
orçamentos. - R. Martim Fran- · 
cisco, 97 - TeI. 5-5476 - S. Paulo. 

'Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutora.do da Fa
culdade de Farmácia e Odonto. 
logia. de São Paulo. - Cirurgião 
Dentista. diplomado em 1914. -
Ex-dentista do Liceu Coração de 
Jesus. - Especialidades: Pivots 
Corôas, Pontes, Dentaduras ana~ 
t~m.\~= ~ = <>l><>'<>"-<'l>:i. ~üna.. 
Consultas das· 8 às 12 e das 14 
às 19 horas. - Cons.: R. Direita, 
n.0 64 - 2.0 andar, sala 7-7A. 
Res.: Af. Barão de Piracicaba, 49l1 

'il. PAULO 

TODO CATóLI~~, 

1 e r o 
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DBCR!ft'OS ~ LEIS 
A..:SeaNADOS 

M .-., M ~. da Edu• 
t'i!.die-1= ~lei aJtemndo os 
~-d& UniverBtrlade de Belo 
-~. t1ll (J,lle 6tl refere à 
ttOMl!S!:.áo do reitor, que passou 11, 

1,er esoolbido pelo governador de 
MtltaE, em liata. triptire aprcscn• 
t.acm pelo Con.selho Unlversitó.
m. 

.• Ainda 1m paate, da, Educo,• 
i:,31;.ãn foi a:ss·inado decreto-lei al
t,,..,rsndo as titbeht,-; numérk,-a.s do 
~l extrimwnerá.rio mensalLs· 

d.e 19011a, Iorque, wmta dall i;e
gubites rt~; dL!icllllS/¾O do 
relatório do diretor da R. I. T. IS 

cola.~ do governo cçm oi; 
cmp~s e empregados 11.r.i. 
50lU!;âo doo problema:; socia-ls. 

A partidn- da delegação bra:;i
le:ira. à. Con!crência, dar-se-á no 
inicio do próximo mês de Outu
bro. 
SOLENEMEN'J'E COME
MORAD-0 O "DIA DA 

J> A'l'RIA" 

Conforme vmb,'.1 sendo ampla
mente . anunciado, realizaram-se 
J'IO dia 7 ele Setembro' grandiosas 
tnanifo.staçõt.'5 cívicas em todo o 
Brasil, comcmorn,tivas do "Dia 
da Pátria.". Na Capital F'cderal. ta do Mu6eu Nacional. 

• 
0com a presença das missões mili

:CEGlONARtO 
,..T t 

6áõ brasileira einbatra.i·á. pa.ra Lis
boa., onde jutü.amente com a 
comissão port-ui;:ueGB, reallz.a-rá di· 
ver:;as reuniões. Espera-se como 
resultado destas reuniões, a as

presidente da R-epúb!i,ú!l!., 1"1"Ude!!n 
te de Morais, será celebrado em 
lodo o pais no próximo dia '1 de 
Outubro. 

sina.tum do novo tratado de co- 5 RECENSEAMENTO O 
mércio e navcg;1ção entre o Brasil Serviço Nacional de l'kcen-
~ Portugal. sea.rncnto publicou oficialmente 

B provavcl c;ue os trabalhos da , que a população atual do Br;u;il 
Comissão estejam terminados até se eleva a 41.500.000 habitantes, 
o fim deste ano, a.fin1 do 11ovo coníorme o ultimo censo clemo
acôrdo poder entrar em vigor a. gráfico de 1940, 
partir de jancil'O ele 1942, 

do Brasil 

6 IMPRENSA ·- Em todo (1 

.BrasiI. cm 10 de Setembro 
foi comemorado o "Dia da, lm
prcnso.". 12Not'icias 

• Por cleere1la-lei assinado na ' tares argentina e P\traguaia foi. 
pa.sta. da Viação foi a.provado O realizado um_ ~nde desfi!e. _de 

1 l 
orçamento referente à. aquisição tropas do exercito e de m1Uc1as 
ckl vagões pela Companhia Bra.- estaduais especialmente enviadas 
silemi. de Mine1~ção e Side:rur- para a. solenidade. A Força Aérea 

1 
OECRÉSCIMO _ . 7 VISITA - Siw P:mlo hosne-

Dcvido à. da. neste momento uma ~a-
anormalidade da situação ravana de 31 cngenheirandos da 

atua.!, o intercâmbio comercial Universidade do Chile, 

gia s. A. Brasi:leira realizou t.am~m um 
desfile dos aviões que se encon

:•· Na. pasta da Agricultura foi 
116Sinado um decreto-lei revogan
do a autorização concedida à Cia. 
I\a,tig para pesquisar jazidas de 
àréni.to betmninoso cm Bom Re
tiro,. Estado de Santa c~tarina. 

:•i O Sr. Prcsitiente da Repú
l>lica a:x,inou na pasta, da Viação 
ttm decreto-lei aprovando os or~ 
çamentos de comtrução de va
góe:j ~ de un:t- mmo de concreto 
$ Rêck- SÚ'!-Mlneira. ' 

COM.PRA-SE. 

travam no Rio de Janeiro. ' 
O Sr. Presidente da República 

discursou para todo .o país na 
"Hora Nacional". 

O chefe do governo norte-ame
ricano, Sr. Franklin Dela.no Roo
sevelt enviou u'a mensagem ele 
congratulações pela data, que foi 
lida cm Nova Iorque, dos cstudios 
da "National Broadca.sLing Cor
poration" pelo embaixador elo 
Brasil naquele pais, Sr. Pereira, 
de Sousa. 

Nos Estados tàmbe111 a passa
gem do 7 de Setembro foi fcsti
\•ament.e comemoi;a,da. 

entre o Brasil e a Alemanha di-
minuiu de 90%, neste último ano. 

2 B,OMENAGEM Foram 
prestadas no Rio de Janeiro, 

exprc:x,ivas homenagens à me
mória do Marechal Hermes ela 
Fonseca no dia 9 de Setembro. 

8 EMBAIXADOR - Chegou ao 
. Rio de Janeiro, a bordo. do 

"Argentina", o primeiro embai
xador do Canadá junto ao gover
no brasileira. 

9 l'ELECIMENTO - Faleceu 
3 ADIAMENTO - Os interven- cm São Paulo, onde há m-ui-

torcs federais nos Estados de tzy residia., o general Krasovich, 
São Paulo, Paraíba, do Norte e comanc\n,ntc da. fortaleza de Porto 
Rio de Janeiro, cm ofícios dirigi- /\1~;ur, 1111 r,uerrn rusr,o-japonesa. 
dos ao Ministro Gustavo Ca.pa- f 
nema,, solicitaram• do titular cl:1. / }() AERONÁU'l'IÇ/\ Foi 
pasta, da Educaçã.o, o adiamento inaugurad,~ pelo Sr. Sal
da Conferência Nacionul de Edu- gado l•'iiho, minisl-ro da. i\cronáu
ca~:ão e Saúde, · tica, a liJlh~. aérea. Rio-ForLalcza. 

~-OURO 
. g PRATA de qualquer e&· 

pécie. Antes çle vender -aeu 
OU-RO é de seu próprio in
terésse consultar os noasos 
pregos. Avaliações gratis, 
Também compro prata, den. 
taduras e ouro baixo. Rua 

:Sã.o Bento, 549, 1.0 andar • 

l!.'m São Paulo, às 9 horas, com 
4 a assistência do Sr. Interventor CENTENÁRIO - O ceilte

nárlo do nascimento do ex-

. ' Jl · VOL'l'A-:- Depois dum lon-
go cruzeiro, retornou. ao 

porto ·do Rio de Janeiro, o navio
escola "Almirante 8aldanha ". 

aala 6, próximo ào largo São 
Bento, - São Paulo. 

CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAC 

·. DO :11R.AJ3ALHO 

'.Devendo reunir-se em No,a 
Iorque, a 23 de Outubro próximo 
& 26."' se&ão da Conferência In
temacíótlal -dO· Trabalho, na,. qual 
o Brasil se fará representar, o 
ministro do· Trabalho reoolveu 
oon.vida.r as a.,rociações sindicais 
els emprega.dores e emprega.doo, 
devidamente recoJJhecidas, para, 
indicar os respectivos repreaen
tl!,ntes àquela, a8Sembléia., dentre 
os quais serão esoolhidos os com
llO]lentes d.a. delegação brasileira. 

· Os-· DDmes dos representantes 
escolhidos pál.as associ.a.ções, · de
-verão ser enviados a.o gabinete 
® ministro do Trabalho até o 
dia. 20 do con-ente. 

A ordem elo dia. da Conferência 

PA~A: 

e de outras altas autoridades, 
realizou-se um imponente desfile 
do tropas, pela Av. de s. João. 

A imprensa de todo o mundo 
comentou a. passagem da data, 
nacional brasi:leira, tecendo con
sidemções sobre a atual situação 
do Brasil; bem como relembrando 
os fatos mais salientes de nossa 
história.. 

Dia 3 as missões hlilitares'·ar
gentina e paraguaia apresenta
ra,in suas despedidas às autori
dades Lendo regressa.elo a.os seus 
1>alse.:l, 

R E L A ·C õ E S 
E·CON·õMlCAS 
LUSO-BRASILEIRAS 

Sob .a presidência. do cousul 
Moreira. da Silva, d.i.reLor da Mis
são Econômica e Comercial do 
Itamaratf, realmou-i-e dia 8 no 
Rio de Janeiro a plimelra reu
nião da Comissão nomeada pela 
Presidência da. República para 
examinar o problema das rela
ções econômicas luro-bra.sllelra.s. 

Fazem parte os Srs. Otávio 
Soares Bulhões, técnico do Mi
nistério da Fazenda e Paulo Fre
derico Magalhães, do Banco do 
Bra.stl. 

Em fins, de Outubro a. comis-

.DORES DE GARGANTA GRIPPES 
-=- t~SSES - CONSTIPAÇõES 

BRONCHITES ·-· - . 

.-,--~ Põ~ eo~tM 
G'.A:YACOL 

f: P-RODt:J:CT O 1) O 
· I;~ ;woAS..AN LTDA. 
~AIXA l'On'AL N,0 47i1 = 1 ªÃO PAULO 

OURO 
PRATA E PLATINA 

de toda espécie, ao preço 
mais alto da pfaça, com
pra-se. Consultem nossos 
preços. Rua 15 de Novem
bro, 193, 2. 0 andar, sala 

23, - São Paulo 

O DISCURSO DO SR. 
CHURCHILL 

· Depois de um curto período de 
férias a Câmara dos Comuns vol
tou a reunir-se tendo o sr. Wins
ton Churchill cm sua primeira 
sessão pronunciado um_ discurso 
expondo a marcha dos aconteci
mentos durante a. interrupção dos 
trabalhos da Câmara. 

O sr. Churchill examinou deti
da.mente todos os principais fa
tos ocon·idos durante essa inter
rupção, inclusivé o seu c11contro 
com o Presidente Roosevelt e as 
campanhas na Síria, no Iraque 
e no Iran. 

Acentuou que a Ing'.laterra não 
tem nenhum interesse na 'Síria, 
tendo ocupado esse território ex
clusivamente por causa da guer
ra. e espera somente a volta iJ. 
normalidade para cl\trcgá-lo no

vamente aos ~irios. 
Quant;o aos acontecimentos na

vais, o sr. Churchill acentua a 
melhora nas duas seguintes di
reções: 

1) Grande diminuição no nú
mero de afundamentos de navios 
br1tàn1cos e aliados, com o au• 
tnento coffll!pondente ~ tonela
du de valioS015 earrega.mm.tl]s 
desembarcado!! a. salvo nas praw; 
Inglesas. 

2) /u1mcnto mm.ordinãrio da 
destruição de unida.dez mércant.es 
alemã.s e ítaJ.ian86. 

12 'l'EM.I'ERA'l'URA - Du• 
ranw a µltima. semana, a 

temperatura baixou consideravel
mente cm todo o Estado de Sãó 
Paulo, t'endo geado em alguns 
mumc1p10s. Na capital a tem
peratura mínima registrada foi 
0°,5. 

xilhendo os engenhos mortíferos 
lançados dw·ante a noite. 

Quanto à campanha na Rús
sia não revelou o Sr, Churchill a 
ajuda militar da Inglaterra. por 
ser inconveniente, mas, comenta 
longamente a conferência russo
anglo-americana que se prepara 
revelando que o chefe da missão 
inglesa será Lord Bearbroock, 
ministro de Abastecimentos. 

Terminando o seu di.scur:so diz 
o primeiro ministro inglês: '"Má 
um ano, nossa situação parecia. 
desesperada, bastante desespera
da aos olhos de todos, menos aos 
nossos pr~ prios olhos. Hoje, po
elemos dizer ante todo o mundo: 
somos ainda os senhores de nos
sa sorte; somos ainda o capit5.o 
de nossas almas". 

CRUZ:.:ii{O DO 
BRASIL 

Tosses, !11"onquite, asma e 
moléstias daa vias respf.ra
tóriae, os Srs. ~icoa re
ceitam o Xarope CRUZEI, 
RQ DO B'R:AS1L; não ero
tela a doenga, combate· o 
mal, Em toctaa as fal'máoiaa 

1 

e droaarlaa. - Wri,. "VlJ'G"', 
caixa postal: 2175. 

SERMÃO DE S. EM. O 
CARDR.M,--tJ~SLEY 

s, Em. n.e-mm.. e 0!4'deal lilm-
Ref~-se em seguida. a, um no- ltlf da I~a, pediu a.o-.. }')O\'O. 

vo p.roeesso de ataque da, Alema- inglês, em 3&1'Jnfo l'ffll\~; 
nha. -~ tem ,.ooloeado noif-:m&- em Londres, qiie :nr.esse m-ee,es, 
res um grande número de imna6. pela ~ dOB pm,s,-ewo-. 
acústie!!.$ e m!JS1lét~ •que- ná» peus, ~te da ~ 
tem ca,am,do g:ra!lrlee Pl'.etubm à qye tem sofrldo ~ po1s 
Grã-Breta1'tha graças à marinha tot a ~ eslO'lhtdA pefi:.. t;tt,re,... 

~ão Paulo, 14 de Setérnbt'o de 194 l ,: 
..,.,,___ ----- -------- ----· . :,-

Referindo-se à U.R.S.S.. diz s. 
Em. Revma.: "A Rússia. e o go
verno da Rúss1a- :são culpadps, é 
verdade, das grandes desgraças 
do.s outrro povos, e mesmo a Pa· 
lõni;J. já sofreu as consequências 
dessa inju.stiça, mas· un1 povo 
cujos ant,tgos dirigentes crraran1 
não ê o culpado de&ies mesmos 
erros". 

E conclue dizendo: "Rogamos 
ao Santissimo que a. defesa dos 
dil'€itos da União Soviética possa, 
concorrer para. de~var as in
ju.stiças feitas à naç{i.o polonesa." 

Ernporio, Padaria e 
Confeitaria, Paraná 

Gfne1·os aliment-icio:;,, _pães e_ 
bilmoutofi de todas ·sis quali
da-iles - Aprompta-se e.ucom
mendas para casamentos, bap-

tisados, "soirées", etc. 

AVENIDA BRIGADEIRO 
LUIZ ANTONIO N.0 1197 

PHONE: 7-0553 

A GUERI{A 

Os ingleses cletuaram um de
sembarque na ~ Noruega, tendo 
ocupado dcba.ixo do maior sigilo 
o arquipélago de Spitzberg. A:; 
tropas que conseguiram clescm
ba.r.car nesse arquipéJa.go eram 
ca.nadcnscs e norueguesas. 

Na Rússia, os alemães a11t11J• 

cillm o cercu completo de Lenin
grado e prometem a.rrazar com
pleui.ment.c a cx-crrpital rus.<ia. Os 
rus,os, por sua vez, retomaram 
Smolcnsk e mais 50 outras cicta-' 
des. · 'lf. .. 

. O Iran a,ceitou, cm sessão ex
tra.ordinária · do PÍJ.rlamento, fô~ 
das as exigências anglo-russas, 
que foram as seguintes: 

1) A entrega.· dC todos os ale
mães e italianos. 

2) Fechamento das Legações 
alemãs e italianas. 

3) Domínio ang1o-russo dos 
canais do sistema de ,irrigação elo 
Bassora ao Mar Cáspio. 

As aviações continuam operan
do de lado a lado Lendo a R.A.F. 
intensificado seus ataques à. Ale
manha e principalmente contra 
Berlim, 

A SITUAÇÃO NA i 

FRANÇA 1 

Continuam <!ada vez mais frc- ' 
quentes cm Pari::; os atenta.dos 1 

contra as tro1:ias ele on1pação. -
Assim, irrompeu não se sabe como 
um enorme incéndio numa ga
rage requisitada. pelos alemães. 

· Um ferroviário alemão nessa 
memna noite do ineémiio foi ata
cado e um sub-oficial alvejado 
a. ti.1'os. Inúmeros outros ateu- , 
tados têm sido cometidos. 

Em represália os alemães fu
zilaram três prisioneiros de guer- · 
ra e ef-etuaram varias pi:isões. 

Corre trunbem com insistência 

... -

Milhsres de cur,dot 

boatos de uma nova ref~ mi .. 
niBter!al, e o sr. Pueheu, mil:ti5~ 
tro do !ntet:jot', declarou que seri 
cada. vez ma.k; imp!acavel . e se .. 
vera a luta contra o comUl'limnct, 

8 N otíçJ1 s 
do·Mundo 

1 AM!OOS - A 6Uêcla, a,ten., 
dendo aol pedi~ do Reich, 

toma.rã conta dos inte,:esses ger
má.n.icos no Irã. 

2 INQUÉ!RITO - Os ~tirl"' 
res americanos Clark e Ny~ 

depuseram no inqÜérlto aberto u. 
seu pedido no Se11ado, sobre a.· 
propaganda cm favor da guerra; 
feita pelos industriais do cinema. 
de Hollywood a serviço de inte• 
resscs estrangeiros. 

3 POSTOS A PIQUE - Já fi,. 
ram post-Os a pique três na• 

vios americano.a. 

4 l<'ALECIMENTO - FaJccel!, 
repentinamente, a sra. Sarah 

De-lano Roosevelt,· mãe do Prn• 
,5identc Roosevelt. 

5 VISI'l'A - o SI". P!erre La ... 
vai que recebeu ordem de se 

levantar do leito, visitou o sr, 
Marcel Dcat. Acredita-se que 
a.mbos poderão· deixar brevcmcn~ 
te o ho~pítaJ. 

6,,/fRA~Sl'ORT-ES - Chegou :i,' 

. · ,Ylaf!~vostock o terceiro e&'• 
gúckóº·: ca.-rregado de essência. ~ · 
Anuncia-se que o governo japo
nês corta,rá esse caminho. 

7 A'l'AQUI!: - A. "R.A.F.'" 
atacou violentamente a cl• 

dade de Palcrtn<). 
I 

8 R?MA - NJ baterias antt-
. aernas de Roma .a.tiraram in• 

tensamente durante longo tem
po. Parece que os aviões inimi
gos não ~onscguiram sobrevoar 
a. capital italiana. 

(ABELLOS 
BRANCOS 

JUVENTUDE 
ALE~AJ".CR~ 

. ' 
O Ur O 

CAUTELAl:y DO MONTE DE SOCORRO 
- JOIAS USAD.A:S E BRlí4H:ANirES -: 

• Compro pagando oa mefhw-is pn~ 

Rua· Áivarer, Pentea- D I M 
do, 21)3 • 3.0 andfl;r • e o naco 
Adoraç~o; coletiva das Paróquias 

do Cambucí, Tucuruvi e Santa 
Margarida Mar!a, n1i Igreja 

dll Santa lflgênla. 
Revestiu-se d(! g!'ll-nde solcu!- Cônego Benedito Marceg dê 3.'rêJ: ... 

d.ade a "Hora Sl!.!lto," da6 Pa- tas, conhecido oro.dor sacro. 
roqula.s acima., realizada do1nin~ 
go ült,imo na. :Igreja de Santa A benção solene do 8$, Sacra" 

mento foi dada pelo Revmo. Pe. 
Ilígênia. . Décano 40 Oambucf, Pe. João Pe• 

o t.emplo esteve llt,eralmente' dro Fusenig acoUtado pelos 
cheio notaruio-:38' a presença. das ' 
mais dl.,tintas f.amfiutll daque!SB Revmos. Pe, João Ligabue, Vlgá. 
Pa.róquiai,, da., Alm da EBcola rlo de TUeuruvi e ;re, Joaqulnt 
Doméstica. e ~\11'8 Irmãa, Mons de Almeida. Brito. 
Escola PUOffliie.1 do Ca.mbud e Abr!1hai:l.t!>µ a hora de· a,dm'a, ... 
todas as Assoo~ rellglosas ção o coro d& C1ltl!nbnct, 
O()m sttas iruljgnlaf;. Terminou a ~e com o 

.feii befíssl.nm pteg/1,Çao nos de- bino de NOfi/Sll., ~ A~.,. 
Tidos qJ,tartoê de hora., o Renno. eida., ~ pefm :!f&, 

COMUNICAMOS AOS NOSSOS LJlJIT()RES 
DE SANTOS QUE O "'LBGION.ARIO" ACHA

SE ~ VlffllJA ~M 1.'.0DA~ AS l3AN.CAS 
1)F) 10R.lf-A. 

~.:.~ i8 ~~_:-~_.__~!'!:.~ iw5-.;fi'.'!l'IMl!!,!,'.4':f~.;.~.:~~~°!?-~l?'.-"'----------------~-------...l 
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ForfTlacã·o 
~ Mariana 

t 'Prossegurnao no seu progra
-~ '(_].e fl}Pl:Q.1;J.Çft0 mariana, a 
Fedeiaiçií:o Mi,j.riàna Feminina 
da Arquidiocese de São Paulo 
realizará, n~ próxima quarta
ffll'a, às 11.ao µoras, em sua 
sêde, à rua 'Vei!çei;lau Br11z, 
~ ... 4.0 andar .e :no 3. 0 domingo 
21 ·ao corrente 'tis 14,16 horas, 
!i,lâ Cú,ria _Miptropolitana, mais 
illli c!rculo que se destma, es
pecialmente, às mestras de \lS· 
pirantes. O assu-nto desse 
oirculo versará sobre matéria 
relativa 1;10 artigo 1.0 dos Es
tatutos das Pias Uniões de 
Filhas <le Marta e o\)ecleoerá ao 
flegµíii,te plat10: 

1 

onitei'va~ões relativas à ver
àad~irá pr(ltica 'dá :nossa San-
ta Rel~l~9; .. 

a) Qi,ra:i,pi'~ll).~ll.to ex;i,to llO§ 
llíaµ(ll,\mEmtoê (Missa aQs do--
1n.íng<>ii! ~ dias Sirntcs, Comu
nhão uma vez por ano, ete). 

l.J) Cumprimento generoso 
dos Ma,n~hvnentos (Missa e 
Comunfll\,e> freq1,1,mt~. (levoc,ã,0 
it. ·N91;1sa ij~uhora e aos San, 
tos). 

e) AtE)nç~o a9s couseH1Q~ 
Ev!Íng~licos ( ..• Vai. . . veµde 
tudQ que teus, toma tua cniz 
.f? 1$e1rµe,Me). 

JI 

a) ,h1lgamento clesrrns três 
t-at~go:riaii de rat<ilicos: 

' Os Jl.l'inH'iros pra_ti-ca1ü a rr- aventurado Crir;niun de ,\:innl- que :;efa possivel oferece,r-lhe,s 
Jigifü1 por neeessid:Hl,-, t,1mor fort. o,; meÍÜ;; parn, realizarem a 
e 'tradição. ' projetada uuit'ormiüade. 

Os segundos praticam-na REUNIÃO MENSAL DA Aplaudindo uma sugestão 
com amor. 11: essa .a verdadei· FEDE~AÇÃO apresentada por Uilla :F'i-tha de 
ra devoção (amor .de D~). Maria, far-!:le·á nesse períodb 
Estado a qµe todos são eh.a- Realiza-se, nQ Pl'QXÍIJ1.0 do- de ~l;!dar;iça dos uniforme.~, a 
mados (correspondê11cia à gra- mingo. 21 do conente, \J.S 10 campanha do vestido para a 
Ç<\). horas, na Cúria a reunião 1. Oomunbão. A Federação 

Os terceil'oi3 aãíl os e.soufü.i- mensal <la .J<'ederaçào Mari-:lna roo~berá, com runito IJ!'1;1Zer os 
dos do Sep.hor (estal.\o :religlç, l<~emiuina. Como babitualme_ n-1 OUirQt·m~s. que foi·em sendo 
so, o ma.Jg perfeito). te E?SSII assembléia si;rá prei,i, SUQstltu1do.s e encaminhando

li) J ulgameutç, .ias devo- d Ida pelo Revmo. Direto!' P.). os à Direloria do Jilnslno Re-
ções: , Dr. ]ilduardo Roberto. · Haven-1 !igl()So, poderá atender a um 

l<'a1sas todas as que se pra- do importantes assuntos a tra- , pec!ido há muito feito às I<'i-
ticam sein a cari<tade. tar, a Diretoria da Fe~ração l lhas de Maria. 

Verdadi;!;ras - todas as que pede o comparecimento das,-----~-------------...,.,~--------,.....,. ...... ----,.--------------
se. pratlcai,n con;,. caridade; é Sras. Preaidentes e só no caso 1 
o ai;nor mais perfeUo d~ D~us; de impo~ibilidade o (las res- Critica Clnemato1raflca· da' A. J~ C,·. 6 a pr,fl.tJca dos mandamentos pect1-vas representantei;, l . 
com diligência, e fervor. 1 1 · 

e) Conveniência das ver- UNIFORME ·- P : . _ · · ·· 
da_lJ~ir~~ dt;V.~Qe~.-.. \;{\)µl~~QS I _ _ .Orlentaçao. Mora.l .. dos -Espe_facuJos) 
que leva,il:t a Deu~.- ·· . Co+i{Qrme . j,\ foi tllvulgaün, · "' 

Devoçêí~:1 maiiil acous~lfra, tleveriiq as 1''ilhaf:l de :(\faria, LADY :tIAMILTON (D;i, u. A,, tes violep.~;:. a ~t\tug~ PQuço t~ • llN~ conio sol~~ 
veis e mei,imo neces1:1{i.rias: it até meados do próximo ano, com Vivien ·Leigh e Laurence Oli- correta do prirn,~pal personage{li para os. caso~ de d~rdis, entre 
Ss T,, • s renovar seus uniformes. De- ver) - Contá o. filme o. conhe- acaiTe~m a proipiç~o go filme· os c~njuge$. Ntí.Q sabe!U9S se pol' '. ,d:ncaP!st1a, aq agratlq .., -
Coração ele Jesus, a 1\iaria s~jando qbter a maior unifor- ciçlo romance que existiu entre aos ad(J].escentes. engano ou pro~~. no 
S • E"l midade posaive.1, a :F'ecleraça· o Lord Nelson e Lady Hamilton. Cotação: · A c t' i ta v e 1 pai-a, pí:Ógrama fi~ a segu~te im• li\Utiaaima porque ,., a é a me- ·- · 

está empenha. da. •ia com11ra de A apresent.ação das re10 nões amo- a<lult-0~. crição: "Ação: Rio ~ ~:neir&, d!aneira das graças e todos , _,,. 
08 S::mtqs for1tiµ · devotos cte uma graTtde pa,rtlll;i, de fustão, rosas entre duas pessoM casadas NÃO BASTA SER MAE (I;)a atualidade"'. J:st;e fi!-ro agrav~ 

Podendo assim atender aos é o defeito. 11rinclpa __ l do filme, ainda mais a hlcom-.enfêneta. da' Nossa 81?nhora. I:U~wnfa, Filmes, com &t.~ Ga.r-
int'eress. es das Í'ias Uniões. --- que, al_ !ás, é agrava. do com a sim- it peça, pois que CQ~Ue um fal• 

III 

Dusc:u um modelo - M'ai'ia. 
Tei· devoção a Nossa Senl10ra 
e o mais virá por acréscimo 
(Ad Jesum per Mariam). 

Leitura :recomendadll.: Tra· 
ta(l-0 da verdadeira devot•ão i\ 
Santísllima V1.rgflm pfilo Bem-

Dentro em l.lreve será pul.Jli-
0aclo o modelo definiti\'o ·que 
de:verá ser conhecido por to
da1;, as intet·essadas. A Dire, 
toria das Federação recomen
(la, uinçla uma vez, iis Sras. 
Presidentes que não exijam o 
1n1iforme elas novas aii!sociadas, 
tHtA pl'6ximas !'ecepçõe~, até 

eia) - Uma filha ileg ima,. 
P. atla com que se c.erc,am os prin- seamento da verclode. '.mmbortl, a al,laudonada pela mãe, é. ad,ok\da · · · · 
cipais perso. nage11s e · a compla.- parte humorfstica, m~s ve.zie~. por um Ci\lililr de componesei,, e 
cêncii,i das pesso_as que os cer- verdadeira pa~; d~vie a mais tarde reclamada por aqúe-
cam.' Vma cena de furto, alu- atenção do especta<ior (lo ~un-ia. O filme gira em torno da. dis-
i,ões a divórcio, a-liadas A,O defei- puta entre 05 pais na,turai,s e a(io- t:.o em si mesmo, a peça. deVe ~· 
to j::í.° apontado, restringem o fil- desÍ!,conse'Jp~~ porq@ Collt,rU:iw:t .. tivas, decidindo-~ por estes a ,. , 
me às pessoas. adtiltr.s da critério · p1:1r,a, disseminação dQs máus COllQ: enjeitada. Algumas cenas inoon- , · formado. · · tumes e p~rlJ, 3 p;rçmi,gandà do venientes, apesar. de rápidas, e o 

cotaç~o: R~t-rlto. . divórcio, instituto dissolvente· dtà 
tema geral do filme tornam-no familia e qii, ·civi!Jzà,ção · cristi. 

---------------r-----···-· 1\MOR DE MINHA VID. A (Da desaconselhavel para menores. e Cotação: M~.. , . 

N 1 
·a t CI 

Primeiro Congresso Eu~arís
tico Diocesano. .....-· A Dioce·se 
iie Lorena prepara-se jubilosa 
para o seu Congresso Euca
rístico Diocesano, que se rea
lizará de 10 a 17 de Maio de 
1942. 

A primeira preparai:ão con, 
sistin numa - Solene Semanu 
É11c11,rísticu., que terminou rln
mingo passado, dia 7; e na 1.:1 
Visita Pastoral tlo Exmo. C' 

Revrno. Sr. Dom Francisco Bor. 
ja do Amaral u Paróquia de 
N. S. da Piedade. A Visita que 
ne prolongou até dia 30 de.ste. 
A 4 de Setembro comemorotH,e 
o .Tnbileu do Apostolado da 
Oração, em Lorena. 

Foram estas as , solenidfülf)S 
da Semana Eucarfsti-:a, inicia
da a 31 de Agosto: 

Diariamente: Ant.e,,i das G hs. 
nlJria-ae a Igreja; a Sagrada 
Comunhãq, ora administrada ,te 
15 em 15 mlnutos até as 9,30. 

. :ts 6,l6, Angelus, Preces de 
manhã ~ Meditação, pregaila 
pelo l\lisslonárlo Revmo. Pe. 
Frei Modeste de Rezende. Às 
7,30 hs., Missa e Comunhào 
dos fiéis, com exp.licação sobre 
o Santo Sacrlf!clo da Missa. 
ConfiS!lões até ao· meio-dia. Ãs 
;u he., Vi~ita ao ssmo. Sacra-

lnt ri r 
LORENA 

Pll,1·amount, l,om l?l'ed Astail·e e 
.Paulette Ooddard) - 11! ~ histó
ria de dois müs'.cos de uma or
quesira de estudantes que, termi-
1rnndo o curso, suiram à procu-
ra de tra).)alho num cqnjunto ele 
renome. Algum11s passagens me
nos discretas nãc. chegam, entre-

. t.anto, a prejudicar o todq o fil
rnento e a Nossa Sen,hora. - liltima norrnha que sorrf nos me que, uliús, é muis um m·etex
Inst.h1çft0. Exame. de concí.ên- 1 lares abem;oados de Lore-aa, to para api·esentm- ·uiúsiêa$ e 
eia. Via Sacra., Confissões . .-1.s com a Comunhão geral dos srs dansas. 
1 s,:rn hs., recitação do Santo pais e de todas · as famílias: cotação: A\;eit~vel menos para 
Tei·<:o. Pregação e Bençíto do (Iniciativa da primeira presi- criançaii,, 
SSmo. Confissões pam as ho- dente, há 50 anos atrás). Ben-
mens. . , ção litúrgica de todas as-criun-1 A SECRETACIA DE ANDY 

C'omo lembranqit da Semna i:as presentes na Catedral ·- HARDY (Da Metro com Míckey 
Euc.arísticu, ficará para sem- ,1. t_arde, Con:rn.graqilo elas J.'a-1 Roimey) - Mai~ ;lgumas peri
pr~: mfl.\as

0 
Lorenense:q ao Sagrado )Jécias do precqce adol.esce~te, 

.i) Angelus e Preces t!a Co1,tç.io ele ,Tesu:,. . que desia vez termina O curso· de 
manhã, ús ti,15; sendo a Sa- Diu 7 - Festa de N. s. da I humanidades. A 11redominánéíll 
gl'ltda fi.Jucaris-tia distribuid.a de Conceição Apa.r·eckla, Padro,,i· 1 do aspecto humorí.stico Jmpede 
lfi em lfi minutos. - l.J) }.s ra do Brasil. Enceramento ela que algumas atitudes menos edi-
18,~0 hs., Angelus, Terço e Semana F.Jncarfstica. ,...... À mela fie.antes assumam g-ravid~de. Os 
Preaes vesperais; noite de 6 pa1·a 7, c~lebroú-se pais concienciosDR saberão se 

Dias especializados: Dia ~ - u. Missa e distribuiu-se aos ho- seus filhos podem. ou não ussl.s
Dia da Cnizuda Eucarhltíca e mens a Sagrada Comun.hfw. __ tlr a este filme. 
do Grnl)o Escolar ··Gifbrlel Às 7,30, Missa com Comunhão Cota{,ão: AceitaveL 

ado)escentes. 
Cotação: A e e i t a v e r IX>N\ 

adultos. 

O MONSTRO llpJ\IAflfO (Da. 
Art-FilJJlll, c<u;r,i, UeÍa J.w;-oit,i) -

Este filme mo~tm a 1li\.1.1U,Çáo 
de um diretor: de tima, CQlllPl\!lhia 
de seguro.'>, aproveitando-se. de 
meios ilícitos e cometendo allllal1-
sina tos, para se. bep.eficiar. O I\S· 
sunto e as cenàs. todas elas de
corridas num ambiente de emq
tiv!dade, e o n:u.lismo, tormun· 
esta. peli<:ula re&ervacta às pe!>SQ~ 
·cte critéri<> fonnaçto. 

cotação: Rei,tnw. 

CÓDIGO CONVICTO ( D :i. 
Monoirram, Ac&lwvel pela _L#Bii,o 
lUI. Decência, 

BII.LY, 0 FO.RAGJBO (Da 
Pr-0t1. Releashll:' Corp., Aceit4lvel 
pela Lairtão da, Decência, 

PRóXIMAS EXIBIÇôES 

o PA'l'JUOTA - (Cenas t\$()t:I.• 

brasas, sulc«lío, etc.) EXlllusiva
ment.e para adutt<>s de sólid~ Prestas". Mis.'la e -Comunhi:i.o geral. Ãs 9,30 hs., Solenfssi

geral lls 7,30 hs. ma Missa Pontifical. Às 17 COMANDO NEGRO (füi Re· formação moral e relig~. (Cen
public, com ,John Wayne e Wal- trale Catholique du Cinéma), 

O HQfiffil\l DO PA:P~AIO 
-:- Peça· \lo Fl'Q-ai Arnqllf e El'Q 
ll"'!W JJ3~ '.fl'll~çiq ~ »wui;..r
.(lo · Ç~. ·fel{t c~nW~ · Na 
m~irim) - Trata-lÍe ~ JUa\j 

\\IU\\ CQ?l~ Ql,lf.~(i(l. M l{ú'ide~ 
lidada conjugal. ~ i.n(!rivel M> es
tri.iteF.ll, (la Ptent~ <1ot: au .. 
tores toa.trais, que :n\\.Q e».(!on~~ 
trlml, um . a&sll!lto llone3to , PIU'li 
suM l)&çail. E espetú,Qulçis, 'Ollrn.G 
o presente, são ap~~QQfi a. 
qua,lquer· PtA>lieQ, e 4\té ~smo 
com. ~ ~i.s Pi\ffi ll(!WlO-> 
1•itas. o q~ ~emos ~ 
de uma. ~ cQJ.l, JnQQ1üaão 
llO Poll.W n.wu ~ ~ ~ 
de su~iBtir a familia ~ .83 fu~ 
tui·M el!PQ,il,\S se -~11,l,W,Wl a 
achl\l." div~ ~m ~ Q\lil 
aprese11tam cOinQ ~ .a. inA-
d.e11da~ coa;i.jliP,.1, o "1~ii vtc.; 
o tudo i.\l,\IO a.~~ntaão n~ lin
guagem <lestii'Ul.tla de ~ Po: 
todos e~3 motl:V-Os ~ que ~ 
aprovamos mala eata pe~ t@&~ 
trili. 

CQ~: MI.. 

COTAÇOEa Dia 4 - 50.0 aniversá.rio da horas, Procissão Flucarfsticit 
fundaç&o do Apostolado da e }Jeução do S$_mo. na portá 
O.ração. - Dia do Catecismo da Catedral, 
e do Clrupo Escolar "Conde de 
Moreira Lima·•, ut sup!'a. 

ter Pidgeon) - Um indivíduo 
sem escrúpulos, uproveltando-se ESPOSA E AMANTE - (Adul• BOM Pode ser llliSl:ÚJ:do ~ 
ela slLuação existente nos Esta- tér!os e infidelid.a.des conjugais, tOclQs, com prov.iitQ moral. 

.As 20 hs. desse dia, o Exmo . 
e Revmo. Sr. Dom Amaral reu. 
nill todas as Diretorias elas 
Associações religiosas. 

Dia !í, 1.ª sexta-feira do mês 
- Comunhão geral do Apoato
lado e das Seµhoras eni ge1·al. 

Dia 6 - A Santa Missa das 
7,30 hs., foi paranIIJ.!p_~a pela 

VISITA PASTORAL - Dia dos Unidos, durante a Guerra cenas inconvenientes apresenta- SOM PARA ADULTOS ..,.. 
2 - Todas as Associações re- Civil, comete uma série de cri- das com brut!lllldac!e e lllAU gos- Pode trazer proveito :mor~ tã@ 
ligiosas., s_.e reuniram na Igreja 

1
1 mes. Cenas de eml.lria.gue?., mor- to). Mau (Depilrtamento de Ci· somente parll. adult-02. 

(lo no , 18 l nema da Açi\o Ce.U>lictt Brasj.lei-. s,uw, :.s 18., e aí re- _____ ACEITAVEL....., FJmt.--., ª"'"' 
l E ---- . · · ra, ·c10 Rio de Janelro), .... .,.,. ......... _ 

ce ieram o. xmo. e Revmo. provei~ ;mQrl.ll, pQ4e litlN' TIS'° 
Sr. Bispo Diocesano, que, ap6s e admlmstron a Comunhão e OS HOJ.Uli:NS DEVEM SJi;R por to(los. . 
as Rau<lações de estilo, dirigiu- a Crh,;ma no bairro de Canas. ASSIM' - Prejudic~l ll. 11cioles-
se s-" 0 ria"li'o até a Cut"dral Durante este mês, S. Excia. •n ("A U .• , ACEITAVED 'MENO& PARA v-, " cen..,,.s. mao ', cio ~l.Q). e A' A""<'.'. .. .,. · 
abrindo então a Santa Visita.' Revma. o Sr. Bispo Dioee:;ano '"''"Y"""' ,.... Id~. Pwe "i' 
à (;',ntrada, após a aspersão ~ visitará as Ig-rejas de S. Be- NOIVA. POR UM DIA - (F.ri- Yijjt@ por adolt;s~ e IWW• 
lncesação O Revmo. Cura da necllto, tia Sagrad:i. · Família, vol!dad~a, efusiv!da<;te, precocida.• tos. . 
Catedral 'entoou O Te Deum nas Escolas Diocesanas, -µo Jns- de). Aoeita.vel pal'a adultos ("El AC-EITAVEO PARA AOUL• 
seguindo-se as preces e a An'. tituto Santa Carlota, de Sií.o Pueblo", de Buenos Aires), TOS - Jd·~. Pode st,r ~-CATANDUVA 

CONGRESSO EUCARISTI- do Revmo. Pe. Vtgário desta 
CO OE S. CARLOS .. - Vlajan- Paróquia, graças 'a Deus já 

- t:lo com destino ,a, Sã.o Carlos restabelecido, não se realizou 
n fim d-e tomar parte no Con- no dia :n últi-mo a reunião 
gre~o Euca.r·stíco daquela mensal do Apostolado ela Orn
Di<>cl.!se, passou por esta cl- ção havendo apenas, .pela ma
d~ dia so de _A$osto p. p., s. nhi, a comunkão meusal. oori
EXOffi. Revmtl. D. Lata.yette Li, gatõrm. 
t.Jánto, PD. '.Bispo Dl~no.' ASSOCIAÇÃO DO SANTO 

NQ :i:n~mQ ,dia segw:n para ROSAR-lO - Reali:zou-se no 
Slw Gl;l.r!QS uma car.av~m cQID. primel:ro demingo dl) mês a 

· p~ ele <;811.tq e vinte pes, Conumhí\Q mensa,1 obrlgat-6.ria 
a~ df;!sta cio$, de Ita,Jobi, da Assecia.ção do Santo· Rosá-

. MQiM\o HQ~ li! lra:pmtu. rio, te~ l~ax. ~ ~e. a 
APOITOLAOO DA O.RAÇÃO r~n.ião meaJJal ilOlll õtlmq 

. .,_, Poz- m.-Ot1~ ã~ ~ -compre1,n~uto., 

tífona da Padroeirn; em se- José, no Asilo e na· Escola o MARU)O J)A SOLT21RA _ tlio sow.ente llQr a4~. 
gulda, breves palaV'ras do Sr. Agrícola, de N. S. Auxili~dora Aceltavel 111u-a 111lulwa (IAglã-0 RESTRITO....,. P94e -.r visto 
Bispo, Prlilgação Missionária e e da Santa Casa. Nos bairros da. ~êncla). só ·por ~ (\e ~ tw,. 
Ben.ção do ssmo. Sacramento. haveri;'.i. Visita Past-0ral em dias mado, · 

Dl~ 9. _ Missa dos Mo.rtos oportunamente marcados. CR1TICA TEATRAL, DA ASS0-1 MAtJ - v~ a QJ~lii;ilifr 
da Paróquia e Romaria ào Ce- Tmtando-se de festividades CIAÇAO :QOS JO&NALIS1'A.S públ!.ço. · · 
mit0.1"io, para a recomendação tão importantes, todas as Di- CAT(>LIOOS · . 
sole~e. retoriaa dos sodalícios flzeir11m N~ IMPOB~f 

No {:)la 7 de Setembro, o parte da Comi$São. . . . QUE NOJTE, MF.U J>E\JS! - A QIUJÍNTA.ÇAO MO.B4L 008 
Deste modo, a Dwcese de Peça de Franz Ml'lOld e ~ Ji:!sl'Ei'ÃÇ(JJ;.0$ ~ · ptlilZel' di 

~xmo. e Revmo. Sr. P. Ama, Loren11, que desde. Maio Vllm llaek. TrMin~ dll Mateti.'l da comWll.ca.r à ~--· o mQ 
r@! !W:t;J:lillisUOl.l o Sa~ramento realliando nas ~aroqt1las "Se- Fonwur.i) - Procura es~ pçça te:re~as ·Jlàs · ~· 
~a Crisma a:inúmeras pessoas. manas Eucarfsticasi•,. sa prt:o-1 ~ot!vCJs de. btunorlsmo n.ª. in.fige- ~ ~_-.··. ~ ~-~ ~ 

No dia 8, festa da Nativida· para a-flm-de celeb.rar o. 1.0 lidaçie cQnJug:.il. Em pai~ (lQIJ19 m~ ct11ll1;@. ~ ~ 
Congresso Eucarístico 010_ ce- o no~ !m @e 1*J e,;ls~ 0 ~u- ~ 

3
~ ·. ·· ~ ;! e1r> 

de de No22a Senl;lOl'a., o ~o. sano, que deverá ter o máximo j vórç.lq, ~ao r;i1;,ve1·m se_ r peílU~ 1 ~~. = lõillii ~--~ 
·e ~o. Sr. Bh.po celebrou ~ple1,11ior, a ~Ç{IQ de peÇila que A\-Wn- -~ j. ,a 1.N. __. 

====::"':-:----------.. -. -_-_-_-_-..,......_,.... 
-Ca.·f?i·rn iras,,. 

' . .., . e Avia n, e n_to.f$ .. S ri n $ , .L i n h o s .! 

V EN 

Só na ,CASA 
Largo ,Sao Bento, 40 ... 
DAS ESPECI 

($. 

A 
Paulo) 

E S A o 
•• 
s 

A.L B E .. Rirlo 
Rua Frei-Gaspar~ 39·-= (Sa.ntóa) 
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Declínio da· estrela 
nazista 1 

p_ ----· ·-· 

1Jerte:y Sales 
O diScufio do présideiite Róose'\'e1t:, esperado com tantos oo

:rrientárics e prev,isões, pode ter correspondido e até excedido a 
espectativa ou não, conforme a interpretação que se !lhe der. 

As pallavr.as do presidente terão sua verdadeira interpret~ão 
nas medidas gover.namentais que_ se lhe seguirem. !~discutivel
mente já o que elas contêm aI-àrg-a o âmbito da at1V1dade ma
rítima' norte-am.ericana, e pode dar margem a atritos com o "eixo", 
de que resultem medicle.s mais eJ:lérgicas. 

Elas interessam tanto à Alemanha quanto ao Japão, pr1nc1-
~lmente de!JffiS das dúvidas por- este levantadas qu~to aos for
ll€éimentos à Rússia por Vladivostok. 

Uma série de fatos tem tido um aspecto desfavoravel ao na
!Zlsmo, ultimamente. Ao lado da resistência. russ.a, cujo aniquil~
:me.nto em 6 semanas fora largamente anunciado, e predomimo 
:Inglês na Asía Menor, pelo fracasso dos emissários n:azista,s ~u.ces-

· lii.vamente na Síria, no Iraque e no Irã, são indícios sintomat1cos. 
Aci:esro a inquietação nos países dominados, e . os incidentes 

yx.r toda a parte - Noruega, França, Sérvia, Bé~gica, etiz. -
vara como a poSição dübla do Japão em entendimentos com os 
ElitSdos iii.nidoS. · · 1!& junto ao governo de Vichi têm os nazistas 
~lio rems ,a:atag-ens, :ilos iJlti.mos wmpos, 

Asal:ztl, hã ..m a.ttibiente üe franca il1~rtez.: ou a tes.istincia 
~ :se.ra a.fillàa 'v1i!tlcicia-, e servirá para wina longa 1t11op1aganliá 
iottl"tária, em toni.o (iQ eno,rn:.e potenci,i,i comi.Ul!Bta que cota-~-
1!-eutes esfatços e sactiffoios a Alemanha venceu, r~altandQ o 
;per-'.igo de que :í:title.t· llt't-Oí.i. o tnundo, sob pretexto de que nel'lhuru 
cutro pais poderia conter aquelils . fori;as, no momento que fos!lem 
desencadeadas sobre o mundo ; ou afinal a Alemanha Se encon
trará imobilizada, no impasse cria.do Dll. outra guerra, e de 'que 
a.final resultará sua derrofa. · · 

Esta ·hipót.ese ,traz tambcm um grande perigo, principalmente 
em vil'tude da intensa campanha socialista que sobrepticiamente 
se faz nos países aliados - e ,que ficará · ainda IllAis · facilitada 
pela gratidão à Rússia. 

\ Todas .a.s forças se aliam para. num ou noutro sentido, piorar 
· o mrmdo de após. guerra, e toda a reação contra essas tendências 
será pouca. 

Govêrno Arquidiocesa.no 
(.Conclusio .ela 3.:1 ,r.a.g.) · ·glosas Salesi.anas do Pen~ionato 

N. S. Auxiliadora, a favor do 
Revmo. Pe. E$tanislau Tycner. (5-9-1941) 

Vi. ·, · Ca.pel:t, por um·· ano, A. f9,vor 
Mons. Ernesto de Pautá, 

das capelas de São· :E>edro, em Vi-
gário Geral, des!)nchou: la Ga'lvão e de Santo Antô.nio, 

r. ._ . . 
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O trabalho na conCepção nazisla 
ºPo-vo senhor'' e "p-ovos rebanhos" 

Os nâzis(as na ·Alemanha 0 

os quinta-colunas, nos ,;Países 
neutros, apregoam o ádV'ento 
de uma "nova- o,rdem" que su
cederia à vitória do eixo. O 
que -seja essa nova ordem po
demos auferir atl'avez d-o tra
tamento que recebem os povos 
vencidos, tratamento que não 
atingiu sua perfelção por rtifi
culdades de guerra e para efei
to de propaganda. 

Éi.:le tratamento. atinge to, 
.io:á ,d sect.irea -rla ,ma do po-

berdade de trabalho, liberdalle 
de receber uni salario I condig
no, liberdade de escolha do 
gênero de trabalho, liberdade 
de. associação profissional, são 
varios sentidos do termo e to
dos de acôrdo com a doutrina 
católica. 

Libevdade <le trabalho, isto 
é, liberdade de cumprir um de· 
ver que é imposto pela própria 
vontade de Deus; liberdade de 
receber um salario condigj).o, 
isto é, liberdade de ,iver ho· 

poderia torna-se perigoso à outro até que cedani, . fórça.
"nova ordem". dos pela fome.· Assim g;ranile' 

Pouco interessa, ou melhor, número de operários franceses 
nada interessa \a aptidão, o passaram à Alemanha. . 
desejo do povo ou do parti- Na Polónia porem os méto• 
cular: o que importa é o re- dos são mais eficazes e fatais. 
sultado final favoravel ao Quando há necessidade de-
póvo senhor. trabalhadores um destacamen~ 

Quanto ao direito a salários to alemão c~rca um - quartel~·· 
razoáveis ou direito à asso- rão ou mesmo uma aldeia. As 
ciações, são absolutamente ruas são guardadas po,r tro
negados: o trabalho é tão es- pas com fuetralhadoras e à 
cravo quanto o foi nas. mais policia também armada pr~ 
!!al,àgebs épocss de barbarie. cura os · homens válidos, 

Vig-'.mo Cooperador da paró- em Vila Mazzei. ·· 
quia de São José do Ipiranga, a ·- Ritus panolorum, a. fá.vor da . P·RtSIONÉlROS DE GUERRA EM TRAB.ALHOS FORÇADOS NA ALEMANHA 
favor do Revmo. Pe. Pedro paróq"'n de e,,:_ J-.·-'- do· ""A'"-'-. .. . • . t·· 

......, """" """' """""'"" h d t d Q to ao povo senhor for- . Há, geralmente mor os e r!!-Balint. · Be ..,.. __ ·.,.arte n f"''""il'· vó_ dominado: nada.l e. escapa nestamente, com o pro li o e uan .. .. . ,· . . 
nzer um """"""" ª ... ,v é h · que tam tidos, mas o · número de ope· Binação,_ a. favor do Revmo. Pe. do Revmo. Vi'gári·o da' p~róq· w·a e nada é indiferente ~ integra- sua atividade, provendo às ne- çoso recon, ecer · ·' · 

w d f b. em O ést.ado o absorve. Nfw rã.rios alistados é satisfatório. Pedro Ba.Jmt. . il G ilherme · · çli.o dos povos na nova _ordem. cessidades · próprias. e a a· 
~, ,a. favor <la. paróquia de V ª u • A J"eligião, a moralidade, a cul- mflia; liberdade de escolha do há Úberdàde · de trabalho, .',co- Por esse sistema, exi~tem, se. 

• · t b Ih · t é . mo entre os povos rebanhos; gundo clà<los oficiais, cerca 
d.e Itaquaquecetuba. . (Hl~9-194Ú. · t~ra a. economia a educação genero _de ra · ª º· is O

, ' pos- -simplésmente certas, regalias · de um milhão de operários PO• 
• .:Pleno uso de ôrdens, por. um m;J~ tudo. é culdâdosànienté . sibilidade .cJe ~seguir ·â própria e um trab,alh-0 mais. digno loneses ttabalhando . na. Ale·· 
n1ês, a favor 40 Revmo.- Pe. Jo- Fabriqueiro, a favor dos Viga- estud~do e planejado para o vocação qu aptidão e, final- lhe são tributados coino a es- manha. . 
sé Nu'mé. · ·rios das ps.roquias de N. S. da mundo sob a cruz· swastica. mente, liberdªde de assoc!a· cravos mais uteis e mais ca-

Ritus Parvulorum, a favor da saúde, Moinho Velho e Sulano.. Um desses aspectos é _0 . tra- ção, isto é, liberdade de se re- No próprio Reich, e isso des. 
paróquia de São Pedro de Mcân- Romaria, a favor da, paróquia bal-ho. unir a companheiros da roes- pazes. de l&i3, os métodos são bru~ 
tara, de Pitangu.eirM": "e São Pedro, de Tteaiembé. mà,profissão com o fito ele ho- A realização desse plano tais, emborn não tanto. 

Dispensa de impedimento: An- .._. A digni-dade e ªliberdade.do nestamente mover o· bem de ainda não é perfeito pelas vi- Agentes de policia colhiam, 
capelã-0, do Instituto Paulista, trabalho constituem um dos · 

tônio Abreu Filho e Olga. Tlnoco a fA.vor do Revmo. Pe. ,Aloísio · d ·sua classe e o prõpr10. cissitudes da guerra e neces· à noite, nos cafés e à saida 
de Abreu. fundamentos da concepção n 1i:: claro que essa liberdade sidadé de propaganda entre dos cinemas, os. homens vá-

. Zens S V D sociedade: essa dignidade e .Ji. · - · t · " Testemunhal: Pedro Nitrini e ·B,:..~,.~o,· a·fnvor dos RR. PP. , sofre algumas restnçoes: as- os povos "sent1men ais • que lidos: se eram desempregado11. 
tracema Santa:rem. -..- " berdade surgiu com ° Cristm- sim certos trabalhos exigem facilmente se horrorizariam ou se trabalhavam em erri. · Frei Angelo Quintana, Manuel · . 

Oratório pa.rUeuiar: João Ba· msmo. aptidão e capacidade especi3:is, , ante a aplicação integral dqs prêsas não essenc1a1s eram Novasques. Pedro Alvares e Lou- d b Ih 1 
tista Perelra de Almeida Filho e .À indignida e do tra a o, e. 0 Estado, acautelando o lnte- métodos nazistas. transferidos para a Renania, . renço Lopes. · l d · · 
~a Na-zm:é carvalho Thiollier. como era cons1c era o no mun- rêsse <\Oletivo, pócle exigir pro- Já há, contudo nos povos onde havia falta de braços, 

(6-9-1941) 

Quermesse, a favor da. paró
quia. de Vila :Monumento. 

Binação, a favor do Revmo. 
Pe. Francisoo Xavier C()Stábile. 

Trin:a,Qão, a · favor dos RR. 
PP. carlos . Simões da Rocha e 
D. André Schaeffner, O.S.B ... 

Confessor ordlnálio, das Reli-

Trinação, ª favor do Revmo. do pagão, contrapõe o Cristia- ·d d int Pe. Alfredo Elfrink. va dessa capaci a e. dominados um - esboço· dessa_ sem preocupação do eresse 
Procissão, a favor das paró- nismo uma dignidade. O pró- Além disso,. as condições do organização. do operário e' sem aumento de 

quias de Salto de Itú e Santa prio Sàlvador surge numa fa. meio podem influenciar o tra· Na França, poi exéiup1Õ, salá.rio que o recompensasse 
Rita. mília de trabalhadores, traba- balhador em determinada pro- usam os nazistas do processo pelo aumento de despesa q-ue 

Capela, a favor da paróquia de lha em serviços humildes na fissão, ou pode. dificultar-lhe mais sutil de ".colaboração", a manutenção de dois lares, o 
Belém. mocidade, e é entre trabalha- a pratica de outras. obtido por ameaça~ e por trai- seu e o de sua familia acar-
. Pia. Batismal, a favor d.o dores que recruta a maioria de Finalmente, como norma ge- ção. reta. 
Revmo. Pároco 4.a Bela Vista. seus Apóstolos. ral é necessário que o traba· Alem da orientação geral . Esses sao exempros de apn. 

Missa em Cá.pela, a favor das Igualmente ·no que se -refere lho' seja honesto, quer quanto em votar todo O povo à aúi- cação da me1_1talidade nazista. 
paróquias de Jtú e Santa Rita. à liberdade do trabalho: Li- aos fins, quer quanto aos cultura, os nazistas procuram na vida dos povos: essa uma. 

meios. Fõra daf, porém, o tra- trabalhadores técnicos para solução que a "nova ordem~ 
balho. é Uvre. suas indústrias bélicas. dá ao problema do trabalho. 

E X a 11 a ç ã. o d a I g r e j a (1. e França Não é essa, porém, a con- Sli são libertados os" pr1sfó- ci!r:e1:na.:!~e ::ec:::;:vi:i 1):~: 
cepção na2ista do_ trabalh_o. ne-ir.os inscritos sob o ponto de 

Sob o titulo acimà "A Ga-
1':eta" publicou na semana pas-

1 sada o suelto que reproduzimos 
abaixo, dado o ii;i,terêsse das 
observações que contem: 

~Num de aew:i últimos dis-

cursos, o almirante Darlan, di
tador da França por obra e 
graça do chanceler Hitler, ata
cou os padres católicos fran
ceses refugiados na Inglaterra, 
alegando que "êles estão me
tendo o nariz naquilo que não 
lhes compete" .e chamand.o a 
ate~ão dos IllilSID.OS para o 
que aeonteceu aos sacerdotes 
que oo Reich - é textual, em
bora pareça iiicrlvel - "vi
nham aLrapalhaudo a obra d11 
Fliehrer"! 

Ã. parte o pitoresco rude da 
llnguagillll, in-0oncebivel mim 
homem qu.e che,gou a ,ocupar 
.na marinha de seu país 08 car
gos mais elevados é que, por
tanto, deve ter ~- menos al
gumas tintas de· cultura e po
lidez, não d-ei~a · de ser -estra
nha, .porém altamente signifi
cativa essa ameaça clara, diré
ta, sem meias-medidas a-o cle
l'O'de Fransa,, mn dos mais ilus
trados da E\lxopa e bastante 
conhecido no mundo inteiro pe. 
lo seu intrepido patriotism-o, 
de que tantas provas tem da.do 
em mais ~ uma· ocasiã-o. 

Darhul. q-ue se apresenta. co
mo um ' '"elemento · cooserva• 
dor', um ":esteio da ord&m ", 
~detenaor da. famfüa" não he
sita, -entFetaato, êin ~brir luta 
com a· Igreja, quando &Jão os 
seus mterêBses pofüicos e os 

., . . -...... ,~.~~~}8'81. -~ 

estão em jogo. O seu antima
terialismo é, pois, 11m simples 
disfarce, o mesmo disfarce de 
que certas ideologias l'etrogra
das costumam lançar mão pa
ra ca:ptar a simpatia ou, quan
do não seja, a neutralidade be· 
neV'ola d-0s católi-0os. 

lí;le, porém, se engana. Os 
Darlans passam, mas a Igreja 
fica. Porque a Igreja .é eterna, 
não f.oi construi4a sõbre a 
areia movediça das pái:xões hu
manas, efemeras e ···transito. 
rias, e, sim; sõbre ~ rocha· da 
revelação divina, da' 'verdade 
imortal, contra cujas_ luzes ja
mais hão de pre\'alecér as tre
vas do inferno. Os , padr-es 
franceses que o almi-rl\-nte tão 
violentamente ataca estão ape
nas cumprindo o seu• áe:ver d~ 
sacerdotes, de catõlioos e de 
franceses - de sacerdotes,. le
vando a consolação da sua pa
lavra piedosa a.os oprimidos. 
pela barbarie imperante na Eu
l'OPa; . de católicos, protestan
do contra as per~gui-ções do
pag&J2ismo desen-fl"eado ao cul
to do , Senhor; . <te ftànceses, 
pensando as feridas de sua pá

tria. São ministros de· Deus 
que, par.a o servirem, não te
mem as tempestades e' as 
afrontàs. São homens que não 
atra.içoara.m o seu· pafs :nat11l. 
São catõlico.: e-ftM---. -é o 
~ ~· . 

P·ar·a eles. C\lmp1·e 1·n1·c1·aJmen. té •- ~ . d V'eito do povo sellhor. vista cn..,o: os operar10s a -
te distinguir entre "herren- zona ocupada e da zona não Isso se ª Aleman:ha ven:cer ..• 
volk" (povo senhor) e "her- ocupada, se recusam o enga- T O D O 
denvolker" (povos rebanhos). Jamento .para trabalho na Ale- CATOLIC~ 

O trabalho variará conforme manha são dispensados de seu 
se trate de 11m ou de outros. trabalho e impossit>ilit~os de_ " 
Já por essa distinção odiosa & 

erronila, de que ha povos supe. 

deve ler o 
LEGIO'NARIO• 

riores e povos inferiores, de 
ta1 r~rma. que ªª estabeleça As 
uma sujeição dos segun<los, o 
nazismo é condenavel. 

Embora haja distinções en-

manobras na-zisías 
.no Chile 

tre povos, é falso que um, sob A· 11 de Agosto Ultimo, cinc.o ela. de uma. i·evolta naa!sta Illl• 
todos os aspetoa, seja supe· n;,,.18 PºÍS. _ 
wL-,, é falso t 0 mbem q\Hl chefes de um. me'lliDMmt.o rebelde ..- .. • ,ur, e .. . . o dlr~r dai 1nvest1pç&s, (),-
essas superioridades parciais, no Clllle, t,que seguncto os comu~ 
P. or maiores que sejam, esta- ve.ldo Saguelll, declarou cillf! 0 mo,. 

ni_cados _oficia.la, era ·de carat.er vimento ."era dirlildO por ele• beleçe.m uma diferença. es-
. eencial como aquela que há iiaalata,·,foram detidos, não ooa- mente& alemães" e O m1D1ltro do 
eRtre o homem e os animais. tante QS protestes do consulado · Interier d!sse que 88 ln~ 
ditos' superiores. ·, ;:alemão. 1 =:aov~~ 

Para a con~ewão naziitta Em fontes diplomáticas já se ao regtmem demoor6tic0 oldeJio". 
_de · trabalho, contudo, essa Ui-iha. affrmado a existência. de Esie JDQViment.o iot. descol;lez'• 
distinçã-o é fwidamentat wn "l)Utsehº' mmsta que pre- to em PClrt.o Monte, oiik4e p::IA,,, 

Num mundo dirigido pelo tendia del'rubar o gO:Verno elll,le,. cipa,1 d& provfrlcla ue Lanqalliua. 
"pov'o senho.r" - os arianos no, em Jl!!elades de Agosto. Jloram &CUll'lt4as pela i,oHoia, eoma 
puros, os alemães - ca.ben.. 3Ulltiement.e nesta dat.e. Ermst implia4dos os md~ CarJall 
a. estes orientar o trabaffio, Wedler, ~ alemão expu1.- I>a:ehttng, J!!m.81.o Btmamg, e • 
ordenadido os "povos iieba- ,10 da BolívJa, tentou o~·-per- alemãcts K-entz, Hesse7~ s~ 
n:hos" a d&termia:ados tl:ab.a• miaião para VMtr no Chile. A&l- qu.e f&IZlam ap.ventemeftte parte 
lhos, considerados mais ~ da foi em-~ de ~ que duma ar~ 8111PORin.,... 
à "nova ordem-". ouuo dlplf;,mata atemio, o Df!. ma, a. "~· e:~,-

Assim, um povo .~ séi- Paul Jlal'odoA, conaul em v~ t-amaat.e eram mambl'08 dllt uma 
votado inteiramente à agn. nüso, deoJaliMio indaejave! polos ~ militar ~ ... 
cultura;_ o que o tóma. tente ch!lenos, se empenhava ~ pro- Fomm apreendidm pe)e. JOHâ 
de_ matér,fas. al~ntfdas e· o- 1Pt1Car a IU& "1oiência no Chile.l docmnennJS, ·. eaf'tas e . distmtivr.,s 
afasta· · -defin-tth'atnente. d,o. -&ttes ctois fatos vlabam .. can&- c6~ c;l.filiW •~• 

Q8aql9 ~~ - ... ~ ..... · ....... l!M ,· . •:8lt"1t; '~ ' ' . ··---· : . . 



Ano XV Diretor: 
PLINIO CORRtA OE OLIVEIRA 

S. PAULO, 21 DE SETEMBRO DE 1941 1 
Diretor-Gerente: 

FRANCISCO MONTEIRO M:ACHADO Num. 471 

~ ~o:'.=:.:.'.'~:= [ 10.o an imsário da f undaç!o ~o Apostol~o ~a Ora~ãr 
Óremos hoje da "Igreja católica R o n, a 17 1 a a I t u 
'Livre" do Sr. Salomão Ferraz, 
e do singular discurso que esse sr. Realiza-se hoJe, a grande ro- a essa comemoração nota de sln- ROMARIA DO APOSTOLAD( 
pronunciou por ocasião da ereção A ORAÇÃO À CIDADE 
, ..... uma "M...,.,..uía" de sua "igre- maria. e.o Santuário do Coração gular rêle'Vo, promove entre -OU· D ·-e-- ~U'i DEITO 
::la" na Capital do País. de Jesus, em Itú, promovida. pela tras, uma Grande Romaría e 

Começou aquele sr. por dizer . 
que " 0 país reclama na esfera Federação do Apostola.do da Ora- Concentração na cidade de Itú, Comunico ao Rev'mo. Clerc 
.r&liglosa uma mentafü!ade para- ção a reallzar-se no dia 21 do erigida em Santuário central. A e fiéis do A.rce_bispado, que : 
··tela ao espl.l'ito político do Estado fim-de que o nULior número de Federa"ão do Apostolado d: Novo, · de 1:esponsab!lidacte nacio- 1 cort"ente. "' 
na!", e, tomanc.. mais preci.~o Dos bispados desta província Centros de Apostolado sejam re- Oração realizará no prôxlm< 
esse pensamento Úebuloso, lançou ecleslá.stica cllegam notícias do presentados, pediu-nos a referi- dia 21 de Setembro uma gra1: 
'"',5eu anatema contra o farisais-
mo" e denunciou "o. espü·ito de interesse despertado por essa grnn da Federnção o concurso de_sta diosa romaria à Cidade de ltú 
tuteià permanente que se preten- de concentração 4e Centros de Diocese. Tratando-se de fato tão comeniprativa do 70.º anive1 
de· impor aos inctlviduos e aos po-
vos em contradição com as pala- AposLolado, presidida pelo Exmo. notavel e, sobretudo, tendo por ·sário, da fundação do Apostola 
\Iras de Crfato". Evideptemente, a e Revmo. sr. Arcebispo Metropo- fim a.~ .solenidades prestar devida do no Brasil . 
.ioutri!lA do sr. Salomão Ferraz homenagem ao Sao-rado Cornc:1io Sendo deseJ·o de S. Excia íi.indu continuou um tanto confu- litano, em comemoração do 70.0 

" • • 

OO·, depnis dess~ explic:i.ção. ~Ias e..nivers:í.rio da fundação, naque- <le Jesus, nosso Deus e Slllvador Hevma. que esta nianifestaçàr 
úfü argumento tc-ológico aduzido I la cidade do·!." Centro do AJ3Gs da melllor vontade anuimos · u.o de fé, se J'evista ele muita se 
r.r.;r aquele sr. mostra bem a quem 1 ' _ - • 

~!e _quís-_ ft>t·i.r .~em ter,[: c:o_r~-?m I tolaüo no Brasil, e po.ra implo· pedido que Nos foi feito, pelo que Jenido.de, recomendo aos RH. 
de mencionar o alvo d,. suas une- i·ar ns bcncãos do Sagrado Cora- recomendamos a V. Revma. pro- Párocos e Reilores de Jgrejaf 
~lv.::i.~: o orador lembrou as_ pala- · lllova a organização de uma re• 
vràs de· Cristo. "eu sou a videira ção para o IV Congresso Enca- enviem o maior número possi-
e vós sois as varas" advertin- rístico Nacional de 1942. presentação do Apostolado de sua v_el J:l.(f peregrinos. 
úo que "o grande eri-o dos sé-

A esse respeito, S. Excia. Revma p,a,róquia na grande Concentra~ De.:::,_\ ord.em de- S. culos tem sido o de pensar que . 
Jeius tr::msferid::i a qualquer cios O sr. Bispo de Bragança dirigiu çíl.o ituana." Rev"tiÍ:ai<·< 
ramos a prerrogativa de se tornar a::is Revmos. Vigários da sua Dio- Chamando a . atenção dos s. PaÜlo, 11 de Setembro de 
tronco. em lug,a.r dele. Ninguem 
recebeu esse previ!égio, nem mês- cese a seguinte circu:lar: "Bra- Revmos. Párocos -para essa im- 1941 - (a) Cgo. Paulo Roliir, 
D:1º São Pedro a q~ém foi confe- ganç,a,, 4 de Setembro de 1941, _ po1tante comemoração, foi bai-

1 
Loureiro, Chanceler do .A.rce 

rido, apen_as, um p1 unado de amor 

1 

_ . . . .tad.o este a viso: bispado. 
e de serv1co"_, Revmo. sr. V1gar10 - Laudetu1 

· 9 Jesus Christus. Comemorando-se 1 ---. ------------------------

. o sr. Salo'?â? Ferraz 1;natema- 1 d'• 21 do corrente o 70.º ani-1 A n o V a e a ,e, e d r a I d e tizou o fansarsmo. Sena neste no ia. li, 
C!l.SO; melhor que esse sr.' tivesse versário da fundação_ do primei-

feito _com mais ~~assombro se_u ro Centro do Apostolado da Ora- . B r·, 1 ~ H O ·r a z O ·n -t. e ataque à Santa Sé, Já que aos im- -- 1;_, V 1 
migos do farisaismo fica muito ção do sagrado Coração de Jesus 
bem o combate de viseira ergui- no Brasil, e desejando a respecti
da. Permita-nos o sr. Salomão 

.Ferraz que acrescentemos mesmo va Federação da Arquidiocese dar 
que o combate de villeira erguidà 

LA~ÇADA .A PEDRA FUNDAMENTAL DO -
GRANDIOSO EDIFICIO 

é a característica de todo o pala-
dino que luta contra ·a insinceri- A 7 de Setembro p.p., a Ca- Exc!as. o Sr. Interventor Federal 

Seoun~o aniversário 
J a P O S S e ~ O f X 111 O • e Ri,m oª Sr .. 

A r e e ~ i s p_ o - M ·e t r o p o l lla:n o 

da.de e a hipocrfaia. T O D O C A T ó L I C O pitài de Minas Gerais foi empol- ):"refeito da. Capital, e mais :pes-
Isto posto, a(!uele sr. não se 

espantará que, dado que Nosso d e v e I e r q gada pelas festividades, -que assi-- sOM gradas. O povo de Belo Ho, _ 
•. ;,, ••"<' ,.,.-':'.Y,o ~e--,lQa-~~ag;}<' c'li'.--1:""E" .G""'f~·.:..Ã""'i#-tlf-",~"'71-.J~•--!S'!\2nl!i\a,·•-t•iu1\~-&_; . :, , . ::·, '•, ·• ffl~.-~f ,.-··_; ~, 

... ~,,.,1 -

A Nova a,triz de 
São Roque 

São Roq.ue, a pitoresea cidade da Sorocaba-na, não é no· 
'!avel somen-te peto clima amelfíssimo, pefas boas fl'Utas e pelo 
vlnilo, A prova temos na fÓtografi"a acima da Nova Matriz, 
que concrirlfza os sentimentos católicos da população, não so· 
me11te pel-o gosto com que vai semfo ce>nstruida, t-ambem pela 
r..pídez com q.ue foi leva-ntarta. Esse b&to romanh:o-m.Qderno, d-e 
autor.~ do Dr. Durval C. Ribeiro, conhecido arq.ultew, foi ini
ciado pelo Revmo. Pe. Silves.tre M urari, a cuja tenacidad-e e 
espírito empreend-ed-or se deve a: obra, qllasl concluida em cinco 
anos, Uma Comissio de ca-valhel-r0$ e senhoras de São Roque 
11:mtmua devotamente a obra, sob orientagio -~ at4laf_ ~~00, 

, ..... ,~ h ~~ ~--~ 

da pedra· fundamental sôbre que pa'ra 1com seu ilustre .antlstide fa.- · 
o povo de<Belo· Horizonte vai eri- zendo-se rep1,esentar por _milha
gir o seu templo máximo. res e milhares ·de pessoas, que, 

Já em· 1936, por ocasião do cheias de entusiasmo, vibraram 
solene encerramento do 2.° Con- da mais líd-ima emoção. 
r,-resso Euoaristico Nacional, que A titulo de curi0&idade tram 
'>8 realizara na c,apital. Mineira, mitlmos a nossos leitores algulu; 
iôra benzida e lançada a pedra dados sôbre a futura Catedral; 
fundamental da futura Catedral Seu êstiào não será nem gótico 
belo-hortzontln.a,. nem romanico, mas apresentará 

Contudo, circunstancias · super- éstrutura surpreendente, come 
venientes aconselharam a mudan- até hoje ninguem poder!A. te, 
ça. do local anteriormente esco- concebido. Predomina na concep
lhido, para a Praça do Cruzeiro, ção arquitetonica a idéia da cir
e.o termo da Av. Afonso Pe:nnp.. cunferêncla, que inspira as p,artef 
Por isso, a pedra fundamental. essenciais do edifício, desde a. 
previamente recolhida à Matri-z cripta ao côro, em grandes mas
da Boa Viagem, foi transladada, sas harmonicas. Do alto da 
com grande júbilo, para o seu cúpula pende o cõr.o circular, por 
local definitivo_ onde aguardará um verdadeiro prodígio de técni
a edificação da pomposa Cate- e.a. A torre que se ergue por ci
dral. ma do côro, levanta-se à altura 

A cerimônia da translação da singularmente elevada de 150 me• 
pedra fundamental para os novo~ t1-os. A capacidade total da igre
alicerces constituiu momento cu!- ja será de 12.000 fiéis. 
minante nas comemorações· do 

I 
Tratando-se de obra definitiva, 

Dia da Independência. Por isso, foi colocada junto à pedra f\M
alem da presença, de s. Excla. da.mental, uma uma com a are 
Revma. o Sr. Dom Antonio dos da solenidade, onde se memorirur 
Santos Qabl'ai, Arcebispo MetroJ os fatos 11U1,is importantes da l'po 
politano de Belo Horizonte. que ca,. e como curiusidade foi assi
oficiou p, solenidade, e de altas na.lacta. tambem a cerimonia do 
personalidades do clero, contou primeiro lançamento, rea.lizado 
com o comparecimento de Ss. em 1936. 

No dia 17. p. p., transcolTE'u o 
2.0 aniversário da posse do Exmo; 
e Revmo. Sr. Arcebispo Metropo~ 
litano, na posse do solio arquie
piscopal de São Paulo. 

Toda a população paulista ain
da con.serva bem viva em sua 
memória a verdadeira consagra
ção popular com que recebeu • 
vírtuoso e ilustre sucessor do sau
doso Dam Duarte. 

Com razão, pode~se éompàrar 
essa mwifestação, per sua com• 
plitude, às maiores que S. Paulo 
tem presmdo aos gr~ndes vulto.~. 

posse do Exmo. e Revmo, Si'. Ar
cebispo . Metropolitano rui Sé de 
São Paulo. S., Excia. Revma. 
t.em··sido um operoso continuador_ 
do pi·imeiro Arcebispo D. Duar-. 
te li!ç.poldo e Silva, de imperecí
vel memória, nos trabalhos dlo-. 
cesa.nos. Ainda agora movimen

·ta toda a sua, Arquidiocese e as 
suas Dloqe-ses sufragâneas ' no 
empenho de ·realizar o IV con

-gresso Eucarisliico Brasileil1o com. 
aquele brilllo que convém a um 
~o re:presentattvu 
ela gre.ndem, bandeJrante. 

Mons. Ernesto de Paula, M. 

Q1r-te centenârm da continnação Apos
-túlica ~a . Cnmpan~ia de Jesus O número com!deravel de re- n. VJ8á,rw Geral e Presi:ctente 

soluções de vwto, de deliberações da Jimta, ExecutivA d-O. IV con
importantes que S. Excia. Re\/tlla. g:re&ro Eucarístico Nacl0t1.0.l pede 

de tem tomado. É tal, que seria di- ao Revmo. Clero e fiéis orem a 
ficil fa.zer caber n~ en~ciado Peus pelo feliz desempenho do 
delas em uma noticia de JomaJ.. magno deaicler.ato _ do terceir-0 ano 

1 
Dar-se-ã em 27 do corrente, Corrêa, D. D, Arcebispo 

o encerramento solene das co. 
memorações centenãrias da 

Cuiabã, sobre "A Companhia 
de Jesus em Mato Grosso". 

InteUgente, dotado de preclaras de arquiepisc(lpado ãe s. Excia. 
virtudes e grande suavidade ~e j Revma. e ao moomo tempo para 
trato, o insigne Arcebispo de Sao que por Deus lh~ se,imn d.ispen
Paulo inspira respeitosa simpa- sados m.u1tos anos íeüiws no seu 
tia a quantos dale se acercam, santo ml.n-istérlo. 

confirmação Apostólica da 
Companh:la ·de Jesus. 

As solenidades terão por lo. 
cal o aU<litório da Escola Nor
mal Ca-etano de Campos, cedi
do gentilmante pela Exma. Sra. 
Diretora da referida Escola, 

às 20 horas. 
O programa a ser observado 

-serã o·seguinte: Hino de Santo 
Inácio pelo coro Orfeôn·ico da 
EscGla Normal "Caetano de 
Campoii" sob a regência do 
maea_tro _F. de Chiara. 

Genferinola de s. Excla, 

. :A t~·• k.~0 

Padre Nosso e Ave Maria 
dos discípulos de Anchieta (em 
tupi), pelo coro orfeônlco. 

Canto do Padre Anchieta 
por ocasião da cheg,ada do 

novo Provincial Pe. Marçal 
Belllarte, decl"amado por a~u-
nos do Colégio São Luiz da 

pelo que foi certamente elev-ado São Paulo, 12 de Setembro de 
o número de orações que "'iiaque- 1941. (a) - Cêuego Pau'lo RoijJ:n 
Ie dia pediram a Deus segundo I:ioureito, Ch-a.uc:elel· UI) Arcel:iiB
as inte~ões de s. Excia.. Revma. pado. 

A respeito a Chancela.ria ------------
baixou o sepin-te aviso: Companhia de Jesus sob a di'. 

reção do Prof. Antônio José L21t B PBOPA.GAB O 

Leite. . SEGUNDO ANIVERSARIO DA 
Hi C t • • L G M . POSSE DO EXMO. E REVMO.: 

no en ena:'º • • ar,z, J SR. ARCEBISPO METKOPOLI-

cor,o orfeônico. . TANO NO SóLIO . ARQUIEPiS-r·------------
Encerramento cfaa comemo- COPAL DE São PAtJLO, 

"LEGIONARIO .. , 

raqões, · A 17 de Setembro deste come-

Hl.no ~~ ~aaft.Jro,, __ --~-- !l ~ ~~ .os 
. • f 
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Senhor Jesus érlsto defl11lu como 
fariseu aquele que, caiado de fQ].1) 
é por dentro cheio de cori·upção; 
ao católico apestollco romano hão 
causem impressão diversá das qu~ 
o Evangelho sugere a respeito des 
fariseus, as palavms, as ihstitüi
ções é as obras que, de fórà., apa
rentam ser católicas, . e por, den
tro não são senão rec:eptâêulós dê 
heresià. . 

o sr. saióm.ã.o Férra.z lütà. = 
é o que insinua em seu ci.!scursó = 
contra o farlsaismo e a San¼ Sé. 
Lute então coin franqüesa, diga:. 
se clara e abertàmente protestan
te mencione direta e desassóm"' 
b/adamente a Santa Sé, hãó te
nha receio de aleit.àr coritrà si 
todos os cat&licos brasileiros, e, 
lutando pelo erro, procure ao me:. 
nos lutar coin altivez e lealdade. 

O que positivamente não é leal, 
é que, fazendo propaga!1da pro
restante da mais indiscut1vel e au
têntica o sr. Salomão, por seus 
trajes, 'sua linguagem, pelas apa
rências externas que procura dar 
a sua seita, procure fazer crer ,ao 
povo que ele é católico autêntico, 
Isto é romano. . . .. 

A lPaldacie é uma virtudé rigida, 
qu:: não comporta fendas nem 
trincas. Não adianta que o sr. 
Salomão tios vehhá dizer qüe élé 
entende. a seu, í:hodó ·ª·. J;ialavi:a 
"catóiic6", e ~üe, assifu ihtei'pre~ 
tada ·éssa palàvra, também. ele é 
"catóiico". Não perderemos téiftpà 
em mostrar que. qtierendo a pala
vra "católico" significar em gregà 
"universal", o sr. Salomão pre~ 
cisamehte não é católico, pois que 
manifesta uni haciohallslil.O jaco
bino e botocucio, qué é o contrário 
do catolicismo .. E, diga.se de pas
sa.gem, o Estado Novo hàda_ tem 
a lucrar com a analogia que o 
sr. saiomão procura demonstrar 
entre o nacionalismo político das 
instituições a~uais e o nacionalis
mo religioso de sua seita. 

Qualquer que seja a . interpre
tação que o sr. Salomão Ferraz 
queira dar à pa-lavra "católico" 
- amanhã ele poderá tambem in
terpretar a palavra "sol" como 
querendo diZer "tambor", e a pa
lavra "tanibor" como qlierehdo 
dizer "sanatório" - essa pàlàha 
tem no uso comtini. uin séhtido 
preciso, e, para ser leal, o sr. 8,à.
lomão deveria premunir o"público 
contra qualquer equivoco. Noven
ta e nove por cento de nossa po
pulação entende como "cátólico", 
aquilo que está em união e c!)• 
munhão coni. o Santo Padre. Di· 
rendo-se "católico", o sr. Sàlo
mão entretem, ou não enti·eteni 
um equivoco? Não faremns à in
teligência daquele sr. a injúria 
de supor que ele hão percebe ta'.! 
equivoco. Ma.s, se ele o percebe, o 
que se deve concluir senão que ele 
o deseja? 

. . ... 
lt verdade que o sr. Sàlofuão 

Ferraz hão se diz éatóllêó "tí>ut 
Court", mas Càtólieó "li~". ESSÉl 
adjetivo dissipa a confusão? Não 
o cremos. Com efeito, noventa à 
nove por .cento dos br.aslleiros se 
crêin católicos "livres", fst.ó é ca
tólicos, apostólicos romanos. ''Li
vres" como? Livres daquéla. liber
dade santa dos filhos de Deus, que 
consiste em obedecer ao Pai co
mum dos fiéis, sem ter de sofrei: 
os entravos e os C811)richos dos 
interesses políticos é hui:nânós. A 
História mostra que só são réal
:tnente livres as cristandades uni
das a Roma. Desde que e:las se 
subtraem ao jugo doce e suave 
do Papa, caem elas na escravidão 
dps poderes temporais aos quais 
ficam plenamente sujeitos. E, ó 
que é peior, elas se tornam escra
vas que tem a volúpia da escra.:. 
vidão, que beijam as algemas que 
lhes são impootas, e combatem re
solutamente contra quem quer 
que queira. romper tais alg~mas. 

o 

~b isíé Üiillo, iiiibircatttât êrii nossii 
última edição um artigo, 11ue consti_tue 
a . justltfoação éompiêíâ do tEGtõl.'U;; 
Rlo ci>Íltra os a~uêa Ú:Úé lll.é sio tté• 
quéntém.en.te ~ctóá por êêttó$ Ó~\6;. 

ucióQ ~àb. ~ ctt . iióupare1ii ·~ -~~ 
ceUbWdadei doe adverááiioí da. lireJa 
do que relvfnd!oar ºª dJi'éitos deiltà. ioitc 
tra as Incessantes violações que sofre. 

Como vMimos iiiun íiécliÍo ainda eii• 
charcado de liberalismo filosófico, reli• 
gioso, não i, de espan't:i1· que O nosso 
artigo ténha. causado digna. irritação 
em certos és1fülftos eminentemente li
berais. PêrdoêJiisbos estes leitores si 
lhes revelamos hoje um importante se
gredo. A do~trina que â.nünciamos não 
tein o slmpies vaiór de módesta opinião 
de seu aútór. DÍvidé-se elê em duas 
partes claramente separadas J)Ôl' :iste~ 
rístico. A primeirà parte é i-ealmenté 
de nossa. exclusiva autoria, e a segun
da., póréin, é tradução fiel dó qtlê st! 
encontra à página. f,O i, segillhtes da. 
obra "El tlileraiismo es i>éeadoi., da 
n.utoiiã de üiii dó§ mãioríis públlcistas 
católicos àõ sécüÍô pàssâdô, o Pê. Félix 
Sàrdâ• y sãivà.ny, iiübllcil.'áa. nô séÍ{io 
tom.ó ~ côi~ "Propàgàníià. ê':Uõ~ 
lica". 

ieii1dããi , ítriàhism-.i e ~eiiif:ài-ãiiisiiii>, 
Pf~~~º- . f . senii-.l)elajanismo, baia
llISmO ~ setm-batàn.lsmo. 

No séculó i,assádo, foram :Ínulto fre
quentei .os. herejeg que pretenderam es• 
íióihei- 1lweíiiente dérítró da Doutrlba 
Oat6llca o que lhes arradasse, regei~n
do o detnals, com evidente despreso pa• 
m 11 autoridade da Santa Sé. Ém nos
so s~cúlo, esta raça de viboras não 1,e 
extinguiu. Ha muitos católicos que pre
süment ter senso católico simplésme11-
te porque éstudaram supetficialmentc e 
a seu modo, a Doiitrina ela Igreja, ele 
tal maneira que, supondo coni1ecê-l'a 
toda e professá-la intégralmente, em 
uma multidão de circunstânciàs agem, 
sentem e pensam como pagãos. 

t tle tàÍ inárieihi estão eles embota-
1los cin sua ignoral\te presunção qüc 
não ha argumentos que os . (lonvençarit 
de êrro senão o da autol'iclade da San
ta Sé. 

Plinlo CóltRtA DE óLiVEIRll 
aw 

"Odiai o êrro, 
amai óorrem 

.. 
• • J, ~4 ~. "' •• , -t'-1 - ,... ..., • 't , 1 V\ .. , - ' 1 .... ~~ • ,,. 

Cóirtó ó lamehtavel que em questões 
candentes certos católicos sejam tão 
cegos que, inca.pazes de racionar sadia 
e seguramente tomando por basP. os 
princípio de sua fé, sentem uma !ttra-

Éste hiàghfffoó trabàlh'ó- dó gràntie .... 
pólémisla êspaiili'oi fórà. denunciado à 
Sàgradã êôngfegàçiô cio · Indéit, que, 
teniio exãfuinatÍ.õ, enviõú il. ió «ie . .Ta.• 
nefró ·ti.e i.877 àô êiÍtiô Bispo . áe Bifr., 
cetoiiã, i:xmo. 41 Rêvmõ. sr. ».. Tiago 
êataiii, üm resérttô em que deelàroü. 
que "Á ditá eahji'êgáçiiô ~ü com 
ruatiüro eií:ãffiê íüiüêrê 1>pttscüiô ~om as 
obsêm~ ê'onli'à eíê ,te1iás1t. êõmo 
resültati.o deste exãffi:ê declara a Sa
gfadà cõ~iti ijüe ruiàá. nêie ên:. ; 
côntrcfü eoiilrã â si Doütrlna, e, peio 
t?ontrã.riô, seü ãü'íoh Dom Fêlix sàmàlt 
y saivâny ifüfrece toüvi>r porque, t?óm · 
argt1ÍÍ1ehtós ii6lil'iós, éiárà. e órdehàck~ 
ntente exilostós, i>rõiiõe e t\êfeháe à sâ 
Doútrina füi. llià~i:lâ qüe trata, e isto 
sem ofensa pàht nlligüem." E, dêpóis 
de alguhí.as côhsldehi~õês, ó re§crito sê 
encerra cófu as següÍntes pà.Íavras! 
"Ao côiftühiilài:sv-ós isto de ordem da 
Sagraáa. Côíigi'êgáçãó dó Index, àfllii 
de que o possas coffiühicar a teü pri'i" 
claro iitocesàiiô sr. · sardá.t para quie
tude de seu aiilino; . peço a Deus · que . 
vos dê toda próspêrÍdáde e ventura, e 
côm á êxi,lressM dê tôdó . o ineu res
peito, me ctéciãh; de vossa exceiência 
devotaàíssimo sefiiáór. Frei 'iêránimo· 
Pfü Sàcchi, ó. P,, ücretãiio ila. Sâfrà~ 

. . çãô qi.Jasi invencível pelo êrro, que abra-

, eia (3ôn,rei'à\iiõ eia inà~'.;1 

.Jairiàis iiériã. süi'iêiêiite eiicareéer li 
lmiJortãnclá. àes~ docüménto. Nele, a 
Sànta sti dêsâH:füi ííliàntós prétéü'dàm. 
em norlié dâ fiõüti-ibã êát6iiea e dos 
eruiinamentos cté êàrhlâde qüé Elii i>re
ta, atàêàr os cõiiéeitôs que transcreve• 
mos. íl:rra, rereÍà-se eohtrà. à, sântà 
Sé qúéiii õíisàr ãflririar que colide éom 
a. i>oútrinã êãtóiicà qüaiquer dás afir
mações contidas fui. segunda parte áa.
qúéie _artigo. Assllii; não possue ô és· 
píritó , ck igréja ~ joi'iiailstá qüé lmii· 
ginar qüe fãitã à, éãriáa.cÍe sl proeeder 
cohforine o qüé há segíinlÍà parte de 
nosso àHlgo Íleoü dfto. . 

* * * 
Mas _ííôi-qiíê hiô m.éiicÍóftà.fuo~ -· êm · 

nossa última ediçiij gi verdad.~~o ·. ãutor 
daquelas linhas, e a. magntfi~ii • .ílPNVa.,. 
vaqão que 1hés · âeu ít ~tà.c$~t 

•••• 
Todâs as heresíâs âeixãm ãirãz tte 

m sem1~herestas, ou íiielhor héi:eiiiaii ~-

.. çam <iom ardor e sofreguidão, dele só 
consentindo em se separar quando pre• 
midos pelo ensinamento es1)licito e in• 
ffOfisina vel áa. lgreJa. 

* * ,;, 
Compreendam tais católicus a ano

malia da sitaação espiritual em que ja
~eriiós. Certamente é nobre 1·enuncia1· 
ao êrio pa.ra óbed.~er a Santa Sé., Mas 

.. qüio ,iàmentaveL6 q~ a. to(l.ó µio:qien-
, tó 'il.íiià alma càtólicà assiriliÍe idéias . 
erradas, mail.ifestando muito mais avi
dez do êrro que da verdade, do mal que 
dó bem! 

Os ciitóllcós qi:1e discordaram d:tguele 
n()Sso àrtl!i·o pertencem lt esta ohsse. 
E qúãô dolôroso é (!.Ue na sua arrogâ11-
c1a sé ârvorem eles mesmos e1n guias 
'das massàs, sem tiiatidàto da Igreja, 
cegàs qüe cóndüzem outros cegos ao 
âbismo! 

Foi para que eles melhor compreen
cli!liséin essa fuliestissiína orientação 'de 
séü êspfritó, que lhés armamos essa pe
quena. ií inofensiva ciiada. 

* * * 
. .Pli.rii coí:h}>ietar o exame 1le conciên

clà a. qüe esta surpresa os eleve con
duzir,- ·t:ritnscrevo dà mesma obra o se

. güinte treêho também ele acobertado 
pela. . alta autoridade. 

"conhece-se ó católico que ten11a 
ÍâÍvôs de llberalisinó, porfsso que sen
do Íiómêi'i:i dê bem e de pra.tie.ali since
fainéfüe religíósas, não óbstante quan
do fala ou escrevi! e manifestam 11m 
sabor ÍiberàJ. Poderíamos dizer a. seu 
iiiildo, como Madame Servigné: "Não 

··-. --· -· ··~ 

sou ã rilsii., pÔ~m. ~~e iíérto <Íela, e 
tomei algun,ia _cousa. ,de ~u pérfume." 
o homem de bein lihl!rãilzâdo tilsçotté 
e fala e are cómó um verdadeiro libe• 
ral, sem que ele mes:rno, cóitado, o :per• 
lleba, Seu forte. é a Caridade: este ho• 
mem é a oaridaci.e mesma. Comó ele 
a,borrece a11 exa,zerações~ Como abor• 
roce ele os exagêrós da imp1·en..a ultra• 
montanll-! Cham:ir-se máu a, um ho
mem que difunde idéias más, parece a 
este singular foólôgo p&cndo cóntra o 
Espírito Santo. Pára ele não ha sinão 
extraviados. Não se deve resistfr nem 
combater o que se eleve procurar sem
pre é atrair. "Afogar o mal com a 
abundância elo béin": é es~a sua fór
mula favorita, que leu um dia em Bal
mes, e foi a única coisa do filósofo ca
talão •1ue lhe fkou na ,, memória. Do 
Evangelho aduz apenas os textos que 
sabem a mel ~ almiscar. As invectivas 
espantosas cohti'á o rárisáism.o, dir-se
ia que as tem pór genfalidâ.âes e intem
pe1-anças do Divino Salvador; Bem que 
saiba usá-las muito 'desembaraçada.
mente contra os irritantes ultrai:nonta
nos que. cóm suas exagerações córiipfo
metém dia a. dia a causa ele uma Re
ligião q'ue é toda paz e amor. Contta. 
tstes mostra-se exacerbado e duro o 
homem ele bem liberalizado, contra es
tes f azedo seu zêlo e acre sua polé
mica e àgres:iiva sua caridade. Por 
Isso exclamou o i>e. Félix em um dis" 
c\h-so célebre, a. propósito das acusa
ções de que era objeto a. pessôa do 
grande VeiÜót: · "Senhores, amemos e 
respeitéi:nos até aos hóssos afüigos." 
Mas, o bom llberàlisfüo hão taz assim: 
guarda todos os sei.is tesôuí-os ile toie-
1·ãitcià e de ca_ridade liberal para os ini
migos jurados de sua fé. É claro, pois, 
como poderia 'o ihleilz àtraí-iós? Em 
troca, não tem sinão o sarcasmo e a 
fütclefâhcia crüel l>ài·a seus mais he
roicos defensores. F.m suma: ao homem 
de bem liberalizado aquilo da oposição 
diametral de Santo Inãcio em seus 
Exercícios Es1iirltuals, nunca lhe 1>ou
de ·entrar. Não coithéoe óuti'á tactica, 
senão atacai· pelos flancós; o que ·em· 
ma.teria religfosa costuma ser o pro
cesso mais cômodo, .. não .porém o inais 
decisivo. Bem quereria ele vencer, mas 
i;ob condição de não ferir o inimigo, 
nem de .Jhé caiwfr füó'rtificação óu en
fado. O homem de guerra lhe põe em 
polvorosa os nervos; mais lhe agl'.ada 
a pacifica. discussão. Está pelos cfrcu
lôs liberais em aue se peróra e delibera, 
Jiãó _pôréin _pela~ . assóciações ulti-amon
tahàs em 'qüê se llogmatlzã e fücrepa; 
Ein uina palavra, si por seus frutos se 
conhece o liberal petulante, o liberal 
inahsó se distingue por siiâs afeições. 

Por estes ra/;gos mal perfilâdos, que 
não chcg·am a pârecér esbocos, e mui
to menos verdadeiros · e perf~itos retra
tes, será facil conhecer desde· logo qual
quer elos tipos da família em suas cli-
versas graduações. Resumindo em pou
cas palavras o traço mais característico 
tle sua respectiva fisionomia, dh-emos 
que o liberal petulante ruge séu Libe
ralismo; o libei·al manso o perora; 
aquele que térii slinples laivbs ele libe
ralismo o suspira e clforafulnga. 

Todos são pioi·es, cómo dizia. 1te seu 
pai e s111t mãe aquele patife da fábula; 
mas ao priméiro paralfaa muita ve7.es 
seu própl-io ftiror; ao terceiro sua con
tlição hlbrida, i,or :~i mesma Infecunda 
e·esterif.· O ·seguhllo é o tipo satânico 
1>01· excelência, e é t!Ue em nóssos teín-

. pós produz o verdãdeirô estrago li
beral." 

Nos tempos dó aütpi-,- taive-z. iUas 
110.le em dia é ó Ílbetàlisiito "clioriutt.ln
gado e suspirado" dos ela terceira ca
tegoria, que con.~tltuem nfü doti ma.io
res tropeços da Igreja. 

~EMANAR!ó b;A.TÓl:.l:C.O_C.PM. 
APROVÀÇÂO lfét.ÉSIASTICA 

Relia~ão e Administra~ão: 
Ruà irnacúlàda to,i,~elçÀo, 69. 
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Asslnáturàs: 
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'~ºº· 
Rogam.às aos hossôs assfhan, 

tes cóm.uhlcare1il a lilúdai).ça 
de seus endereços pãhi ã Ê)ài• 
xa Postal, 2849. 

ANONélOS 
Peçam 'tf¼belà tem ·c:ompromissó 

Não publicamos côÍaborilção 
de pessoas extranhas ão hótso 
qüadró de .r!ldator~i!I. 

O ÜãGIONARió tein o íná· 
ximo prazer em receber ·visitas 
às instàlàções dê á1fa redação 
e ofieiha, · mas pede que nãi;i 
sejam iilii mesmas íeitáii hás 
2as., 3às., e 4as. tefre;s, por ext, 
gêhcias do serviçõ. 

.... ,,, ······-·-? ---· .......... -~--,- . .._. '.• .. ---

TÓDO 
dev~ ter o 

"LÊGIÕNAR 

I
COMENlANUO,~ .. ~ 
. . . ·- .. _,_.,_ ·--~~.--.... - ....... • .. ·-· --·.--.--.., .. 

ô" 

"SUPLEIYIENTOS INFANTIS" 
O Governo do Cea.rá a'éabá 

de proibir a entra<la, nos g-i'u· 
pos escolares do Estad'ü, 'dos 
chamados shplementos -infah.~ 
lis, sendo aí conipreeilditi.os 
quaisqueí· jornáis destinados M 

1 ci·iahçàs, c1u~ explo'relh, a~en. 
, turas fantásticas. Até ai tudo 
! milito bem, ótimo excelente 
1 extreini\mehte lõh;avel, e sà 

seria de desejar qué- seiheilfan. 
te ínedldá fosse. cohtjO'sàfüehte 
ad!)taqa i;>or. todos os-p11tros<fus. 
lados, sem atenção·· aos inte-' 
resies füêrcehá.~iõs ~lê alguns 
poucos máos brasileiros; se• 
jam eles qtials fórem que fuer• 
cadejam iiiescfopu'1osai:r..ehte 
com a alma de nossa jü:vehtU• 

1 
de. Aliás, não. é de hoje que o . 
Cf\ará vein dando a todo o País 
edificantes exemplos de· sua 
conciência católica. Portanto 
sobre este ponto não é neces: 
sário dizer mais nada. 

O que é interessante e mni. 
to digno de reparos, 'é a re• 
percussão ci'ue a ési)lêfülida me
dida elo ·Governo cêâi'êhse teva 
em dois jornais da iihj;),rensa 

. paulistana. Repercussão incrí
vel, tão cohtraditói'la à evidên. 
eia dos fatos, qtlé mal se pode 
conceber. ne qual(lu~r forma, 
i'ej)i'esehta algo-de. htuito sério 
e, meán10 . pet·igoso. Pols então' 
dli'il.o os 'nossos Jeitohis, pode'. 
t·á. havei· quem, pelá impréilsa 
ousr. ataeãr a seneàcibra i'iie<li: 
da do Governo cea.H>.nsé? 

Pois aí é que esta. Aqueles 
dois- jot'i1ais de nossa ·1mpren. 
sà não atacai:afu o Htterdito, 1 ci.t1e baixou sobre M ••supJe. ~:~~~::::~:;:::~=~~~~~~:·:·:·:-:--·:··:--~";·-~·:~--~--~-~--=;!:!::::::~~~~~!~:::::~=~~:~::~::~:::::::~:~::~:::::::~~:::~~~::: .. ~··· ... ~ mehtos ", nó óeárá. Feio· con. ~-·· .,. .. --··-·'··- ~--~--·---'· . ······--- ..... ···----.,.... trat-li:>, não sõ bãà i).tae~m. e A-.. T •"' * , .. . . . . . . . .... mas elogiàram, é élégiáfáfu CU· 

. _· . --· , /-·.. . .. -. o-. . L. . 1·. C. . . . O' -.. -- s· _-. ___ -_ ·_· ·. ~:~:ª:ue:t:ks!e t,::à~afu~:: 
daae db caso, qúe m!ve ãtarmar 
a tociõs os esi>Mtós tiem iilfor. 
màdos. lom..ore.m e'Jc é I u s i'l ã me fl te suas iõias e seus -presentes oa conhecida J o a Ih ar I á 

CASA CASTR.0 
Oficina 

Rua 15 de Novembro N. 26 
(Esquina da Rua Anchieta) 

própria 

Únicos concP.ssion~rio.~ r.toc darhados 

relógios J, E L E C T R A '' 

- ~ ààs!m <í,üé o iit!iiiêÍ.fü des
ses jof.ha!s, no fuésfüo iifa, na 
mesm!lisimâ ed!çli.ô em que pu. 
blicava e seu editor1a.i Iaudató, 
rio, em que o rédàter se âolida. 
rizáva com a rêsí:íltí.iâ() li.o Go, 
ver.no eearénséj âfifiiiãndo têl! 
sido sefui>ré éâse ó. pê-nto de 
v1stá de seu lórnaí; ê aeseJan
do »erémpt'orlãmenJe- .que a 
médldâ tõssê rapidâmüte es• 

1 tendldà ã. todb ij têmt~~ií:> na• 
..;.. __ ....;.........;...;.-'-....;..;.;....;.:;·,;;;··,;,;--..;·.;,;--.;;;-.:;---,;;;--..;·;..· ;..· ____ ...;._.......; _______ .......; ___ .......; _________ ..;.__.......; ___ .....;a._;,.......;.;._ ________ .,__.......;_.....;a._ cional; - no _:Ín~SIÍlÔ. dia, na 

não tem amor à Pátria, mas p~h
sa antes em seu pi'edolhinid''. Mas 
a verdádé é a verdade. bofuo éhà" 
maremos, senão de mistµicação, 
a uma coisa que nãó é senão mis
tificação? 

Campinas, prestou à memória d.é chê-lç:,-einos salientando que, du- iiiésmissifuà edição, diziamos, 
Sua Excia. Revma. uih distintd rante a semana passada, cêihti;. O Dl~O je;rnál pu.b11cilva .uma 
orador qtie, segundo nos informou nudu a ,se desenrolar por toda a "Página Intãntil" rei>lêtà das 
ilustre Sacerdote campineiro, 'é Europa ocu_pada pelos nazl,stas o 1 ·mesmas coisas g:i.te eram cen~ 
protestante. intenso ~i1pvlliiehto .?ê. i:eaç_ãô. 9ué I cienãdaâ pêi-0 rêdâ.tor. ·, 

Tudo Isto hão obstante, é pré- cú1hiih<lu coth várias condénaçoes. . ô óütro jõfuâl iiãó tol füénos 

Assim, o movimento ·~atólíco 
livre" do sr. Salomão Ferraz não 
é, nem católico, nem· uvre. o que 
é? Sejam<>s francos: uma mistifi
e8.9ã(>. Bem prefeririam<>s não tro
l!!ar doestas com o sr. Salomão, 
quando, referindo-se evidente
ment.e à Santa Sé; diz que: "para 
manter sob tutela os povos, o fa
~ Dão tem selo da :Deus. 

. . . 
A este propósito, hão podemos 

deixar de manifestar nosso in
condicional apego a todas as Íl.Ór
mas de conduta . que . rev~lám 
idéias claras, éonceitós seguros e 
~sições dêfiilidà:i. _E . estê ape~o 
nos 1eva a· fazer um ·péq,ueno es
clarecimento. 

Nlliguerii, mais do qíiê o LE
QIONARIO, ' sens1Vel a iociaa U 

manifestações de pesar efetuadas 
recentém~nte.J)_· oi- motivo ,do fale~ 
élfuento âo ihesqtiécivel Bispo de 
campinas, o Exmo. e Revmo. Sr. 
:P. Francisco. de. Campos Barreto. 
Tahto.s foram os méritos daquele 
ins!ghe Pfelado, que não espanta 
que as. homenagens póstumas que 
lhe .fo.ram prestadas tenham par
tido; não. apefúis àbs àrialais cató
licos, mas àinda ,de outros cain
pos: - E, . dentrp desta . ordéin de 
idéias, il.ãô .pôdêihos dél.iâr de às
:,i,nalar como. insuspeito depoimén- · 
to acerca das altas qúalidaêles do 
,i:ifeciaro Bispo a. hofüenagein que, 
iaa re\Ul1i0. do :Rotary Clube de 

Cc~~ic:rumabemsoclca1.roedaqduee cºonRodetàryna· - Nt ª· Norlseuega;ihna F_ranjça, ~;;~t· cãteg&lco lio seu âpôÍo à re;. 
ros pa s a da, o ugo ..,......,... . "'" ·-= .. , ... 

da. pelo éohéíl!o Plenárfo Bi-asi- vài parecendo cada. véz. mais ih~ sofüção ~ .. G<>:V~D1?. ~ftt~nse. 
leiro, e cjtie essas manifestações toleravel, e as . populações come- Apenas 81 empfês~ _d&sté jornal 
de cortesia, aliâs muito expressi- çani a. se .. 1:1<:>v!J;heÍôltà~. . . màtl.tem wil "àupléffiefilô~, que 
và.s com.o dissemos, . hii.õ alteram . :rudo ~o ~fü Próva que o e~~ e aos fü.âi'á âéiiiàií~tas, 
em nada as dlsposiç6éà do eon~ Pfrito . publico não · aeo_!Mu colho fàntãiliêos e · ~ililiitiaiosüi de 
cllio. 9Ôbre. o assunt9, ... Yf}'~llft~~--~-~l'.l~ .. de,!º1:~ qúàntó_ "à 15ê p_ 'úbHeàm_ " ilo Bras.Ü. e germ"-Wcas segtmuo ..., -qua.m ww.-, . · , . . . - :: ...... ~, · 

Restouafü)li tifu espâço peque- movimentos não seiiam senão vií M!nal, que ' que &Uo l]let' 
níssimo para A llOlitica.. Jilreen• ~ ~ ~r 



São Paulo, Zl da Setembro de 194! LEGIONARIO -3-

l t o. s. v i n ~ o ~ e r o r I u o a 1 1 JOIAS··. Ultimas novidades em JOALHARIAS MODERNAS 
. :. · de ouro, rubis. e brilhantes 

Pe. AGNELO ROSSI 

.ô .Tónal !!à.tista, nos MUS úl· I ver a segunda resolução da· 
titnos t111tneros vem estampan· Junta de Missões Estrangeiras 
de> oontinuamenté o apelo dos da Convenção Batista Brasi
ba.tistas portugueses, dirigidos leira, em reuniões plenárias 
pelo& missionários brasileiros, de 30 de junho e 1.0 , de julho 
a-tilli-de que se enviem socor• deste ano. Ei-la, na íntegra, 
ros mo:netiriôs para. consolida- con.forme publicação do Jornal 
ção 4o movimento batista em Batista, na primeira página: 
l>or.tllgla.. "A seguir a comissão, nomeada 

GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRESENTES 
Distribuidores dos Relogios Mundiáis O M E G A e O M E G A - T I S S O T 

.j 

Um pastor manda dizer que na .reunião anterior, apresentou 
êle existe, tem seus problemas o seu relatório minucioso por 

Casa Bento Loeb, 
RUA 15 DE NOVEMBRO N.0 331' 

A Joalharia preferida pela alta sociedade HA 3 GERAÇõES, 

a resólver, aluguel a pagar, es- escrito, baseado na farta do- 1 !POSa a sustentar, doenças para cumentação de que dispunha, _______________ ;__ ___________________________ r-um--e-t_c_o_ll_e_ct_a_r_u_m_,_q_u_a_e_in_pro-

cujo tratamento não tem re- o qual serviu de base a todas G pria. ecclesia vel extra eam fiunt, 
CUl'SO$, etc., etc.... (Jornal as discussões e respectivas re- o Ver n·.-o acl Curiam diocesanam trammit-
Batista, 14-8-41, -pág, 3). soluções. Devido â falta de re. t.ant.,, 

A Junta das Missões Estran- la!,ões fraternais entre os prín-
geiras diante desses g.r!tos de cipais .obreiros em Portugal, .1 NOTA FINAL - O prazo pa-

,, .. ., a 1 • 1 1 1 1 I I I I I 1 ·~ I t 1 ........ 0 ·m to d t d t desespero em várias sessões, presidente foi autorizado a es- r2. cumpri eu es ·as e er-
tomou aÍgumas deliberações. crever uma caJ·t.. ao's mesmos, minações do Concílio expira a 7 
Uma concernentes à parte ma- no sentido de fazerem tudo ao de Setembro do corrente auo de 
teria! e financeira. É urgente seu alcance para que cesse d 1941. 

da terra brasileira que a evan· sas, sob pena de verem preju. · 1941. (a) - Cônego Paulo Rolim 
:proclamar aos quatro cantos quanto antes tal estado de coi,. Arqu·, ·1·ocesano São Paulo, 1.º de Setembro de 

gelizagão de Portugal é uma dicada a obra das missões es- . · ' Loureiro, Chancelei· elo Arcebis-
esplêndida realidade e por con- trangeiras, tanto lá como aquf, 1mdo. 
seguinte motiv'o de justificado no Brasil". - ••'.I ••••:e,-.• 1 ~ 51 • nrry • '.'ti•• 111 • 

1 
•• •• ~ • • ·~ 

orgulho. p·ara a Igreja Batista Serão precisos comentários? 
DIA 14 u,_, Domingo DIA 15 - Segunda-feira · S. Paulo, 11 de Setembro ao 

1941 - (a) Cgo, Paulo Rolim 
do Bi·asil. f.; imprescindivel 
mostrar como a opprtunidade 
que Portugal oferece, no mo- Instituto Moderno 

o ·Exmo. e Rcvmo. E..r. Ar- O Exmo e Revmo. S.r. Ar- Loureiro ..,... Chaucelor do Ar· 
cebispó celebrou às 10 horas bispo chegou à capital às 20,so· 'cebispado; · mento atual da guerra, é (mi

ca .. no. gênero. Para milhares e 
milhares de refugiados talvez 
s~ja esta à ocasião providencia I 
última na vida "para ouvirem 
o Evangelho''. Diante desta 
e. doutras razões não pode o 
batista ceJ·rar seu cora<;ão e 
bqlsa .• 

PRAÇA DA S~, 163 
SÃO PAULO 

Fiscalizado pelo Govêrno 

DATILOGRAFIA 
TAQUIGRAFIA 

O Melhor Ensino Pelo 
-- Menor Preço --

o solene Pontifical de encer. horas, tendo· no decurso de sua 
ramento do Congresso Eucarís- longa viagem recebido vária;; 
Uco de, Cafelandia em Araça. manifestações em quasi todas 

t~b.a, t~n~? àr. 1; h?n!s P:e.

1 
as cidade. s. e 13s tações~ __ . . 

, sidido a t11unfal proc1ssª,<:• fm- DIA 16 ::'·"."'.';;Tçrça-felra . 
ela a qual fez uma alocu!,ao. ao l . , ... E:tu.•:··--" , <:>.; _.-

povo. Dur.ante o dia S.- · Excia. 
ÀS 21 horas S. Excia. Rev'nla. Revma. concedeu várias au

embarcotL nó Noturno da Noro· diências no Palácio S. Luiz. 
este de regresso a S. Paulo. 

DIA 17 - Quarta-feirai 

O Exmo. e Revmo. Sr. Arce
bispo presidiu a reunião da Co· 
missão de Finallças <iÔ Con. 
gresso Eucarístico Nacfonal e 
atendeu vá1·ias pessoas em au-
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,.()BRE VARIAS PROVlDt~
<'IAS QUE O CONCíLIO PLF
N'ÃRIO . BRASILEIRO DETF.F.,-
1\UNA SE CUMPRAM NO ES
PAÇO DE SEIS Mt!:SES DEPOIS 
DE PROMULGADO O CO'S'-

CíLIO 

Aos Revmos. Dccânos, P:í.ro
i'OS Vigários, Vigários ccônoir.os 
e substitutos, Capelães, Reitores 
de Igrejas púbUcas e semi-pú
bllcar. e demalll sacerdqtes com 
. nso de ordens 1:0 Arcebi.';pado d<' 
São Paulo, de ordem do Ex1110. 

Mais geítosa é a posição dos 
'l')resbiterianos com rela,;ão às 
missões de Portugal. Publi
cam em "0 Puritano·• <.le 25-8-
1941 todos os informes refc. 
rentea à missão -e tambem o 
'.(Jrograma da próxima •· Semana 
de Portugal" (5-13 de Outubro 
de 1941), esperando verdadeiro 
êxito neste ano, principalmen
te no itiimento do quadro "de 
sócios efetivos e sifitemáticos, 
mensais, !llantenedo,res da mis
:sã,o ". Dessa forma con<)ita a 
que todos sejam ótimos coo. 
peradores da obra e façam tu
do "para manter aceso o fogo 
~_gr!\_dQ na:, _terras de Camões". 

Crianças que 
choran1 muito 

As crianças que choram muito sobretudo à noite, 
nervosas de sono inquieto·, déveru se.r levadas ao médico 

diência, · · 

DiA 18 - Quinta-feira 

. . e Revmo Sr. Arcebispo Met!'o· 
- · :p01ita110 torno pública.s as deter-

Outras deliberações · pode
riam ser acenadas mas restrin
gimo-nos somente a transcre-

porque estao doentes. Trata-se, muitas vezes, de irri~ 
tação . cerebral, que revela Sífilis hereditária. Clínicos 
especialistas e experimentados, nestes casos, costumam 
indicar como segurp au~iliar no tratamento da l:lifiL,11 

CRUZEIRO 
BRASIL 

DO 

Tosses, bronquite, asma e 
moléstias das vias 11espira
t6rias, os Srs. Médicos re
ceitam o Xarope CRUZEI
RO DO J3RASIL; não pro
tela a doença, combate o 
mal. Em todas as farmácias 
e drogarias, - Lab, "VUG", 
caixa postal: 2175. 

que devoh'erá o sono tranquilo às crianças, combatendo 
o mal em sua verdadeira 01·igem. 

N.u 41 J!J<l 

-·-~------------·-------------------------
Lógica e ·Perispírito 
Não temos dúvida. - depois do que 

ficou exposto - de que realmente é bem 
persuasivo aquele silogismo de La Croix: 
"lt por meio do perispirito que os desen· 
carnados. se comunicam com os vivos. Mas 
o perispfrito não existe. Logo os desen
carnados .não se comunicam com os vivos 
e portanto níi,o são autores elos fenômenos 
supra.normais". O fato da posição medular 
do perisplrito na doutrina espirita vem 
confirmar-se 'pelos periódicos ataques com 
que 011 mentores da seita em São Paulo 
têm brindado a intenção destes nossos .es· 
.tu.do!!, Sentein que se lhes tiram os ali
cmrces, e -que do espiritismo só restará 
'úma tenomeµologia suspeita para deriva
.ções mórbidas das ausências humanas. J<J 
por isiio tJnpõem-nos o· silêncio. 

',t'om11,:z de Aquino que foi gênio e que foi 
11i1HQ, f~futav<1, todo& os erros com aquela 
·aeHçadezll-, ;i.panágio dos sábios e dos no, 
br~fl. Referh1dc:>·se ·no entretanto à doutrina 
do perisplrito, o Doutor da Suma, coin to. 
d~ ii, modésti:i. cQm que se punha à frente 
dos seus adversários, n.lo deixou de usai· 
de expreasõ!ls que parecerão duras mas 
i;ii,Q reMs: "Quod ffcticimJ.) et deris!bi!e ªP
parW'; ~ fantáattco e ridfc!JlO. De fato, 
4iante da. filosofia e da ciência assim o é. 
:Uma hipótese científica, para explicações 

: .. · de fatos, supõe, antes de mais nada a obje
. · tividade destes fatos. A questão em foco 

·sQ J"$.S»:mJrJa, nisto; Há fenômenos que se 
não podem compreender sinão po.r uma 

. comunicação dos espíritos com os Viven
tes. E para exp!lcaçãio disto que seria in
dubitavel realidade, aventa.se uma hipó. 

,_·:_tese. Seja.mos um tanto generosos, supondo 
... <ÍeV14iunente comprovada a existência des
. tes fàtos. Vejamos então como é inutil e 

desprovida. de qualquer fundamento a h!pó: 

tese dos discípulos de Kardec. Com efeito, 
por que é que tudo o que no espiritismo se 
atribui ao perispfrito não se há de filiar 
imediatamepte ao espirito? Não poderia 
então o espfrito pJ·oduzir ectoplasmas, ser
vindo-se da matéria cósmica que o rodeia? 
Não terá virtudes que baste para mover 
mesas, pa1'a produzir "raps", mediante 
qualquer substancia fluídica da natureza? 
Porque, se o !Jerispfrito foi imaginado pre, 
cisarnentc para estabelecer esta ponte, 
qualquer out.ro fluido de id(mtica natureza 
poderia substituí-lo em tão honrosa fun
~ão. Ou foi exatamente o fator "dignida
de·· que fez deste intermediário uma parte 
do ca1\1posto humano'! Deveriamos então 
11.brir exceções ao menos para os casos de 
manifestações inferiore~... Mas não, Tudo 
isto é lógico, é racional. No espiritismo há 
mais aparências; desde as sessões 110 escu
ro, até o escuro de seu organismo doutri
nfl.!.. Se,rvir-se do raciocinio para aplicá-lo 
a e~te estudo, é projetar muita luz. E a 
luz ofuscar ... Que vamos fazer? Abdicar da 
razão? Nói;, que professamos uma fé, "ob, 
sequimn rationale"? 

· Na psicologia rudimentar dos primiti
vos já havia perispírito. Com outro nome, 
é claro. No Egito.era Ka. Manas nos Veda. 
Era Linga sharira nos prebúdicos. Por 
isto, conclua o Padre Mainage: "Ern rea
lidade, o corpo astral, seja-me permitido 
dizê-lo tão cruamente, é uma idéia selva
gem. E como muitas outras idéias de sel
vagens, esta se encontra ·apenas esboçada 
na trama das religiões do paganismo. E 
esta genealogia, não constitue certamente 
um padrão de glória a favor deste produ
to que os espíritas nos ap.resentam con-Ío 
a última palavra de> progresso científico 
·e filosófico," 

S. Éxcia, Révma. c·efoborou 
às 8 ho,ras na Capela · do Colé· 
gio S. Luiz a Sa.llta Missa pa
ra_ os membros da Congregação 
Mariana; tendo -depois presidi· 
do a reunião solene da mesma. 

Durante o dia S. Excia. 
presidiu a reunião da Comis
são Executiva da construção 
da nova Catedral e concedeú 
audiências públicas na Cúria 
Metropolitana. 

DIA 19 --:- Sexta-feira 

Pela manhã, o Sr. Arcebispo 
atendeu várias pessoas, às 15 
horas assistiu o jura1nento à 
bandeira dos alu11os do Semi
nário Central que tiraram sua 
caaerneta de reservif?ta e à 
noite pregou aos seµiina1·istas. 

PIA 20 - Sábado 

As 8 horas da nie,nhã, na 
capela do Seminá,rio Central, 
o Sr. ArcebisP:Q conferiu as 
sagradas ordens de presbitera
to, diaconato, sub-diaconato,· 
quatro menores e tonsura a 
Vários clérigos do Seminário e 
ordens e congregações religio· 
sas. 

À tarde S. Excia. Revma. em. 
barcou para a cidade de Itú 
onde foi presidu· ·as comemora
ções do 70.0 aniversário da 
fundação do Apostolado da 
Oração, 

CúRXA METROPOLITANA 

AVISO N.o 21}5 .. 

ORAÇAO DO IV CONGRESSO 
EUCARfSTtlCO NACIONAL 

De ordem de' S. Excia. 
Revma. com11nico ao · Revmo. 
clero é aos fiéis em geral que 
do dia l4 de Setembro em dlan. 
te, \l~ver!io recitar conjunta. 
mente a Oração do lV Congres
so J!Jucar!stico Nacional, de
pois das Missas dos Domin
gos e dfas santificados e após 
a . ben.gão do SS. Sacramento. 

OURO 
PRATA E PLATINA 

de tôda espécie, ao preço 
mais 'alto da p,·aça, com- ' 
pra-se. Consultem nossos 
preços. Rua 15 .de Novem. 
bro, 193, 2,0 andar, sala 

23, - .São Paulo ...... ! 

minações do Concílio Plená rln 
:sràsueu·o que devem ser cump1·i
t!8.li. dentro do prazo de seis mê
tes, f.'; partir da data. em que co
meÇ911, e. vigorar o Concilio: 

Í - IrmandÍÚle do Sariü~s!m6 
e Congregação da. Doutrina c1·!~
tã - O decreto 153 ord<!na, arl 
normam e. 7!1 §,a que dentro de 
~eis mê.<!es, em - todas as p:tr5-
quias se instituam as associa-
ções: · 

Irmandade do SSmo. Sacra
mento e Congregação da Doútri
na. Cristã. 

II - Indulgências - O de
creto 251 § 1 prescreve que, no 
mesmo espaço, os Párocos e Rei
tores de Igrejas organizem em 
duplica.ta. o elenco das indulgên
cias concedidas às suas igrejas, 
submetendo-o à aprovação do 
Ordinário devendo um dos exem
plares ser arguivado llll< Cúl'ia. 

IU - Funções ~ada,11 - O 
decreto 362 dispõe que dentro 
11,illda. <lêsse prazo os Párocos e 
Reitores de Igrejas confeccionem 
o índice das festas e funções sa
~a:das cte suas igrejas e o sub
metam à, aprovação do Ordi
nário. 

IV - Relíquias - Prescreve o 
(iecreto 400 que os Párocos e Rei
tores ele Igreja.s, n:o espaço de 
se4; mêses, prep.arem a lista em 
puplica.ta das reUquias que se 
encontram nas suas igrejas, de
vendo enviar um exemplar para 
a. Cúria e· guardar o outro no ar• 
quivo com os competentes docu. 
mentos de a.urenticidade. 

V -· Bell$ beneficiários - Or
dena. o Concilio Plenário Brasi
letro no decreto '!77 §§ 1 e 2 que 
9ll Párocos e Reitores de Igrejas, 
çonfwme o canon 1522, n,0 2 e 
3, no memno espaço ele tempo, 
inventariem todos os bens bene
ficiártos e ecle.siásticos, enviando 
um exemplar deste inventárlc, 
PlU'a a ~ria e re.servando o ou
tro para o Arquivo da :raróq,uia. 
ou J:greja. 

"In hoc inventario exacte des
criba.ntur tum bona. immobfüa. 
bE;Uefic!arla et ecclesiastica tum 
_eorumdem extensio, limites aq 
condlUones cum suis indicibus, 
documentis et tltulis hypotheca
rllr.." (Decreto 477 § 2 do C. P. 
B.). 

VI - Legados Pios e Coletas 
- Decreto 485 § 3 do Concílio 
Plená.rio Brasileiro: "Pa.rochi er 
rectores ecclesiarum, intra sex 
menses ab hujus Concilii promu1-
gat1oné; lndtcem piorum lega.to-' 
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ORDeNAÇÕES GERAiS DAS 
TtMPORAS DE SE'fEi\IBRO 

De ordem do Exmo. e Revmo. 
sr. Arcebispo Metropolitano, co• 
:munico ao Revmo. Clero e fiéis 
em geral, que no dia 20 do cor
rente; sábado das Têmporas de 
Setembro, às 8 horas da manhã, 
na. Capela. do Seminário Central 
da Imaculada Conceição do Ipi
l'anga, S. Excia. Revma. con
feri.rã as sagradas ordens a 1 
presbítero, 5 diáconos, 12 sub
diáconos, 7 ostiários leitores, 6 · 
exorcistas e acólitos e uma pri
meira tonsura, assim descrimi
nados. 

PRESBITERATO - Capuchl~ 
nhos: José Maria de Bonfim. 

DIACONATO Salesianos: 
Pedro Baron e Luiz Zver; Sal\'a. 
torianos: Boaventur,a Cantareli, 
Franc::isco F'rnnça e Vilfrido Wie
neke. 

SUBDIACONATO - Seminá• 
rio Central: Luiz Gonzaga. Fer
nandes Quadra, Antônio de Oli
veira e Francisco Lirio de Al
meida; Passionlstas: Carlos da. 
Virgem Dolorosa, Dionísio de 

Nossa. ~nhora e Jorge da San
tíssima, Virgem; Congregação do 
Verbo Divino: Alofsio Rücha, 
Artur Schwab, José Eule1' A. Pe
reira., Guilherme Kern, Guilhel'ª 
me Steffen e Miguel Soaki, 

OSTIARIO E LEITORATO 
Seminário Central: Manuel Ino~ 
cêncio de Lacerda Santos. 

ORDENS MENORES - Car
melitas: Basfiio Beune, Ferdinan
do Geurtse, Osvaldo Hedemann e 
Rice.rdo Caspers; Passionistas: 
Fulgência de Jesús; Congregaç:Io 
do Verbo. Pivmo; Leopoldo Krie .. 
ser. 

TONSURA - Seminário Cen• 
traJ: João Jan~n e Joi;é Rlbéiro 
de Aquino Peré!ra. 

De conformidade com o decre,. 
to 260 do Concilio Plenário Bra
sileiro, lembro os Revmos. Pá
rocos, Vigá.l:'ios e Capelães que 
nos dias 17, 19 e 20 do corrente: 
Quatro Têmporas de Setembro, 
deverão rezii,r com os fiéis a.s 
orações costumadas, a fim de im
petrar dos cêus o aumento das 
vocações sacerdotais e a santifi
cação dos ministros do altar. 

São Paulo, 16 de Setembro de 
1941. (a.) - Cônego Paulo Rolim 
Loureiro, Chanceler do Arceb~ 
pado. 

NOTA: -· Os Revmos. sub
diáconos deverã.o se apresentar 
na. Cúl'ia Metropolitana, sexta,. 
feiro. próxima., dia 19, às 14 ho
ras, para fazerem sua profissã.Q 
de fé, 
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FALECIMENTO DO REVMO. 
FREI ANTONIO WESSING, 
PRIOR DO CONVENTO. DO 

CARMO DE MOGl DAS 
CRUZES 

Comunico ao Revmo. Clero 
e fiéis do Arcebipado o fale
cimento do Revmo. Frei' An· 
tonio iVessing, ocorrido ontem 
na cidade de Mogf das Cruzes. 

O Revmo. Frei Antonio Wes
sing nasceu em Winterswijk. 

_(Concl~ ua 4."' p:ig.)_ 



,oa· QUE A NOSSA ALPAIATARll 
ADOTOU O CORTE ''KENWAY''? 

* Para melhor servir nosso 
clientela, pondo em dia a 
moda masculina com a ele
gância da época l 

* Para oferecer maior con
forto, consoante com o 
senso prático do século f 

* Para proporcionor a ele
' gância,oconfortoeacomo

didac!e 700%, que o novo 
corte "Kénway" empresta. 

ÔMBROS ANATÔMICOS 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS OE la, PRE
ENCOLHIDOS i ENTRETE
LAS DINÃ; LINHAS DA 

,MELHQR QUALIDADE; 
. f.Cl)RROS D~ SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MINIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TOl'.10 O PESO INÚTIL) 

MOVI.MENTOS LIVRES j 
.NA CAVA,-NA ESPÁDUA 
. E NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOllHOOS; DAS 
MELHORES PROCEDÊN
CIAS; DE PADRÕES. 

MODERNOS 

Governo Arauidiocesano·: :· 
(Cnncl~ da 3." J)ag.) 

) ' 

l'.lti Ro!a;nda, oos 7 de Abril de 
1872, professou na Ord.em do 
Carmo aos 7 de Outubro de 

-189-0, recebendo a ordenação
mreerdotal no dia 1-0 de Agosto 
de 189'6. Na Veneravel Ordem 
·do Carmo ocupou inúmeros:· 
/cargos de confiança dos seus 
'superiores maiores. Vefo .para 
IO Brasil ~ Fevereiro de 1920, 
~sstrrtíindo aqnf ·. O- cargo de, 
,Prefeito dos estudantes e de 
:professor de Filosofia e Teolo
•già na l;lla· Ordem. Foi Prior 
:dos Conventos de Angra dos 
·Reis e ttW:mamente do de Mogf 
das Cmzoo,- onde,· após cinco 

,anos de v'aliosos serviços prcs-
' ta.dos à. Ordem do Carmo e à. 
,Arquidiocese, Deus '.l\'Osso Se
nhor houve por bem chamá-lo 
para a eternidade. 

O Exmo. e Rev:mo-: Sr. Al'
'eebispo recomenda aos piedo
:sos sufrágios do Revmo. Clero 
,e fiéis a ruma do Revmo. Frei" 
·.AD:tonio Wessing. 
· De ordem de S. Excia. 
Revma. 

S. Paul~ 12 de Seoombro de 
0.1941 - (a) Cgo. Paulo Rolim 
Loureiro, Chanceler do Aro.e
bispa;do. 
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FALECIMENTO DO RE'VMO. 
PADRE ANDRt;: SIERKIEVICZ 

Comunico ao Revtno. clero e 
fiéis_ do Arcebispado, o falecimen
to do Revmo. Pe. André Sier
kievici, cícorridô à 1 horá' da :ma,~ 
drugada de · hoje no Recolhimen
to São Pedro, desta Capita!, onde 
residia. 

o extinto :l:!Mceu em Serodji, 
na Polônia,, aos 16 de Agosto de 
1867 e fez seus estudos em Ro
ma, no Qolégio da Propage.nda. 
Fide, sendo ordenado saceràot-e 
em 1.0 de novembro de,190').,. na; 
oidade do Salvador, na Baía. 
Exerceu. o ministério · sacerdotal 
nas Arquidioceses . do Saj.~·, 
de Goiás ' e, ultimam.ente~ nesta:' 
de São Pa.ulo. 

O Exmo. e :Revmo. Sr. Arce
bispo recomenda aos p;ieclo.sos-.su
frágios do Revmo. Clero e mJs a 
a.Ima deste veneran.lio e bem sa
cerd.ote. 

De ordem de S. Eltda,, Re'Vma.õ 
São Paulo, 15 de seteM!Sro'dlf 

1941. (a) - Cônego Paulo :Rol!m.. 
Loureiro, Chan"'*r do ~is

sl)ado. 

Cooperação dos católicos na O~ra ~a Propa~ação da fé 
como membros ~o Corpo místico ~e Cristo_ 

m 
EFICÃCIA DA ORAÇÃO 

Se os católkos se esforças
,; , &&tlJ. por eomJll'8ender e me
, 1 dttar no valor de uma alma e 
' l no preço que custou ao dívfno 

1 Ret'lentor o seu resgate, cer
' ta.mente usariam do meio tão 

facll e tão p(!deroso ao alcan
ce de todos, a oração, para coo
perarem na grande obra da Re
denção, para que Jesus Cristo 
se tornasse Rei' de todos os 
homens e de todos tis povos! 

Somente a oração em união 
1 com J,esus Cristo pode dar re
' médio e obter as graças ne

cessá.rias para que OB pobres 
infiéis encontrem finalmente 
luz ~ forças divinas. E todos 
os homens são chamados para 
se tornar membros da ·Igreja 
de Cristo, cuja vocação é mar
char nas pégadas de Jesus e 
realizar o desejo do seu Co
ração que "todos constituajll 
um só rebanho · e um só Pas-
tor". 

Deus é assaz poderoso para 
amparar sens missioná.rios. -
Poderia transformar, ·se assim 
o qufzesse, as -pedras em pão, 
creches, hospitais, ese<>las e se
minãrlos. Mas, tal não era 
s-eu · plan~. Na sua bondade in
finita quiz elevar-nos,! asso
ciando-nos à Obra divina da 
Redenção. Sublime dignida
de do homem, esta colaboração 
de nossa miséria na grande 
obra da salvação ·do mundo! 
Um imenso e inesgotavel te
souro poz Deus a nossa dispo
sição: seu cora~o. E par.a 
conquistá-lo deu-nos uma arma 
poderosíssima: a oração. 
· Um e1To da maioria dos cris
tãos: Sabem muito bem que 
foram:. resgatados, ignoram to
davia. que lhes compete traba
lhar no resgate de seus trmãos. 

. A obra ~á sâlV'ação do mun
do é a oBra de Jesus Cristo 
mas, compreen(i.endo em Jesus 
Cristo tudo que o constitua; 
não som':lnte a .cabeça, Jesus, 
filho de .Maria mas todos nós 
cristãos, seus . membros :vivos. 

Cada' tlm de nós é um peda
ço <la crisfandade,f um: frag-· 
mento do Corpo místico e tem 
o direito de lançar na balança 
do resgate divino o peso da sua 
influência 'redentora, que varia 
para cada um, porem é obri
gatória· para todos. 

Poucos são os chamados pa
ra evangelizar em longínquas 
plagas, mas todos devem inte

i ressar-ae pela salvaçã~ do cor-

po iutef.ro de Jesus Cristo, e 
de interceder para que êsse 
corpo atinja na hora precisa, o 

amo.r! que importa. a. dor! ·12Ue 
importa a morte! 

Uma convulsão suprema ag'i
ta. o corpo que pende da ár
vore manchada; as chagas 

seu· completo desenvolvimento. 
E a isso ninguem se Pode fur
tar sob o ,pretexto que lhe fal
ta a coragem ou que se desin
teressando do corpo vivo de 
que faz parte, pouco se lhe dá 
os que são ou· que poderiam 
e deveriam ser seus membros. 

· alargam-se, as feridas se a"'fi• 
varam e um fluxo de saJ!,glle 

regou o solo. Ouviu-se entã.o 
de seus labios: Tenho sêde .• ,. 

Ninguem tem o direito de se 
encerrar no egoismo o que se
ria um crime. O último den
tre nós pode e deve Iler um 
colaborador na· tarefa comum: 
a salvação do mundo. O mei:J 
está ao alcance de todos: , a 
oração. Por meio da· oração 
se obtem a graça, e a ·g1;aça é 
o que santific;:f'o mundo. 

Essa armá fift> pcid.erosa tem 
a sua força nãó na atitude ou 
no balbuciar humano, mas por
que essa atitude e êsse balbu
ciar humano estão unidos i 
adoração infinita, aos louvores 
infinitos, à ação de graças in
finita, à reparação infinita do 
únieo mediador, Nosso Senhor 
Jesus Cristo. 

Quando nós oramos, a ora
ção é nos.sa, porem, o valor 
da :n-0ssa oração é de Jesus 
Cri.sto. Só Deus pode glorifi
car a Deus como êle me,rece, 
mas como somos un1 com êle, 
Deus põe em nós as suas com
placências. .As nossas orações 
através das orações de Jesus, 
impregnadas do divino sobem 
ao trôno de Deus e o Pai re. 
conhece nelas· a voz de seu 
Filho. 

Eis porque a Igreja faz pas
sar por Jesus todas as orações 
dirigidas a Deus. O final s-em
pre o mesmo das orações litúr
gicas é uma 1-embrança cons
tante de nossa vida em Cristo, 
dessa esplêndida união que faz 
d1l Jesus Cristo e de todos os 
·membros de Jesus Cristo úm 
só corpo, ao mesmo ·. tempo 
prodigiosamente inumeravel e 
maravilhosamente uru>-. 

* Era pleno dia. 

A sêde era. um dos mais ter
riveis sofrimentos dos c0:11de-
nados ao suplfcfo da cruz. To· 
davia esta sêde por mais in• 
tensa que a imaginemos ·era 
menos cansada pelos sofrimen
tos füdcos, do que pelo ardente 
des{)jo de salvação das almas. 
Era a impaciência, a santa a 
generosa febre elo zelo e essa 
tortura indizivel, essa febre do 
bem gera-lhe a sêde! - sêde 
de Deus que se oculta, sêde 
das almas que fogem, sêde de 
consumar o sacrifício da Re
denção, sêde dessa união inal
teraV'el, em que Deus e o ho
mem se hão de abraçar-na gló
ria e na aklgria da eternidade! 
Jesus tem sêde das nossas al-
mas ..• 

Ouvistes católicos o "sitio~· 
de Jesus ao pé da Cruz? 

Quizeramos que os cris1SD:Í 
todos sem exceção conheces
sem a parte que lhes cabe :na 
grnnde obra da Red-enção. ·Po• 
demos duvidar do poder e· da 
eficácia da arma poderosa que 
está à_ disposição do exércite: 
de Cristo, a oração? Não seria 
um crime entregarmo-nos a 
inação, tão iroderosamente ar• 
mados, quando a adv~e 
pesa sobre nossos irmãôftt 
q~ando as terras de missõe:1 
sofrem já e podemos preYe:f 
os terr-iveis males que lhes a,d;,, 
virão após a guerra, qualriuer 
que seja o resultado de tão tre
menda catástrofe? 

E as novas ideologias q:ne sê . 
infiltram ::n·as fileiras católica:, 
arrancando membros do Corp-., 
de Cristo, causando-lhe assim 
suplícios· ·mais cru eis que ª·· am.: 
putaçã:o de um membro cor.., 
poral, pois q.rie a· alma é.·supe,.., 
rior a matéria. · 

Quizeramos que os fiéis -usas-, 
sem da sua a.rmà poderosa teJ 
numa arrancada violenta. num· 
combate <le am01·, ferindo :cie: 
novo o coração de Jesus abris•: 
sem um livre curso ao caudál.C 
de graças daquele tesouro ines-i 
gotavel, em favor das pobre~ 
almas dos infiéis. remidas com:! 

Pouco a pouco escurecia o 
céu; -o sol velado não ilumi-· 
nava a terra; o solo era· como 
um mar violá.coo; j a Cidade 
Santa não era senão manchas 
esbranquiçadas numa decora
ção tenebrosa. Os espectado
res, ansiosos. como na eminên
cia de um c!l,taclisma, inter.ro
gavam-se prestes a fugir e os 
soldados abatidos por um vago o seu preciosíssimo sangue ,et.j 
terror, caminhavam pensMiva- que se n'âo o amam é Pol'4Uil'i! 
mente. não O conhecem. Graças el!Sair:i 

Lá no alto, 0 vulto J)álid-o, que fariam germinar a seme!'l 
tor.cicte no escuro mad6i~o, ,per-, te J:).lantada com tanto saerilH 
dia-se q.uasi no céu; nem úm em e amol' il~los. heroteos ~ 
soluço, nem um murmúrio. - Bionálios, S.6 n1li!Mful.s av~d118:Í 

do Remo de IfflflS. , ' 
A}lenas de quando em quando Oxalá compr~ildêssem o,;; 
em vez, no.silêncio, o som dls- cristãos que Nosso .SEmkor· __; 
ereto · de uma gota de sanmu.e 
sob . os péf! entreabertos, mar-. pia e espera COIB aru;ledade ~ 
cava wn passo para O e;icg-ota- se camba.te .. de:;.amw:,. '1118 lhe::: 

t t~-1 :.proporc~,n,fmll@à<àlmri 
men o .,...,,, e a· -morte, . seu . ã;o- ali,~ A..;i 

E~ entretanto, sucambia na bund~ · d. . . · -~., 
revolta do mundo; era m&ioi- -~ad n~ -e }::~ças ae~ 

. cpte o mundo-; o mundo O re.. as, · eF:i:am-o,as s-~ 
,P(llia; pela sna morte vencerta. aqueles:~e,,tanto ~a, -q~; 

. ' .. -f-ossem·"llm com~cmno ~ 
0 mando. . é·. um com seu Pai''. · 

Pouco a pouco aaandanaram-
ilhe as forças. As trevas ·da na. 
te.reza invadi~ sna carn-e e. 
pesal'am em suà aima. No sea 
Oor:PO saouà'ido pelo hálito da .. 
morte ~ alma lutara contra o· 
sopro ela · terra, agora as tor-

:ças inferiores zombavam do 
i moribundo e o j.nferno danaa~ 
,em redor del-e a sua ronda fan-
-:tástica. · " 

. -nia apos51ru-se dele. E at:ra- : ~ 1 
• 

Ncll"amente a visão da ago- rê;· 1_ 

Temos 1tr111u raras 
â a1mes aa lllttrlu, 

vés doo séculos Ele v'ê todos I L _ ~ 
os pecados lia terra, tooa a he- , ~ 
. diondez hmnana. Eni1'0ta11.to 1 · ·, 
'quanto maior é o sofrimento, li SCIENTIFICAMENTB 
taato mais se sente o irmão m ' 
das a1mas. que º repelem.; en- JlS::SVAS tER~ as 

-'Cfl.nke.-se em cada uma d;l:Jla.s 
ceatelhas do Verbo de :f)eus •:Pomada seccativo Sãi,.Se~ 

·:e em cada uma delas ele ama combate scientiliéamente. tcdo .e.: 
· quclquer a!lecção cutaneo. come,; 

.a si IDl!SfflO com amor ·div:ino. seimn: Fmidas:-.em geral U!cero5..: 
Nele se nl$Umem o passa-ao, o Chaças=tigm{~emas. &y.sii:,e-:lo.: 
presente e o futuro, todas a's f.-rieiras,:Rachas aos-pés e nos·seiotl,; 
àteg?ias, todas as esperan~s Espmhàs. Hemonoides. Que!madá,.. 
'da huma11fda<le. Ele é O ho- mi:- EruJ)CÕEis.--Ílicadas-de mosqu~. 

. fflffln, Ele ê o primogênito do e mseclos venénoaos. 

IÀlttss:i~; por sua morte kão r· ' ' -~ -
_ de_ ;~er as.· multidões nasc. i<las · ., · , SÃO .· SEB_ A_ STJÃN_·.-

dQ . 71)ettS. ' . ' ' .n ".1 
·· ' ?o imt>ol'.tam ª~-- torturas! . ~~~=; ~~".;s,;':~ 

mti1s; oonta:n~ que s~ ~-
1 

Caia tundadá em·l8S!t 

f
,!Sh'i.otem.sê.de.de··s.õn.eraind.a, ---·-. ·- · ·. .·• 

:mão quo :~ fere, ·qu-e qs homens . . · 
. .ces se àjoe,lhem. sob a Aug.àstà .

1

. . . · · . • . . • e . : 

. - . ·., 
Rua 24 de Maio, 80-90 - Sio Paute. -

:01'~ no ~-e du~! , · • · 
--···-~.:.~·:~-~~:.' -
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.ENCANTO/ 
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A_N,E IS~ 

RESTRITO - Pode ser visto 
só por pessoas de critério for
mado. 

MAU - Vedado a qualquer 
público, 
NOTA - A Orientação Moral 

dos Espetáculos tem 
o prazer de comuni-· 
car a todas as pes. 
soas, interessadas 
nas cotações morais 
dos filmes em exibi· 
ções nos cinemas 
desta. Capital, que 
já S& encontra apta 
-para atender as suas 
eolicitações, pelo seu 
novo telefone 3-n6o. 

CRtTtCA TEATRAL DA 
. A. J. O. 

O PULO DO GATO· - De 
Batista. J.tlnior, com Palmeirim. 
...:.. Em poucas palavras pode
lliOs comentar esta peça. Te
.ma:_. infidelidade conjugal. Dfâ, 
logOIÍ: · inconvQlienUssimos. A 
conolusão se impõe: desacon- . 
selb.ada. a qualquer públiéo, 

Cotação: ~ ._Má. .. 

EL - --~ *Cri\ 

CASA dos .PRESENTES Lida 
lar"go · Sã o·, f r.ancisco~;i 66 

·p ú L SEI R AS . ·.:.•,; , .. ,· ·. . 

PARADISE - Da Cia. Jár- v'erênêias e acentuada :inoonv& · Jardel .Tercoliw, e a. ausân.eia 
dei J ercolis, de revistas: brejei- niêncfa. ·Assim sendo, devê a de. <loo6ro, COill])l'OTad'a. na pri. 
ras e maliciosas. - Como ôs .peça ser ·vedada ao público ca:. meira revista exibida, a O. M • 
1>r6prres anuncios da Cômpá; tólico. · \: · E. 'deixará de apreciar os ou-
nhia fazem prev_er/ os vários Cotação: Mã. tros espetáculos de tal Com. 
número de que se cómpõe a. . NOTA: ,- Tendo -em '!Tista b. panhia, considel'ffllfl-0-se mcon. 
revista caraterizam-se por frre- gênero de peças da Companhia. veni-entes a qua1l}~r pú:blico-. 

EVANGE.LHO 

··o -··u· · -- _d ___ · · , · --\ 
· ............... i·· ·1 .•. rop1coL 

Critica Cinematograflca d,a A~ J. C. 
\ - ,. : '. . . . , . . ' .. ' . 

DECIMQ SF.XTO DOMINGO DEPOIS DB 
PENTECOS'l'ES' 

São L!lllaS, XIV, 1-11 

Com a cura do hi
drópico, intenci o-n·a. 

Jesus mais uma vez 
(já 'o fizera anteti .. e c~m in.sistênckt) cÓi;_ -~- "ri1it{iléle . t.empo, ,em dia de sábado, entrou Jes(is 

• cm casa. de um, d-0$:",t>rincipais Fariseus pa.ra. ja.nta.r; 
rlgir uma falsa iii-' o elés ó obseryàvàlit:.j Ora, estava :~nt,é dele mn 
terpretação dada ~ 7 ·'··homem. hidró;plc». •'1:·. J'esús, ~ ~ douto-

0 ..... ~l'e'""'-n· ·a·-. -~o· ··-·~.,-. do' ' ·s' _:. , ~--~ftt __ ,. __ '"9 __ · . .,.u•o· s·· ·. . los· fariseus à lei ... l'l!S da ~ '~ aos. fMiseus, disse-IM$: : "1í: permitido ••' a, ~a ,w..,,-,u &, ~ au,-, ,, :_ cura,r em dia de '~-bado. Eles, porém. ficaram ca-
. . . . . . .. • . . . ··. . .· . .· , cl0 descanso sabati- lados;,< Ent,á.o; . Jesús, to:ma.ndo aque)~. ~ pela 

. º PATRIOTA - Da F. C. I., I ção de u:in. suicídio nãô' reco- · ÀLMA DÊl' VAGABUNDO ~, co; e - ensinar aos, mão, curini•Ó, e màndou-o embora. DiiPo~, voJta;ndo
com Harry Baur e Pierre Re- mendam o filme,. mêiimô âl'.· "Da: Ai:t, ·cem Victor Francen. crlstâoo o espírito' :·.se ··:pára ~ies, disse~lhes: Quem ·11e '··vós, tendo-lhe . 
noir. - Conta esse filme o epi- pessoas adultas- · iinpressfona: -' Ct>l),tà o tilme a história. de que deve guió.-loil -~0 caido um boi otj. .fun burro no poço em dia de sã-' 
sódio · histórico da consp-iração veis. um. v:aga.Jnrndo, que após desen-. · . ·. • bado, · o não tira, fogo, fól'a, no mesmo dia.'? E eles 
que derrÚ·bou do trono d.a Rús- Cotação: - Hesfrtto. ,:;F:f can1b;1hà.1• uma jovem, parte no- cumpr 1 me n t O dos nada 1iuderam . replicar. E, observando· Jesús como 
sía o Czar . Paulo I, que foi as- ( vamente em uma v'ida errante, m à n d a m ento.s di- os convidados escolhiam os. primciros lugiues .à mesa, 
sassinado pelos conspiradores. ESPOSA E AM-A:NTE ...:.... Da· '·para 1:êtarnar, após vint-e anos, "l'inos. :ilJ!olil>i"'lh~s éstjlã Í:Íarabolà.sr· QÜando f6m conviílado 

. Sã.o defeitos aponta.veis neste C. M. C., com··Lacie:n ·Baróu'i( ·.e· i,mJvai; seu-f-iiho ··e a jovem; Em . outro lugar a. bodas,·. não te assentes no. primeiro lugar, porque 
filnie a apresentação da vida - Depois de focalizar tns~ten- casada logo a·pós sua partida, pode se-r que se.ache ali outra.pessoa de mais oon-
desreg.rada daquele monarca e temente as infidelidades con- do . -escand-alo que os ameaça. dlss_er.a· 0 Me5tr~ que sidera.ção, cónvid,ada. pelo dono da casa, e vindo o que 
de suàs infidelidades conjugais jugais de um casal, · ap.resenta Cenas inconvenientes, . uma a c:a,ridade é a p:J.eni- · te_ convidou a ti e a ele, te diga: Cede .o teu lugar 
bem como de cenas de embria- a reconciliação do mesmo, sob tentativa de snicid-iQ, por ra- tude_.· da Lei, e. que a. este; e tu, envergonhado, terás que ocupar o últi-
g"uês, violência, assassinatos. bons propósitos. Além.,do tema. ~ws sentimentais, tornam o mo lugar'. Mas,- quando fôres convidado, vai tomar nos dois primeiro~ 
O suicidio final de um dos per- imoral, os diálogos:'são-gr.ossei- · fHme mconveDiente para ado- o último lugar; de maneira que, quando vier aquele 
sonagéns, ·aliado aos defeitos ros e livres. É um f1lme _ner- Iescentés. mandªmentos O que te convidou te diga: "Amigo, 86be ma.is acima. 
já referidos, restringe o filme nicioso. Cotação: - Aceitavel para de ."amar. à Deus· sô- Ser-te-á isto uma. glória. :ws olhos de todos que es-
às pessoas adultas de critério Cotação: - Mau. aduitos. ire todas as cois,as" tiverem ,à. :µiesa. il'ois, tooe aquele que se. exalta. se-
.[ormado. CAVALEIRO SOLIT.ÃU,IO _ t' ·o.·de "àmàr· ao. 1·á. humilhado; eltodo aquelé que.se humilha. será. 

CotMão: - Restrito, A REVOADA DAS AGUI-AS A· · · · exaltado. . .. 
ceitavel, pela· Legião da. De- próximo como a nó~ 

nhos e ta.êanhos - nã · 
o~ dos pre,,o_ 
teitos: mas. 8, -.pr&t!•: 

cá-los com larguem 

de vistas e ai llber• 

clade dos :fflhcs de . 
Deus. H9. uma hte. 
rarqu!a entr~ os 
manda mentas, de 
manelra que ba. in• 
feriores subordinado., 
a superiQres. A to. 
dos domina a grande 
lei da caridade. U:ina; 

· intenção sincera. e 
prudente de servir ao 
Bom Delis é capaz de 
crientar com segu
rança as aç6es do 

fiel. Com.o, por ou
tro lado, a. a.tenção 
&cessiva dada à le• 
tra do preceito, de• 
n~ '001ll01' dema-

s!ado da justiça di-- Da Paramount, com Ray cência.. 
OS HOMENS DEVEM SER Milland e Wayne Morris. -

ASSIM.- Da Terra Filme, com Baseado em assunto de avia
Hertha. Fairer e Paul Hoerbi· ção poderia. o }U'esente filme 

,,, PR'6XIMAS EXH3"1ÇõES 

· ger - Cenas d-e bailados e de con-stit~ir um espetáculo ho. O GAVllO DO MAR ("cara. 

mesmos" - se encerrava. toda a Lei, e os pro- . 
;tetas. Agora, com seu· exemplo, ~stra. .com a 
carlà~, mesmo quando-re volta cm berie-fício do 

vin.d, quàndo não - como no caso dos fariseus

- orgullio recôndit.o de quem aprecia ser t-ido 
como escrupuloso servidor da Majestade de AI-

bastidores tornam o filme. pre- nesto. Na parte romanti'ea, ,que ter criminoso da. rapina, mjus- . próximo, é tão sublime, que, a um ato de mise
iudicial aos menores. Além dis- não pode deixar· de existir, in• -~ificavef em qualquer circun- rlcórdia, para com nosso semelhante, devo subor
so a tentativa de justificar a tervêm-,personagens de- condn•: _:tancias: as tentativas .de juslri- -dinar-se até o sagrado, descanso do dia santi
vida de ·homens boêmios e. des- ta reprova;,el, havendo. diãlo- -~~caçjio d-e· erro~ pela e:lci.stê11- .·ncádo. 

tíssimo. Tenhamos a . vontade sempre bem inten-

cionada., a,memos a Deus com corar.ão puro e fle•• . 
remos a liberdade de bem servi-lo em nosso1Mmlll, 

lll o que entendia Santo Agostinho por aquilo;; regrados· ·ai-menção. de uma :in- gos e cenas incollV-enientes, ~ eia. dé outros. erros; ap.r~n-
1:idelidad~ · conjugal e assassi- ium. filme que nã.o edifica. · ta-çã.o · e coméntáries que ipo- - •Apreridcnios,. neste passo, a não ser mesqui- "Dilige et fac quod v.is"•. 

_._ii,ato e,-finalm-enté a apresenta· -Cotação:· .......-,'RéstrUo, dem,-elevar à má compreensão 
· sobre ºª···.trib~p.ais da inqu-iai

A corôa de esmeralda-s de 
Nossa Senhora dos Andes 

çâo") - Aeeitãv-el ,para adul
tos, pela "A União", 1Io··Rio 
de Janeiro. 

cmADÃO KANE (Indumen
tiíria inconv'eawnte, suicidio, 

l!: curiosa a história da. Coroa gratidBo, resolveu dar à I.nsigne divórcio e o ambiente geral do 
de Esmera.'ldas de Nossa Senhora' Prot.etm'a,, uma Co1'cia. de Emne".' filme :restri!:lgem~o às nessoes 
dos Andes. Na pequenina. cidade raldas, ·para simbolizar a rea- de critério .formado) - - Restri
de Popá.yan, aos pés dos Andes leza que lhe reconheciam. to, pelo "El Pu~blo", de Bue-
COlombia.nos, correu, em 1590; a A coroa foi micia.da em 1593; nos Aires. 
notícia alarmante de uma terri- e terminada somente seis anos O MARIIlO DA SOLTEIRA 
vél. epidemia, que dizimava as depois. . - Aoeitavel pa.ra adultos, pela 
populações. da Costa do Pacífico. Esta jóia que . é a maior em Legião da :Decência . 

.Amendrontados pelas noticias seu gênero, tem quatrocentas e . MILION:.t.RI0 NA· PRISÃO 
cada vez mais entristecedoras c1ncoenta e três esmeraldas, en- ~Aceitíwe1, ,pelo "Diário", de 
qu9 chegavam dll.S zonas atingi- gastadas em cem libras de our-o. Belo· Horizonte ... 
das, · a população, temerosa de Até dezessete de junho de mil CAÇADOR DE NOTÍCÍ.A.:iB -
uma sorte igual, mandou alguns novecentos e quatorze esta Coroa .A'ceitavel, pela Legião da De
de seus representantes pedirem esteve na. catedral de Popayan, cência. 
a opinião do Bispo da Diocese. O data em que Pio X por meio de V AR.ANDA DOS ROXINOII! 
Veneravel Rastor, reconhecendo uma bula aprovou: a sua. vende. - Aceitavel, pela "A União") 

· inuteis os passiveis esforços de a um sindicato Americano, em FERRADURA FATAL -
'Eeus diocesanos, dado o descon- virtude da decadência. econômica. Aceitavel, pela ·Legião da De. 
nhecimento de proteção contra o· da. cidade, e. suas necessidades. -1 cência. · 
me.l, reco~ndou-lhes que implo- :-com a importância. conseguida, l COTAÇõ._E_ S 
TB&Se o· Célestial Auxílio -da Vir- construiram-se um asilo pa-ra ór- 1 

gem, que não haveria de decep-, :fáoll, um hospital. e uma c!l.53 BOM PÓde ser .assistido POf: 
cloná-los! Ji)llr'à. a velhice . desamparada. todos, com proveito moral. : 

Confiantes naquela que-jamais E agora nos chega a noticia BOM PARA ADULTOS -1 
deixolf .de. ouvir os seus devot.os, 'a.tra-vez do jornal po:rtenho "No- Pode trazer proveito--moral-t1lff 

. que jamais deixou uma súplica_ •ticioso Católico. Ínternacional'' sónient.e para adÚ!t-os.. ' 
·-wbir ao céu sem atingir-Lhe o. -que .a caroa esteve. -exposta à AC~ITAVEL :.__ Embora sem! 
:::oração, resdlveram todos fazer admiração do povo de Chicago; .. proveito mor-al, · pode ser visto 
uma Novena. na Cat.edra.'l de Nossa Senhora do por tod-os. . . . 

. A epidemia .não. atingiu a po- Perpétuo soeono daqu~l.a cidade. ACE!'f~VEL 'MENOS _PARA, 
lltllaç§.o_.c:m!Jante de -~ .:.de. . _ . . . CR=IANÇAS ...;._. Idej:n. Pode set 
~ tivesse ameaçadm:ámem;e A iniciativa. de sua .expogiçã,o, visto por ã.dolescei,ltes & Mul: 
espalhado.a,-mort.e em sen-·<iem-• c,oube a. Wanen J. Piper, joalbei-1tos. , . , ·• . · . .· · 
dor... · , · . .ro de fama mtemacional, que fez Af:'E.ITAVE L PA~ ADUt,; 

,. O· p()"l'O da _ cidadezinha._: 'be:l:1efi- .a. sua. compra , par__ a. o Sindicato _Tos---..:;;;. Id~in. Po:ie ser vi~~~ -
ietada,,..-~~~-.,allU, -~ ~: --~~ ~ ~-~ ~ .. 



LEG-TONARIO ~ão Paulo, 21 de Seteml,ro de u,u 
• .4 ;ae . ? 

;_<Sifih,-
- Reumatísmc:f 

Feridas em geral? 
. -.- - "ELIXIR DÉ 

NOGUEIRAl> 
Milheru de eur4dO$ 

GRANDE INCENDJO 
,:JESTRôE O .AJOf__A= 
UM 21 DAS DOCAS 

____ D.ij_ ~AN'I'OS 

'Na. tarde do di11, 15, um .'lo· 
lento incendio, destruiu o ar
:mazem Zl no Cais do porto de 
Santos. ·Apesar de ainda não 
ter sido bem ayeriguado, ao 
que- parêee o fogo resultou dum 
curto-cit<luito na instalação 
elétrka do re'ferido armazem. 

• 

2.160. :500$000 para. a conclusão l 
d&s obras da Escola de Pesca 
da ilha de Mara.mbaia., BRASIL 
NOTICIAS MIL~'fARE'S l do algod/í,o exportado por San-. · · · · l tos, no p.eríodo acima referido, 

Régressou pa.ra i;eu pais, a , é qnas:, 11a su~ totalidade, _ de 
Missão Militar Paraguaia que I IJ:0 duçao paulista, com exclu
particil)ou dos festejos de 7 de sao apenas de 10.937 fardos, 
setembro com 1.809.294 quilos, pr<>venien-

• tes dos Estados de Goiaz, Mi

• O Sr. P.residente da Repú
blica. a.ulo.rizou a importação 
com isenção de taxas, das 
,1us.ntida.des de cimento neces
HB;l'ias Jlara. as obras militares. 

BÁLSAMO INDIANO 

nas Gerais e Paraná. 

40Noticias 11 do Brasil 

1 TEMPERATURA - Conti-

branco, sem ja.ça, com 107 qui
lates, avaliado em 1.000 con· 
tos dé réis. 

_,· 5 MODIFICAÇÃO - A l!lstra
da de Ferro Central do 

Brasil está procedendo a uma 

1 
revisão no preço de passag·em 
de várias de suas linhas. Será 
aumentado o preço das passa. 
gens, nos trens de veraneio. 

6 CONFER-~NCIA · Foi· 
transferida "3ine die" a 

realização das Conferências 
Nacionais de Educação e Saú
da. 

do eóronel Heurteaux, vice-pre
sidente da "Legião Pét_ain", 
que demonstra. claramente que 
o movimento não visa apenas 
as tro:pas de ocupação · mas 
tam.bem o governo do Mare. 
clla,I. . 

Um dos indfoios mais ex. 
press!vos da cooperação ativa 
do governo francês com os 
alemães é ainda à nomeação 

FRACOS e_ 
ANtMICOS 

TOMEM· 

Yinlttl Creosotadu 
"SILVEIRA" 

Grane' e Tónico, 

5 RESTAURAÇÃO - O p. 
neral Catroux, coma.nda:n. 

te chefe das forcas trancesu 
liVTes no Levante, restaurou a 
república sfria, designando pe,. 
ra seu primeiro presidente o 
ex-chefe do governo ~teta 
Jeddini Al Assahini. 

para o governo do jornalista . 
Luden Romier, ex-diretor do 16 MISSÃO - ll'ol publicMa 
"Figaro" 0 considerado na em Lonfues a lista das 
li'rança como "alter ego" do pessoas que farão parte d& 
embaixador otto Abetz. ·0 sr. j missão chefiada ~º; Lord Bea. 
Luci.en Romie,r substituirá O verbrook, e que ira a Moscou, 
Almu·ante Darlan em suas 
eventuais ausência.e, j 7 VOLTA - Ch~gou a. Vicht 
-------------

1 
o general Dentz, ex-co-

mandante da Síria, e que esta-

Jjincontrand<> matéria bastan
te combustivel; 6 fogo propa
gou-se ra,pidanwatc ooasionan
d9 _·-prejuízos . que asce-nd-em a 
alguns tnilh11.res de contos. Fi
caram inutilizados no armazcm 
21l ;os. 1L500_ fardos de juta e 
_600i;fá.1'49a_ -.de cizale (fibra). 

Àlem de-· queimar totalmente 
o ,armazem 21; as labaredas 
-a.ti~~ram Vá.rios vagões, do 
lado" do mar, que vinham com 
eairegamento de algodão e de 
~süfos em conse_rva. 

Reumatismo, nevralgias, 
dores locais, caimbras, e 
tudo proveniente de friagem 
e umidade é combatido com 
o BALSAM-0 INDIANO. É 
muito indicado pelos Srs. 
Médicos e aconselhado pe
los que o aplicaram; Nas 
boas farmácias ·e drogarias. 
Laboratório "VUG" - cai
xa postal: 2175. 

nua baixa a temperatu.ra 
no sul do país. Coumuica o 
Serviço de Metereologia, que 
na cidade de Guara.puava, Es
tado de Paraná, a mínima re
gistrada no dia 15 foi !iº ii.hi\i-. 
xo de zelo, 

'J JORNADA - Terminou 
, dia 20 a Jornada de Habi

tação Econômica :promo.vida 1 
pelo· IDORT. ! 

1 

va preso pelos ingleses -.por 
não ter o governq de · Yichí 
cumprido as cláusulas do !!r• 
misticio. 

8 ENCHENTE - Voltam a! 
2 CUM-PRIMENTO _ o Sr. subir as águas, no Ri_? G. 

8 REAÇÃO - Contint1a â 
re!lieão do povo dos·paises 

ocupados contra os . invaso.res 
alemães; Em todos êles _prati· 
cam-se atentados todos os dias. 

Ministro das Relações Ex- do Sul,.-causando ap,reensao. à 1 

terio,res apresentou ,cumpri- populaçao daquele Estado. 1 não quer Dado o perigo eminente que 
os ameaçava, os navios "Mini 
M.",:. "Brasileira", "Bafé" e 
~Fráiica M." deixaram rapida
mente · às proximidades do 
Cais, fundeando ao largo. 

e Foi instala.da em Aquidaú
na a Brigada. Mixta de Cavala
ria <las 9.ª ItcgÍão Militar sob 
o Comando cio coronel José 
Bonifácio de Souza. 

men~os ao Sr. Embaixador do j 9 EXPOSl_·CÃO ~ s ,. · . 
1 

México, pela passag1lm da da-' • . • era .mau 
ta nacional daquele país. gurada no próxano mes de . ---------------;,;...,.. 

· Outubro:· na Capital do País, 

9 LEILÃO ,- Foram Íevado!f 
-a leilão em Pai:is as con

decorações, moveis ê outros. ·ob
jetos que pertenciam ao jor. 
nalista Pcrtinax. 

Graças aos esforços dos bom-
1,e_iros, auxiliados eficientemen
te · pclos funcionários do por
to,;as chamas foram debeladas, 
<lel)()iB de ter sido isolado o 
e.r$ifzém 21, medida que im
pe,d:Iu o alastramento do in
cêndio .pelos ·outros armazens. 

unia exposição de ph1tura d.e ·OS 3 INCENDIO - Manifestou- crianças inglesas, que já al-
se violento incêndio que cançou grande sucesso nos Es

destruiu totalmente o vapor na- tado::; Unidos O Inglaterra. 

ES1'ADOS UNIDOS 
~ h GUERRA 

<;~MPRA·SE. 

OURO 

• 'l'crmou poi;se dia 15 no 
cargo de Minislro do Sup·remo 
Tribunal Milila.r, o Sr. General 
Manuel Rabelo, recentemente 
nomeado para exercer aquela 
alta função. 

e Chegou dia, 17 em ·s, Paulo 
a Missão l\iililar Paraguaia, 
que regressa ao seu país, de
pois de ter participado dos fes
tejos do "Dia <la Pá tr\i,". 

• Requereu sua aposentado
ria no cargo de Ministro do Su
premo Tribunal Militar, o Sr. 
Almirante Oscar Gitai de Alen. 
castro. 

cional "Guaporé", de 1.200 to
neladas. 

4 DIAMANTE - :U'oi encon
trado em Ituiutaba, Estado 

de Minas Gerais, um diamante 

10 ASPI_RANTE - l!,oi rea-
lizada domingo último a 

solenidade da declaração dos 
novos aspirantes a oficiais da 
.rescn'a da 2.a Região Militar. 

e· PRATA de qualquer es
pfcie, Antes de vender seu 
OURO é de seu pr6prio in. 
téréssc consultar os nossos 
p~eç°', · Avaliaç5es gratls. 
Também compro prata, den. 
taduras e ouro b,alxo. Rua 
.São 8U1to, 549, 1.0 andar • 
eala 6,- pl'Õximo ao largo São 
Bento . ...,.. São Paulo, · 

EXPORTAÇÃO DE AL
GODÃO PELO PôRTO 

DE SANTOS 
E-X TER I O R 

J)ECRETOS-LEIS 
ASSINADOS 

A Serviço de Economia Ru- A GUERRA No mar, de lado a lado, tem 
. ral do Ministério da Agricultu- havido perdas consideraveis, 
' ra informa que durante o perío- Continua a batalha na fren- sendo os comboios ingleses ata-

do de 1 de Janeiro a 31 de te oriental cada vez mais en- cados pelos submarinos ale-
·O Sr. Presidente da Repú- Julho do corrente ano foram carniçada, tendo os russos con- mães _que puzeram a pique 

1>li<li! assinou importante de- cxportadÓs para diversos mer- centrado toda a resistência em I alem de vários navios ingleses 
ereto- na pasta do 'frabalho, cados europeus, asiálicos e Leningrado que, segundo se no- 1 norte-americanos, o que obri
sobre o trabalho doi,; menore:;. americanos, pelo porlo cl_c San- ticia de fonte germânica, aclw- gou o Presidente Roosevelt a 
lt1~ P!'oibido o trabalho de- tos 966.861 fardos de algodão, se quasi totalmente cercada. anunciar que defenderá, a f!)-r-
;meno,.res de 14 anos. · com ;177.958.(;.3-0 quilos. O V'o. os alemães admitem que a au- -ça ~ liberdade dos mares. 

,, lume total dessa_ expo,rt~ão tJga, capital da. RÚ$lia é a mais 
A SITUAÇ!O 

FRANÇA 
NA ;., . Na pasta. da. Gtterra foi atingiu a importância de rs. forte resistência já encontra.da 

às~adO. um dee-reto-lei a.pro- 585.522:000$000, tendo .sido o pelos seus exércitos na pre
,T!ll1do l'lOVa tabela numérica Domínio do Canadá o maior sente guerra. Mas, se tudo 
1la.rà- 9 pesGOal extranumerário mercarj,o comprador do algo- corre bem para ·os russos em 
mensaJi6ta da Escola Prepara- dão paulista, cuja a_ quisi•:ão foi Em toda a. Fr~~a, alastra-se ~ Leningrado e setor central gra- d ~9,tia __ de Cadetes de S. Paulo. de 320.471 fardos, com • • • • • • o escontenta.mento, sendo inú• - ças ao contra-at11-ques do Ma-

59.878.417 quilos, u o valor de rechal Tlmochéuko, 0 mesmo meros os_ atos de sabotagem, 
:•~ O Sr. Presidente da Rapú- 10.117 __ •. 2_76,0_6 dolares,· .corre~. · o, s atentados que nii,o -A"'ero · " não sucede na Ucrânia, onde os y,,.,u 
-blic& assinou um decreto-lei pondentes a réis ••••••••• •••• russos confessam ser a situa- ser escondidos ,pel_os alemães 
abrindo ·_ pelo Mi~tério da 189.197:021$900. - d.ada a su. a resolu~a-o de f-us1·1a.-

.... à çao da maior gravidàde. " 
. ~~-b-er~ito especial de Acresce notar que o volum6 rem três prisioneiros fran.ce-
. ~ Na semana passada, con·eu 
;Ji.~v&+:~":O".+.~~~~:.:'.+.'~'t:'-C.".+."'+".+:.:+''.+''.+:'.+''.+"+':+··+·'.+·'.+ .. .. ".... .. insistentemente a ,,otícla de ses em, represália a cada aten-l-.~ ~" •• • ·" ·" ·• •• ·" ·· " .. "" "" "" ··" "" .............. +.~:+;~, •· tado contra as forças de ocupa-i:~ OS ~ que a 1',inlândia havia retirado ção. 
it -- · ·· MELHORES ·PREÇOS ,•, as suas forças ela fronte de ba-,-,.~ .., ·- :+. h r · d ti·' Ainda no dia 11 foram fuzi; _:-~ ,·,·. E. A MELHQ .+. tal a, o que 01 csmcn · uo pos- 1 d ,:~; · · · R QUALIDADE { teriormentc pela rá<llo-emisso- ª os 10 prisioneiros, e a, or-
:;.,;. , '.fi ra de Helsinsky que declarou deru d? general von Stupuagel t .Presunto e Frios .. Vinhos Finos, ;+; çontinuar a l!.,lnlândia na guer- C?Inlllll,cava que essa execução ~•, !: ra até a derrota completa da tmh~ sido ordenada, devido aos 

Depois do discurso do Presl- ·10 DESCOB_ERTA - No 
dente Roosevelt, em que se Congresso mexicano cau• 
anunciava a firmo resolução sou sensátão a notícia de que . 
dos Estados Unidos em man
ter-se cm uma atitude vigilan
te não permitindo que o "eixo·• 
impeça · o auxilio nortc'.amcri
cano à Inglaterr11,, maís um na
vio norte-.ameriéano foi atacado 
pela Alemanha. Em respost~ ;,, 

Dr. Dlirval Prado 
Oculista 

R. Senador P. Egídio; 15 
.Salas 513/14 - 14 às 17 h,s-,. 

Telefone 2-7313 

êsse a.taque à soberania ameri- o piloto Aguillera descobriIJ um 
cana, o coronel Knox, seeretã- aerodromo aã:núnii;trad9 .. ..Pfllos 
rio da Marin-ha Americana, germânicos no Estado de Chia. 
anunciou que as unidades 1uer- pa, no sul do pais; Alem disso 
cantes dos Estados poderão de na localidade ele Las, Palmas 
~gora ell:1 . d~ante penetrar en~ fun-cjona uma estação . de rã
aguas brit~n.1cas, o que era ate dio cl:andestina que transmitlt 
agora ~ro1b1do pelas lels de I somente mensagens em código. 
neutralidade, ._ 

Noticia-se, por ?utro lado, 11 PROTESTARA _ David 
que os Estados Umdos e o Ja- ao f d t 

0 

P~ chegaran~ a um acôrdo tá- vios pau:i:;~:~:en"~e::,, n~ 
cito, o que e comentado pela "Monta.na" 0 gov d p 
imprensa -chinesa, não sem .ra- namá de· ! t _ erno O 

a,. - d · .. u ms ruçoes a seu em. ~ªfie d,a ~ os antecedenteJs ~a baixado,r em Berlim para apre. 
? ica _Japonesa,. que o apao sentar formal protest . . • 

nao esta sendo smcero e está verno alemãll. Q ao go 
apenas dando tempo ao tempo, 
Pedem, os chineses, no entan
to, que qualquer acôrdo que se 
faça -não exija qualquer iJacri
ffcio da Cllhia. 

1 REGRESSO ----: O general 
De Gaulle ,chegou a Lon

dres, depois 4o cinco meses 
do ausência, 

2 RENUNCIA - O "shah" l 
do Irã abdicou e111 fa,:01· de ! 

seu filho. · 

3 CONFISCO - Foram con
fiscados pelo;a; alemães to

d.as a:,; propriedades· da f,uniHa 
real holandesa; 

12 ATENTADO - O Ahni• 
rante Raeder, comandan• 

ie chefe das forças navais ale-· 
mãs foi vitima de um ateutado 
em Sofia. · 

t, .Frutas, Biscoutos e Bombons ... "" ;+; Rússia ou a mudança de seu · segumte~ a_tentados: no dia 6 
'.+.~. · Generos Alimenticios ,•, governo. um funcwna,rio dos serviços ei- 4 OPERARIOS - Morreram 
~--. _ :!, . vls do exéreito de o· cupa,,a-o fo1· ~· :"'· A Bulgár1r• co1 v ou vá i ,. devido ao8 ataqJ1es da "H. 
il?: E.MPORIO MONTENEGRO S, classes, e s;gun~o

0

\e a;i:;: ferido·a, bala ná rua La, F'on-
i entrará brevemente na guerra. taine e um o!iciAl :'ui atacado 

'i!;_~:Jtva Aqusta, 1,5511 (e-aq. R, Luiz Coelho) - Fonl'J 7.0035 ~ Aliás, a. presença em Sofia. do na rua Abonls'--. No rnesmo 
1t · ··MERCEARIA AVENTO· A ; Almirante Raeder, comanda.11. dia, foi incim<iiada a. gara-ge rc-,~ _ · . - ~ ;z · te em chefe dM forças :na.vais quiattada. em Auteil. No dia 
l; :Av.,. Brlt,ad~ro Luiz Antonio, 2.098 _ ( Em .'t?el'lte ã ~· alemãs, patece prenuncrar para lO lll!l ofi~ml a.lemlio foi ata. '· :e : : t 4 ) ,Z :. út iCzzU 

Í 
.. ·· . :~ breve uma pll,rticipação ativa cado. No dia, 11, q~tro desce-

: \ _ f · l~Ja lm.culqa Oo~elção) - Fone 7-5453 ;:; de:ise_ país· no conflito devi-tio _ nl).ecidos _ atac_~a.:i:n um !!ol<la· ·o CAUTELAS DO M:ON'fl!l '.DE SOCOQO . t _ ~icfJS distruibuidores da :'. à presssão a-lemã,. : do germãnici:nta rua Bourgo, _. ur o JOIAS USADAS JjJ :SRII,,fUiN'fES ...., 

l l-11'1"AN· TE' 1"6' A "BA NDE/RA N""V ,, :+: O dessa c-enttnua ct1rca«a e: _gne, l Qcm,pro pac,amJ9 oe m~1hQl'IJ" prt,i,gf 
·:B ''lif'l,A . · ~: · J1.. _ , _ 1,-c,· ;•; resistindo. Alêm dêsses ateirtauos, con. _ 
:.,l;, ~ ~ Lata de 1 Kg 9$500 { A "1:1,.A.F." co11till.u-a a bom,,~ llf)los akmães, i11ú,- .Raa .!lvat>eS Pentes.- D I M 

:, . . . - . _ _ _ - - • - - - _) bei'~e~.4~tensa,i:nei:,,-te 01! pajf;es -mer91:1 6~ t/4~ -si41:> c;o~at1- 110. 20a • ~-º an-c111,r • e _ -O na C O 
.~•>~~~:it,;~,~~~@>::+:::~~:or.~.:~:~a--:•:~~~~~ ocupt1,&is: pela Alenumh&, \lQ&, úuih.stve. o -~ do f-ilho ·===:1is:;;::::;::i;;;:~;:-;:,:_:_=_=_:;:_=:._;;:_;:.:.;:.:..=_=_:_=_=_=_:::.:.:::.:..;::_=_=_-:_:::;;::==::::;;::::::==;;~;; 

caslrnira.s, Brin~s, ,Linf)os e A-vJarne_ntó·s·? .. -.. 

Só na CASA ALBERT'-ô-< . . 

Largo Sã.o Bento, 40 - (São Paulo)° _ o -Rua Frei Gaspar, 3~ - _ (S_àntó$) 

Íl V E'~ tiA ... s E S P E C i A E s· Â €:f S SE N ti ORES - ALFA I Á·'T>E··S · e 
,~,-':::~-,cc=:.c.- .... _··· ,-·- ·····-- .... ·· .---.. --·· -- - .·- -- --· --· .... ~~-·-~-=-e-·-~··-·~---"'--. =='-'= 
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N-·-.\·- .. ·a·i-.· ..... ··,1-c ,--·c,~.·.·1--.--.-_----s:-c--- c1--~-a-,~--~~ 1·· n·· · .,---., .• /"'-,.,·;·:·1--a-~,-c_.- =- ~ ~--~~J' 
- . Ar.,óstóÍado da ó~aç~.º: _ :-::- I . QU!~M ÊSSI!. -=-:--. Jnjcl0~:~é recfojnaçtiêa, d~fet·to. ,· _ ·~a-

EÍ:il. sessão realizada em fins em 13 p ,.p., a quermesse em à.os 's;i,s. João Dury, ~üii .•. 
-------,...---..1 

SORQCA.-B.~\ ~dote.e terl\O durante o Con• 
éi'êiào; ·íii. · tmiceae de · Soroca.ba, 

do mês p. passado, para a re- Prol das -Obras Pias Locais, 1 n, agente :nesta, e com. o_ ~ 
novarão da D1retoria para o promovida pelo Vigário local, e Fr~co Vi'.lltt. à :etu, S....~.{ 
ano de ~9~1-42,_apurou-se .<?: s~- _vátda13 .~o_iiitssõe~ dê pesà<>aà so. ····· 

•ee-~~0
- ' , • • àe :ineamu faculdades que tffll 

O 1,-rtcntGBBSSO EtroWS• · iilocucGel! os seautntH orádoré.s: nas Dioceses ài quais perlenêein. 

pinte· resulta.do: ~ Dlrétor, dé d&staqué, tendo a mesma 
l\fons. Albino Silva: Presiden- começad<I com boa an!maQíl.o. PIA IJNIÃO = No cUâ.14, 

União- 2,0 Dommro d.ó mü, a 
Pia União local iaâlllóu a Ha . TICQ _ DIOCESANO No dia 22' de eutUl3ro: Padre. A fu!.ssa será celebrada no altl\r• 

ArmAndo. auerrazZi, sôbre "A mór dó. congresso, c:\Ortstruido nn 
Eucaristia, · sementeira de Voca- pràça Frei Ba.raúnà. 
ções Eclesiásticas"; · Prof. Jo1·ge No dia. 26 de Oútubro terá lu
Moisés Beti, sôbre "Influência da gar 11, Missa Pontifical, celebrada 
Euco.rlstia . na Educação da In- às 10 horas, pelo Exmo. e Revmo. 
fâticia". sr. Arcebispo Metropolitano de 

te, D. Adelaide Devagl!o; V!· 
ce-Presidente, D. Leontlna Bar. 
boim; · Secretária, Sinharlnha 
'l'orres; Vice-Secretú,ria, Dona 
Natalina 'de Luéca; Tesourei
rà, b. Anita Patriahi; Vice-Te
soureira, D. Ana Rangel. 

C<irit~ . '.tochi.s as Dioceses da 
!>royíticia. Ec!lesiástfoa de S.ão 
Pa.ui.o,"'à,. ele Soroéaba também 
rea.Úzàrá..·o,· seu Congresso Euca
rístico:· :cií.te terá lug,a.r de 22 a 
26 de Õutubro. No dia 23 ele Outubro: Padre São Pau!lo, com assi5tência de to- SETE DE SETEMBRO 

Antonio Macedo, C.SS.·R., sôbre dos os Si·s. Bispos presentes ao Foi brilluuttemente coiilerimra
i'ilWRAS DO SR. ÍÚSPO DE .. A ElicarlstiD, sustento da ver-1 Congresso e de numeroso Clero. do nesta cidade º Sete de Se-

SOROCAB~ dadéira piêdade no seio_ das fa-. A parte musical está ,a. cargo do tembro pelos Grupos Escola
rni:liás"; . Dr. Manuel Linha.rés ecônomo do Seminário D.iocesa- res, Gi~ásio e Escola Normal, 

f.i_tilii.ndo sõbre o 1.° Congtesso dá Lacerda, sôbre ''Influêneia da no, sob à regência- do Reviho. 0 demais estàbelecirilentos dé 
!:ucarí.stico Diocesano de soi·oca- Euéài·istia sôbre o Modelo de sr. Padi·e José Zanola. Findo o ensino, inclusive da zona 1,11_ 
ba, s. Êxcia: Révina. Dom José Mariano". último Evangelho, será dada a . - . 
bo.rlos de Aguirre, Bispo Dioce- No dia 24 de .outubro: Cônego Benção· Papal com indulgência ra!,h Tatmbem. r:ª1.1zou-se,

1
_ em 

sánó 'tii sorócaba, fez a seguin- Luiz Fernandes de· Abreu, sôbte 11 n'rl.a à todos os ·í\.ue tiverem bnl an e ce.nmoma, 0 • ura
te efonà\;ão:· - "A Eucaristia, éonwlação do J e. a . ad - - . hfessàdo e i;ezado. mento à Bandefra, e entrega ele 

comi un~ teº·ç_co d S 8 0 
p' n. Cadei·netas ele_ Reservistas, Dlôêêsahos, a -'postos! sacerdote"; Prof. Dr. Paulo pe as 1n n oes e w 

· · d · · t c · ~ · · aos membros do Tiro de Guer-Nosso éóngi-esso Eucarístico ,a.í Sarvagio, da Faculdade de Medi- pa, uran e o oni,resso. . . . C'. 
1 

d 
'1em. J'á el:!tâ às portas. cina de São Paulo; sôbre <'< A As 13 horas do mesmo dia 26, ia 183 deSta ,H ª e. 

Arregilnentem-se as almas, in- Euc.a1•lsti.a, força do jovem ho terá início a solene Procissão Eu- ' 
cetidiein-se nas labaredas do corilb11,~ às paixões". Í)arística. O Sr. Arcebispó Me
amor a Jesús Hóstia. Nossa Dio- Nó · dia ~5' de Outt\bl-o: ,Padre tropolitano conduzirá o Sant!ssi
cese não .. pode fazer feio. Todas Dr, Eduardo Roberto, saiiestarlo, ino sacramento em artístico trô
il.s atenções estão volt,ada.i/,para sôbre "A Eucaristia; fUhdameh~ no, precedido pelos srs. .Bispos,. 
ela. h:\rina. expectativa de gran- to de .tQda. a .,Ação Católica" e clero, seminarista.~. nssoCUl,ÇÕes 
dlosldadés de fé. ó máximo que Prof. Dr'. josé Carios de Átàhb11, i'eliglosa.q; escolas, unidades inlli
fü.erm.os ·por jesús Eucarístico fi- Nogueira, da- nossa ~acüldàde de tares, autoridades e i:eprésénta

TEMPO - Gmças a Deus, 
tem chovido regularmE;nte _ em 
toda esta zona,. animando bas
tante os nossos lavradores, re
glstrahdo-se todavia lntehso 
mo. -

PELÁ PAROQUIA ,;:;...:. Téhdó cli.rá sempre infinitamente aquem bireitó, sôbfo "jesús cristo, so- ções das paróquias. 
do qUEí' Él.é :iilerecé de nosso amor. lução de todos os· próblemas q\.ie àutr,a cei-linônia que vem. re- h"gbsssado, após uma àusêh-

Depois do que fizeram com en- agitam a soclédadé. cébehdo grande carinhó dos .Qon- ela de 30 diàs, o Revmo. Pé. 
tlL~Íasmó as paróquias da Dloce- gresslstas é à "festa da crltmçp.",• Coadjúhfr, O horário dás Mis-
se, ém preparação a nosso con- êEiiiMONiA$ As crlo,nças sorocabailas assisii- sas ha Mafriz local, até ségúh-
grésso, híio póde esta sair mes- rão missà, celebrada pelo Exmo. da oi"dem, é o ségltlht~: nos 
quinhó. Erifre as divêrsns éêrim6nias e Revmo. Si:. Bispo de Bot-uc.atú dias utéis: 6 e 7 horas. Resàs, 

É hão sairá. Não O sairá, por~ de que constará o dojigrêsso des- e à tardé, do dia 26, desfilarão Doinihgos, 5, 6, 8 e 10 hohls; 
que Sorócàba tem pundonor. Por~ tàc.amos a Festà dos Homens, em procissão. . sempre às 18,30 horas. O ex. 
que Sorocaba ama a Nosso Se- consta.nte de uma missa, com os congregac!.os iilaria.nos · té- pédiéhte ila Mati'iz C'ontlhua o 
nhóÍ', _ehtmnhadaménte, ciufuen- comunhão geral, celebrada pelo rão também a sua concentração mesmo, 
tamente. Exmo. e Revmo. Sr. Bispo dé durante o éo11gresso. 

'rodos a postos! Ao congressoi São Carlos, no dia. 25 dé Outu- Com estes !)iedosos p1anos, a 

O LEGIONARIO - Agrade
ce a todos os seus amigos, lei
tores, e propagadores, os es
forços em prol do seu cleseil

Comunhão ObHtàtõria ·• & ~ 
de sua Reunffió Mealllàl cum 

V'olvittJ.ento, assim como espera ótimo compare~to. · 

21 DE SETEMBRO 
Leví, filho de Alfeu, cobra• 

dot· de impostos na florescén, 
te cidade de Cafarnaum, des• 
frutava um l>0rh emprego e 
avultada fortuna. Pouco lhe 
importava o ódio do povo, qlte 
não perdoava aos coletores ele 
impostos, geralmente ganancio
sos e especuladores, chaman
do-os. de imblicanos (peéádor 
público). Porém .Tesus, qÚé ti· 
hha ei:ipéc!al predileç!l.ó pela 
cidade de Carfahai.tiü, v.léra 
tiui.is utha Vé7. pregar ao Í)OV'O, 
E passªMo péla téhdit dê Levi, 
parou e dlsàé: ••Seguê-itiêi\ O 
públicnhó se 1evantôú, afüi.n
donou íi. fortuita, tófuôU o hôiile 
de Mateus (doín de Déús) Él 
hãó mais detxoú Jésús Cristo. 

:liJ provavél qüe a cônvérsâo 
de São Mateus hãô fosse tão 
ràpida, ct>tito pode pil.rê'cér, e 
tivesse ouvido vá.rias vezes ª· 
palavra de Jésús, ineditahdó,a. 
a ~ei·daclé, j)orélll, é q_Ue à proh, 

tidão coin que aténdéú âõ êim.: 
mado do divino Mestre , um' 
exsmpio admira-~ de · • 1.'l 
amor à Deus. • ' 

Eséol-hidí> t!6inô :Apõstçlc; s.: 
Mateus pregou à m>Và dôlitxk , 
nâ, lógo após a:· Àl\l~o;. il:a . 
Palestina. Depois; qllfthitl.b os' ·· 
Apóstolos se espalhá.fu.bt :pelo· 
nuind-0 todó São Mathlti tst-ê, 
ve na Arábia e Pérsia, sod'.rt:Í.u• 
do tei'fivê1s· j)êfaêtut~~- Elm 
uma dás vêzeii t01. pi{!ãó, s&li· _ 
dp-lhê ãrrancàdêà ~a_ :bfh~.'< 
Delis, 1*>f:éiit,_ .te$titüiú~ a , 

vistii. e íi. Uberíliiaé. 
Séguiú s!ie Mâl-eüs pàra· a :, 

Etiôi>ía, téliíl.ô tiüe hitir c&u·: · 
tt·a dois féiticéfrôs ijúê n -lh.e: · 
oi>tlzétam. Vei:tcén'dê-ijj;}1 ã tama .: 
dó Aiiõstolo sé ~píiiroü. Foi i· 
quândõ teve õpô~ de· 
iilgréssar no patadl) tW; bnda ·: 
havia Iutõ iiêlà mórtê â·é. prin- . 
cipé hérdefro. êbii!lêiiitn:dó. ta.. . 
zer rêssúscitár ij pf:Í~ o -
rei Egií>.i>o trib~~ffi~ ; P!ll• · , 

" des honras ilr.êiiâtamJô m-.na:. 
Ao congresso! bro. Serão tomadas todas as pro- Diocese de Sorocaba realizará 

Todo.~ a. ·postos! Almas em fo- vidência,~ para que não faltem com brilhantismo o seü i.° Con
·go! '.lrim ,eôntinência a .Tesús confessores; note-se que todos os g1'eso Éucarlstico, · · 

gi·ande i'està anühéiáiitÍé ~ • '· 
reciintmtb. de Deus. -MoúibASCRDZES 

t.riunfante · nistes aliençoactos I ...:-~ r• ., : - Êsti\. ci'.ciàde foi abâÍada qúlnta-

liiasl R ... 1· .· o. . e_·. L A'R-·.··· 'o:· felfà; dia 11, à hlrCÍ.ê, cófu à IÜOÍ'• 
· · te i·epentina do Rêymo: Frei Àns 

PA~l'iCii'AÇÃó DOS SRS, eAL.Ecr·M' E' NT·-·-Q-· · r1 , ·· tonlo Wes.~ing, estlmãdo Padi:·e 
BI. sP· OS r rllhó dó ;;r. Cesar- Brunze.ti, . . - . . . t· . . . 

·. ··1·· t· C · ·t l - Prjor do CohVéhó do Ciil'mo 
:t!~in ~ na_ : I ~pi a ' l· genro desta CldàM, éin ~iH;Udé de tlfu 

Il:starãô presentes ao Congresso 
hs Exmos · e Revmos. Srs. Dom 
·Jore ... Gaspar- tle Afonseca e Sil· 
va, Arcebispo de São Paulo; Dóm 
Fr.anclsco cie Aquino Corrêa, Ar
cebispo de Cui.abá; Dom ,José 
Maui-fcio da. Rocha, Bispo de 
Bragança; Dom Antonio José dos 
Santos, Bispo de Assis; Dom Hen~ 
:i:-i<i,úe Cesar Fernandes Mourão, 
:Bispo de Cafelandio.; Dom André 
Arcovercie de Albuquerque Caval
canti, Bispo Taubaté; Dom Frei 
Luiz Mária de sant'Ana, Bispo de 
BotucatU; :bom Lafayette Liba
:irlo, Bispo de Rio Preto; Dom 
Paulo de Tarso campos, Bispo de 
Santos; Dom Gastão Liberal 
Pinto, Bispo de São Carlos; Dom 
Francisco Borja do Amarail, Bis
po -de Lorena;_ e Dom Manuel da 
Sllvelra. D'Elboux, Bispo TitulUJ: 
ele Barca e Auxiliar do Exmo. 
Sr. Bispo · de Ribeirão Preto. 

Os senhores prelados celebra
rão fulssas ~ÍÍas diversás 'igrejas e 
câjlelas da éidade de sorocaba. 

'ORAÜÓRES E CONFER~NCIAS 

No dêcorrer do 1 .0 éongtes~o 
Encarfstlco de Sorocaba farão 

Após três longos meses. tle 
enfefmidade, faleceu . terçá.
f_e!i-a_ última, .h.esta cicladé,' o 
Si:. Clemente Branzei'i, conta11-
do 36 anos de idade. 

O extinto pertencia à Óoil
gregaçí\.o Mariana da Igreja de 
Santa Cruz. Foi sempre uin 
Congregado exemplai·, fervoro
so, fiel cumpridor dos seus de
ve.res. O seu orgulho, como 
dizia sempre, especialmente 
durante a enfermidade, era ser 
l\Iai·iano. 

Aceitou resignado e cheio ele 
fé a longa moléstia que o con
sumiu. 

Foi visitado e acompanhado 
até sua última morada por 
quasi toda a Congregação. -
f<l'Í'a estimado no meio Maria
no, e sua morte foi sentida por 
todos. 

A Congregação perdeu um 
ótimo elemento; vê desapare
cer da face da terra mais ·--um
mem b~·o; mas, vê, tambem, 
surgir· na mansão celeste, maiS 
um intercessor. 

o extinto deixa viuva D. Hir
dolanda Bronzeri, e duas fi
lhinhas: Ivone e Vil ma. Erà 

lo~á . ascoa mo e . na Pa- cola~o -- ~M·1I~Ç(l., ,, ... J=l, .. _.):l,.evíiia • ., 
o· seu sepülfainehlo I,;;n;0 ;;:- 'qlfe··êri:_gera_lfut!rite ,éstlmacio p:or 

se qúarta-feii'a, com gi•ande toda a popul~ção mogiana, c?n-
acumpanhamehto. tava 69 ahos,. de Idade, e era na-
. RêsqUlescàt ili. paco. tural . de WmkerswiJk, Holanda; 

---
Rio Prêto 

est:tndó no Brasil ha 21 anos, 
tendo exercido bs cargos de Pdor 
e Vigário na Pàróqllia de Ah1h-tt 
dos Reis, Est\l.d'o do Rio, e hà 

JUSTA HOMENAGEM seis, lstb ê, desde o ahó de 1934, 
Uma comissão de sehh'oras es- ei·a. Prioi· do Convento local. Co
tá organizando a homenagem a 
ser pt·estàda M Exhio. e 
Revmo. Sr. Bispo Diocesano 
pelo povo católico de toda a 
Diocese. Para essa hoinena
gein, a ser realizada ehi outu
bro, a comissão tem i·ecebido 
grande núniei·o cie adesões. 

SEMANA MISSIONÁRIA -
Aproxima-se o inês de Outu
bro, o mês das Missões. Em 
nossa catedral foi·am inicia
dos os ti·abalhos preparatórios 
da Grande Semana Missioná
ria o:· realizar-sê naquele mês. 

VISITÁ - PASTORAL ·~ o 
Éx.1M. e .Remo. sr. Bispo rn~1-
cesant> viajou corii destino aà 
distrito de Prahalto em visita 
pastoral. 

ração iliagnanltho e generoso, 
conquistou desde a sua chegadá. 
nesta cidade o coração de todos 
os católicos, especialmente dos 
enfermos e despt·otegidos da sor
te, a quem consoJ.ava não só es
piritualmente mas também ma
terialmente. Logo após o . desen
lace, grande romaria de fiéis se 
dirigiu ao Convento do Car1ho. 
afim de prestar-lhe as últimas 
homenagens. No dia seguinte às 
8,30 horas foi ceiebfada Missa de 
corpo presente e às 5 horas da tàr
dé, saiu o cortejo fúnebi·e do 
mesmo Convento, acompanhado 
de grande número de sacerdotes, 
clesta Paróquia, c\11. Capital, · dé 
Santos, Itú, Rio de Janeiro, Poú. 
além das a utoi:icla<lés locá.Lq, nõ
tândo-se ehtre éstes o timlo. sr. 

m. Ju!zc cí.e bn-etto, br. Pron1n
tor Í'úblic:o, Dr. Delegado de Pó· 
!leia, Prefeito l'viunlcipàl, Tàbe
Hães, Dll:-etoi:ês dos Grupos Ésa 
colàres, efo., Ass·ociMões Religio
sas da paróq\.\ia, e uma hitiltldãô 
dê. cat:6Ucos e aúmliitàorés elo 
extinto. 

· Ào cl.íirmos êstà hôtíéla quHé
rtfos éxtérhar à ôrdefü i." do 
carmo, as nossas sinceras cohdo· 
lências por · êsse infausto acon
tecimento, qt1e veitl enlutar a or
dem dos caí·melitas e a paróquia 
de Sai:itaha de Mogí das Cruzes, 
que com sua morte j)érdeu um 
dos seus magnânimos é eficientes 
.U.))óstoios de Cí·lsto. 

No dia 17, foi celebi·ada Missa 
solene de 7.0 dia, ilo convento 
do carlho desta Cidade. 

São ~àteüs ~u-'il~
porém, dizendo ser ufu t:mYi&a . 
do de jesil~ tlHste Ft·lkô da 
Deus vivo, ê api'ovefi-ãü à. bJ)Ollo 
tuhiditdé i»itâ. pr-êgár, Nmiiér~ ·· 
sas fohun á!Í cóit\fefs0êi ~> 

sive a dá fàmilié, t~íU; ', . '-~ . 
Pôt· füó.He_ ílõ :ret, __ ífuhlü. ·oo 

u·o11ó seu sofüifiltô :tt§ttãêo, o 
qual quts êi.Ué stiõ Màleü t>bii
gasse a Efig~nía, _ süã. 'piim&. 
à casar rlôiil élê. E~~. qn 
era filha do rei _fàli:leiõa, ~:~ 
feito voto dé virg-litdMê, éo,n.., 
sagrando-sé à Dé\ÍS. ffi'â.hü 'da/ 
recusa de São Mâteüs, Hynaco: 
deu ord'ei:n áos seus sótaawa 
para o matar. · 

São Mateus morreu mã.rttl'. 
sob os golpes dos .&»l<lndos de · 
Hyi·taco, na ,prêptia Jgi-eja 
quando celebrav.a ~ Saata Ws- . 

OBRAS DA REFORMA i>A sa. 
IGREJA MÀTRÍZ ~ Dentro de Foi São Mâtetis o priín~ a:. 
poucos dias terá início as obí.·a.s escrever sobre à vida de Ja. 
da reforma dá Igreja Matriz lb- ~us, ciiámând'o seu 'UWéV- de 
cal. Para tal, já foi nomeada "Evangelho'' (boa il&Vâ"aé Es-tet 
a Coinissão, que sob a presidên- Evangelho era escrito êlil lmio-' 
eia do Revmo. Pároco, Pé; Lino caldáico, para uso d~s --fis:tãoa'. 
dos santos Brito, levará a termo da Palestina,, ' --: .L::'~~--~·
tal reforma. _ _ _ A vida d~ sJiíd\'.tâ-teusi· tiÜà; 

A pópUlação inogiitha, que tem • abandonou ll. rlquesà par'ü. se
na sua Matriz, uma tradição de j guir a .Jesus Cristo sem .Ulll 
su.a terra, por certo não poupari l momento de ch\vidâ é q}iê ·àr- · 
esl'ôrços · para que_ 'êfü;e Templo l rastou a môrtê pe~ .Rel.lgiâa· ; · 
sa_ graêlô cofre-si:)bhda __ cófu ~ pro- é um _ex~mplo do que peltle pr;,:.: 
gresso tln_ ~ossa ci_t!adé de Santa- âuztr à Gràr,à dê Déüs, tluan~:: 
tia_ d~ ~ogI_ elas c_r,~!zes. . ·encontra têri"éilô terla. _ . -·-...,.- ·~-- .. ?····--- ...... 

ADVOGADOS 
l

·n·------··- d,·~:- ,··e--· a,··--. d--~: ... ;o··_:.-- , ... ,.. P---__ --, ,--·-·o-~·--.,-ls,·---: s···----·· 1·0··:~< .. n· -~ .,--~- :,---- -º ............... --~:~~:·~-~:is=~_:f~=:.......±:. 
ArnàÍdo Barlholôméa' · Dr. Vieeilte Melillo 

~ da Sê, 23 - 2.0 andar 
Sala 216 

Dr. Plliiiô êohêa de 
Oliveira 

Bua Qutiitliio Boeaiuva, 176 - ::.0 

saia, 823 ;;;... Tel. 2•?276 

J'ofl~nó ~eiíes 
=e= 

J. N. êesar Lessa 
Àitvoiâdós 

dà Miser.lcói:dla., n.0 28 
àáia. 904 

tiUi Gonzaga Parahyba eampos 
Aávógaáo 

(Pillóitê àânta Hélena> - Praçà 
iíi si, ui :. 1.6 andar - sala 1.os m 2.4ss1 

ür.: Fiáiiêisêo P. Reimio 
Üfilliite.tster 

. RQa são· Beãt<>;' 224 ~ -1~ 0 anqar 
Sall •• - -a-wa • s. l1âáW 

Dr." Carlos Moraes de 
- - A~e -

Rúà Bénjâírun êonstant, 2á -..;. 
4.0 à.ridar .. Salà sa . Tel. 2-1986 

~bICOS, 
Dr. Vicente de Pàule · 

- Meiillo 
Prot. de IÍiilene· do êoié;ío 

úmvefsltáíio 
Dii'ew- do Sànatõno "Vila 

~elite" 
eóí:is:~ R •. Mai-coii~ _ 34 ;.:.. 6.0 aricÍ. 
Apai'Í:.º 63 - Tel. _ 4~8601. -
Res.-: Av; Agua Branca, 95 -

Tel. · 6~5829 - ' 

Dr .. êamargô Andràde 
i>oençàs dé senitôras ·;;.;.; Partos 

_ Õíiera~ 
Óa Behêfiêêncfü Port.ÜgÜesâ é dá 
Mlitêmidhliê dê sãb __ Pâ.lilo ..:.. 
Cons .. : . ll. Sêí:iádot. Féijó,., 205, 
TeL 2-21U. ;.;:::. füs ü às is- lis. 
Rêa~: 'R?°-~Ratael:~-d~an-os,- 457, 

ii.~ 14h& . 

i:>r. Hugo Dias de 
Aridtadê 

cimteâ. geràl e fuôlêstlàs de 
senhoras 

êoils.: R. Libero Badài'ó, 137 -
4.0 andar ..:.. Telefone; 2-2270. 
Rea.: Rua Tomé de Souza, 66 

Tel. 5-0fl115 
... ~- .• '.. .. -. . -- ..... - ... ,..... .. ,,. ~ -- . ' ... --- '··'' . , 

IJr. Gil éelidânio 
Panàs ~ Moi~!)ttas . dê Sêühoras 

~çiés 
msl.dêíicià: = R. :i\lbliqüérctue 
Lini3 90'2 = Tei. s~u&s ..;;;. éon
sültói-io: ..:.. Rua Marconi, S4 ~ ª·º ànâàr ..:.. Tél. li;.;il501. 

c~~.~ar~1!t:se af:~~!s 
êons.: Ri.ta i:íenàdôr _ FéiJó, 20s 
2.0 andar ..;.;. Prédio ítâciuêrê -
Tei. 2-2741. .;;.. Res;: Têl. 7-i26B, 
coíisu1tâs: das 10 às li e dâs 
14 àá 17 horà.í. - Sábados, das 

10 às- 11 horas. 

RAIOS X 

Dr. J •. M. Càbeilo Campos 
Mt.:pico RADIOLOGISTA 

Rádio - Diagnóstico - Exames 
Radiológicos a domicilio 

cons.: Rua Marconi; 94 (Eclif!ciô 
Pasteur) - 2.0 and. ~ Tel. 4-0655. 

.Res.: R. Tupi, 51l3 Tel. 5-4941 
S. PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. José Ê. de Paula Assis 
Adjunto dá, Santa casa - cipe
raçõe~ _e tratamento daa_ molés• 
tias de ouvido, nariz e gâi'gànta. 
êons.: Rua 7 de Abril, 325 .;..;. 
l.º aridar ..:.. Apto. Í J (das i4 
às 17 · fionis> ;._ Tei. !!.;.1ss1 · -

Rés.: T~L 8'a2'4~2i 

HOMEOPATIA 
Dr. Reiéfid~ Filho 

Dr Getesiiifü Bouttoul éciíis.: RUII. :Sênll.dor Fei,Íó, 205, 
~.t: 

0

·Wgcj Sãl:l Pittiio;, a ..:.;;. 7-.º andiir ..;::. Téi. 2.:.oãa!i: ...: biis 
.'J1el.-·2·2622- - cons.:, Rua,. '1, dê 15 às 18' 11.bfâs. ~ Rá: Avêrtiâa 
• ~ ..;_ .Qaa a. u a ~-. t,r: ~tili'.f·:.:.: i'ei. 5·~292á 

BNGHNHElRÕS 

Amador Cintra do Prado 
Eng-enbeli-ó Arqutiéto 

Arquitetura religiosa, colégioB, 
residências coletivas - R. Libero 

:àadaró, 46i - s. :Pa.i.lio 

CONSlRUTORES 
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ANO XV 

Com a mudança ···da estação na· Europa, vai tambem mo-
' . ' 

dificar-se aos poucos o campo da luta. :; 

1.° Caouresso Eucarístico ~a Diocese ~e Cafelan~ia 
Desde a primavera que as operações na África do Norte 

ficaram praticamente paralizadas, em virtude do intenso calor 
que tornava os veículos motorizadqs inuteis, e aumentava as 
dificuldades de abastecimento das· tropas, 

Durante esse tempo os inglese·s levaram a ete1to, sem 
dúvida ·com grande e~forço, as campanhas da Síria, do lraqlile, 
e do Irã. 

,Com exce'Dcional brilho foi encerrado Domingo ultimo 
esse magno certame de Fé 

Os alemães, cada vez mais concientes áos tmpe~ilhos; ã 
campanha da Rússia, Jã por razões militares, jã por razões ~o· 
nômicas, aproveitando o bom tempo. ' 

Entretanto o sucesso, previsto para 6 semanas depois, 
falhou, e assim ainda se encontram eles frente a Leningrado 
e em Smolensk, ã en~rada do mau tempo. 

Comi:>rme noticiam()/3 em nosso "A Eucaristia na vida· da fami
.o.úmero anterior, encerrou-se Do- lia". Depois de propor uma ho
'míngo, dia 14, em Araçatuba, o menagem à mmoria de Dom 
:-1:o.-0ongresso Eucarístico da Dio- '.Barreto e u'a moção de .solida
~ ae Cafela:ncila; estando pre- riedade a s. Excia. Revma. o 
wnt~ os Elanos. e Revmos. Srs. sr. D. Augusto Alvares da Sil
:0. José fra.spar de Afon.seca e va, Arcebispo Primaz do Brasil, 
.S.U'\."!l, .A:rwl:t.lspo · Metr-o;politaoo úe que não ha muito tempo tanto 
f;J. w..io; D. :t1êw:'b;fwe cesai• :Per- sof:r-e" r~ mao;; cto.s inimlgou da 
..ande~ Iv.icwt,Q, Eil;po de Cafe- Igr-eia, 1iememc,10.; ,. íigntli de 
~. D. All.tllm.10 A;.;g..sto l.le , Pio X.i. ql.ie com a condenaçil.o 
·iaíiB, at~,;spo-.í:Hspa de ,TQboti- do nw-pagan.Lsmo i, das doiÃtrt-

qualquer perigo · ameaça o lar 
brasileiro,. como aconteceu quan
do os inimigos da Igreja; tenta
ram implantar o divorcio na 
Constitulção:que ia ser votada etn 
1934. Os sacerdotes então se 
acercaram ct,a,s . urnas e, atra,vés 
da Liga Eleitoral Católica, com 
e. E.eu p:te.stlg\o e ex"traord.inária 
forqa monal, conàllgui.ram. afastat 
o pMigo 01i.e então pesaY~, · sõbre 
noo.s.. Pátrla. Do mesmo modo a 

O Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo celebra a Santa Missa na Matriz de Araçatuba 

cab'!IJ.; D. A~o Jesé dos San- nas dissolventes do "Mito do Sé- família brasileira deve defender 
tos, Bispo ele Assíz; D. Fr.ei b~z: culo XX", apresentou uma visão e plasmar o Clero, não pact-uan
Mw;ja;:.de·Sant':A.na, ]31~ de Bo- :prcfética das perseguiçQes que do com as calunias de , que e1e 
tuca.tú; rr.· Laj~ett.e Li!;)anio, Bis- ora está sofrendo a Igreja. porventura seja vítlm.a, não pre
po de Rio :ereto,; D. Gastão Li-. Passando a tratar do tema de judica.ndo o florescer de voca
bel'Al P..ilrto, Bispo de São Carlos; sua conferência, apont-0u os va- ções, mas, pelo contrario, geran
D Fxanctsco Bar~ eh> AmanlJ, rios êrros qae ameaçam a fami- do essas mesmas vocaçõe~ em 
Bispo. de Lores:ia; D. ViGen. te ! lia e demonstrou a te.se de que seu seio, para Isso atraindo as 
Pria.Bte, Bispo de cor,umbá; Mons. esta. não póde perdurar sem a Graças de Nosso Senhor .a.través 
Ram.eu Ortiz, representatlào S. Eucaristia. . da. Sagrada Eucaristia.. 
Excl,a. Revma. D. André Arco- A seguir, S. "Excia. Revma. 

OUTROS ORADORES 

·, ... 
tia. vem aoençoando todos os 
passos da formação da naciona
lidacle, 

DIA. DO TRIUNFO EUCA.• 
RiSTICO 

Os, ato$ áé domingo, último dia. 
do Congresso Eucat1stlco da Dio
cese de Cafelandia, decorreram 
com ittande , brilho, apesar da 
cnuva que impediu que o solems
slmo Pontifical marcado para as 
10 horas fosse ofic!Ado no Altar 
Monumento. 

As solenidades tiveram inicio às 
5 horas, com Missas na Matriz e 
Comunhão Geral da-~ associações 
religiosas e congressistas visitan~ 
tes,, ·Durante a manhã, chegaram 
,trens especiais, 011ibus e automó
veis, trazendo grandes massas do 
povo das cidades vizinhas, que 
vinham assistir ao encerramento 
da grande festa católica. 

As 10 horas, na Matriz, 1:eali
zou-se o soleníssimo pontifica!!, 
oficiando o Sr. Arcebispo de São 
Paulo. o sermão foi prega.do por 
S. Excia, Revma. D. Frei Luiz 
U1aria de Sa11t'Ana, Bispo de Bo-· 
tucatú que falou à multidão sô

Porisso, capaci~ados da situação real, lançam ago_ra s~a1 
forças com grande lmpeto na frente Ucranià, esperando do
minar essa região e atingir o Caucaso, para ficarem assim 
senhores das mal fertil região da' Rússia, dos poços petrolíferoa 
e de trêc: quartos das margens do Mar Negro, i,nclusive 11. 
Bulgaria, 

Essa disp<?sição, e a crescente concentração de tropas :'hll 
Sulgaria, indica que a paralização da luta na Rússia e a11 
pequehas probabilidades de um ataque à Inglaterra, fazem 
com que os nazistas preparem-se para uma campanha; du-
rante o inverno, na Asia Menor. · 

São poucas as · 1n·formacões sobre o que têm feitc, os ln, 
gleses em preparação militar na Síria, lraq,1e, e quais SL;íai.: 

intenções quando ao Irã, recem-i:onquistado, assim como as 
mais contraditorias informações existem sobre os elemento11 
defensivos da, Turquia, e Sobre a formação alí da quinta 
coluna, que o tão tristemente famoso embaixador alemii.o, 
Von Papen, se dedica. 

Mas se realmente se confirmarem as informações mala 
pé'ssimistas, a próxima campanha de H'itler - a da Turquiá 
~ será coroada do êxito facil d,os demais setores em que 
contou ele com a traição como primeira arma do seu exército, 
e os ingleses se verão novamente frente ao inimigo, n,os cam• 
pos na Asla Menor. 

DECLAR.A:ÇÃO DO EPISCOPADO INGLtS SôBRE 
O ENSINO D.E RELIGIÃO NAS ESCOLAS 

bre o Congresso, sua significa- Sobre a questão do ensino reli- , Ministério das ColoniAs sóbre 11· 
ção para o povo. e para a pátria.. gloso nas escdlas, . S. Em. o Car- formação espiritual dos cidadãos, 
O Sr. Arcebispo pa,ramentou-se Ideal Hins!ey, Arcebispo de West- na Africa Equatorial é um exem. 
na Matriz e a celebração da Mis- minster, dirigiu ao "Times". na p1o digno de imitar. Em carta 
sa realil:loú-se com toào o mag- qual declarou: publicada em 1925, estabeleceu• 
nffico cerimonial que lhe é pró- "Estamos n.a atualidade lutan- se o princípio de que a ReligiãÓ 
prio, dada a alta hierarouia do do e sofrendo pelas liberdades era um fator essencial na educa
oflclante. O coro esta,va ; cargo cristã$. ção dos nativos. Mesmo Lloyll 
dá "Schola Cantor'ttlll",' do Semi- Os artigos publicados recente- George disse ser ind!spensavel a 
nário de Botucatú. Toda a sole- mente no "Times", sôbre· a edu- cooperação dos missionários para 
ni.dade foi irradiada pela PRI-8, cação cristã da mocidade causa• formar cidadãos entre os lndige• 
estação de rá~io local. A igreja ram as mais gratas esperanças de p.as. 1 

esteve literalmente cheia de fiéis que os homens de amanhã te-. Disse não ser possivel uma m\ll• 
bem como a praça fror:teira on~ nham a devida e ne~ária edu- . tidão de vontades voluveis sem 
a multidão se apinhava para cação religiosa. a guia da lei de Deus, 
acompanhar com religiosa aten- Refere s. Em. que Lord ~.a-
ção as diversas fases do sacrifí- denJPowell, recentemente faleci- A idolatria e a cultura física 
cio da Missa, do, achava que o espírito britâ- e somente terrena teceu a essa 

nico era contrário não só aos re- brutalidade memors.vel que ,ve• 
gímes opressivos, como à desor- mos frequentemente. A SOLENE PROCISSÃO 

Pela. tarde, cerca rui.s 17 horas, 
rea'llzou-se na igreja Matriz a 
grande Concentração Mariana de 
todo o Estado de São Paulo e ini
ciou-se á apoteose e encerr.amen-

dem e à indisciplina.. Dizia o Finalizando, diZ S. Emcia. que 
mesmo, que o coração do menor · devem ser feitos todos os esfor,. 
trazia no seu amago, a fé, e a ços possíveis, nêsse sentido, para· 
lealdade à pátria. o bem da Juventude e do Impé .. 

A êsse respeito, a atitude du rio, :·Verde, Bispo de Taubaté e Pe. Mons. Ramon Ortiz, Vigário Ge
Lui.z Lutera, Vigário Gera[ de ral da Diocese de Taubaté. de
Cuiabá. :represents.mlo S. Excia. senvglveu a tese "A Eucarú.tta, 
~- D. Aquino Corrêa., Al"ce- víneulo de união e fraternidade". 
tiispo de Cma.bá. O côro esteve a cargo · da 
: 'Tambem fez...se rel)l·esentar, pe- "Scholll, Cantorum" do Seminá
!o seu ajudante · de ordem Ca?. rio de Botucatú, 
,G·uiti:lerBl& B.ocba, o Sr. Interven
~ cio Estado. DIA. DA F AMíLIA 

A segunda conferência esteve to do Congresso, com im11onente 
a cargo do Dr. Carlos de ,Morais 

I 
p_rocissão eucarística. O Santís

Andrade, que discorreu sôbre "A suno SaCTamento foi conduzido 
Eucaristia e ,a reforma dos Ho- num ciúro triunfal, pelo Exmo. 
mens". Depois de citar os be- e Revmo. Sr. Arcebispo Metro
lissimos trechos e'in que O EVa.Il.- politano, recebendo, em todo o 

palita.no deu a Benção do SSmo., espetáculo que estava sendo ,a,que
Sacramento e em seguida dirigiu la concentração diante do Altar 
uma elocução ao povo. Monumento. Terminou, em nome 

dos Srs, Bispos, felicitando a 
FALA. O SR. ARCEBISPO Diocese e o povo, pelo fervor d~ 

sua fé, e pedindo a Deus que, 
para sua felicidade, o Brasil cou. 
tinuasse a ser fervorosament.e ca
tólico como é. 

gelista São João trata da insti- percurso, as .homenagens da ci- Começou s. Excta. Revma. 
dade, da. Diocese e do Estado de por traçar um paralelo entre o 
São Paulo. · A procissão foi um te congresso e O rea"n~do t,,. ~~))A DO S:B. ARCE

BISBO 
O dia 13, sábado, véspera do 

encei,ramento do Congresso, foi 
dedicado à família. A& 7 horas 

J;)epois -d.e receber entusiasticas houve Missa festiva no Altar Mo
e ~as nmnifestsções do po- numento, com Comunhão Geral 
\JO ~ 'das vá.rias l6ealidades das .senhor-as. As 15 horas, de
por Ol'tlem p&.s6® a conwosi(}ã.o pois da expe.síção do SSmo. sa.
~ em qJie em oondt!Eido S. 01:amento, realizcm-~e uma Hora 
llxcia. ~ma,. o Sr. Al'cebispo Santa, pregada por s. Excia. 
Me~oo de São Paulo teve Revma. D. Francisco Borja do 
t1?Jl8 ~o vevdad.eiramente, Ama.ml, Bispo de Lorena. 
:~osa em AllaÇ~a,, Cbe..; À noite foi realiz,ada a última 
·.~ aq~ oülac:le às 17~ de Sessão. Magna do Congresso, na 
~, dia li, s.. Excla. Igreja Ma.triz, sob a presidência 
-~~- :!:ai sau~® em no:a:ie de S. Excia.. Revma. o Sr. Arce-
-cta Illtloese de ~J:am,Ua. pele bl&po Metropolitano ci1t s. Paulo. 
RNmo. Sr. Cô~ Dr. João Iniciando a se;;são, o Dr. Ra
O)iiiêa, de cawil111!>, e em nome fael Ferraz Sampaio, Juiz de Di
(Ja ~.a. pele Sr. José Coe- rei"to de Araçatube,, dirigiu uma 
jbo ~- EQ.ataiia em h-eat.e à saudação ao Episcopado a.li pre
~ e nas .l'JliâS que vio ~6 ·sente em nome· da população ca~ 
:j ~ Ms.tr:iz, ~ compcimia tóBci1. àa Diocese de CafelrulcUa. 
-~ massa popu!al:, 2'lllando- \ 
:_, ~$ ~ as.iO.Je... o OLERO\E .-\ FAlUU.IA mu.-
.pt -~ ®ta ~ esta:l• SILEIRA. 

tulção da Eucaristia, mostrou o 
orador a serie de de.sittinos que 
cometem os' homens · quando se 
afastam de Deus. 

Em seguida o Dr. José carlos 
de Atallba N0gueira desenvolveu 
a tese: "A Eucaristia e o· sa
cerdócio católico". Começou s. 
Senhoria por apresentar um re
trato deformado do Sacerdote, co
mo o pintam os inimigos da Igre
ja, que o desejam isolado da so· 
eiedade, e a seguir mostrou o cle
ro como ele de fato é, partici
pante e guia da vida social 1 
MOmpanhnndo o homem do ber~ 
ço ao túmulo e defende·ndo a so
e. iedade dos males que a ,amea-r 
çam, como o fez Leão XIII com 
sua memoravel Euciollca "Re
rum Novarum ". 

BRASIL, TERRA. DA EUCA
RISTIA . 

~-
A.:;~, reftlliS!Qll~ uma ses- Pl'oferiu a primeira conferên- A sessão foi ence1Tadn. por s. 

-- Exc!a. Revma. o Sr. D. Gastão 
- ~na~ do Co?lglies- eia naquela. noite o Revmo. Ltber,a,1 Pinto, B'n.-~ de' sso Car-
-. ~.se acllm:vmado o· Al- Mons. Ma11oel Pei1fu da CUnhft ~ H 

Ül;r :~~ A ·S&SSáo M Cintra, Reitor 00 s~rlo .G:en-. ~. · que transmitindo as pala-
~ .Pol' S. E~. ~- tral do Ipimnga, em São Paulo, . Vl'M de a.provação do Episcopa
o St. ~ ~. -:que ~iou sôbre "'O Clero e-s ~- -do par.a o brllhant.e certa.me de 
emik> . aiie:da por s. m&eia-. m1li2l. IMlaanelm". Desteswolvendc>: fé que se re~va em Ar~tu
~- & ar. B&Po lJiOlie8llml, esse tenaa., sustent<>u 'S. Revma. ba, disse aio ser.:::o Bl'asi1 sómen
.,_ ~ __. ~~"' que assim como o Clero defel:1- te a Terra de Santa cruz, más 
.,..,~ ';. '· ~-. de. e }3lasmoti a femfl1a brasl-~ a terra da Euclll'istia. 

lmn. a 'iamiHa ~ira deve o· B~' fo1 ctéscober.to. à sem
VIDA la· defender e~ o clero. Lem- bra da Eucaristia, com a Sa,nt-a 

._,. o ~- dO, Saoemote na de- Mlss& ~ por Frei Henri
.fasa e ~ da familia ~ que de . cômii»a. ~hem· à iun

. ~ e»''tcldoD 08 te.mPoS, ffl- ~ cie-todas·as novas.~es 
Cll,.que..o Saoanlote ae adia ctdadea niQ faltou o a.nt.ó 'ltã-

• ·.... ~--_llll.J 1 '!I.... _:,11ilM81!!11M1 ... ~. •. 

presen , . = 
espetáculo empolg.a.nte, tendo re- em 1915, sob o patrocínio de Dom 
unido mais de trinta mil. pessoas, Duarte Leopoldo e Stl.v,a, então 
que encheram várias ruas de Ara- Arcebispo Metropolitano do E'lta
çaiuba., na mais perfeita ordem do. Também naquele ano a chu
e na maior demonstração de fé. va caiu -durante todo. o Congres-

Depois de deixar a frente dA · so, mas o povo, firme na sua fé, 
igreja Ma.triz e percorrer várias não arredou pé das ruas, até .ao 
ruas da cidade, a monumental final. O mau tempo não impe
procissão dirigiu-se para o altar dira que os fiéis cumprissem o 
da, praça do Congresso. Neste lo- seu sagl'adO dever , numa de
c,a,l, que é vasto e ficou repleto monstração de fé inexcedlvel. Re
·de povo, o Sr. Arcebispo Metro- fe1·iu-se calorosamente ao grande 

.:-.--::~:?:··· 

Em seguida o povo dispersou. 
se, retirando-as as autoridades 
eclesiásticas, civis e militares que 
estavam presentes. 

Pelo trem das 21,14, em car• 
ros especiais; embarcaram pare 
São Paulo os Srs, Arcebispo, Bls,
pos, autoridades ecteslásticas, re
presentante do Sr. Interventor, • 
demais pessoas que tinham acom
panhado S. Excla. Revma. D. 
José Gaspar de Afonseca e Silvai. 

•· Jal'Milli i?Pi'~ ~~-.. ~ 
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PLINIO CORR~ O:E OLIVEIRA 1 S. PAULO, DE SETEMBRO DE 19~ 
Diretor-Gerente: 

FRANCISCO MONTEIRO MACHADO .Num. 472 

AP Indiscuttvelmente, o fato 
bculmiDante da semana p.p. !oi 
ta visit.a :Ceita pelo sr. Myi,on 
1'-ay·lor, repi:eseJJ.taate do sr. 
)Franklin Roosevelt, ao Santo 
:Padre. Aliás, II1€lhQ.r diríamos 

iae falassemos · D:aS "visitas" do 
4ue na "vi&ita", já que aiiuele 
41plomata esteve v.árl.as vezes 
1W Vaticano, eDtend:e.ndo-se 
llão somente com os altos d1g
:natá.rios da SeOFetaria de Es
tlldo como ainda com o Roma
~º P-0ntffice em pessoa. 

19 de Outu .. bro - Dia das· Missões 

Evidentemente, seria teme-
: ·ri.rio formular qualquer con
jetura mais precisa acerca do 
objetiv;o de tal visita, bem co
mo da que, tam.oom a Sua San
tidade, (ez o sr. Attolico, mi-

. ;Uistro. da Itália. Entretanto, 
eomo o telégrafo transmitiu 
com iJ;lsi$têneia certas versões 
sôbre a Paz, é:nos lícito tecer 
sôbre assunto de .tão grande 
rélevancia algUns,.komentários. 
' ' 

• 

v preceHo da caridade não das as almas. que ainda não 
se limita às pessoas que abriram o:s olhos à graça de 
temos em volta de nós e Deu$. 
ãs neoesldades que mafs Que ho.rizonte tão vai,to, 
nos molestam;. a caridade que obrigação tão urgente se 
há-de estender-se 'p el- a I oferece a,os teus olhos, alma 
imensidade do espaço e cristã, ao m~dita.res nestas pa
para alem d,:>s mares, onde lavras... Que fizestes até 
há novos céus, novas ter- agora pela conversão dos in
ras e povos inu-lrn!raveis I fiéis, dês-ses povos inumera-
que j~zem ainda nas tre. veis? · 
vas e nas sombras da Como tens amado ao Se-
morte. .nhor? sabes tu retribuir },)O-

PIO X 

:i,: ;t caridade o preceito fun
damental da religião - "ple
nitudo legis dilectio" - e por 
isso mesmo é indispensavel 
que ela seja bem entendida e 
bem J)J'aticada. 

a pedir ao Pai Celeste: "Ad
veniat regnum tuum", verrha 
a nós o vosso reino, reino de 
j11Stiça, de caridade e de 
paz! 

Quando apresentei ao San
to Padre o Relatório Missio
nário, êste acréscimo de d-o
nativos foi motivo de grande 
consolação para Sua Santida. 
de Pio XII, que abençoou a 
todos os seus generoscs filhos, 
tão solícitos em cobrir a au . 

gue ininterrupto,- graças aos 
Sacerdotes e Freiras indígenas 
e ao socorro prestado pelos 
Missionários vizinhos. 

A Igreja Missionária mau
tem e estende sempre m,1is 
suas antigas posições, arman
do, cada vez mais ao longe, 
os acampamentos de Deus. 

vas vocações. Devo relatar ê,:; 
te fato, aliás doloroso para 
que a obra vital dos Seminá
rios, e-0mo as demais, não ve
nha a· padecer detrimento ai
gum. 

Prestando pública bomena. 
gem ao valor dos nossos nt8li·• 

sageiros evangéiicos e dedica
das 1rmãR, não JJOSSO deixar flf) 

olvido os jovens Missionários 
9.ue tombaram no campo da Ju. 

Somente na China tivemos 
no ano passado, mais de 
100. 000 conversões de adultos. 
Em todas· as partes vicejam os I ta, purpurados pelo ]).róprio 

sangue. 
Esta a vida da Igreja Missio• 

nária. Desde os primórdios a 
semente -evangéli'ca foi sempre 
irrigaçla _pelo sangue. Mas -
,diz Tertuliano. - o. sangue elos 
mártires é semente de noyus 
cristãos. · 

Curvemo-nos ante a sepultu
ra aindai ensanguen.tada dos 
Missionários to1:11bados, e erga. 
mos a nossa saudação comovi• 
da e reverente aos mortos e 
aos vivos d'lsta santa e pacifi
ca mi_lfcia de C.risto. 

Meus caríssimos Irmãos: Sei 
que à revelia dos inevitáveis 
º?stáculos da hora presente 
1:fllveis de ser igualmente gene'. 
rosos para as Missões. Si pos
sível, aumentai vossas esmo
las, ofertando-as a Deus segun
do as vossas intenções mais 
particulares, inclusive em su
frágio das almas dos vossos 
defuntos. Ha logarejos que 

. concorreram com · 2, 3 e até 5 
:,. ~.Pp.i,:,"'..ha,b.ttanter».6 1 si .. ·. o 

mundo católico·. inteh·o. désse 
a:o menos 1· lira nas mesm:is 
condições, que auxílios, então, 
pode.riamos enviar aos n-0ssos 

·· 1~m primeiro lugar, convem O amor ele Deus não será 
notar que o Santo Padre se sincem nem completo se se 
encontra em uma situação in- limita a simples abstrações, 
comparavel para fazer um es- ou se concentra apenas em ob
forço de mediação entre as po- jetos do nosso gosto. A sua 
tencias beligerantes. Neste finalidade abrange o próprio 
caos de contradições, de meu- Crianor e Senhor de tudo 
tiras, de confusão que é o quanto existe e nele todos os 
mundo contemporaneo, só O homens criados à sua imagem \ 
Santo Padre se conserva em e semelhança. E para que 
uma atitude clara, nobre, e melhor entrasse em nossa 
reálmente superior. Sem ser mente êste mandamento o 
neutro quanto aos aspectos próprio Deus tomou a forma 
ideológicos ·da guerra atual - do homem e veio ao mundo, 
o próprio "Osservatore Roma- ensinar-nos a amar os ho
no" já desmentiu essa neutra- roens: - amai-vos uns aos 
lidad·e -· o Papa é, entretanto, outros como eu ,'os amei. 
neutro quanto a todos os inte- E coroo nos alll!ou Jesus? 
resses materiais e subalternos dando a sua própria vida nu. 
que trazem;.uma-tão forte agra- ma. ,G1me-poi:.-. nôs,numa. lou
vante ao conflito contempora- cura de amor. .. ., .. 
neo. Soberano espiritual de E o seu sacrifício teve at. 
milhões de fiéis que estão d'is- guma restrição? limitou-se 
seminados, em proporção acaso somente aos amigos? 
maior ou menor, em todos os aos da sua terra ou nação, 
paises em guerra, suas deci- ou ao de seu tempo? Não. 
sões serão acatadas com uma A sua imolação abrangeu a 
confiança que só o Vigário de todos os homens, no passado, 
Cristo pode insp-irar. Em suma, no presente e no futuro, e que 
a situação atual tema bem viveram e vivem em todo o 
claro que só o Santo Padre é mundo. 

Festa da "Moça-Nova", entre os lndlos do Alto Slimões. Missionários? Quanto bem ~e 
poderia fazer? Ha obras de su
ma importância nas Missões 

As tribus selvagens do Brasil, refugiadas r11.1s territórios mais Inacessíveis do país, 
constituem um dos dos objetivos mais dlfl ceis das Missões, · em que heroicos sacerdo
tes se sacrificam pela Igreja e pela Pátria. como hospitais, uniV'ersidadeS: 

orfanatos, imprensa, etc., que 
devem restringir sua ativ.itlrule 

o centro de gravidade de toda Assim praticou Jesus a ca. 
a politjica iaternacional que ridade, e assim quer que n~s 

. Nêste '!lês. das Miss_ões, não devemos e~quecer que a maior parte do Brasil ainda , 
const1tue território mlsslonarlo,. e que trazer para a Fé e para a civilização ós nÔs'sós a' . 
rigenes c:>'nstit.ue o objetivo das Congregações que por eles labutam é que não podem 
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devem lutar com maiores dlfJculdades mate riais e · espirituais pela inesQwnhez das n ao 
sas orações e do nosso 6bulo. os-

por falta -de meios. 

queira <lesenvolver-se em con- a pratiquemos. 
formidade com a justiça e o 
direito. Para uma tal política, 
o apoio do Vaticano e, mais 
do que isto, a direçílo do Vati
cano é a única condição de 
êxito. · 

• 
Seria, pois, muito simpleH 

reconduzir o mundo à paz. Mas 
querarão certos dirigentes de 
povos contemporane-0s essa so
lução? Agradar-lhes-á porv-en
tura que se ponha um freio a 
1:1eu desvairado desejo de con-

(Conclue na 2.a pag.) 

Razão tem a palavra do Pa
pa da Eucaristia em nos re
petir que o preceito da cari
dade não se limita às pessoas 
que temos em volta de nós, 
mas que deve abranger os po
vos inumeraveis que jazem 
nas trevas e nas sombras d!l. 
morte. 

Intérprete fiel do D1vino 
Mestre -êle bem sabia que o 
pensani.ento d.e ,Jesus deve ser 
o nosso pensamento, e que o 
modo de completarmos em 
nós o que falta à Paixão de 
Jesus é levarmos os seus me
rec-imentos de redenção a to. 

Congresso da Juventude 
Feminina Católica Sulca 

\ 

rezada pelo Mons. Basl'JOn, 
Bispo de ·Friburgo é Lausana. 
S. Excia. Revma. fez impor
tante sermão. 

sitivamente os seus ben:efi; gusta pobreza. de Santa Igre-
cios? ... ja. 

Não terás por ventura, um 
amor de Deus muito peque
nino e muito estreito - pe
quenino em o dares somente 
a uma criatuxa, e estreita em 
o tµ1cerrares nas paredes da 
tua Igreja ou, quando muito, 
nos limites da tua freguesia? 

Medita e considera no que 
diz o Santo Pio X do precei
to da caridade, e lembra-te de 
que há almas, muitas e mui
tas, que esperam por ti, para. 
entrarem no redil de Jesus. 

APELO MISSIONARIO do Pre
sidente do Conselho Superior 
da Obra da Propagação da Fé, 
em Roma, Mons. Celso Cons
tantini, para o Dia das Mis
sões, (19 de Outub'ro de 1941). 

O VigÚio de Cristo experi
menta no seu coração· o ane
l.o angustioso do Coração ,do 
Redentor: "Tenho ainda ou. 
tras ovelhas que uão são des
te aprisco e é preciso que eu 
as traga. ·,Elas ouvirão a mi. 
nha voz e baverâ um só reba,. 
nho e um slí Pastor". (João, 
X, 16). 

Se o mundo cristão soulle 
ser tão generoso para com o 
mundo infiel, justo é inda
gueis de nós sôbre o trabalho 
dos nossos missk>ná.rlos. 

Os nossos valorosos batalha
dores e as nossas admiraveis 

. Irmãs ficaram quasi todos nas 
trincheiras da Fé, onde tra. 
balllam, oram e sofrem com in
dômita coragem, e imarcessi\lal 
esperança. 

Alguns foram internados; o 
trabalho, . entretanto, prosse-

Serniuários. Ha 3. 648 semina
ristas maiores, próximos ao 
Saaerdócio; 13. 000 nos Semi
nários menores. 

Os Seminários são os esteios 
da Igreja Missionária, a fon
te de vida para os futuros tra
balhos das Missões. 

Enti-efanto, recebemos car
tas de alguns Bispos, os quais 
devido à carência de meios vi'. 
r-am-se forçad-os a rejeita.r, no-

Dái o qu~ puderdes, e Deus, 
que apreciou o óbolo da pob1,e 
viuva, ha-de abençoar o vosso 
generoso coração, porquant-0 -
é palavra divina - a caridade 
que se fez ao próx!ID-O é cari
dade feita ao ,mesmo Deus. 

Quão fecunda e consoladora 
esta lembrança: ver nos í-nd-1. 
gentes, máxime entre os pa. 
gãos, a figura de Cris,to a <lili. 
tilar sõbre o :qiundo in:f1-el :\ 
graça incomparavel da Rede~:i. 
ção! 

Roma, Setembro de 194.t •. 

A Oracão ê a base cta· 
Pro·Dasacão da Fã 

Durante a Semana. M1as1tmá.ria ·da era~ na prepagação da r,, 
realizada no canaàá, s. li:lici,a. ~ que, se as esmolas e 
Revma., o Sr. D. li!ellpe SavQJe sacr.tf.fcios são neeessários, a ora
Desranbau, Blspo Diocesanô de ção é obl'jg&tória. 
Sherbrooke, celebrou em sua ea- .. as ll1issiODátios estão tão con-
tedral, .solene pontifical. ·-vencidos da neces.sidade da ora-

Em brilhante reunião s. ção, que reclamam a instalação 
Excia. Revma. enalteceu o 'valor d e eomuniàades contemplativa~ 

Tmponente Congresso foi 
realizado no corrente mês na 
cidade de Friburgo (Suíça), 
conseguindo :rerui.ir milhares 
de associadas da Juventude 
Feminina Cat6lica. F-01 uma 
reunião notavel seja por sua 
magnificência, seja por sua 
organização. A J. F. Católica 
está subdividida em secções 
de acôrdo com .as normas da 
Ação católica. Todo o país :iá 
se encon.tra arregimentado 
para Deus. Nas Il~uias em 
g_ue não há ef-etivamente a 
A.ção Católica existe pelo me. 
nos · o g.rupa das Filhas de 
Ma.ria. grupo êsta que ainda 
não· pod-e ser centralizado de
vido as contlngênoias . da . guer
ra. 

Depois de ter discorrido so
bre .a guerra e suas conse
quências materiais, disse que 
elas quasi nada signiffoam, em 
face dos esforços des~nv-0h1-
dos pelo Espírito do M"al no 
sentido de levar a corrupção 
às mães de famflia e às mo
ças. 

A primeira palavra que vos 
devo dirigir, ó Irmãos, nesta 
Mensagem Missionária, é de 
agradecimento pe1a generosi
da·de das vossas ofertas do 
ano transato. Na última Reu
nião do Conselho Superior da 
Propagação da Fé, sentimo
noi:i todos possuídos de ver
dadeira comoção ao verificar, 
no lialancete das diversas na
ções do orbe, um acréscimo 
de alguns milhões sôbre o re
sulta.<Io dos anos anteriores. 

Manual dos Adoradores 
nos t.errl.tóx:ios apostólicos. 

Mais adiante S. Exc-J.a. Bevrm.. 
decla,ra que se os reswtaclos dos 
esforços não são satisfatórios é 
porque a oração não é fer11or-0Sa. 

Os . partf.cipantes do Con· 
·gresso · de Fi'iburgo tiveram 
o prazer de assistir a uma 
Jornada da A. O., jornada que 
foi J.l1t$1) bém. preparada, e 
a~ente ~a às 
eJrcunstâbma.s ama1s. ·-~-- ~--- ~ 

A jovem católica de~e se 
preocupar com o futuro de 
sua Fé, com o bem da Pá-
tria e da própria alma. Ao pensar na guerra e nas 

inevitaveis privações que os 
Depois das funções religlo- povos de quasi todos os luga

sas, todas as participantes r-es sofreram e hão-de supor. 
seguiram na integra o progra- tar ainda, êste àumento de 
xna. de estudos. F'Gram to. caridade encerra um signifi
mad.as vârias decisões sôbre cado profundo ,e se reveste 
os métodos de ação, e o zelo de grand-e merecimento e sin
das dirigentes do · Congresso 1 gular beleza. As almas se 
foi se tornando cada. vez mai.Gr voltam para Cristo e Lhe ofer· 
à m~dida que observavam a. ta-m o . óbolo da caridade para 
manifesta. ~ª'1.e dM..~~lk llil,l'essar a realização daqui-
~. ~.~~~ ~~ - ' 

Os Revmos. Padres Sacra
mentinos acabam de fazer pu
blicar uma nova edii:-ão do Ma. 
nual dos Adoradores do San
tíssimo Sacramento, excelen
te livro de piedade em que en
contrarão os fiéis um devocio
nário completo, alem das o.ra
ções e dos canticos apropria
dos para a visita ao San-tís
simo. 

Nessas páginas reflete-se o 
espfrito do Bemaventurado Ju. 
lião Eim.ard, o grande apóstolo 
do Santíssimo Sacramento, que 
tem nos sacerdotes sa<)ramen
tinos de São Paulo fiéis e ze
losos filhos, que muito têm feito 
para intensificar a Adoração ao 
Santíssimo Sacramento. Esta 
~-- .é.maãa ™ CQll.Uj,~ 

buição para o afervorament,o 
das almas que se consagram à 
Ad-Oração de Jesus Hóstia e pa
ra que a piedade destas almas 
seja uma piedade esclarecida 
pelas verdades doutriná.rias e 
pelos exemplos da vida de Nos
so Senhor, que inspiram conti
n1;1amente as erações a.í inseri
das. 

Viv'amente recomendada pelo 
Exmo. e &vmo. Sr. Arcebispo 
Metropolitano, a nova edição 
do Manual· dos Adorad:ores hâ 
de certamente .receber a ac0-
lhida que merece. Os exempla
res desta obra se acham à ven
da na Sacristia da Igreja de 
Santa Ifigênia e na Livraria: 
Ca.mPQa ·.~ d.Q C~.)., 

nem abundante. ·· 
· Afirmendo que é grande a re- · 

oompema que No&so senhor dá 
àqueles que rezam pelos missio
nários, S. Excia. Revma. déclara 
que aquele que nã:o dlr.ige suas 
preces ao Senhor, dirige--a.s a ~ 
tanaz. 

A ta.Ede, na sessão da semaiaa 
Missionária, i»:esiàichl pelo Exmo. 
Revmo. Sr. Dom ' Joseph Bo-
nhomme, Vigário apostólico de 
Basutoland, estendeu-se larga
mente, provando que todo suces
so das obr.as ca:tólleas, depende 
da afeição e obediênela a s. S, 
o Papa, cujas diretri.zes deverãr 
ser seµipre recebkias com 1rre 
trita submissão, mesmo QWWI 

~.M .• !!~~ 



CRUZEIRO 
BRASIL 

DO 

Tosses, bronquite, asma e 
moléstias das vias respira
tórias, os Srs. Médicos re
ceitam o Xarope CRUZEI, 
RO DO BRASIL; não pro
tela a doença, combate o 
mal. Em todas as farmácias 
-e drogarias. - Lab, "VUG", 
caixa postal: 2175. 

O DESPOVOAMENTO OOS 
;-MPOS 

Atnda M pouoo tempo, ao 
comentar o auxilio cou.cedid'O 
pelo Governo Federal s. alguns 
descendentes de Qaxias, dizia· 

mos que, emboxa. tal eoooessã.ó 
fosse coisa em Si mesma mui
to louvavel, oontud-0 seria, mil 
vezes prefenvel que os d~en
tes do famoso soldado gosss-. 
sem de uma tal sttuaçâo, que 

nenhum auxilio fosse neeel>Sá· 
~ rio. .A~s!.nalamos; .. ellµt07 e la

mentamos., a iustabil4da-de . que 
tem caracterizado á; evolução 
social e ·hlstódea do Brasil, de 
maneira que a nossa experien
cia como povo, já muitas vezes 
secular, -não criou nenhum va
lor definitiv:Q, a níio s01· alguns 

o'bj~s. que se acham :nos mu-

ueus. Assim, continuamos a ser 
um povo desarraigado, e silm. 
tradições vivas, como se a nos-
1:ia fundação datasse de ontem; 
pois tudo o que 1llIUI. geração · 
conseguiu realizar é dispersa
d'o em pouco tempo, e a nova 
geração sempre tem de come
!,;ar tudo de novo. E., por isso,. 
a fórmula da cultura e da ci
vilização brasileira tem sido 
esta: ·Ul;ll perpétuo recomeçar, 
e todo o nosso progresso v-eiu 

-.. de fora, como por osmose. 

Agora, alarma-se a impret1$a 
c_Qm o despovoamento das ro
~\as, .no interior de São Paulo. 
Os· mais recentes dados -do úl
timo ~ecenseamento, que já. fo. 

ram. publicados, prcwam, inex
cnsavelmente que as nossas· 
populações estão abandonando, 
em massa, as zonas rurais pau
listas e dirigem-se :ou para as 
cidades, ou para o Nor.te do 
Paraná. Várias são as causais 
e.pontadas eomo respoasaveis 
pelo funesto fenomeno, algu

mas verdadei-ri,s, outras mera
mente hipotéticais. Emtre as 

pnmeiras, alinh.we em prúnei-

:ra plane, inoontesta~'elmente, 
a desigu.aldade de tratamento 
das populaçé5?s ru.rais e urba
nas, por parte dos poderes pú
blicos, que só distribuem 111, 

vantagens a estas últimas, dei
xando exclusivamente os onus 
às prlmeiras. E, assim, l)T8:S9IL· 

ma.moa ~o paradoxo de, num 
tiafs cuja vida r-a:pousa ns. agri
cultura, ser a agrieultum o · 
:Pior negócio possível. :Por isso, 
as populacões abandonam as 
~as rurais, onde não há hi· 

~ieae., nem escolas, nsm ~ 
da~ que pr-estem, e onde o qa-e 
:produzem é implaea'i'elm.eme 

sugado pelos impostas, peloo 
trans,POrtes, pelos intermediá
rios e pela agiotagem, de tal 

ro.rma que elas àe vêem conde
nadas a uma perpétua misera
bilidade...,... afim d~ procnnµ,em 
as eiàad~, QD.d~ se lhes abn.em 
melhores perspectivas; ou. en
tão, o Norte d'o Paraná, onde 
a mil'agem de uma a.lmnda.ncia 
ltt.lm llm.ites lhes dá .a esperan
ça de Q1M, d~ois de tartas as 
r.1?t-eridaa sanguesugas, ainda 
lhes sobre. o suficiente pal'/;1 
~ver muna. abastança mzoavel. 

Jllla cattsa, porem, não é a 
áala pioflmda, embora seja 

A doutrina de Nosso Senhor Jesus 
Cristo es~ cheia de v.erdades <).()<!l.'f!il• 
temente anttiQ9nlc<).s, que, eritre~n~ 
to, examinadas com atenção., longe 
de recipl.'OCame.nte -a.e de.sme.nJlrem, 
reclprocaménté se éompíetàm for

mando uma harmonia verdadeira
mente maravilhosa. ~ este o cas~, 
por exemplo, da aparente contradi
ção entre a justiça e a bem d ade· d i
vinas. Deus é 110 mesmo tempo infi
nitamentê ·justo e infinitamente mi
sericordioso. Sempre que, pa-ra com
preehdern.ws bem 'uma de.atas perfei
ções fecharmos os olhos ã o.Útra, te
remos -caído em grave erro. N,osso 
Senhor Jesus Cristo deu, e~ su·~· ~i
da terrena, admiraveis provas de Sua 
d~ura e de Sua 11everldade .. Nio pre
tendamos "corrigir" a pel"&Onàl Idade 
de Nos~ ~enhor sei;Jundo a ~9uene~ 
de nossas vl$tas, e fechar os· oll;los à 
suavidade para. melhor . nos. ·ediffoar. 
mos com a justiça do Saivador; ou 
pel,o contrário fazermos abstração cie 
Sua Justiça pará methor compreen
dermos. Suá infinita compaixio. pa.rn 
com os pe~dore$. :Nóá110. Senhor· ·sé 
mostrou perfeito .e adoravel, tantó 
quandó aooihia éom per.dão 'inefavel
mente doce M1atrh~ Madalen@,. quanto 
quando castigavti com lln~u;1gem vio
lenta os farJse,us • . "!~c:i a·rran.guemos 
do Santo ·Evangelho qualquer destas 
pili.ginas. Saibamos compr11ender e 
adorar as i>erf.eiçõe~ cÍe )foss~. se
nhor como elas se revelam em 11rn e 
outro eplsódiQ. ·. E · compreendamos 
enfim que· a imitação de· Nó.si.o s~-~ 
nhor Jesus Cristo pór nós. só . será 
perfeita nó dia em que soub,ermos, 
não apenas perd~ar, coniwlar e ttf~. 
gar, mas ainda no dia em que. sou
bermos ffagelar, denunciar e fulmi• 
nar cómo Nossc:, Senh~; · · -

Hã muitos católiCC?~ que consl· 
deram os episódios do 'Evangelho em 
que aparece o santo túro.r do· Messias 
contra a ignomínia e a perfídia dos 
fariseus com~ ~i~s in4f((Pla~ ·de -lmk: 
t~gã~. ~ ao me~ o ~~ ·s~ ~pr~ll· ' 

· de ~o modo por q~ ~I~ çonal(:l~~m 
· o ai;tostolado, Fal-am. sempre em do
çura, e 'procuram 'sempre im'1tiir eása 
vfrtude de . Nosao Senhor. que Déus 
os a·~enç~ pc;ir"1,to~. Ma~ ec:irqúe -não 
procuram eles imitar aii outras vir
tudes . de N~sso -~enhor?. ' .· . . 

Muito frequentemente, quando 
se ·propõe, em ~atérla de apostÓlacÍo, 
um ato. de en~rgiá qualquer, á res
posta invariavef é que é preciso pro
ceder com muita brandura "afim de 
não afa$tar ainda· mais· os transvia
dos".· . PoC:feraae:~ sust1mi11r. q~. ~s 
atos de energia têm sempre o inva
riavel efeito de "afastar ainda mais 
os transviados"? Pócíér-se:la. susten
tar que. Nosso Senhor, qí.Íando dlri, 
glu àós fariseus suas invectivas can
dentes, fê,lo com a lntençíio ~ "afas
tar ainda mài~ aquele~ transvia~li-'? 
Ou porventura ae deveria ,t1por ciue Nosso Senhor não . sabia; ÓU . não Íe 
to "catastr6flco" que · suas · patàvras 
causariam aos fariseus? Quem ousa
ria admitir tal. blasfêmla 'éontr.a a 
Sabedoria Incarnada, que fio! Nosso 
Senhor? 

Deus nos livre de preconlsar o 
uso da e11erg.la e dos · processos ·vio
lentos como único remédlÍ> pára as 
almas. Deµs nos llv.re tambem, en
tretanto, de proscrever estes remé
dios heróicos de nossos proce$SOS de 
apostoiadO:. Há circ-.,instanclas· em 'qúé 
se élevé . ser suave e oircúnatanclas 
em que se· deve· ser ·s11ntamente vio-
1.ent!?. ~r- 1i11~v! qt1{1tido as circuns
tancias exigem violência, ou ser vlo
leat.o qu•néié 'ª cfrcun,~ncias éid
gem auavldà~ hi nl~tC? ~~m,pre um 
~~~~ . "' . 

Toda esta ordem de Idéias unl
la~ral, que vimos . deriu'nclandó, de
oone de um~ conskl-o~gil? ~,m 

unilateral das Parãbolas. Há muita 
Qeate que f.u: da par~bola da ovelha 
pe~ida la! úmca tio Evangelho. Ora, 
hã nisto um ef"r,o gravíssimo que não 
queremos deixar de denunciM. 

N,osso Senhor não nos fala so
mente em ovelhas p.erdidas, que o 
Pastor vai buscar pacientemente, no 
fundo dos abismos, ensanguentadas 
pelos espinhos em que lamentavel
mente se feriram. Nosso Senhor nos 
fala tambem em lobos rapaces, que 
circundam constantemente o reail, 
à espreita de uma ,ocasião pz;ra nele 
se introd~1zirem desfarçados com pc,. 
les de ovelhas. Ora, se é admiravel o 
Pastor que sabe carregar a,os ombros 
corn ternura a ovelha perdida; que 
dizer-se do Pastor que abandona suas 
ovelhas fiéis ·para ir· buscar ao longe 
um k>bo desfarç,adi, em ovelha, que 
toma o iobo aos ombro,: amorosamer,. 

Plinio OORRtA DE OLIVEmA . . . 

Não tratemos os lo~os 
c:~nm · ovelnas ~erniias 

* MIM w 

te, abre ele próprio as portas du 
redil, e com suas mãos pastorais co
loca entre as .:ivelhas o lobo voraz? 

Qu;into católico, entretanto, se 
de$se aplicação efetiva aos princí
pios de . apostolado unilaterais que 
profes.s~, agiria exatamente ::.ssiml 

Para que se compreenda melhor 
que a imiÚ1ç~o perfeita de Nosso se: 
nhor não consiste apenas ·na doçura 
e na suavidade, mas ainda "na ener
gia,· citaremos· alguns episódios ou 
algumas frases de certos Sa-ntos. O 
Santo é aquele que a Igreja declarou, 
com autoridade infalivel, ser um imi
tador perfeito de Nosso Senhor. Co
mó imitaram ,os Santos a Nosso Se
nhor.? Vejamos. 

Santo Inácio de Antioquia, már
tir do século' segundo, ·escreveu vâ
rias cartas a diversas Igrejas, antes 
de ser martirizado. Nestas cartas, 
.ocorrem sôbre os herejes expressões 
como estas: "bestas ferozes: (EPH, 
7), lob<ls rapaces ( Phi 1. 2, 2); cães 
dani.tdos · que atacam traiçoeiramente 
( Eph. 7); bestas· com rosto de ho
mens (Smyrn. 4, 1) hervas do diabo 
(E.ph, 10, 1); plantas parasitas que 
<l Pai nã.o plantou (Trai, 11); plan
tas destinadas ao fogo eterno ( Eph. 

·' 16, 2)". 

Este modo de tratar aos herejes, 
como se vê, segu.ia de perto os exem
plos de. São João Batistà que aos es
cribas e fariseus chamava de "raça 
de víb:iras'', o de Nosso Senhor Jesus 
c·rlsto ·que aos mesmos apelida'va de 
"hipócritas" e "sep(tlcros caiados". 

Assim tambem procederam os 
apóstolos. Refere Santo lrineu, már
tir do século segundo. e discípulo de 
.São Policarpo, ,o qual por· sua vez 
fora discípulo de São João Evange. 
lista, que c'ert.:i vez indo o apóstolo 
aós · banhos, retirou-se sem se lavar 
pois aí vira Corint:l, hereje que ne
g~yi · a d,iyindade de Jesus Cristo, 
com .receio, dizia, que o prédio viesse 
ain1lxo~ · pl:)11! nele ·se encontrava Co- · 
rinto, Inimigo da verdade, O mesmo 
São' Policarpo, encontrando-se um 
dla com · Marcião, hereje docetista, 
e perguntando-lhe este si o conhe
cesse, respondeu o santo: "Sem dú· 

'São "F:aiíio, 28 de Sé'Mrtliri>-:aé m1 · 
' . . 

vida, és o primogênito de 8ai:anaz", 
Aiiás, nisto se seguiam .o çç.n. 

selh.o d.e São Paulo: "Ao hereje, de-, 
pois de uma e duae edvertêriolae, 
evita, pois que jã é perv~rso e con• 
dena,se por si mesmo (Tit. 3, 10), 

O mesmo São Pol.lcarpo si ca, 
sualmente se encontrasse c.om here• 
jes, tapava os ouvidos e exclamava: 
"Deus de bondade, porque me con• 
servaste na terra afim de que eu 
1!:uportasse tais cousas?" E ft.1gia· Ime
diatamente para evitar neme.lhante 
companhia.- · 

No século IV narra Santo Ata-
násio que Santo António e1·emibt 

chamava ;i,os discur·sos dos hereje::: 
venenos piores do que o das ser
pentei,, 

E, em geral este é o modo corn,1 
o,: Santof: Padres tratavam os hr,1·e· 
jes, como se pode ver de 1,m artig-0 
publicad,:> na Clviltá Catolica, perió· 
dico fundado por S. S. Pio IX, e 
confiado aos Padres- Jesuitas de Ro· 
ma. Nesse artigo (litam-se vários 
exemplos· que transcreverei: 

.Santo Tomaz de Aquino, que 
apresentado às vezes com.o invaria
velmente pacífico para com seus ini
migos, numa das suas primeiras po-
lêmicas com Guilherme de Santo 

Amor, que ainda não estava conde
rtado pela Igreja, assim o trato: <i 
aos seue sequazes: 11 inirnigort de 
Deus, ministros ct.:) diabo, 111emlnos 
do anticristo, in.imigos dii salvação 
do género hútnano, difamadores, se· 
meacfores de blasfemias, réprobos, 
perversos, ignorantes, iguais a Fa
raó, peores que Jovinian,:, e \/igilan
cio (herejes que negavam a Virgin
dade de Nossa Senhora)". São Boa
ventura a um seu contemporaneo Ge
·,·aldo chamava: protervo, caluniador, 
louco, envenenador, · igt,,:>rante, ern
busteiro, mafvado, insensato, perfido. 

O melifluo São Bernardo, a ~es
peito de Arnaldo de Brescia, que le· 
vantou cii;ma contra .o clern e os 
oens eclesi-ásticos di;.se.: "desordena, 
cio, vagabundo, impoe.tor, vaso de 
. ,gnominia, escorpião vom1tat10 eh· 

·sreseia, visto com ho'"rr,;:,r· em Roma, 
com ábominação na Àiemanha, ·des· 
denhado pelo ·Romano Pontifice, lou· 
vado pelo diabo, obrador de iniquida
des, dev.orador do povo, boca cheia 
de maldição, semeatjor de discordias, 
fabricador de cismes, lobo feroz". 

Mais antigamente, São Gregório 
Magno, repreendendo a João, ·Bispo 
de Constantinopla, lança-lhe em· r.os
to seu profano e nefando orgulho, 
sua soberba de Lucifer, suas pala
vras necias, sua vaidade, a escassez 
de sua 'inteligência. 

Nem de outra maneira falaram 
os Sa'ntos Fulgêncio, Próspero, Jeró· 
nimo, Siricio Papa, João Vrísostomeo, 
Ambrósio, Gregório Nazianzeno, Ba
sílio, Hilário, Atanásio, Alexandre, 
Bispo de Alexanc.lJ•ia, os santos mar. 
tires Cornélio e Cipriano, Atenago
ras, lreneu, Policarp:i, inácio Mártir·, 
Clemente, todos os Padres enfim da 
Igreja que se distinguir:.m por sua 
heróica virtude,· 

Si se quiser saber• qm1i1; as }1or
mas que dão os Dolltores e ·reologos 
da Igreja pa1·a ;rn polêmicas com oi; 
herejes tela-se ·,:.i qlle tra:z 'São Fran· 
cisco de Sales, o .suave São' Francis, 
co de Sales, ·na Filotea, cap. XX da 
parte 11: "Os inimi"10S declarados de 
Deus e da Igreja devem ser difan,a
dos tanto quanto se possa (desde que 
não se falte ã verdade), sendo obra 
de caridade gritar: Eis o kibo!, quan.· 
do está entre o rebanho, 'ou em qual, 
quer lugar onde seja encontrado." • 

·Até aquf citações do arti~o da 
Civiltá Cattol~, vol. 1, ser, V pag, 
27}. ' 

Se o t.EGIONARIO pub-licasse 
contra os m:Jdernos lnlml.gos da lgre. 
Ja apenas a m~tade ·do que ficou dito, 
que protesti:is entretanto teria de ou-
vir!! · 
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Rogámos aos nossos assinan
tes comuriiparení a mudança 
de seus eiúi.e.reços para a- Cai
xa P.c>stal, 2849, ·· ~ 

ANONCIOS 

Per:ah'l tabeia sem compromt~ài, 

Não publicamos colabõraç§ó 

de pessoas extranhas 1H1 nosw 
q1.1adro de redatores, 

o LEGiONÃRto tem o md, 
ximo prazer Pm rel'eber visitas 
às instalações dê°' sua redaçã~ 
e oficina, inas pede que não 
sejam as mesmas feitas nas 
2as.; 3a.s., e 4as. feil'as, por exi, 
gências do serviço. 

_CONTI•, 

NUAÇAO 

DA 1.• 

fAGINA 

•• 
quista,i, P- riu.o ,,e cstab:eleqá· 
uma ordem internacional em 
franco contraste com seu louco 
orgulho nacionalista? Parece 
que não, 

l,J, p01· isto mesmó, soroog 
de opinião -que uma intervfili• 
i;f,o da ·sant:1-~ no atuai ootr, · 
f'lito só será· desejada por to. 
do~ 0:1 governantes· em uma 
h ip0tese: ,w .os povos, cansa. 
dos de lutar, ameaçarem a es
tabilidade de detem1Inadoo· go• 
vernos, e a paz passe a ser 
para eles o único meio de ev1;: 
tar a revolução. Do contrário, 
não teremos paz. Ou, pelo .me. 
nos, não· Leremos aqwill!, "paz, 
frut-0 da justiça", que é a úni
ca paz que o Vaticano dcE!Seia 
promover entre · os povos. 

Pod,erá, é certo, haver cer. 
tos esfoJ'Ços pà,ra le.var - o Va• 
ticano a .,apadrinhar álgum no, 
\'O ,, Municb ", Mas quem :·coahe, 
ce o que é ó Vaticano pode 
fazer juizo sobre. a 1uviabili•: 
dade cli:lsi.a tentatt_v~ evemtual. 

CA'TÓLIC 
•• 

Continua a se alastl'At' pot 
toda a Elttropa a onda de des. 
ooutentamento contra a O:<!U9il•, 
çãu nazista. Ev-1dent6tlle~ oa': 
órgãos totalítbioa ~-oJltiJJ.us:m ·. 
a, insinuar que ea tmtll da %X1a< 
nobraií comi.uustrui. '.Mas iato a: f ,, e As ·A C A. S.T_R O n.fuguem deve calllfflir 11utl,1t'0> 

l . sa. qu~ndo a l)l'OOOP,* ~ 
zi~a .Já té:v-a a àwi~ ~ atw. 

Oficirya 

Rua 15 de Novembro N. 26 
(Esquina da RQ! AnçhieH1) 

P r Q_P r) a 

úriJcos contéssfôn~rios dos àfa~aos,-
1relógios " E L E C T R A " 

: fila,t' Q.la ~ p~,:j.~ ~ Di- t 
. COP1-\l.J1isi:a. Tui!ó- W¾ÍUÍio, · ~. 
·. ~il· as n:piIDng ê- Dér ~ 
,:at,tti~a,oe~·msl{D
·' nã~,o:J.uruiúts ~··~ •a. 

1._ ____________ .,_,,,...,.....,,,.,.,,,,,...,..,,,,,..,..,........,.-.,..,...,-;.-,,..,....-:-,--,.,. . é - ------'!""".'-...,,,,....,_..,;_.,. __ ,-,-, . ...,,-, ..... -----......i d.à . à{t.'.llWWI~ um· -- _· ~·lmbo . ºº~ ·Dlâffl. tm. ~ .•. 

mento dos eampos é ~nd~ e 114ade, · Meli~tllente favorecida 
sempre aqu• !;i;ts~b1li.da~ da pelªs 119~@ª1'! . in1:1tituiçõea .~ pe
evolução b:rasileú.'a, qu~, já pçr ~()f:l n()f:lf:lOf:l C9stumes privadoa 
mais de um11. vez, te.tll produ~- , ~übliçof:l, c,1ue im~de a f<>r
do, ~pós o bril,b.o _fu~ ~ tlllgil• magª9 4?;n~;ril nós desta slmbio
rante da çiv~ção, a dec~pj., 1:10 h1m;g.oll19ª8 e esuey.el entre 

usute-8<4 dm~ · 
Na· r~uuidll,4-. 6 - , ffill?. 

00 ~ fÍJU:I t11f:pü IJ.8lj 
~emsm. sotl ~ iW~ ~ 
Httrr~ a<m1 ~ ~ S1l ~ 

.. LEG .. J.01~1.,A_RI, o,. llilffi'I. E ~ explle,µ,. ~-1'~ 
. , !ez-att:~ ~V'~~ IIS!!' 8~~~ 

• Nf'lello im>ecllato dela, O tude do deserto em regiões 1n- o homem e o meio, qu~ ca~te-
• IL-~ AA-~ .. ~~~,...-~.ma· u ~if&a~ 

ções. l!J é esta !nstah1lh1atle 
que vem truncando a nw1ra 
l'Üstória, impedindo a sua cmt· 
tl-naidade Vital, e fazendo G~ 
q:ae à' maioria do PQ:VO Ítru~i· 
J;t-$0 V-iv:a em sua própria. pa
trla não CQ.lnO <iO~i. ~·~ 
Juíillll!iu. 

.iliivffihii &!o!o& &pelar pua ~ Hil~. º* P·4T01iUUU· o ~~ . 



Como celebravam a 
P6scoa na Po16nia livre 

Cerimônias caract-er.fsticas e traffidonais 

'1t3. ~ de a.moo da ín
lt;~ à8 Bit!~ a· Páécoa era 

~~(!.à com· gr~de . pompa 
h<1,vendo, ao lado das w.!ení
dades .. comun.s a. todo novo 
eat<ílico; ôeiimtm.f:as e festas ~d.J#[\'!_laJ~ •. -·· .... 

em a<iorac!o a J.esn-s Sacra
menta.do. -

Sexta-te..l:ra e dia de luro: 
não se ouve no ca;mpo nem 
mesmo os cantos costumeiros 
dos trabalhadores. A .. exnec
tat!va, da Resst1-Í-rel.ção dÔmi= todo o. Sábado sa.nto. No 
Domingo pcyram a alegria nr-e
domina. e e.e · inicia d~é" o 
amanhecer com uma procis-

:t;EGIONARIO 

JOIAS UlijmijS noviáade·s em JOA~HARIAS MODERNAS' 
de· ouro~ rubis e brilhantes 

GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRESENTES 
Distribni4~es dos Rel~ios Mundiais Q M g _{? A . ~ ,0 M q G A - T I S S O T 

Casa Bento -Loeb 
RUA 15, DE NOVEMBRO N.,;_331 - -· ··, .~ .. - --···. .. . . . . .A p.emténam (ll!a?:esma! ê1"'a, 

~~~ ob~ervà4ã" pelos 
\li!l~cos. 0.s divertilll~tos 
lll'am totalmente banidos e 
lubmetidos .. por 1l:lD. amiuda
ni~o .de. práticas. religiosas. 

são geral pelos campos. j '-. 
A:pós a Missa de Ressurrei- ----------------~------------.-. ~----------~------·--=------------..;;... _____ _ 

<,-ão reuniam-se as familias na 1 
cozinha onde ae preparavam 
os alimentos especiais · desse . 

À piedade popular se desen
'Volvia atrn, V€Z de canticos 
chamados "la.me11f:slçôes" nas 
quais se meditava a paixão do 
Redentor. 

dia. . Governo 
I 

.,. _ OtT ~··'Mi~tl,1_711~ 

, Estas edições serão quanto 
:possivel difundidas a-fim-de ob. 
ter-se uma coo/denação de to
das as forças militantes da 
Igreja. 

Ao se aproximar da Sema
na Santa as "lamentações" 
a~ s.us:pen<iiam no Domingo 
de Ramos, em que cerimôniai-; 
0.!eg,res recordavam a entrada 
do ·senhor em JerusaJf,m. 

Na quint.a.-f-efra. Santa, os 
ftêis :percorriam as Igrejas; 

Preparava-se um prato em! 
forma de cone muito alto, de! 
côr dourada :pela · quantidade j 
de ovos e que se dispõem em 
fio:; fi11fssirnos: o "senkacz ,; 
é outro prato de uso difundido. 

lgua.l!nente no preparo rle 
carnes. rl;_is qnais se viram rJl'i

vados dura.ute os 40 dias, · es
meram-se os camponeses. 

Arquidiocesano 
5 - O Secretariado de Cine

ma e- !prensa fundará nos di
ferentes centros locais comités 
de ação "Pro_ Deo" que reu
nam especialistas em cinema, 
teatro, rádio, imprensa e pro
paganda. 

Estes comités deverão, tan
to quànt-o :11ossivel, coordenar a 
ação no domfnio precipitado de 
todas as organizaçõ.es existen-

Essas festas ;;ão abe1H;oadas 
Malas? Pastas? ,J,. pelo p.iroco e seus coadjuto- DIA 21 - Domingo. 

Cintos e carteiras 
O melhor sorti• 
rnento de Sã(} 
Paulo, Ofíei11;.i 

re~. qnc 11erconem · casa por 
ca.sa dar; vilas. · 

O i;acerdote abentoa. segan
do rito1; antigos. utilizando-se 
de um aspersório feito em 

As 8 ho.ras, em Itú, S. E'xcla. 
Revma .. o Sr. Arcebispo cele
brou a Sant.a lllíssa par{!, . os 
peregrinos do Apostolado da 

dlênclas em Palácio e prei;ldiil'l Pa~Io reconhece como aplica
a assembléia mensal -da Liga veis· nesta· :·Arquidiocese os 
das Senhoras- C~tõlicas. . itens 1, 2; 3 ·e· 4· do- Protocolo 

· · · · da Àção "Pro Deo ;; do· Rio de 
DIA 25 - Quinta-feira.. Janeiro, aprovado por· S. 

Emcia. o Sr: Cardeal D. Se. 
bastião Leme, aos ·s . de Agos
to de-1941 (anexo I), como. fun. 
damento técnico destinado a 
fornecer matéria para . ·a irµ
Í>J,ensa e propagandá. . . 

tes.· ·· · · ·· 

o'i ' .. Éitf!)ecÍaÍistas ··dirigentes 
serão· escolhidos de preferên
cia entre pessoas adultas. Pa
ra a propaganda podar-se-á 
âpelar tambem para a mocida,
de, quer masculina quer femi• 

di conse1·tos junco. 
CASA 

MASCIGRANDE 
Aqu·eJes que residem mnitu 

longe vêm à Igreja, com sua 
família, empregados e até ani. 
mais de criação, recebendo a 
bc·ll<;;iu do sacerdote. 

Oração. .Às 15 ho1;as, S. Exc:a.

1 

S. Excia. Revma. · concedeµ 
Rev1u;i,. encerrou a . procissão audiências públicas na Cúria 
triunfal do Sagrado Coração 

I 
Metro:politana. nina: · ·· · · 

Av. São João, 323 
FONE 4-2587 

Fone 4-2587 

de Jesus pregando ao jOVo e 
ofertando o coração de :prata DIA 26 - Sexta-feira. 
que os vários centros do Apos- S. Excia. Revma. presidiu a 
tolado da Oração doavam ao várías reuniões de ·comiss°Ííes 

Em ccnsequência 
6 - Uma Comissão Central 

de pro:paganda "Pro Deo" será 
constituída de oradores e pro
pagandistas qu~ _possam visi
tar os centros locaís, não sõ 
para movimentar a opinião pú. 
blica, mas tampem :pa.ra 'a for• 
niação de comités locais. · 

1 

-----------

J 

---11 I Santuário do Bom Jesus, em dt> Congresso Eucarístico Na-
comemoração do 70. 0 aniven,á- cional; · · ···· · · · · · 
rio da fundação do Apostolado. 

DIA 27 Sábaq,:,,. 
DIA 22 -e- Segunda-feira O Exmo. e Revl}lo. ~r. .Ar

cebispq e-01we!leq vária,s · ii:µdi, 
8. Excia. Revma. presidiu a ências em Palácio ·e pr-esiniu 

II .,,,.,.. A Diretoria da Assoela
ção· de Jornalistas Çatólicos 
(Ã.J.C.) assum·e·o nome e as 
funções da comissão "Pro 
Deo" da Arquidiocese de São 
paÚio é passa a ocupar-se, 
a,lelll do cinema e imprl'lllsa, 
tambem do rádio e p.rópagan
á:íi:;· de ·ac:ôrdo co!ll o ·-iteni 5 do 
supracitado prot{)colo;' 

(20,.-!J-::-,-1941) 

A. CASA ONDE TUDO t MAIS BARATO 1 

reuniào do Rcnno. Clero :;e- , a reunião 4a Comisr;~o 4~ r.)~, 
1 cular e regular do Decanato genheiros que estuda a plan-
1 de . Nossa ~enhor_a _ da CanJe-1 ta. dll, IlOVll, Bl!,siÍicÍ!,· 4!=). Np~~~ 
1 hi,na de !tu e v1s1tou as co- Senhora Ap.i.reci4a,. 

Er;t!i J;)ir~torill, oj:n'igii-E;e de 
início: · ·· 

Vigário Cooperador, d'c! _I.l!Y,, 
róquia de Santo _ Inácio, a fa,. 
vor do . Revrno. Pe: José AJ.. 
ves Ba,i:reira. · 

COM SUA GRANJ?E SECÇÃO DE 

BRINQUEDOS 
J munidades religiosas d as l Hoje, às 7 hora,ª, 11a C!!,p~l!:!, 
1 Re\'das. Irmãs Redentoristas, j do Palácio São L~iz, p- E;)!lp, 
j S. José, (Patrocínio e Sta. Ca- e Rewmo. Sr. ArcebisW 1'4etro, 

! :;a). Sã.o Carlos e Recolhimen- polita,110 conf~rirá a Sa,gra,~l!, 

éj.) f!- ~nt;'l!,r el)! r!:lla,ção gi, 
reta (IU por ilüef!lléqio de pes
soas escolhidas com os prin
cú,iáis. Ól;gãos .. de . publicidade {te ilão hii!o; ... , - . . .. 

Binação: a favor dos RR. 
PP.: Leão Muzzarelli, Abel 
M,:mdes Teles e .Au.reliano 
fiets. 

oferece preços especiais i 1 

to das 111ercês (Com•entinho). Ordelll do Diacona,to !lOS ~s, 
Luiz Quadra e Francisco Luiz 

1 DIA 23 - Terça-feira. de Almeida, · · ·· ·· · - -
b) enviar sugestões e in, 

formações . ao éentrn 1nterna-

Celebrar uma M lssa em Ort1,o 
tório · particular, a favor dos 
Revmos. Vigários · do Braz a 

BEBÉ 
inquebrave! - com voz - 37 cmts. • 19$500 

S. Excia. Revma. viajou pa
ra Pirapora m1de il:s 15 horas 
assistiu ao juramento ã ban

.. deira dos seminaristas que ti
! raram HUa caderneta de reser-
1 vistas do exército; à noite S. 

BEBÉ 
inquebravcl • com voz - 43 cmts .• 24$000 

BEBÉ 
inquebravcl - com voz - 55 cmts. - 29$500 Excia. Hcvma. regressou IJara 

a Capfütl. 

J. CQelho da Fonseca DIA 24 - Quarta-feira,, 
RUA DAS PALMElRÁS, 88 a 94 - Te!. 5-4070 , 

O 1'!.1,.rno. e Renno. Sr. Arce
brnpo conc~eu. inúmeras !lÚ-

·---- -- ·-- ···-. -

ESPÍRITO OU NIAfi'- ·· 1A· 4} 
Quando em 1!l21 um intelectual fran

cés enfechoµ em volume as eritxevista:,; que 
real!zara cóm os :princip;i,is mentores do 
espii-ltísmo em sua terra, os órgãos ofi• 
ciais. da· seita investiram contra,. êle, 
acúsando.,o de estar fazendo campanha par
tidárill,. Paul Heuzé eJltretauto continuou 
à cata de novo material de observ:H;ão nos 
fenómenos apresentados 1)0IOS diSCÍ]l\11(18 
de ·Karc!ec, e 110 11rcfácio de um segundu 
livro rGS})OMC à,s <1Cl!S3<J10,-; <fo,;ferida~; 
cqntr.,. as suas inten1:õcs, afirmando r{'10 

SC ·quisesse. abrir Cjiillpanha contra O e;;
piritiSITIO, teria bastacto transcrcvn Lre· 
cl:ios <los liv~·oi; doutrinais <:spiritas. Se 
havia campanh;i . .,,n s<ens <'llsilios ,·1·H •·n1 
oro! ela verdade-. ::-Íll('er[c SE'Ul!'[haJJ(ClllCll, 

f,e co110:sco. Com 11ni:1. lHc(JllEl!Ht vurürnlc 
do atitude. B; qqcrcmos J'oafinirnr uma. 
v·ez pa.r;1. scmprn. que "e Pstndamos o nspl
-ritismo objetiYamentc e :-;em partidaris
mos, não o deixamos de fazc.r sempre cl.o 
4.ugulo catól-ico, à luz do que em nome de 
Deus, nos ensimL a Santa Igreja. 

l\Ias continuemos ;i, ci;:aminar o qrtifi
cialismo da atitude ei;ph,ita no que ,;o 
:refere .ao perispfrito. Alem d.e N;ta · enti; 
da.de ser filosoficamente in-ulil, aJem de 
dificultar irremediavejmente a comp.rova. 
ç~o dos fatos (como há clarõ:es de rhlos na 
idéntificação espirita!)., existe aindà uma 
iinpossibfüd-ade intrinseca 11ara a coloca

. ção dêste "in'V'8llto" dentro da existência 
·. real . Na veràa.de, pensaram os seus des

cobrlifores que uma, substância destinada 
a u:nir o espfrito e a matéria, dev.eria ser 
àemi-material e semi-espiritual. Pará en-

. éurtar dist{l,ncfas, talvez. Poderiam en
'tr-e~nto os es:piritai; dizer-nos em que se 
res()i:Ve finalmente esta substância semi
esph'!túal . e semi-material? Lógico que 
nã~. Pr~meiro P?rcrue não nos dernm :ün-

tlà uina definiçâ-o dB espírito... embora 
em cada dez palavras enxútem està.:. 
Seguado :porque numa realidade e~isten, 
te, uing.uem podÚli concentrar dois 
opostos. Será, sim; Úma' rép1·ese11tação pÚ: 
ran1-ente fantástica da imaginação "que 'po
de mu-ito b€m "repres·entar" em conjun
to siwultãneo conceitos . ínoo-mpativeis. 
Comi>-foon-demos pBrfeitamente que its Mil 
C tmÍa llU-ti.e:,; IIOS falem <lo ('<'11Ül\ll'OS CIJ1l1 

;_1, m-n<:ide do co1·po flP ho11:1en1 fi os meni"
b1·os de q11adrúped·e. Comproe.ndcmos tam
bom que os rnd-es primitivos imaginass·ont 
cavalo~ ala.dos e n111lhcros peixes. Mas 
que hoje, ,-,"fmto que dir, profc;;sar uma re
ligiôo que ao mc:-srno t,i111110 é: u111a. filosufiB, 
veHlw. fHzer realidade ;, fantar;ia do peris
piri1<1. t p,:11'-o, pasnwr. 8erú. q111: o pcris
pírito consta. de <lua:; partes: rl. nwl.eri,1[ 
n a espiritual unidas em nm~ só }H!hs
lán-cü, '! Parece que não, pois iríamos lon
ge: um perispirilo 11ara unir a alma e o 
conio, outro, para unír as duas partes do 
p.1·imeiro perispfrito. Assim por dia11to. 
:r._; para grudar a composição do último pc. 
rispfrito? De qualquer maneira 'que se cn-

. tendam, é Jiquid-o, os conceitos· de espí
rito e matériii. se contradizem: a posição 
de uma falsifica a reaJi<lade do segundo. 
o que, em exatas medidas, caracteriza 
o conceito de espírito é a independência 
intrínseca da matéria. Ora bem, ,o que os 
-filósofos do es:pfritismo entendem por se
mi-material e semi-espiritual, depende ou 
não depende iatrinsecamente da matéria'! 
Porque se de~nckl, não é absolutamente 
e~pfrito, nem na existência nem nas su1s 
operações. Para, chegármos ã, uma con
clusão satisfatória, so·mos obrigados a 
abrir a cámpanha de ·que nos falava Paul 
Heuzê: examinaremos as palavras de Kar
dec da p1·6xillla vez ..• 

CóRIA METROPOLITANA 

AVISO N.0 2:>.2 -

ÇOIBINDO ABUSOS -,- RO,
MARIA AO SANT°liARIG DE 

N. S. APARECIDA PELA 
UNIÃO CATóLICÀ. 

BRASILEIRA 

ci0-na1 CIP. . 
UI - A Diretoria da A.J.c: 

constituirá uma Comissão Cen
tral de propaganda '' Pro Deo" 
para esta Arquidiocese, a qual 
ficará. incumbida de promover 
conferências·. e sermões a-fim. 
de favorecer o apostolado iei
go dentro das atrÍbuições da 
Ação "Pro Deo" e, nesta fase 

São Paulo. · 

Confessor extraortjinãrio, do 
Hospital São Luiz G:onzaga, de 
J11çanã, a fav'or do Revmo. Frei 
Angelo M. do Bom Conselho. 

Confessor ord.inário das Mar• 
celinas, a favor do, ·Revmo Pe. 
D. Paulo Ped.rosa. . 

; de prepa1:ação para o IV Con-
Cónfessor adjunto, das Reli

giosas de Nossa Senhora da 
Esp!3rança, a favor do Revmo. 
Dom Gabriel, O.S.B. 

De ordem do Exmo. e Rev'mo. gresso Eucarístico Nacional, 
Sr. Arcebispo MetropÕlitano, cooperar· especialmente na 11ro-
oomunico aó' Revmó. ·mero .. é paganda do· mesmo. . 
Fiéis em geral qu-e·à.-anunctádâ · . ·· . . . . . , ....... . 
Romaria ·ao 'Sa'niuárfQ-·dê'· N.á 
s.;;. ApareGi:dà ·Prrimo;íd"a- !>~la 
"Unirfo .. datóliêà . "ifrasÜefrài,. 
entidade ciesc"onheêid"a .. dEÍsta 
Cüria,. não tem ·a íieceasãria 
apróvaçã.Ó. das Autoridades 
Elclestifsticas · de§ti · · 4f~~~!§c 

Pleno uso de ordens, por um 
ano, a· favor do Rovmo. Pe. 
Âbfll Men.4es Teles .. 

pado •. 
Toda ron1arilit deve~ ter 

a aprovação, por . e$Crito, dit 
Cú1;ia Metropolitana e ser or
ganiza<la :por Sacerdote desig
n ado pela Autoi-iciade Arqui-
diocesana. · ' 

S. Paulo, 24 de 8etembro ele 
1941. _:_· (al. Cgo. Páufo 'Rqlim 
Loureiro, Chancelér ·ao ".Aiéê~ 
bispado. · 

Anexo 1 

PBGTOCGLO DISCU"Fl90 E 
;;eRo,vit?õ,. eóa s. EM~l8, 
o SR. CARDEAL LEME ~os 
' 6 DE AGÓSTG DÊ 1941, .. 

~ - ·· .... '· . . . . . 

Certificado de Tonsura, a fa. 
vor do Clerigo Guilherme Klei, 
ne; da Cong: do V. Divii10: 

Fabriq'-.leiro, das p~róqÚias 
ge São Roque, a favor· do 
~evmo. Pe. Lafaiete .Á,~vares. 

Procissão: a favor das Pa.
~óqui~s. de: Sá.~to .André, U:u.~ 
e Penha. - ,. ·· · 

25-9-1941 

1 = O Secr~tari11do d!t. 0ine
má da Ação. cai61foà Brasil~i~ 
i:à,· ampiÚi.rá. ó" ·âmbito dá.. ·sua 
áüviilade · a'.fim,cie ·· il.bianger os 
'vários problémas da . opinião 
pllblica ·através nito e6 dp ci
nema exclusivamente, m!ls 
tambem do · teatro, do rádÍÓ e Vigário: da Paróquia de Vt-
dÍÍ ·imprensa. · · la California, a favor· do Revmo. 
.. 2 ~ Será fun!laclo um servf: Pe .. Emílio Reoker. . . 

ço técnico· de infm-maçãQ sob Fabriqueiro: da. Paróquia do 
a denominação· d~ Gentro de Santo · Eduardo, · a favo1~ do 

1 CRISMAS DURANTE º 
DE ÕUTUêRO -

MltS Informações "Pro [)eo" (CIP). Revmo. Pe. Miguel Dure, :111.l.-
Este Centro que não se con, vatoriano. · 

f~l'.l~0 co~ a .'\.sito Católica Pleno uso ele ordens; po;r um 
nurantc o mes de Outubro m~s a. ela, ~e ag:e-,;a, é dfr:igi- a~o, · a fav()r- do Revmo: Frei 

;;erá administrado o Sárito sa'. do pe~<> §e~~tii.r1~o <lo Cine- Jüi;é lv!i:tri~ .ti~ciri!l; pai· trm. 
t · · ·· · · · · 'ma e Im_pre12sa. ta dias a fa~nr· ·d · R .. cramen o da Crism?,·n11-i:; se- .. .- - ., .. ,._.,. , ·•-v o eVI!MJ. 

guintes Igrejas Í\IaÚ-i~es: . · § -:-- Oi. dirigeu~s P:a Ação Pe. StanisloV'as Grigaliunas. 

Dia 5 - S. Januário e N.ª 
s.a de Sion (Vi!á -D. Pedrp). 

Ilia 12 - S. Bernardo 0-'pa: 
rada, Inglesa. · · · 

Dis1, 19 :- Guararemà e S~o 
P;J,ulo do Belen1.. 

Dii/, 26 :- Consqlaçiio. 
Mons. Ernesto -d~ Paula, Vi'. 
gário qeral, despacho!!: · 

REGULAMENTO DA AÇÃO 
"PRO DEO" 

O !:~tn~. e Revmo, Sr, ê,r._ 
cebispo Metr.:>politano de São 
Paulo, por provisão do diÍi 15 
de Setembro de 1941 apróv~Ú 
o seguinte · · · · 

Cittólica.. não .. a:ssÜm·em ·a· ·res: BinaçãÔ: a favor do. Rev.mo. 
pol'.lsabilida~e dos 'atós· do IJIP. Frei Ã!J.gelo Gioielli. . . 

3 -e-- O CIP Bra11ileir0; rece- Procis\)ão: a favor da Paró, 
bcrá docmnentaçã~ e noticias quià ae· N.à. s.a da Salete. · 
do Serviço Interni!.<!lo11a.l CIP, c·onfessor de · Religios~ Q 
e aceita,rá a. discipiina técnica favw do Revmo. Frei José Ma, 
dêsse. mesmo' 0elit.r0;. Interna- ria ·À_~dri_ ·n: .· . . .. 
éiona.1.. .• 

§ -, CJ s~cretariado de Cine- Confessor extraordinário: da 
ma e Imp.rensa. ci[l. Ação Ca.tó: C11sa de J esú~ Cru-Oificado, . a 
lica, fornec!;lrá as informações favor do Revmo. Pe. Miguel 

Dure . especializadas de 61nem!!,, tea-
Capela: a ·fa-ror da Casa de tro, rádio e imprensa, de in-

teresse nacipnal e julgará da Jes\lõ <h·uci!i~ad.o. 
p~ofttJ.nidaqe .de divulgar as Ausentar-se da ~rquh:li9ce!l~: 

_ estr~J:!ieiras DJJ, intflgra QU cQm nor vinte dias; a favor do 
as modificações 11e,,~·essárias. Revmo. Pe. A.Iicio R. !'l~ Mot1.; 

. 4 - Alem dá Agência de ppr doze diç1.s, a favor d.o 
Informações CIP s<trá encar.re- Revmo. Pe. Pascoal Berardo, 
~a<lo ·-~El fazer ed!~es ilustra- Ritus par,vulorum: a fav,)l' 
das de ·propaganda "Pro Deo" das Paróquias de Itaquaque-
~~~!!4a.p ~ll ctrc~~tã.Aci,a.s. ,...., . cetu.b~ ~ Vila. ;l?_0UU!ei&. · 

\ 



_,_ t;EGlON:AtilO 

Crianças que 
·:____ · choram muito A Santlsslma Virgem Medianeira de todas as gràÇ'IUJI · 

Da A.nfora rubra que é o seu Se a soberana- absoluta do 
:As cl'l:anças que choram muito sobretudo à-· noite, 

nervosas de sono inquieto, devem ser levadas ao médico 
porque estão doentes. Trata-se, muitas vezes, de irri
tação cerebral, que revela Sífilis hereditária. Clínicos 
especialistas e experimentados, nestes casos, costumam 
:Indicar como seguro auxiliar no tratamento -da Sífilis 

coração materno se derrama, paraiso terrestre contaminou 
gota a gota, o sangue que vi- toda sua geração na herança 
vifica o coração do Verbo Eter- da primeira mácula terrena 
no, feito Homem. Desde en- que veiculou, Maria Santíssi
tão lhe é devido o título de ma, isenta da culpa original, 
co-redentora do gênero huma- resgatando no Sangue de seu 
no. Por Ela, a Trindade San- Filho os pecados da humanlda.. 
tíssima realiza o mais profun- de, é O veículo de toda a graça 
do mistério de sua Onipotência <iue, da redenção do Cristo, 

germina na alma de todos os 
na união hipost-ática .das natu-
rezas humana e divina na pes- redimidos. Portanto, Ela é com 

l 
soa única do Cristo. t:azão ª dispensadora de todas 

. as graças; nenhuma desce de 
- Este . Deus, fonte primeira sua fonte infinita, o Coracãó 
~ toda a graça e todo o don1 de Deus,·. para chegar até -os 
perfeito, permanecendo no seio filhos do exílio, a não ser po.r 

que <'levol"\"erâ o sono tranquilo às crianças, combatendo 
o mal em sua verdadeira origem, 

infinito do Pai, . lança -na teua suas mãos. Estas· mãos que 
as ._primícias da redenção, e"Í!- pela vez primeira ·apresenta.
colhen<lo na descendência• de ram-se ao-Altíssimo o seu Unis 
Eva prevaricadora, o Taberná-\gênito revestido da pobreza hu-

N.0 41 EC i 
culo impoluto onde se vai hu- mana nas humilhões _ do pre
manar. É a eleição da Virgem sépio; que na oferenda do 

. Imaculada. Templo, entregaram às mãos 

Cooperatão ~os católicos na Obra ~a Propa~atão ~a fé 
como membros ~o Corpo místico ~e Cristo 

s , 
u ~ 

1 e a 

trémulas de Simeão, o Salva
dor esperado; que acalentaram 
o infante nas vicissitudes das 
jornadas longas para a terra 
dos fdolos e o embalaram à 
sombra das· tamareiras em 
flor; que trabalharam na roç.a 

: a túnica do divino adolesceu, 
: te, humilde carpinteiro na 
· tenda ensolarada de Nazaré; 
mãos tórtU1'adas de Mãe na 
mais atroz das ogonias, rece-

. Màrta permaneceu na terra,! leste enviado do Pai, baixastes à soluço no silêncio da noite? li:: a bendº 0 ·corpo inerte do Filho 
após a. Ascenção de Jesús, pa.ra terra para como Apóstolo pregar I humanidade que vos chama. E que os noSáos crimes crucifi
orar e imc!a.r-se junto da Euca• vossa doutrina. de salvação; ofe· quer seja nas margens do Gan· ca.ram; tambem por elas pas. 

sará através dos séculos a or-

pi 

mia. em favor do apostolado doo recestes vossa. vida para . alcançar ges ou nos pagodes da Chlna, em • 
Apóstolos. o fim da vossa pregação e abrir tonio das -fogueiras nas matas ou valhada das bençãos e das gra. 

ças purificadoras. 
Os cristãos que querem fazer a.s portas do céu aos homens de nas querenas flutuantes, aquele11. 

da Ellcaristia o centro de sua vi· boa vontade. Todavia, tantas são que a&im gemem não sabem· que Oh! nao é possível que· esta 
da., e que desejam cooperar na as almas dispersas em todo o ó a voss.a ausência que os faz ge. Mãe divina, na sublimidade 
difusão do reino de Deus na ter· universo que não querem Vos es· mer. É por êiles que vos suplica· ' deSt e amor e desta tortura in
:va, devem esforçar.se por imitar cutar; tantas outras que Vos moo, pois que sois o seu Senhor comparavel, não receba uma re
a Santa Virgem no seu amor abandonam· e Vos renegam! e o Pastor universal cujo olhar compensa condigna de sua Fa
apostólico. Essas almas com· ó Jesús, cujo coração trans· abrange o conjunto do rebanho. mflia Eterna, o Pai, o Filho e 
preendem, por certo, porque Ma-- borda de amor pela salva_ção' das Meu Deus somos batizados é o :)llsposo~ o Espfrito. Santo. 
na permaneceu na. terra sem Je· a1mas; vêM a tristeza. de nossos podemos me:gu1ha.r º nosso 0uui:r 
sús e de que maneira. viveu a sua corações ê ·expulsai de novo, Pa· nw; profundezas da eternidade. E 
vida eucarística. Segundo as .dis- ra o fundo dos abismos, o dem<r p céu como é, belo! como- será 
posições de Jesús· e conforme os ni-0 que engana os nossos irmãos. grande a nossa felicidade em abra
desejos de seu Pai, Maria devia Peixai pe~trar vossa luz nos . çarmos a noss,a, -Mãe do Céu, 
ampaxar os apóatolos nos seus espíritos en-voltos em trevas,. e . Rainha dos Anjos e dos santos, 
trabalhos a.postóllcos; 08 apósto- enchei-os de coragem para que que com tanta solicitude prepa
los tinham necessidade da a&ls· ê'les venham lançar-se em vossos rou o nosso lugar na familia di~ 
tência de sua Mãe, e sem a sua braços e aproveitar a graça da vinal Ver Jesús O Verbo de Deus 
intercessão junto de Jesús Euca- salvação! Tomai-oo pelas mãos e o Rei do Universo em toda a sid, 
ristia, seus esforços na. difusão conduzi-os ao vosso aprisco, vossa Majestade divina, rodeado de 
da boa nova não teriam alcança.· Igreja que vos é tão cara! inumeráveis eleitos que consti
do resultado nenhum. Não era Cristo Redentor, que imperais tuem a sua família! Com Jesús 

lá. do alto do Corcovado, esten- e em Jesús entraremos na SSma. 
· possível dispensar o concurso de dei vossas mãos divinas sôbre os Trindade e sentir-nos-emos no 
orações e súplicas de Maria para católicos do nosso Brasil e êles nosso verdadeiro lugar, como fi-
e.trair a.s bençãos divinas sôbre · se devotarão com santo entusias- lhos queridos que somos dessa 

. os labores apostó'licos. , · mo em vos fazer Rei de todo_ o Família Divina. E o amor recí-
Maria compreendeu bem sua 

m:Lssão. Consemiu plenamente 
cem permaneéer na · terra todo o 
• tempo que a glória de Deus e o 
-bem dos homens assim o exigis
; sem. E nós, cri':;tãos, em união 
com Maria, Rainha dos Apósto
:Jos e com o seu Cristo que se 
· ofereceu por todos os homens, 
: adora.remos e suplicaremos insis
tentemente o nosso Pai do céu, 
em favor dos nossos irmãos, os 
inf"réis, para que sôbre êles des
çam as bênçãos divinas e para 
que se estenda o reino de Deus 
sóbre toda .a terra. 

O coração do divino Pai não 
resistirá, por muito tempo, à in
tlnência. penetrante de centenas 
da orações, .tendo à sua frente as 
orações de Jestís Cristo e da San-
t.(&sirna VL-rge.m, 

ó Nossa. Sen_l>o!'a, da Apa,ree!
cm, Rainha do Brasil, cujo Cora
ção I:!r>.a.culado é tão cheio d.e 
m1.seri..córdi2. e d.e compaixão ma
terna.:!, nós, vossos súdtt.os, cris
tií.os brasileiros, suplicamos a vos
sa piedade para a profunda mi-
5eria. espiritual em que jazem os 
_ pobres pagãos, não só do· nosso 
Brasil como de outras terras de 
missões. 

lembrai-vOS-.,que ·as almas des
a infiéis são obra. das moos do 
VO&'!O divino Filho, que elas fo
ram creadas a sua imagem e res
gatadas pelo seu preclosfssimo 
88Ilgu0. 

Não permitais, ó Mãe de M1-
oor1córdia, que essa$ infelizes 
m-eaturas, que como nós são vos-
1JOS filhos, continuem a cair no 
Interno a.pesar dos méritos de Je-
811s Cristo e d.a crudelisslma mor
te que por êles sofreu na cruz. 
Que êles cheguem, ó boa Mãe, ao 
eonhecimento da nossa santa re-

universo. procp que vai do Pai ao Filho é 
ó meu Senhor Jesús Cristo, on- o Espírito Santo, láço inefavel 

de estão êsses que desejam apres- que nos unirá também a nós, ha
sar a hora da voss,a vinda nas al- bitantes do · céu, num mesmo 
mas que não vos conhecem, e abraço de amor eterno. Só então 
preparar-vos de antemão os con- compreenderemos c o mo Jesús 
tinentes que ainda vos são in- Crist9 realiza divinamente as 
fiéis? A propagação da fé devia promessas feitas aos Apóstofos 
ser a nossa preocupação conti- na vespera da sua morte. "Pai, 
nu.a, o primeiro dos nossos dcse-· quero que onde eu estou estejam 
jos, causa de nossa ·alegria. Al- comigo aqueles que me déstes, 
mas ha entre os pagãos, prepa- para que êles vejam a glória que 
radas já pelo Espírito Santo. me preparastes. . • Que todos se
Quando · desce a noite, alertas, jam um como vós, ó Pai, estais 
elas permanecem face a face com em mim e eu em Vós. Que eles 
as estrelas e assim espiam, no si- também -em nós sejam um..,. 
lêncio, o rumor dos furtivos i,a.s- Amabilissimo Jesús, que remis
sos do Redentor, descendo ao lon- tes o mundo com o preço do vos
go dos caminhos terrestres pai:a, so Precioso Sangue, bàixai vos
as ovelhas que não são do seu sos olhares de misericórdia à po
aprlsco. Senhor, elas vos espe- bre humanidade que jaz ainda 
ram, apressai os vossos J;J,a8Sos! em tão grande parte mergulhada 

Ma.is do que todas a.s outras nas trevas do êrro e i-uw oom
~ nos in.t:eressam, ó Jesús, pois bras da morte, e fazei resplan
que a sua sorte é mais incerta. é decer sôbre ela a deslumbrante 
quando essas almas transpõem a luz da verdade. 
porta._ da salvação, há mais ale- Multiplicai, Senhor, os apóst-0-
grfa no céu do que peta salvação los d@ Santo Evangelho, afervo
de noventa e nove justos. rai sempre mais o seu zelo e fe-

Tantos há que se preocupam cundai suas fadigas com a ben
com a expansão nacional no ex- ção de vossa graça, afim de que, 
terlor, mas conduzir órfãos ao pelo trabalho deles, os infiéis 
verdadeiro Pai, ovelhas ao Bom Vos conheçam e se convertam 
Pastor, cooperar com Jesús Crls· para Vós, Criador e Redentor. 
to que luta, cuja. graça se esfor- Reconduzi a vosso redil as ove
ça por vencer as Iassidões huma- lhas desgarradas., Chamai de no
nas, ó por certo um destino mais vo os rebeldes para o seio da vos
invejavel e que a, oração põe ao sa. única. e santa Ig·reja. Apres-. 
nosso alcance. sai, amabilíssimo Salvador, o fe-

Cremos, senhor, que preparas-

1 

liz advento de vosso Reino sôbre 
tes os selvagens da América e da a terra. Atraí todos os homens 
Africa, os grandes povos da Asia, ao vosso Dulcíssimo coração, 
para um dia vos conhecerem pie- afim de que t-Odos possam parti
namente, ~ncaminhando-os para cipar dos benefícios inefáveis de 
horizontes · menos tenebrosos que vos.sà. Redenção na eterna felici-
a estulta negaçãp. dade do céu. 

Meu Deus, não ouvis o grande Assim seja. 

0 
CAUTELAS DO MONTE DE SOCORRO 

Hgião e se incorporem a. Nosso u r·O - JOIAS USADAS E BRILHANTES -
Senhor, para unidos na mesma · · 
ff, na mesma. esperança. e no - Compro pagando . os melhores preços 
mesmo amor no vosso Cor.ação . . . · 
mst,emo, êl€s possam gozar co- Rua. Alvares Pentea- - D e:I -M· ·o: ~-n· -ac.o 
~ da, !el1e:klade eterna. do, 108 - 3,0 andar.. · . . , . .. _ 
• . 0,.Jl:IIIM1, ~ ~ ~ 00-,' . , .•.•. -· q. 7 .. _ E - uz. . o .e - ,,_ . 

* 
As· radiosas manhãs do• 

Oriente ainda se não haviàm 
despertado e1;1tre aleluias e 
hosarias, glorificando as ' ma
raTI'lhas que transbordavam na 
benção de Jesus. Ele era · o 
mesmo Deus desconhecido de 
Belém e do desterro; era ain
da o jovem operário da Gali
léia. Não era então chegada a 
sua hora. Entretanto Ele a 
antecipa. Onde? No casebre 
em que à lareira falta o lume, 
no tugúrio onde a dor marca 
indelevel a sua passagem? 
Seria bem natural, que de com
paixão infinita tocada sua al
ma operasse prodígios. Mas é 
preciso manifestar a onipotên
cia suplicante da Virgem e os 
delicados desvelos do seu ma
terno coração. 

Por isso, é na festa das IluP· 
cias em Caná que Ele antecipa 
o dia de revelar o poder de 
sua benção. 

:..... "Meu Filho eles não tem 
mais vinho". - É a prece da 
Mãe prevenindo a angústia que1 
irá ruborisar ·a face dos espo-
sos.' . 

,-. "SenhÕra, · que nos impÕr. 
ta isso a Mim e a Ti? Ainda 
não é chegada a minha hora." 

M11,s o efeito desta. prece é 
imediató. E a água cristalina 
que enchia as seis talhas t'Ie 
pedra vai transformar-se no 
vinho desejado. · 

Contra todos os argumentos 
e blasfêmias dos ímpios e dos 
herejes, esta página singela. do 
Evangelho levanta. o seu pro
testo, clama toda a verdade, 
fixando na beleza dêsse qua
dro o poder da mediação de 
Maria. 

Da aureola gloriosa· com que 
as letanias da terra envolvem 
a bondade da Senhora, este 
título se reveste de uma sin
gular cintilação. A mesma Es
critura Sagrada, a . tradição, os 
Santos e os Doutores, os Pa
pas e os devotos da Virgem. 
proclamam-na a Tesoureira de 
todos os dons. 

Do Livro dos ProTérbios são 
estas palavras que se aplicam 
a Maria: 

"Bemaventurado o ~m 
que nw ouve e que TI3la todos 1 
os dias à entrada de minbq. 
casa." · 

É o que fazell!OEI nós, innãs, 
na vigília · dos dias e das noi
tes, à porta desta Ql.s~ de 
0tp:"O. Os-salmos de nossa gra. 
tidão, a. súplica. doleBte que a 
mirra dot1 ,sacriffcios e. das re
-~ -q.uo~~ . .fAa -$DS$1'.-

gtr de nosaa alma nas doloro-, m São Bemllrdo.cont!d&.! -
sas espectatlvas da terra, "Deus eonst.ttu1u Maria o aque
ecoam nessa Torre de Marfim duto universal pelo qu&l d& 
que é o coração da Rainha; e pois daquele tempo, passassem 
Ela nos ouve. "Oh! clemente, todas as outras graças que o 
oh! piedosa, oh!. doce, oh! sem- Senhor quer dispensar-nos." 
pre Virgem Maria!" E o "Memo.rare" de S. Ber.: 

Eis como os Santo·s celec nardo é a prece mais linda .e 
bram sua intercessão .univer- de soberano domínio, aquela 
sal. "Deus depositou em· Ma.. que em cada dia todo cristã.o 
ria, como num erário de mis_e· deveria. despedir ao céu;" Lem
ricordia, tod-0s os dons ·e gra- brai-V'os ó doee Virgem Maria 
.ças e dêsse teson.ro enriquece que jamais se ouviu dizer que 
aos que O servem._" São pala- alguem que tenha recorrido à 
vras de Ricardo de S. Louren- vossa proteção, implorado a. 
ço. E Santo .Afonso exclama, vossa assistência e reclamado 
"Perde-se quem a ; Maria não o vosso auxilio fosse por Vós 

·recorre; mas quem. jamais se desamparado" 
perdeu depois de - implorá-la? * 
Ela é a tesoureira das graças; Salve Maria! Aquela. pá.gina 
os primeiros frutos·: da Reden- serena do Evangelho autenti· 
ção passaram, pois, pelas mãos cando o_ poder de tua interces
de Maria. Após a Anunciação, são, deu início à trajetória lu
Ela é o canal· pelo qual foi co- minosa que percorrerá através 
municada a graça ao Batista, dos séculos a tua súplica in!a
o Espírito Santo a Isabel e livel, circundando _num. halo 
dom da profecia a Zacarias. esplendenté a taa singµla,r
Foram estas as primeiras gra- prerrogativa: 
ças que sabemos terem sido Medianeira de todas as gra,, 
distribuidas pelo Verbo depois ças. 
·que se incarnou." G. T, 

As C_ongregações-- R~ligiosas 
Indígenas · .. nas IVI,issões 

Enquanto se torna difícil e I votos quatro irmãs indígenal!I, 
escasso o auxilio aos missio- e três outras fizeram os pri
nários na · China, devido à,s meiros votos. E7làs se ocu· 
circunstâncias criadas pela pam da instnu;ão catequética 
atual guerra mundial, fl«es- e do tratamento dos enfermos. 
cem as congregações religio- A 10 fle Março de 1940, re
sas do país, e surgem outras ceberam o hábito religioso 
novas: quatro indígenas do "Coração 

Um novo sodalício religío- In~acula-do · de Maria", Con
so apareceu graçàs à iniciativa gregação nova da . Prefeitura 
de S. Emcia., Mons. Labrador, Apostólica de Kweilin, em 
Vigário Apostólico de Flllling, Kwangw.ng. Em Março do 
com a denominação de "Irinii.s corrente ano vestiam o mesmo 
Dominicanas Indígenas": hábito · mais três indígenas. 

A nova ·orá.em ·wogrediu ra- Com estes progressos têm-
pidamente, e tem tantas pos- se conseguido remediar 011 
tulantes que precisou éons- males que- a guerra atual tem 
truir uma nova casa, sendo causado _ ao movimento mis-
antiga insuficiente. • 'si-oná.rio. · 

No Vicariato' Apostólico . de Entretanto, lutam as Mis-
Wuchon, no novicia.to de PÍn-, sões com · enormes dtficulda
gnam, pertencente à Congre- des ei:n todos os país~s. pela 
gação da "Caridade do Sagra- falta dos recursos que rece
do Coração" renovaram seus biam da Europa. 

Receptor perfeito, apresen
ta, em ondas curtas, a mais 
alta performance de nitidez 

, e volume, em virtude de sua 
"faixa ampliada". 

Ouça, diretamente e em p:ri
meira JDão, as trasmi~ões de 
todos os países do globo, como 
se fôssem irradiações locais. 
Móveis de elegância sóbria 

e distin~ 
DISTRI:ÍrtHDOlt:ES 

Gã11ard&'8 ·_ e.··~··--~---- ....... ~ 
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Crltlea Clnematograflca da A. J. 
" prietÍfaç•o l'/loraJ doa Eape,~1_9~-

e rENTAÇÃO DE ZANZIBAR 
t , - Aceitavel para adultos, pela 
. · "Leg-ião da Decência". 

O MARIDO DA SOLUJRA GAVt.AO DO MAR - Da 
- Da Metro, cem Myma Loy Warner Bros., com Errei Flyn. 
e Melvyn Douglas, - Comédia - Drama de aventuras em 
girando em tomo das compli- tomo da rivalMade existen* 
cações, oriundas de um su- entre a lnglat&rra e a Es-pa
posto casamento da protago. nha; no sécRl.o XVL Cenas de 
nista. A leviandade com que pilhagem com lutas 0orpora!s, 
é tratado o matrimônio, a acei- duelos, tiroteios, assassinatos 
tação do divórcio como solu- e passagens tendenciosas re
çáo natural, alem de algumas latlvas à Inquisição espanhola, 
passagens menos discreta!!, podem impresaiQlll!J' as crian
são falhas que O tom humorfs- ças e incutir falsas 1déias no 
f it;u atenua um tanto. ~Jn- uspíri:to de adofoscentes. 

_pám moma-r bstas. i,ar~ 
de Tári&s l}Z'0"111-0ias. A in
tervenção de outra. atriz entre 
ambos, separando-os, é de sen
tido pouco claro, sendo o piais 
grave defeito moral do filme, 
ao lado de ráp!<la.s cenas de 
bailados com trajes inconve
nientes. Por êsse motivo nã0 
é o filme recomendavel !}ara 
criança-a. 

Cotação: Aceltavel menos 
para .crianças. 

tretanto não deve f;e.r vlsto I Cotação; ,......, Aceita:. vel para 
por adolescentes. adultos. MILI0NAR108 NA PRlSÃ.0 

Cotaçã<J; -- ·/\ccitavcl para . . · - Da R,K.O., 'com Lee Tra-
adultos. FERRADURA FATAL:--"' ua cy e Linda Hayea; - O film9 

JUUE-NéTUDE 
ÃL_EX_ANDRE 

Par-amount, com WiHiam Boyq, :toeal-1za aspe-ctos da. vida de 
-- Girando em torno da luta · presidiários. Apesar do tom 
ri 8 vaqueiros 0 posb.1hões con- humo1·fstico da maior parte 
t.ra os assaltantes ' dé d1lfgên- das cenas, algumas idéia'S er-

' cia.s, o filme apresenta O es- rõneas expedidas e sustenta
' p,~táculo do gênero, com lutas das, desaconselham o filme 
; e tiroteios, não tendo cenas às crianças (l adolescentes. 
' violentas e impressionantes. 

Pode ser v1sto por q~alJ;tuer •Cotação: -:- Accitavel para 
público. ~ultos. 

Cotação: -- Accitavel. 

YARANOA DOS ROUX1N61S 
· - Da Tobis Portuguesa, o:im 

Dlna Tere·sa. - O filme apre
SClllta o romance de &Is io
vens aldeões portugueses, ·que 
conseguem suce&SO - ela. ce- · 
mo atriz e êle como ciclista, 
-- aproveitando ·uma corrida 

CAÇADORES DE NOTiCIAS 
~ Da Universal, com Richard 
Ar:len e Dorothy Lovett, -
É uma coméd-ia que apresenta 
as atividades- e avé1ituras ue 
um cinematpg.railsta. Algu
mas cenas, perfeitamente dis
pensaveis, desaconselham o 
filme a crianças. 

Cotação: Aceitavel menos 
para crianças; 

NOTA 

Aa pcuoaa realde1$tH na 
CapltaJ, que ~JaT.em conhe
cer a a.preclaçâo ni.eral dos 
f1lmes em exibição, serio aten
didas oom pra2ier, pelo 

Telefone: 3. 7 7 8 O, 
das 9 às 11 e das 13 âB 17 ha, 

, "Mand'a a prudência que se 
não assista a um espetáculo, 
sem antes conhecer-lhe ªª prin. 
clpais falhas morais," 

CRIT~A TEATRAL DA A.J.C, 

24 de Setembro de 194 ! 
Lista n.0 26 

PARAQUEDISTA DO AMOR 
- Peça de Wandérley e 
~aniel Roch, com Palmei- ! 
run. 

A Orientação l\Ioral dos Es
petáculos já teve ocasião de 
frisar, por várias vezes, a in
conveniência das 11eças esco
lhidas por Palmeirim; pois, a 
rnaioria delas é baseada ern 
a:,;sunto de infidelidades con
jugais, diminui,ão do ca.Ha.men
to, com :riassagem; e eenas in
eonvenientes. 

"Paraquedista do mnor" é 

CASA dos PRESENTES ltdas. 
Largo Sã o F ra ne-isco, 66 

mais uma :peça. dêsse gênero. tema sadio, ou, :pelo mcnolll, 
Não vemos razão para. jus: não prejudicial. 

tificar a exploração de tais 
assuntos, o 'chegamos ;i con: 
clusão de que certos autores. 
·não sabem fazer humoJ·ismos 
ou comic-ida<ie, dentro de um 

Embora a presmrt~ m~[';a. t~
nha um final re~or. uãJJ so 
re·comenda, a m€ffll!a a crnal
quer publlco. 

Cotação: Má. 

EVANGEL.HO 

Excomunhão para -os 
autores' da anulação 

de casamentos 

Jesus ~risto, Filho de Deus 
SEGREDOS DA ARMADA Noutra 

- Aceitavel, pela "Legião da ocasião, Decimo Setimo Domingo devois de 
Penteeostes 

de qtrem ê Fifho: 
_Tinham, todos pron-

LANÇADA NO CHILE ESSA PENA PARA 
QUANTOS PATUAREM NA VIOLAÇÃO DO 

REGISTRO CIVIL 

O Episcopado chileno aca. 
ba · ae publicar um importante 

'· decreto impondo a pena de 
excomunhão aos autores ou 
cúmplices de falsos testenrn
nhos em processos de anula
ção de registros civis de ca
samento. 

Apesar de não haver divór
cio, perto de ·2.000 anulações 
do' rig-istros c1Y1s de casa
mentos são leYados aos tribu
nais anualmente. 

Milhares de lares têm sido 
destruidos, com os consequen
tes efeitos desastrosos par~ 
os filhos, devido ao fato de 
alguns advogados sem escrú
pulos te.rem descoberto uma 
brecha na lei que no Chi.la 
regula o registro civil de ca
saméntos. 

COMO SURCUU A FRAUDE 

.guem a ·idéia de apres~ntar 
falso testemunho a êsse ,res
peito para obter anulação do 
registro. 

Acontece, porem, que um 
advogado descobriu a brecha e 
por ela penetrou. Imediata
mente depois, centenas de re
gistros civis foram anulados
sob o mesmo pretel!;,to, posto 
que em vários casos se tenha 
afirmado que as testemunhas 
juraram falso ao prestar suas 
declarações. · 

No começo deste ano, o 
P,residente da Alta Côrte de 
Justiça, em têrmos severos, 
chamou a atenção dos legisla
dores e dos oficiais de regis
tro civil para êsse abuso e 
para a imoo-alidade dele resuJ. 
t-ante, com graves prejuízos 

. para a sociedade, 

Essa lei, q11d j:4.1:em 6{) anos, PENA DE EXCOMUNH·ÃO 
:requer como :oondi:ção e:IB:en- O EiJiscoDado' chileno, "em 

·,cial para validad-e ·para o re- virtude d~ Canon 2Z21, do eó
gistro civil dó. casamento que -digo de Direito Canônico" 

:;,a cerlmônta seja rea-Uzada pe- acaba de impôr· a pena de ex: 
xa;nte u-m oficial cÚJa jurisd-í- comunh~ nos cônjuges ca:tó-
: tão indua o domicilio da noi- licos, advogados ou test~mu
?va. Por alguns anos não se nhas que mesmo nega;tivamen
i;ligou muita importância a te ou indiretamente tomarruu 
(.~ssa e::dgênõia. Tj!,mbem não parte nêsse falso proceder ou 
~sara pele, ca.hega de nm- contribuirem para a fraude. 

Dec~ncia". interrogado, como 

PRÓXIMAS EXIBIÇÕES 

A vida ê uma comêdla - "Mo
ralmente só pode ser con

, siderado para adultos de 
critério formado" - Res
trito, pela "A Uniãd", do 

··.Rio ·de Janeiro. · 
Noiva por um dia - "Frivoli-

·'dades, efusividades, preco
cidade" - Aceitavel para 
adultos, pelo "El Pueblo", 
de Buenos Aires. 

Fúria no céu - Aceitavel para 
adultos, pela "Legião da 
Decência". 

O ·santo no balneário - Acei
tavel para adultos, pela 
"Legião da Decência". 

Uma hora de vida - Aceita
vel para adultos, pela "Le
gião da Decência". 

CIOADÃO KANE (em exibi
ção) - Da R. K.O., o:im Or
son Welle. - Desenvolve-se 
este ;filme sob a forma de uma 
reportagem ~m torno da vid~ 
de um granlie milionário · nor
te~mericauo. Uma infidelida
de. conJu-gal e um divórcio se
gu-ido de novo casamento são 

nesta, acercá dos 
meios para obter a 
vid:a eterna, . propu. 
zera o Mestre a , 
mesma doutrina 
com que agora res
pon<ie. Da_quela fei
ta, o doutor da Lei 

,para se justificar 
pediu uma elucida
ção sôbre o signifi
CiJ,dO da palavra 
"p,ró:p.mo", quais os 
homens a quem de-
venws considerar 
nossos próximos .. 
Jesus, nà parábola 
do bom samaritano 

S. Mateus, XXI 1, 36-48 · 
J 

Naquele tempo, pergurit6ii ·a Jesus üm ck>útõr 
da Lei, ten,tando.o: Mestré, qua( ~ -~ gràride man
damento da Lei? Rea-pontf-e-ú-lhe· Jeiius: Amarás 
ao Senhor teu Deus, de todo o teu ccração, e de 
toda a tua alma, e ·de todo o teu entendimento. 
Ma·s, Q ségundo ·é semelha.nt-e a este: amarás ao 
teu próximo .o:>mo a ti mesmo. Nestes de,is man
c!amentos se encerra tocta a le-i e os profetas. E 
estando juntos os fariseus, pe-rtJuntou-thes Jesus, 
dizendo: Que v:os parece do Cristo, de ttuem é 
éle Filho? 'Responderam: de Daví .• - Jesus lhes 
rep\icou: - como ·pois, Daví, em espírito, lhe 
chama Senhor, d1z:endo: Disse o Senhor ao meu 
Senhor: assenta-te ã mklha direita, até q-ue·ponha 
os teus irnmigos por escabe-lo de teus pés? Si, 
pois, Daví lhe chamou seu 'Senhor, de que modo 
é 't,le seu filho? E ninguem poude responder-lhe 
uma só palavra: nem alguem desde aquele dia, 
se 'atreveu a interrO{lá-lo. 

. ta 
I
a resposta. As 

Sagradas Lettas o 
ih.aviam 'Vaticinado 
várias vezes: Ele 
seria o filho de Da,. 

ví. O a que não 
atendiam os farí\
seus é1 que esta fi• 

lia~o era uma. face 
apenas daquele en• 
viado espec.lal de 
Deus, que ·salvaria 
seu pov'o. Tinha êle 
outra ffliação, en
trevista pelo mesmo 
:profeta ;rei, mais 
íntima, e misterio-
sa, que o colocava 

mostrou-lhe, , {:Orno . acima de Da'V'f, o 
todos os homens, amigos ou inimigos, havemos 
de ter como nossos próximos. Desta vez, 
espontaneamente quis o Mestre completar sua 
doutr_ina, ensinando-nos "que é Deus". Nií-o 

recorre a parábolas, porq11e a natureza não 
oferece um simihl qne lhe possa esclarecer :O 

pensamento. Verdatle trànsoendental, é na re
velação que ela se encontra. E faiando a 
Judeus podia bem apelar para a autoritlade 

fazia: senher· de seus pais, e da - todos ,:,8 

profetas, que 'lhe conferiu domínio sôbre to
úo o universo. Por ela o Messras não era um. 
homem, mas o Senhor dos homeu-"-

Era Deu& 

os d:ef-eitos prineipais aponta- dos Livros Sagrados. 
veis '10 fHme. A apresentação Jesus aí está no meio de seus inimigos: 

J!'oi o q:ue 'Jesus de~la,roU: aos seus inte.r

locutores, chamando-1-h~ a ate~ão paa,-d. o 

Salmo 109; -eni (Fle Davi canta as glórms do 

Messias, seu Remo e seu sacerdócio eternos. 
Os Judeus cafaram-se para não se deelararem 
vencidus. Não :thes sigamos o mau exempl-0. 
Reconheçamos em; Nosso Senhor jesus Cristo, 
o Mes-sias prometido, o Verdadeiro Deus, a 
quem consagramos to/fo o amor de nosso- co. -
:-ação, rodas as imergias de nos:o;~ vi<la. 

de. um bailado/ com trajes in- Quem é Ele? 
convenientes e outros defei- - o Messias. Bem ·que todos o não pro-
tos, restringem o filme às pes-· . _ . 
soas adultas de, critéi,io for- clamem, e esta a persuaçao geral, amda da-
mad-0. ,queies cujo orgullto os força a negá-Ló. E o 

Cotação; Restrito. Messias, o Crimo, quem é - donde vem? ·-

ADVOGADOS 

Dr. V'icent-e:-,Melilk;) 
;Praça · da Sé, 28 - 2;0 andar 

Sala-·215 

Indicador Profissional DENTISTA.JS 

4...l'Jlaldo Ba:rthoiometr 
C!rurgião-Dentisfu, ., R.!!;filoJogib~~ 

Pem Escola. de F:L-.imície, e l..>do:r:,. , 
tologia. de São .PavJo ·-- Cl:fn'Íca. 
Dentária em ge:rat - :Fl..'3,:íos _>;; -
Diatermia, -· Infra-ve:r:melhp -
Coagulação - Trans-ill'llilir.iaçií.o 
- Vitalidade pulpar, ett.:. -
Tl'aba:ihos por cartão, hora ou 
orçamentos. - R. Mart:i:m Fra.n~ 
cisco, 97 - Tel. 5-5476 - s. Pau.lo. 

Dr. PJinro Carrêa de 
OH-veim 

·ll;ua, Qutntlno Bocaiu\la, 178 • 3.0 

Sale., 32S - Tél. 2·'1276 

J ovi·a no · Te lles 
-e-

J. N. Cesar Lessa 
Ad,pogados 

•Largo é!a Misericórdia, n. o 23-. 
Sa,1a. 964 

Luiz Go~a Pua~yha 
CaintJQS 

D:r. Carlos ·Moraes de 
Andrade 

Roe. :Benjamin Comta.nt, 23 -
4.0 a.ndar • Sala 38 • T.el. 2-1-986 

M:BDICOS 
Dr. Vicente de Paulo 

Melillo 
Prof. de ~ene do CO~io 

Universitário 
Dtretor do Sanatério "Vt1a. 

Mascote'" 
eons.: R. MareeRi, 34 - 6;" a.nd. 
Apart.0 63 ~ Tel. 4-8501. -
Res.: AV. Agua Brn.nca, 95 -

Tel. 5-5829 

'(Pallloeta Santa. Helens) - ~ Dr. Camargo Andrade 
lfa..Sé, 24'1 • l.º''anffllr - sala 103 ·noen~ · ~ SenltMas - Partos 

Tel.2,;4951 o~ 

Dr. Francisco . P. Reimão 
Helhneister 

~ São Bento, ~4 - ,J-.0 ·andar 
&la..3--~l;US.- ·&.:.,lU;ULO 

Da. BeDJlficêtlcla Po.rtuguesa e da 
Maternidade . de Sã.o Paulo -
Com:.: :Et. Senador Feijó,· 205. 

·Te?. 2-27-41. - Das 14.às 18 hB. 
Res.: R. Rafael de Barros, ,457 

Te.l. 7-456i 

--------~-~ 
Dr. H~go Dias de 

Andrade 
Climca gm,aJ e tnoléstiaf! dr, 

senhoras 
Cons.: R. Libero Bad:u-6, 137 -
4.0 andar - Telefone, 2-2270. 
~,: Rua Tomé de Souza, 55 

Te!. 5-0565 

Dr. Gil Celidônio 
Parias - Moléstias de Senhora~ 

Operações 
·Residência: - R. Albuquerque 
l..ins, 902 - TeL 5-4156 - Con
sultório: - Rua. Marconi, 34 -· 

6.0 andar - Tel. 4-8501. 

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia. - Moléstias de senhoras 
Cons.: · Rua SenadÓr Feijó, 205 
·2.0 andar - Prédio Itaque~ -
Tel. 2-2'141. - R.$.: Tel. 7-1:!?68. 
Consulta;.: - das 10 às . 11 e da8 
14 às .17 horas, -,- Sábados, das 

IO .às. 11 1lqras. 

. rir. ceiestniõ Bounoui 
Res.:. Largo São Paulo, 8 -
Tel. 2~2622 -,.· Ci;,m;.: RUll; 7_ de 
Abril. 235 - Da.a 3 às S .bor88. 

RAIOS X 
Dr. J~ M. Ca.bello Campos 

~DICO RADIOLOGISTA 
Rádio • Dia.gnóstico - Exames 

Radiolôgrcos a domicilio 
Cons.: Rua Marconi, 94 (Edifício 
Pasteur) - 2.0 and .• 'l'el. 4-0655. 
Res.:. R. Tupí, 593 Te!. 5-4941 

S. PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. José E. de Paula Assis 
Adjunto da. Santa Casa. - Ope
raçõe.<j e tratamento das molés
tias de ouvido, nariz e garganta. 
cons.: Rua 7 de Abril, 325 
1.0 andar - Apto. 1 q (das 14 
às 17 horas) - Tel, 4-7551 

Res.: Tt;I. 8-2432. 

HOMEOPATIA 

ENGENHEIROS 

Amador Cuttra do Prado 
Engenheiro Arquitéto 

.Al'qu.itetura religiosa, colégios, 
residências coletivas - R. Libero 

Badaró, 461 - s. Paulo 

CONSTRUTORES 

Affonso ·Butti 
Perito Construtor 

Estudos - Projetos Orça.mentos 
Construções. 

AI. Glet.e, 359 - TeL 5-6719 

".f ABELIÃES 
f . 

Dr. Rt-.zende Filho Armando Lorena 

Dr. Carlino de Càstro 
Pelo curso de doutorado d.a Fa
cukiade de FarmâciR e Odonto-
lógia de São Paulo. - Cirurgw.t\ 
Dentista. diplomado em 1914. -
Ex-de.ntist,a do :ticeu Coração de 
Jesus. - Especialidades: Pivots. 
Corôas, Pontes, Dentaduras ana
tômicas e sem abobada. -pa;la,tina. 
Consultas das 8 às 12 e d.as 14 
às 19 hora8. - Ccíns.: R. Direita:, 
n.0 64 - 2.0 andar, sala 7-7A. 
Res.: M. Barãn de Pirooical>a, 499 

S. PAULO 

Cons.: Ru;J. Senador Feijó, 20~;. , ?o_o Tab li t6 d N ~ . . T O 0. ô C -~ T ô l.. C Q 
7,º andar -~ Te!. 2;;0839. '- Das - e ona e o .... s 
15·às 1s-hnl'M;:::::-.;:·Res,: Afemd&·:· :-Ihia· da·:aoa: ·vista n.0·234· d t v e I i, r it' 

nr. A.rnal!do,. !Ul'l- 'I'el.. WB25 T&ef.o,n.e ,a.4930 - . _Sã() ~ · .. , ,t; ~- ~ J O ,N .. A ~ j ~ "-



FRACOS.::. 
AN~MICOS 

TOMEM 

.Vinfm·. Creõs1ta1m 
"SILVEIRA" ·------

~.! DO MJNISTRO 
D.! GlJ~i:tA AO 
~Offl DQ PJ.JS 

t) g~~ l!)uriJ:;o G;tSPll>f 
Dtl±ra,' mi:riistró da Gúê.i~ra, 
te~,fu,,a nesta. semana, uma 
r:if;igem d~ insp~o · ~ tropas 
d,o . Exercito nacional aq uúte
~d~s no. oorte . do pa.ís. 

Acom!)anhado de altas au
toridades civis e militares, S. 
E:x:cia. v.ísit<>u no dia 20, a 
séde <la guarnição do · exército 
:na cidade de Natal. Ainda na 
ca:pit.aÍ do Rio .Grande do No1:. 
t.l¾; · o · sr. general GaS;Par Du
txa teve oca.':liã.o de visitar as 
ob:i:as do novo quartel, como 
as do edificfo dos Serviços 
'1e Subsistência. À tarde · o 
Gl'. Mjnjst.ro da Guerrç1, rc-
1s-ressoti a, Recife, onde· foi al
vo d!cl grand!;ls manifestações. 
No dia seguinte, 21,, assistiu 
1.:1.õ Estado de Pernambnco á 
fl:taagtuação da Vila dos Es' 
tiva,do.res, onde conv'idado pe
lo Sr. Interventor Ag·amenon 
Magalhães, cortou a fita sim
bólica, declarando inaugurada 
a Vila. 

Di.i 22, o Ministro Eurico 
Gaspar DU:tra visitou a cida
rll:J de Jc0ã<i Pessoa, capital da 
Para.fba. do Norte. Acompa
nhado d<> comandante da 7.ª 
Região Militar. e de outras al
tas· patentes li.o exército. S. 
Excla. v.isitõu o Palácio Pre-

nhfü·o J"egres1mu à Capital F'e
der11J, cm a Yi~o "Lciockeed ", 
do Fcnça Aérea Brasileira. 

HECRE1ros~LEIS 
ASSINADOS .. 

Foi assinado r,elo Sr, Pre
sidente da TI.e11ública um de
creto dispondo sôbre a pro
dução, importação e distri
buiçfto de ovos do bkho da 
seda. 

• Foi aposentado 11or de
creto assinado na pasta da 
Guerra, o vice-almirante Gitai 
de Alencastro, no cargo de 
Ministro do Supremo TJ'ibu
ilal Militar. 

• Por decreto af<::;inn,do 11a 

Í)a~ta. da E'ducação e Saúrlr, 
Pública, foi criado o Serviço 
:-.'acional do Cancer, que coni;
titue orgã.o integrante do De
partamento Nacional de Saú
de. 

BALSAMO INDIANO 
Reumatismo, n'evi-argias, 

dores locais, eaimbras, e 
tudo proveniente de friagem 
e umidade é combatido com 
o E!ÃLSAM'(). INDIANO. é: 
muib:> indicado pelos Srs, 
Médicos e aconselhado pe
los que o aplicaram. Nas 
boas farmácias ·e drogarias. 
l.,aboratório "VUG" - cai
xa postal: 2175. 

sidencial, inspecionando logo NOTICIAS- MILITARES 
em S8g1,lida. o 15 R. I., óilde 
foi reeebido pcl. o seu. coniaw · 'T. · · .·· :-, ). · · · · . , ·r'oi inaugurauo di;i. 20 em 
dant.e, ccmonel Mascar.enhas NiLeroi, o J!lsl,á,,dio ,, General 
Mora!~, . Antes de regressar Daltro [Pilho", do ,1,0 Hegimen-
ê. Capital pernam~u~na, o ü- ! to de Infantaria. · 
tu!ar da G-uerra v1~tpu as rc-

~içõe~ pú~1kas 0_ ~mtro~ I • Foi designado pelo i\Iinis
~ll!'lrtam~~,; Adm1~1st1·at~- tro da Guerra o capitão enge
'os, c_om aede em Joao Pes- nheiro..químico, OJ·lando Fon-
!i10fl, Ra l s b . h . . seca . nge o nn o para, 

· V!l)lta.111:Io a Recife, S. Fhcci?,. sem prejuizo de suas obriga
"'lsltou ~ qim~i:el das Cinco çõ-es normc/,is, representar 0 
Pontas e _a Vila i\fil'itaT "!<'lo- Minigtério no e:;tudo da pro
r.hmo _ Peix.ot-0". hlm Olinda duçãó de soda cáusli.ca e de
inspeeaonou o quartel da Ba- rivados da .salgema da Cia. 
~r:i~ Indepe:ndente de Arti- Salgema do Brasil. • · 
lhar1a M;otor1zada. 

llia 23, à tarde, o Sr, Mi-

Dr. Durval Prado 
Oculista 

R, S!!nador P. Egíd'io, 1'5 
. Salas 513/14 - 14 às 17 ha .. 

Telefone 2-7313 

• Regressou a Assunção a 
Missão Militar Paraguaia que 
assistiu às comemorações do 
"Dia da Pátria'' no Rio de Ja
neiro. 

• li'aleceu dia 21, com a ida
de de 8•1 anos, o general de 
Divisão Reformado l\·iartinia
oo dB A veUos EJ:;plnol9,; · uatií, 
ra! do Estado de Sergipe: · 

• O genor0I Pedro de Albu
querque Cav~lcanti cheg·ou 
f}ia, 33 ep:i São Paulo vindo do 
Rió de Janeiro. · 

NOVO EMBAIXADOR 
INGLtS NO BRASIL __ _ 

' tllJGtõNARitJ 
'7 

BRASIL 

· S!o 'Pattlo, 28 de Setembro ele 19.U 

cbr;,i dOil wruunista::i e judeus. 
Mas, como não pgdem próvar. 
!Jn:iitam-se nos. c'oinuníca.dos 
de ex~uçôev ~ assfoàlar a 

·- 'Stfilis 
Reumatismo
Feridas em geral? 

«ELIXIR DE 
NOGUEIRA,. 

MIihares de cllf!dos 

ú !10''n .em baixa dor brit~ni
co no Rio de .Janeiro ,ja se 
encoi:itra em Nov<J. Iorque, 
donde viajará para, o Brasil, 
por via aérea, Na lega.{,ão do 
Brasil em iVashirtgtou S, 
Excia. já teve várias entre
vistas com o adido comercial 
de nossa embaixada, Sr, Co, 
chrane de Alencar. 

tu!o de doutor "bonor-:rs-carr- a1>cendéncia judaica. ou a,; aJ,l. 
vidades. coinurrista.s dos ref~ns 
011 prfoioneiro~ (!11€ ;s~u.da~ 

tfoano deapedht-ee d~a 
último de . Sua. Sant!dalie o 
Papa de volta Ma Esta4os 
Un1dos, Ea ". 

4 V!S!iA tJ~a d1õle~/:!.- assasllÍnat. 
· çã.o de professor!'la uru- ' 4 ROUBO -::-:- .Foi .ro~o, d~ 

guaios visitará, breTemente o A LEI DE 'NEUTRAw 
Brasil, para dar início ao in- LI. DADE 

Museu de Egipfol~ d!> 
Cairo um. gra.nde. c.olar dê 011• 
ro <iue era. <la roUllli;Í. Psuas~ 
nes. 

tercámbio intelectual uru-
guaio-brasileiro. 

O coronel Knox, secretá.rio 

Foram discutidos vários as
suntos relativ'os à urnlhoria 
do intercâmbio comercial en
tre o Brasil e Grã.-Bretanha. 

5 ALMOÇO _·O. Sr. Oswal- da Marinha norte-americana, 
do Aranha, Ministro das na cerimônií;l, de lançamento 

Relações Exteriores, ofereceu ao mar de um úovo nàvio, de, 
um almoço ao jornalista nor- .clarou que ª lei de neutrali-
t · Ed d T 1- dade es.tava entravando os es-

5 PENA'=-IC>AD'ES ,.,..,, O ~o. 
verno mexicano sol:!clt,011 

ao Congresso uma. lei que per~ 
mita castiga.r severamente oa 
elementos suspeitos. · · · .. 

8 Notícias 
do Brasi I 

1 INOVAÇÃO - Várias ino, 
YaÇÕGS serão introduzi, 

das no serviço postal, con
soan tc ficou estabelec.ida. · na 
últÚua convenção iutcruat:io
nal 1·eali:rnda c1u Bucn,1s Ai
res. 

2 CAR!!NCIA - f; cada vez 
· menor a quantidade de 

açúcar disponivel na praça 
de São Pa~lo, 

3 HONORIS • CAUSA - O 
Conselho Téc11ico-Adn1i-

nistrativo da Univcr~idade de 
São Paulo, conferiu ao Hr. 
Presidente da República o tí-

e-amencano • war o m-
son, atualmente entre nós. 

6 CONCURSOS - Estão 
o bcrtar, as i1rncrif;êíes no 

D.A.S.P. para preenchimento. 
d8 diversos cargor, de Veteri. 
nário:, e Inspelorns de l'Jn,;i-
11(), 

7 CONGRESSO - A Comis-
;;ão Organiz.,adora do X 

Congresso Brasíleiro de Geo
grafia, continuo, recebendo nu
merosas adesões ao certame 
que se realizará em l\}4;, em 
Bclem do Pará.,· 

8 VIAGEM - O Sr. Inter-
ventor l<'ederal realizou 

ui1a Viagem a Campinas, ten
d.o oeasião de visitar no dia 
23, o Instituto Agronômico 
desta cidade. 

EXTERIOR. 
A GUERRA r,ooperaçiio possível ao "ei~·J" 

1 cm sua luta contra ;t1 Rússia. 
o fato mais importante Em troca a Alemanha cede-

ocorrido nesta semana foi a rá à Bulgária, a Trácia Grega 
tomada pelos alemães de Kiev, e tal_vez Saló:1ica. .~ 
umà das mais importantes ci· S_eJ_a ou niJ,o v·erdadc1ra a 
dades russas e que ~ra clefen- n~t'.cia, 0 certo é que H Bul
dida pelas tropas coma·nda<las gal'!a ,de~retou o . ~8tado de 
pelo Marechal Budeny. Se- emergencta e mob11Jzou todas 
gundo informações alemã:; as s_uas forças, ~ o s1·. I•'ilov, 
foram feitos 380.0Q0 prisiont?i- pres1<lente rio Conselho. ele. 
ros o quo 6 desmentido cm claJ·ou cm alocução no nülio: 
M~cou, citando-~e como pro: "f; d_e:ver de t.orios os l.Júlgaros 
va: · de que não 'pode ser tão rellnirem _seus esforços aos 
elevado é~se número de pri. dQS 4e1n~s P(,)V'OS europeu~. 
sioneiros poii, · o l\fa.recha! Bu, a,fn11:de ll.fasti!r a Pl'a.ga, bol" 
deny tem desfechado v;ir1os ch,evrnta, qu!') inais uma, vez 
éoiítra-atàques · que ·seriam i!!Í- ameaçoµ 0 no~so pais· e que 
passiveis caso a' notiéia .. fosse foi tij,o nef;isto à paz e . à 
verdadéira, pois revelaria um prosperidade do nosso povo''. 
completo desmantelamento do. Ainda 1µais,· o g~veh10 búl-
exército defensor ela. cidade. garo prote:;tou contra a anun

. No setor de Le11ingrado con
tinull, o cambate pela pos,,e 
diJ, cidade que os l'ussos l)l'O· 

forços do ]Jaís e portanto pre-
cisa sei· revogada. 

O Congresso americano cJ· 
tuda, atualmente o projeto de 
rrwoga1;ão dessa, lei, mas a 
oposição que quer conservar 
os Estados Unidos (uni. da 
guerra, aLé que a. Aloruanlw, 
f)Ossa combater sô com a Amé
ric;l, elo Norte, tem se mai1i
restado francamente contrária 
il. sua l'eYogação, 8e!1do qu1:, 
Ull). dos ~eU!idOl'E:S que mais •Se, 
tem manifestado, o senador 
Norris, votou 11a guena pas
sac!a. cqntra a oatracla cios Es
tados Unidos. 

Interessante é que_ o depu
tado lfish, memb,ro d'7 Liga 
Isolacionista Americana, afiç. 
rnou que apresrntarú iJ. c:1-
mara. um projeto de declar;J., 
ção imediata de guerra à Ale
manha. f; como se vê mais 
um golpe contra a política do 
,$1', Roosevelt, pois a .sua re
jeição= significani - um · amol'
tecimcnto das medidas que 
iil.u cm boa, hora. o chefo d;i 

6 REUNIÕES - Re1111iu-sa 
cm Londres sob a presi, 

denci& do ministro Eden, · a, 
conferência intcí·-allada, ':troi 
aprovada . a nrnçaó éhurcJim. 
Roosevelt. ·· · · ,_ · 

7 EXECUÇõES Forl!,ll'l 
; cxecutadÓs·- · pelos alemãe& 

desde o dia 1.0 de. Agosto, 12:! 
indivíduos,· apusados de oferi, 
C':l' reSÍStéllCÍa á, ill~O afID1!• ria. · .. .. --- · ..... · 

··.,...:;. 

n;i~.ão a.mericarw 
tm a Alcmanl!a, 

tomou co,1. 1 SCIENTll'ICAlWil\TTll 

AS $UAS fERP,AS 

7 
l 

Notícias 
do .Mundo 

• Pom(Jda se;caliva · São Sebaslldo 

1

1 combale scienlificomente todo • 
qualquer olleccêio cutoneo como 

1 seiqm: Feridas cm gerai. Ulcems. 
Chagas anligas. Ec.:c,mas, Eiysipekt 

BENS o ex-shall elo lrú li Frieiios. Rod1os nos pés e nos seios. 
cedeu a :;eur; filhos tud0s Espillhos Hemonoides. Quelmodu-

05 seus bens. 1

1 

ros, Érup;óes. Picados de mosqunoe, 
e 1nsectos venenosos. 

2 FALECIMENTO - O ·•Os-1 t'· . j)~ 
scn'atore Romano., noti- ,., • 

ciá ii morte cio jurista italia- · SAO SEBASTJAO 
no sr. Lamberto Signoli 11re- \ ~ sr.ccAr.1vA. ANrt >ARAs1u•1A 

· · · · · • ,,..;:;:J Só PODE f A Z.E R 
sident~ ria "A,ão Católica !ta· 7. ·:- BEM 

lian~ 

o :-::r . 3 EMBAIXADOR ... Miron Taylor. t:nviarlo e,;-
pce;ial do sr. 1iuo;;cn,lt ao Va- \ 

Mi~sa de R~gidem em ·mem6~ 
· ria: de Paderewski 

A imprensa americana, tem-se ciar cm lugar sagrado o p;;megf-. 
pcupa,do ultin1,i.me11tc com a his- rico de umá, · í,essoa: 

Partiu dia 22 com destino meteram defender _ até o úlLi
à Inglaterra, r/ Sr. Geoffrey mo homem, 

ciada descida de paraquedis" 
tas russ9s n1;1, _Elulgária, tendo 
o governo russo rejeitando o 
pJ·otesto. 

tória de Pad(:i°rew8ki. Tudo que ln(i,cio João P~derewsl.i :;€ri 
se refere a sua vida, Velll seÚ.do conl~eci<lo l'\a l~istória COlllO UI!Í 
noticiado e9n1 destaque. ··· A im- dos maiores músicos de todos os 
prensa católica traz comenhírios tempos. - E tambeni .. como um 
elogiosos ao Artista genial e he- dos maiores herois de todos os . 
roico, e a suavida gloriosa e no- tempos. Como primeiro minis~ 
bilitante, sempre orientada por tro, de uma Polonia unida,. como 
ideias grandiosas. • a alma de uma Polonia · recóus. 

Knox, chamado recentemente 
a Londres, pelo governo in
glês. Sir Geoffrey Knox teve 
uma despedida bastante con
cor,rida, mormente pelo fatq 
de não mais regressar ao nos-

\:!,··~. ., /;;; so pais. O ex-embaixador da Cf6"à..'~-.~ & w;: Grã-Bretanha junto ao go,,01:_ 
, w,, - ,. wo no bn1:;ilciro $erá :rnh~lituido 
~i,,~r.~:ao·;,-gci.Cohic, '""'"1,2021 pelo Sr. );oel Charles, diplo-

. " - - 'S.lO PAUlO mala britânico, ba::;lante ex-
. ,· S:r,, 5 44 ·-·&43*';::;.::.t. perimcntaclo. · 

~i..i~-:..--:-.:~~.,:.-: ..... ~.,'. .. ".f:):'.+',f'.+':.--+·'.+"t:"+"+"+'"+"+''.+."+" " .............. " .. t~ . •, . " ,, " . ,. " ""·" " '· " , "" " " " ,. "",. " " " ....... ~ .. + .. • .. •--~-• •• t.+,_~ 

~ QS MELHORES PREÇOS !:! 

,~} : . E A M~J_,HOR QUALIDADJ<: 1 
:i'':i · Presu. nt.Q e Frios -- V.inhos Fino"'- :+: 
~-.ti :i. ~ ·+· 
~,\ " Frut~, ffiscQatos e Bo:iribons '•' 
.t'.\'. .. Generos Alimen ti cios 1i 
:: EMP:ORJO MONTENEGRO ::: 
~ ~ 
> ~ ~a A:,ug1ista, 1,559 fi;,sq. R, Luiz Coerho) - Fone 7-0035 :+· 

MEl,lQEARIA AVENIDA ~i 
B1•i,gE1cl~~ L~z Anto!'lio, 2.098 - (Em ''fl,entc à :: 

;êm -~ tpo,ia Imaculada Conceição) = Fone 7.15453 ~l 
1
, ~s distxuibnidores da '•' ·~ IMANTEIGA "BANDEIRANTE" :t 

· · Lata de 1 Kg. 9$500 :: 
11} 

•7 <:r " V'. '". ~-- "' ~-$::~~_,;_ ~ ~~ 

• Enquanto os alemacs con
centram o grosso ele seus ata
ques nas alas de suas Jinh.ln°, 
o Marec]lal Timoçllenlfo ata
ca o centro alemão, lendo ;:e. 
gundo se afirnm retomado 
Smolensk. 

Os lngleses anunciam a 
partida de urn corpo expedi
cionano para a RfüÍsia, a-[im-
1le <lefender o Cáucaso . 

Notícias italianas, 11~0 eoll· 

firmadas nem clcsment.idns 
pelá Inglaterra, anunciam que 
barcos italianos entraram no 
porto de Gibralta,r tendo pos
to a pique vários navios in
gleses. 

Nas ontras frrntes a sltna. 
~·~o mantem-se inalter.,..rta, 

A BUJ,GAR,IA 

A Bulgária sofr!é\U ne.stes 
últimos dias !orte pt'.esf:jão ç1.le
ll!ã · tendente ~ atirá-111, I\ª 
guerra, tendo o rei Bons se 
encontra.cio com lideres ll!l· 

zistas. 
· Se~ndos os círculos lon

drinos· bem informados a Ale
manlla e a Bulgá.ri~ fizeram 
um pacto. secreto segundo o 
qu~l a Bulg(i,riii, põ!)' iodai; as 
suas ba&es navais à/ w.mpleta 
dlspósiçã,o CÍO "eixo" e Ctln· 

ªajili,e .. ~ . ~· ~ .. ~~~~ <;le, 

OURO 
PRATA !:'. PLATINA 

de tôda e~pécie, ao preço 
tn;iis alto ~a Pn,iça, COP'!· 

pra-se. Consultem .nossos 
preço!?, Ruª 15 de Novem
bro, 193, 2.0 andar, sala 

23, - São Paulo 

AS AGl'J'A{'.t;,:,;s NOS 
PAíSEp QCUP ADOS 

Os seus funerais demonstraram truida. Paderewski poderia wr 
ele modo palpii,antc e cabal a sua repetido ai; palavras qe o~t·r0 
populariclade nos JiJsta.clos- Unidos. grande .Polonês: - "A Polonia e 
o quanto o· povo d!i/tucla Nação cu somos u111a sô e.asa" -:-- E]m seu 
estimava-o, e a-0111ir.ava sua Art~ coração palpitavam toc:la a gran
magnífica. dcza e toda a subliinidade de um 

Mol13. Francisco J. Spcllmann, granclc povo c tinia grài1clc ·1111,• 

Arcebispo dp Nov.J. Iorque, falaú- ção. •• 
do na CaLn:lr:;,.l elo São Piit1:foip, E cuntinu,wdo. S. Excia. RevmlJ., 
ao fazer o seu panci,írico cxpres- o Sr. Arcebispo C';lc Nova Iorque 
sou o de&"Cjp de toclo o povo, para ainda teve estas p;ila.vras: 

Continuam cm todos os pai- que o gràncie estadista consi~a, .:... "E penso que vôs 011tr?~ pc,~ 
ses 'ocupados a sabo.tagem e com a sua intercess~o iJ. liberclfü'c deis sentir uma, p·~rte de tninha 
os atenta!los contra <J.s tropas para sua pátria e todo o mundo''. , grande emoção, e sincera reve
de ocupa<;ão. Quatro mil e quinhentas pes- rência perig1te ele, a q~lll CO• 

Seri?, longo enumerar to- soas estivenün: presentes à Mi.5sa nheci há. quarenta anos, culmina
dos os ato~ de represália, cp- de Requiem, depois da, qua;l os dps neste instanw em que recat 
m~tidos pelos :patriotas dos restos mortais do gra11M Pianis- sobre num o dever <;lç prestl!,r }ri~ 
p,i.ises que caíram :;;ob o do- t;J. foram levados à Estação de buto à smi, venera.itclà memórl.a. 
mlnio do si:. Hitler. Basta· no- Pen&itvania. r,0µ1 destino a Wa- E els o faço, não só porque ele foi 
~ar qigi os al~lll~S tên1 pubJi· shington. Eles foram. sel)ultados um regalo de Peus para· o mundo 
cado- listas enormes de ei-e- no Cemitério Nacional de Arling- musical. Não só· porque ele foi 
CUÇÕ!;!S, O que é um índice se- t.on, Trinta, e cinco mil pessoas un'Í dos maiores l'leJ:l>is do mundo: 
guro Qa revolta c!1A(l. vez maio1· viram passar ó Féretro, pelo tra- Mas sim porqlJe ~!e f9i uma. das 
que as tropas de ocupação ,ieto que vai eia Ga.ted+al de Sã.o maior~ alt!!a8 !i0 ll).Ul140. 
têm gera.do. Pa~ricip e a E;;t:J,ção de PeÍ1sihia- ]): Moµs. Spel)111anp; prQ,}'i~lfl"' 

É int(;)r(;)!l~nui ª' l)!opag~ ola, em Nova I~que. as próprias pa~vrB9 cl!:> fadaeWS-' 
da alemã, Vive anunciando· .. ki: · · 
de mentirosas as riiúos e no- FALAVt;tAS D~ l\lONSE1'fBOR 
t!cias Ú . foÜte - ing'lesas,. niàs 0

SP~LL~ANN . . 
derain ago'ra de que1·e:r ª' fo. 
da lei, e ªpesar ~e tup.o, C!)Il· "P~la. pru,n!)ir!J, vef, !l!ll vinte 
vencer o mun~o que e11~ª re· e cinco anos de vid!J, sacerdotal 

vjlta ~ paj~~ ~~~ ~-... ~~~-.!!1-~_lld .. ~~:~~--~~-~-

"A Polon1a ressurgirá, de no'\fõ, 
A PÓloÚia. . se levantá.rã. outra: ve:{ 
e há de ficar de pé, enq@nto um 
ftl~o ou filha qa Po!Ó~ vi~a e 
a}~e~te no coraç," , a grancjez;i 
c1i s~_ ~:!'' · ... · · 



Notfcl 
SÃO 

FESTA DE NOSSA &E.NHO· ções de fitas por ·várfàei no'l"l• 

·-:!Iúmô !mlJW~, ~~: 
um a.ir.PS~ de ~~~ade· 
i. .beleza rúas.. 

RA APARECIDA -- No di~ 7, .;,as e aspirante;;. iteil-liWU-"e- O ALTAR E o CARRO DO 
re&Uzou-se el:llia, festa, ..:ou1 ·no salão noll.re da _Igreja, ll:I.lla _ 
COIÍlwihfió g~áa de t<>das as assembléia, · · tU.-rl:g!da · J,Jie'» 
sdciclàções religiosas e pova,, .Revmo . .Pe. Jo~·-là;àf.àí,et1;, t~n-

CO-NGRESS(l 

taDdo ha.V-Klo M1ssa can.talia º tto tom.ado part-e 6lll conwtmi Já es-tllo s-enoo comé"~dos 
, yálias outras solen1liades, O!:l congregados marianilí! e de-· : o.s trabalhos :d-a e=tnl'ção tio 

Sob u. ~-te ~lll 
ltevmo. - :ee: . ~ Zâ11õia, 

, tivtr-liHl-á Bas soleirtdades dL 
Congr.estW, na Praça Frei & 
rallna, o g:r!UlQe coral mixtc 
de 4.0 flgura-'I, qu.e no dom-in
lf-t.l 26 d~ éútúbro, executarli 
a · M~8ª · s0Je1ni de Pero11i a 

-4 vov.ee, 
-mais pe~s catõl-lcas. · pi:ag:amço 118.~0 e aftar do 

~OSSA 81::.NHORA IJA NA· Ü<>t{gress-o i.1a Prai;a Fre.i. 1:fa- .. REUNIÃO DA COMJSSÃO DE 
TIVIDADE - P.ela Pia U-ll.ití-0 NOVOS A&SlNANTES: - raú:Íiea, lqçal corrheciüo 1}61o HOSPEf>AGEIVI 
üaa Filhas de Ma.tia, foi or-gu- .No c~rrsnte més ton;ta;~ ~- ='cog,Í.1.0ll:lt;:- tl-e::Jardilll d9s bicllos. 

• Nõo sofra inutilmente, quando é tão 
focil recuperar a soude com os Papeis 
Bankets. Em poucos d·ia1 poderá comer 
de tudo, ,em receio. ~perimfii:tte-os, 
11erõo o suo ,alvaçOo 1 

AZIA · DISPEPSIA· MÃ DIGEST~O. MAU HALITO 
fLATULENCIA -- LINGUA SABURROSA • DORU 
DE' ESTOMAllO • ULCERAS DO ESTOMAIHl 

!!!YM ~ 

/lj>r$v. Cun,uro.An, • N. 11i \ 

:c.fuda pequena sol:emdade,- ,.sina.taras do ~IU0, a: Como j4 dlS';lemos é ol-e.r.ta da- Em 1·ea:nrao rea-lizada no rlia 
eoiil Co:anrnhão e M-1Baa itel-a ,,Sra. D. z-eliuda ~awr~i::a. e. SJ'S. Com.~_lliti1J. N'l"!ci,:m~! de ~s-. 18 ct-o coneRte mê1,1 freou de
mfUlhâ. ÀS i~. horas, reza e .João L81UlttrO djl $1~, :fl:'NH!:e. tam~ría. Seni um fM-a-fm.ll~ fi-nU.iv-amente asseatada. a 
:Benç~o do Sa:atisslmo Sftc-I"~- :~.1.4

1 
.tvo d-ti Mo:raiB. fü- do aHu d,; São P~dre t,le .Ro- hosµed-e.gem · do8 Revmaa. Pa

J:Uentó, t~ ,naYôld~ :~P--- lffi:luo V'Q~/:!i_i _ ~ y_~·- T-.'!!!,~!·. ~-" º,~:~·ro flllp._i! c~~lrâ ~ dres pr_eseut-es = C~res::;o, l 
- - · . >al!'nwss......, ua -'l':QCISSl,.u sera. <JS· si"s. Ol':.àot?aS e- os Exmos. 

- . : ':e~ta!lo _:au oticil'laa ~ Ca- Hrs. Bia-pos. · · · · ------------------.. ---~------
: · sa(fiàs:cea( que ote;rece-u o m.-a- Os Q-riKlores .lélgos serão. · cia.lizados. Em seguida houve- ,.C.t,ngregaçfio M~ ~ Sã~ 

t~iaí g~.ntlíménte, semló or- todos hospedadOII 110 Ho_tf;!i benção· do Sa:ntfssimo Sacra-; :-Bento, ·pàra it!BO -sóifcftaõa l18-'_ 
, =:aament!Wo pelas R-evmas. Ir- Vicente. ós Srs. Bispos serão mento assistida por mais de· ·-ia Fed~a~ ~ a ce,. 
i = m~ Beneditina:$. · uns 110 Palácio Ep"í'.Sco-pal ~ 1.500 crianças e grande nú-_ :-did-a pelo Re~ Sl?, ··D; ·E.n,. 

OS GRANDE$ ESP-ETACUL;.OS j Cons,-re.11so, aos JOl':altlS d~ ·cl- -· -- . outros em casas de· d:lstlntas mero de aduhos. - ,.gew:bel't.õ S~ Cl".&.B.., 

SOROGABA 

ORAMATléOS l't'OS DIAS DO tla4éa Yizwn~ ~ tlO\lliras !)lo- A "H-ORA DO CONGflESSO" famílias sorocab:mas. ___ , .. Pr-ior du M~ ~~ 
CONG-RUSO · ces-es e às estaç<iea d;; rád'la,. - P.tLÁ MD10·· CLUSE ·oe G.R~:f,l;D-E CONCENT~t,t e ~~r -~ ~--~· .--

- . . llotiC:!ál'ÍO com~to das atM- ... 
0

"'iROCABi11. . . A PRESENÇA DE OQIS MARIANA 
No domingo à. noite, 26 de da~s. .Alem disi.o, 1-esoh•eu ARCEBISPO~ 

de Outi1bro, enceITamen.to do -ooio<lax Il-a.\! entraims da c-í"ih,.- Iniciando a propaganda pt}-
Sorocabl!- terú. ;1 insigne 

bonra de · l10spedar além J.o 
. E~mo. e Revroo. Sr. Arc~bis_
po ~letropolilauo de S, Paulo 
e 12 Bispos sufr-.,,gâneoi;;, rnais 

De toda a Dl:cc~se, das 50 
Congregações Marianas de 
homens, exi;s.te11Les nas _p.arõ-
quias diocesanas, virão oo.ra
van.as _ ~ co;pgre:gad-tis para o 
domingo 2t.i de Outubro, en
cerramento (lo Çongresso. ~e
rão loca.li~dos na S'éàe d-a 

Nosso C~~ ~~, 
tlco Di-oces.1tU1 flMl é,: b Jei.~ 
apeJtat- uma f-e-&Y. p&.~;. -~-

··de. ficar gravach) · RO ~ · _eo, 
raçig- -P~-f'a -sottip.r-e com @ f.n
me_ pr~ito de _vo~ -ütl:ltQ.I 
fiéi& até a bto~a. · 

Congré1;iso, será 1,0 ndo a efd- de e noutros loc:a!a conveuien- -lo Rádio, o R~Y'Ino. i\lons. Vi· 
to nos salões d.e fe::1ta::1 do tes. falxa.1 e dií,ticos an-u.nei.an- gário Ger~, Presideu t," do 
éoJégio S:rnta Escol:\stica, -do e ~011v-ida.-nd'El o povo para o !· Congresso, in-aü,gurou ,dpmin
uma. belíssima noiLe de ai·te tha 26 de Outubro, qua11do se . go passad-o, dia 14 de Setem
tt,atral. SP,rá um e.spetáculo realiza.rã o 1.° Congresso Eu- bro, · no microfone cta Rádio 
oferecido às :ÕD. Autoridades caristico Diocesfill-0. Ctulffi de Sorocaba RRD-7 
edesiâsticas, civis e militaref:I Dentro de breves dias dt<i- g-en.tilmente cedida· 'para taÍ 
e outras pessoas gradas, que tribui1·-ae-á na séde episcopal e fim, às 11,30 horas a "Hora 
irão assistir , o monumental nas cid-ades da diocese, disE~l- do Congresso". Todos os do
drama melódico "Sacrum· M~- Livos ll~gxafados ~o Congresso; mingas fala.rã um oradol' que 
te!'íum", peça esta que foi re- qu-e serno ofere-Ni:iOB às fam4- .. d-esenvolverá Lemas que vi
-presentada no Teatro Mun-ici- liu:; cat~licas, a.ssim coru,o o: ·-sam a prop:iganda do éongre.~-

· o E}xnio. e Revino. Si'. Arce
bispo de Cuiabá, D. li'raiicl.sco 
de Aquino Corrêa membro -da 
Academia Brasil~ira de Le- ,..,-,---,-------,-----------------

pal do Rio de ,Janeiro, uo en- pr.og-rama geral do Congr1:>s_so. so. · · · 
cerramento do 1. Concfllo Ple
nário Brasileiro, ao Episcops.
µo Nacional. 

Ai $~MANAS EUCÃRiS+í--
CAS NA OiOCECSE DE. 

-SQROCABA 

,Tú. · tivemos ocasião de avi
·!rn.r- q11e prepa,randÓ o graudio
$0 CtmgreSJO Di.Ocesano, em 
todas as paróq1;tias se 1'ealiza
rão semanas eucarísticas. Nal
gumas cidades elas já se req. 
lizaram e noutras ainda as 
haverá. Todavi-a, damos em 
seguida alguns resulta-dos: em 
'I'ietê houve 8.000 comunhões-; 
em Angatuba, 6,000; em Ce
sário Lange, 5.2-00; elll Poran
gaba, 2.300; em. Tatu!, 7.5-00; 
em Itai 320. Desconhstlem--8e 
ainda -~ resultá-do de lta.p:-et:
ninga, Jt.apeva e LaPaa,ial. -
A s:,lstiremos ~in-da -às d-ê Ca
püó Bonito, Pilar, - .RR>eMi-o 
Branco, 'I'aquarf," 'l'or1ba "' 
Pôrto Feliz, qu-e S61"Rü DO 

flm dêste mês e C(}tnef'o do 
de i:iutubr--0;, · ' 

O '' Pi A DA CRiANÇA" 

CON.?Rl:S$Q 
NO 

A ~OMISSÃO DE HOSPEDA-
G:1!1. APR"ÉSENTO-U . S-EIJ . ALMOÇO DE GALA OF-ERE
Rt:SIJL TACO DE Tfl.JI.BA;t.HO Ct~O AO& J~S. 6i8POS PEt.A 

Vi,rías :ião a;i familias que ESÇCU .. A Pi;½(?FfSSiONAI.. 
prontamente íráo hor-i'.pedar o,;i 
;;rs, Bi!>-l,'.los, cu.jos nomes da-

:remos· no próximo notlciá«o. 
Alem dísso, outras familiai. 
já se J11c11:mbiram <k receber 
os Revmos. Vigários Geràls. e 
outros sacerdotes que aquí es
tarão. Com a colaboração elo 
Sr. Delegado Regional do E:i
sin-0, a Comissão conseguiu 
diverso8 prédios dos Grupos 
&colares, e os Srs. Díretorns 
da Escola Profissional Giná: 
sio do Estado jú. tambem s-e 
prontiticarrun em ceder suas 
casas para ·alojamento dos vi
&itantes do ititérior e da Ca
pHàL 

O ANUJI.RIO DA DIOCESE 

8. Excla. Revma. o Sr. Bis
·-pu Diocesano apresentará no 
fim do ano o resultado porme
norizado do movimento eu-ca
rfatlco diocesano, no anuário 
que deverá. ser o,rgan~ado. 

' 
o· "l..i'::tâ-iONÁRiO" DARA UMA 
E~ÇÃO ESPECIAL, NO DIA 

DO CONGRESSO . 

Depois de i.llauguraàas . as 
novas iÍlstàlll,ções · da·- Escola 
Profi$Sional ·dé Sorocaba · ó 
sr, . mréto.r Prof, biogenés' Al
meida Marins oferecerá. cm 
nome t1-o corpo discente ~ do
cente daquele importante es
ta_4elecime~t-o .. de ensino, . um 
almoço de gala, i'nte-irainente 
organizado e realizado pelas 
alunas cfa cadeira de Dietéti
ca e F.}conomia Don1ésUca. 

AS GRANDES COMUNHõES 

DO CONGRESSO 

_i,; -inten11a a propaganda em 
favo.r das comunhões gerais 
do Congresso, que seriío as 
segu-intes: Dia l.º, das Moças 
em geral, na Igreja Catedral· 
dia 22, das Senhoras, na me;. 
1n.i igreja, e no dia 25 às 7,30 
horas, na Praça do Congresso, 
a a raudiosa Comunhão das 
Crianqas, sendo :.\ MEIA NOI
TE, dêsse mesmó ara; a i\fa. 
gestosa Conmnhão dos Ro-
me:n~. 

Vl/111:)A DE NOSSA S:E-N-H:ORA 

Para C9brir rui despesas que 
fl Cong-rega-çã-0 da Dwtrlna 
Crh,tâ faí·á ·pa:ra proimgar ,, 
or~rtizar a DIA DA lJRIAN APARECIDA . .1 ÇA, o Conselho 'Superior in- O conci!ituado semanàrkl 
cumbldo que foi pelo Rt:!~'0. cat-01-ico de São Paulo dartl. 
l\Ions. · Vigáriç, Geral, pra.si- uw. s11plemento especial tla Excepcionalmente e por se 
dentfil do Collli,I'asso, reaHza Diocese nos dias do Congres- tratar do Congresso Eucarís
uma quermesae em favoi· d so, capti<!ho,<iamen.te feito e tico, ª milagrosa Imagem.· de 

· - · · ·_ ' e em cores. Nussa · Senhora Aparecida, vi-
tal eml}:raend1men.-to. Para ,r{\ ~ sua Capela, · em dia e 

. isso contou eom o·:-ap:Cl:kl d-is- · 
tinto do Exro.o. ~- Dr . .Ro. TRENS ESPECIAJ.a hora qut; datemos nos próxl-
berto Kerr; -- ag-&ate da "São mo,1:»:9t,iciá.ri0ij q~e- distnliufre. 
:eàaió Electl'.ki", · qtíe f-oi'neoeu Já foram coru.~guidos o-in-00. mos. -- Entr~aat.o, já -~ certo 
a . éneT~ ·ssm d&petR!k;,• do U'~S espeeit.J.s q.ile . COlldazi- que O poy,0 .ca.tóli-co SOÍ'Qcaba: 

rão ~ 80,.,v,n,___ os nnn.o- . ' . no recel>e..~ ... vlsltn J.,.· ·v· "tr. 
fü. Emidio 'Sanm.na., qne ofe:r- ~ . ,v~~ ".-,..,res~~- '"' "' .. .... , 
tou a barraca do leilão e com tas_ do rnte_nor da Dioc.,se, V1- ~e~ A.parecida, ue::i 'dias d-o 
a colaborai.áó v~lma de tod.oí! rã.o três do ramal de 1t-a-1•1U'é Congr~sso, · 
os memb:ros da ·0ongr r. e . dois do tronco tia Estrada. . 
da D1nrtri11a Clctstã e :-~a:.- :de Fen:o ~oro-aabana. EJ:I~- ADORAÇ:ÃO DO _s:A!'ll'.i&stMO 
tin~ fAAdlJ&i ca~ltells d.a- t-a,nto ~n~.-se cuida de ma.is NA IGREJA O.E STA. c'L)~Q 

traa. 

BENÇÃO DO PR,ED.10 NOVO 
DA ESCOL.A PRO-FISS.tONAL 

,fom-0 a.to social ~ relevân
cia nos di~s do óo12grea&0; ,.is
~!S.ttremo~ ~ be-ú-çãó pe)o 
iil~mo. e Rárn-o. Sr.,' À1•cebis
vo T\Jetropo-litano de S, Paulo, 
Dôrn fosé Giffipar cte A.tonse-ca 
e SHva e com· i. presenÇá de 
tolios Oli! Sra .. Bispos, .do pt;é
d io novo d4 · Escófa Pr.oe,i1;1:,1io
nal, situado _no Lage.ado ... 

INAUGURAÇÃO DA SÉ:'DE 
DELEGACIA REGIONAL 

ENSIN{) 

DA 
DO 

Realizou-so há poucos .dia,;;, 
a inaugu.raçfw do nov'o prédio 
da Delegacia Regional do En
sino, na Rua São Bento sen
do entronizada a image~ do 
Crucificado na sala do Dele
gado, .atualmente o P.rof. Val
domiro Prado Silveira. Con. 
comltantemente, foi prestada 
slgnmcativa · homenagem nos 
antigos tlelegados Srs. Profs. 
Plwio Braga que foi saudado 
pelo P,rof, Ra-imundo Pàstor. 
li1steve pre.sente o sr. prof. 
Citrangulo, assistente do Di
retor do Departamento de Edu
caqão. 

GRANDE'. REUNIÃO OE 
CIANÇAS 

Como prepnro ao Congreijso 
e para o ensáio dos hinos ofJ. 
ciU:is do Congresso de Soroca
_ba, _reàlizou-se domingo, dia 21, 
e se 'repetirá dia 28 dó conen
te, magnifica concentração de 
criança.a no La.rgo de Sto An
tonio. Organizado o

1 
c~t~jo, 

d-~filou. pelas_ ruas <lo centro 
dá cidade· e SE! dirigiu ~ Cate
dral, oll<li? o RE!vmo. Pe. JÓi:tÓ 
Batista Ribe-iro, depok$ das ex
plicações e avisos essen~aia 
para o "Dia d-a Criança" nô 
Congresso, ensaiou -0s hinos ofl. 

"SALVE MARIA!" cl-d&de. ' · - · -· um ou dois trens. Alem d-eles, 
- as cidades Vizinhas virão era Do dia 28 à. noite ao di.4 DE · 

25 à noite, ficar-li -sokuiemen- MANOEL VICTOR 
PROPACM~A NA CIDAOE 

E NA D{OCS&E DO 

~~~ 

. automovaia, caaiinlwes, õn.i-oaa, ate. . -- . . . 

ô R~V;mo. Mons.. V4gãrfo ~- O eX3-Do. sr, Pr~to i'd-uru-
~l ~~rou ~ué s..m.a.n.aJ:m-en- e~. ca:p. A.UgUiito Cesa;r do, 
t~ s~ d~~~ 8'QS jw,.: -N-asc:1:m.eato Filllo m-ando.Ú pre. 
~ ~, àa ~~ões da. •-Pai'a.r a .Pl!aflil :ii:'.!'a;i .BlÚ-aúna, 
~-~ Becvmoa, V1gátloa para a ~ ~ s~r.u
~ ~~ ~~ <!iJ .• -~ ~ ·-0o~éaso. ~ir4_ 

te exposto na Igreja ifo Sta. O Hvro das 6 horas, eserlto 
ClaI<a d-as Ravdaà. i:rmã1i Oori- com alma e col'.ação, para 
ce.pc_íollis~, - em 81:~içã:o ali Fllff!fflas d-O Brasil, - ca-
perene, rodeado de 32· 'ti;ra.n: prlch01ia edição da 
iiões d~ ~ra rei,raa~umdó as EDITORA ANCHIETA, 
,P.~q.u~ ~ n~a l)loee~e,· LlMfTADA 
o S!;jJitíi~~o Sacr~, - de, aua Xavlar ae T~4edo 216 
vendo a aQO~&ião .. ser . fel ta i eat~ A , VW~ em to~a as 
~m ~i~~:rtos '( éaéalaà. ~dréde 1 . Ltvrarl4a. . 
Ji>i"~~s, ~s liàli asliló.cia- _,_._~~~~~----.....i 

f 

COMUNICAMOS AOS NOSSOS LE~ 
D~ SANTOS QUE O "LE-GIONAlU.0"7 ACHA~ 

SE A' VE~:PA E,M TO'Q_AS AS 11~ 
:D,~ J~AES. 

-- . . ( 

Mensq,gem dos Funcioário& _ 
Públicos de Belo Horizonte 

aos de· São Paulo 
Colncldindo com a. presença 

do Revmo. Pe. Agostinho i\fen
dicute, S. J., Assistente Ecle
siástico cro Movimento dos Fun
cionários de São Paulo, em 
Belo Horizonte, acaba de ser 
fun\lado ·na Capital mineira um 
Movimento idêntico ao levado 
a efeito pelo funcionalismo 
lJauHsta, nas nossas reparti
ções públicas. Trata-se, po;rtan
to, de uina iniciativa inspirada 
pelo que jú se faz entre nõs, 
há alg.uns a.nos, e que se ex
pànd ira agora no Estado de Mi
nas Gerais, sob a mesma deno
min&ção. 

Na reunião l:!l;lmann.l dos 
Jruncionários Públicos cte São 
Paulo, realizada, como de cos
tume, na tarde de q~inta-feira 
última, após o expediente das 
repartições, no_s salões da 
Cúria M-etropoHtaua, o Ravmo. 
Pe. Me.nàicute teve ocasiiio de 
se rE!ferir d~oradamente ao 
Movimento Católico dos Fun
cioná'rios- Públicos de Belo Ho-
rizonte, de cuja instalação foi 
S. Revma. grand-e animador. 
Apés uma série de conferêa
cias especializada.a IUU'fl. a 
classe do funcionalismo, p-ro. 
f-ePiitas Il{)l' aquele sacerdote. 
numa das igrajas da Cal)¾tal 
mineira, t-0i aclamada a pri, 
meira D-lretoria do M<lviment-o, 
integra.da. por elementos de 
g1·all<le pro;}eç4o no funcklnaHs-
mo foca.!. · · 

!?é reg,res110 a São Paulo o 
uma m&1.sagem dil.igMa peÍos 
illl8tl'-e jesuíta fOi por.tado-r · de 
iniciadores daquele MÔ-vime12-
to aos seus colegas de São . 
Paµlo, cujos d~er~s reproduzi, 
DlOS a~xo, e qu.e tev,~ agra. 
daVEll .repercussão enu-e os .ser
~orea públicos cl-e São Pa\00-, 

TODO CA"fôLIQQ. 
d@ V t! 1 CI r O 

"' L E G 1 0 N A R I O »j 

Aos Funcionáf:~ -P.~ ~ 
de São Paul-o: 

Interpretando o ~nt1i' 
unanlme do fu:n-e:~ ca• 
tólico de Bele ~te.· 
apraz-nos deixa:.r ~t.t/ 
aquí a e:r,p-ressão--d&:llOSSO,~
decilllleI!to pela~-~ 
que f-om-os El~. 

A alegria que·& nos,-cauaou. 
a:vul-ta tut'O mahi quam;o: 
nos é füwa a :feH~~: 
de retribui-la por ln~~ 
elo m e-sm<> llOl'taâm:, ~:. 
Pe. Ag-ostinbo M~e,. S.J •• ; 
alma v-erdsd2ir~ ~.,,, 
lar, que acaba de ~--li! 
adesão de :lnflmeroé.-:~818ii: 
da causa pública -em~ GE,..: 
rais a tão bal'o e ~e. 
JllOVimento de ~ ~ .Pa.tl:l~-

Nest-lil @Bejo, o.s ~: 
p-úbli~ de .Belo .Eklr~ ê~: 
sejam pate.Ja;tefil'. aos BeÚs,,-wra.' 
gas de Sã-o Pardo t~ a eaJ:o,• 
rosa simpatia QOZG. qu.e ~' 
panh-am a cr.escente Pl'~ 
dade da sua inroiativ.a., ao mes• 
mo tempo que formulam 'êa _.JIH).. 

lhores votos pór qUEl · • ·fua, 
die POl' t-Oda nossa ·0S~fâa
Páu•ia, co.n~~ · llÍir,i ~· 
pensameat,o e Jl.ll-M:~ ~' 
os fuoo~ d8 teãaá~u _,,_ 
EIW't.if;ões dó ~ . . . ., ' 

Belo~ .. i-~-
b,ro ele l~!.U.. · · · · · · · · ' 

( ª), Oscar }lfy~$Jii ...,.. P:ekt · 
Movi-men:tQ -~ -~ ~ 
-Ci O.uários, 

~=-.,,.... ... -~,..--~-,.._.., ___ ,.,,. __ .. ___ !!!! __ !!!' __ #"'1_==='41 
;., .... - - ·-

.-

l· c a ·si n, ir a. s-,. ~:·· e r-t n-··s ,_ 'Linhos e Aviarrieh·t'o.s.,.?' _;:·_ 
. Só na C A S)(c-- ALBERT Ô.,·"'--,: 

'Largo S~Q 8~ntó, 40 • (S. Paulo) • Rua Frei Gaspar:-i 39-=--(Sa~s)\;. '1! 
·v EN o A s E s P E e I A E s A os s EN H o R E s A· L- &· Á 1 ,A-·T E s,:, 

,- e_::::- •, _:.é--,~:.. /·:: .. --,::,_ . •· -:-· -1:=:. 
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, A mensagem que o presidente R<i-0sevelt enviará ao Con-
gresso nesta semana é o centro da expectativa geral em torno 
da posição a sei· assumida pela América no desenvo,lvimento 
óa guewa. 
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Os me:i.os p0Hti-0os chegam a afirmar que o presidente 
P.oosevclt irá afém da revogação da lei de neutraUdade, pro
pOildo' out:•as medldas ao parlame1tto. 

Por- outro la.ç,o se noticia estar profito ,o material neces
eário par.i o armamento dos navios mercantes .americanos. 

A Imprensa Cat_ólica. na França 
É bom ·1~ar que Chur.chiH dec:larou, a.pós a co~ferê.ncia' 

com o presid&trte Roosevelt, q-ye os Estados Unidos entra·riam · 
na ~ após a derrota dá R{1ssta, dando a entender que 
:e= derrota não se verificaria. 

Charles Maurras marca um tento 

f?.:ut.("etatfto, os útttmos avanç~s das tro.pas alem~s colo
oe:'!r.am a qttestão da derrota da Rússia em outro aspecto: 
.,-s mizh,1:as, atacam Len,.ngi-aoo, t,i.tam em Smolensk, . ., após 
a cooq\ti:,1:a d.: Kiev. avançam para Karkov. 

5., " cteorr·ut;,; total da Rússia antes Ck:I inverno pah,:ce 
po1tco pt"Ov<iv<'l, a1 cunquista 1.11.11, otlj~tivo;; alemãeit ···- a costa 
.:to i:!éltlcv, a cJ.:..ca.pltal J~ 1:,are~ " t.,'.)~a a Ucrafl\a, Crimeia 
·"' ., "!a,w~ -- par- por owtrw i;;.uo a!lBegur,ada -'º., atacan'i.e,;i, 

í:OQ~tirá eia a nípi:i~~e a qw~ .iiuiiw Cr.urz,niii ~ 
A camp:;rn-11a ,;~íilf:ii a i-ê-i iic i'H:e,.-traií,faàe as mter.sifi~a 

"" fMiS 10c;:w, "' flovc,;;;;; f-c.1,Jf4,ítali ~t r~ ,.stiamacim:; t,,u•;; reforçar· 
;;.,, U'Of.)a':l :,till"ç,i'i'l:iilJa..: .• 

Cresceu1 assim c:Kla vez mai,; tis p1'olrntJ.ilidades da gue1·
ira se estencter a este hemis·fério, com a participação ativa 
oas forças amer(canas na luta - principalmente porque a 
,revogação da aludida lei dará causa a ataques da aviação e 
dos submarinos alemães aos navios mercantes dos Estados 
Ur:iidos nás mares da Inglaterra. 

Agentes no Interior 
Estando o LEGIONARIO interessado em tet um 

representante-propagandista em cada cidade do inte
rior, apreciaremos as propostas de pessoas que em 
qualquer cidade queiram ser representantes desta 
folha. 
·· É impr,escindivel no entanto, que qualquer pro
posta seja dirigida ao Departamento de Propaganda 
do LEGIONARIO - Caixa Postal, 2849, São Paulo -
e que seja apresentada pela autoridade eclesiástica 
local. Oferecemos vantage~s pecuniárias aos nossos 
representantes. 

A pedido adiantaremos todas as informações. 

Dopois que sua submissão à 
doutrina da Igreja Católica 
lhes deu a possibilida-de do fa. 
lar aos meioB profundamente 
católicos da n1elhor. sociedade 
f1·ancesa, pode-1:1e üizer · que 
Charles l\l!l.urras, e seu oorripa
nheiro de lutas, Lebn Daudet, 
filho de Alphonsé D'audet coli
tavam-1e entre os jorna'Iistas 
lnals lidos na Fl'ança, no últi· 
mo ano precedente à guerra. 

As crônicas .reguiares na 
K Aetion F'l'ançalse ., eram mo
tivos de inumeruvei~ ·<1.1se\1S-
sões diárias nos Liceus, nos 
auditórios das Universidades e 
entro os oficiais do· exétcito e 
da marinha. Suas fórmula$ de 
"país legal" e "país real", in
troduziram uma dialética .dis
tinta, que se tornou clássica e 
que serviu de modelo a movi
mentos análogos em todos os 
países. 

As teses do "nacionalismo 
integral" de Charles Maurras 
tinham conquistado muitos 
me~os militares e era sabido 
que êle e Leon Daudet eram 
considerados como porta-vozes 
de certos altos dignatários . da· 
Marinha. 

Como, desdê que Os d,ois co
diretores da "Action Françai
se" são católicos e pretendem 

1 mesmo oonhecer, sti eles' a ma
neira de fazer. uma "V'e~dadei-

ra" política católica - atacan-ll&l") de fa,:,,er a "Action Fran. Vichi de fazer da "Aetion 
Française" a única publieação 
católica na França. P.roibiu-se, 
já, a circulação do diário ca, 
tólioo stúço "Le Courrier de 
~neve" nas duas zonas da 
França. Por outro lado "La 
Croix" é impresso em Limoges 
muito longe dos grandes cen: 
tros urban-0s da zona livre, co
mo Lion, Marselha e mesmo 
Vichf, chegando a essas cidà-

do mesmo a grande maioria de çaise" o jornal católico da zo
católieos que não participam: n.a livre. 
de siuls idéias - como Charles Como todos os outros jor
:Maur.ras e l,eon Dàudet se aco- nais, "Action F.rançaise" apa
mo-dam com a ocupação de Pa- rece com duas páginas somen
ris e qual a sua pos,ição em te e os espaços das colunas 
face da polít!éa de "colà.bora- i4ão preenchidos com o espírito 
ç.ão"? de 1\:Iaurras não oontra os in• 

Lembremos, primeiro, que Til$oi'es' 1.1Úe fuem aorrer o 
gtaças ao apoio sistématlco de áangue francês em Paris, mas 
Vfohi, '' ,À.C'tion Frani]aise" -ü$1.1· oontti\ o que ele chama de "ca
frnê os favore.5 das admi- tolicismo bélico;'. Nessa f-0lha des somente 36 horas depois 
:ntsttações e gos.,. eto todos os lib naclonalistno iiitegral nãó de sua impressão. Esses se
departamentos de um priVllég!o lie lê ed:ltar1ais contra Abetz nhores de Vichi sabem muito 
que somente o "Petit Parlsien" ou os outros membros da bem que, os leitores catóHcos 
tinha antes :da guerra. Tornado quinta-00luna, contra o minis- têm o mesmo senso de atuali• 
quasi jornal oficioso de Vichi, tro Lucien Romie.r, que se van· dade que os outros e os que 
"Action Française" está entre gwria de executar o plano ale- lêm um velho jornal são muito 
os poucos jornais que não fo- mão de "'lilurafrica" mas se raros. "Action Française" adi· 

pode saber, com todos deta- tado em Lion mesmo tem 0 
lhes, que a "facção" de Sta- privilégio rlé ser o únlco aces
nislaus Funnet, Champetier de sivel aos leitores católicos. 
Ribas e outros católicos da Mas Viclii fez seu plano sem 
"esquadra" ousam levantar a aprovação da Hierarquia e' 

0 

ram suspensos, mesmo por 24 
ho1·as, o que aconteceu recen
temente mesmo ao muito aca
tado "Figaro". Não há nenhu
ma dúvida, com Darlan está 
a Marinha, cujos representan
tes ocupam postos importantes 
do Ministerio do Interior e das 
Prefeituras, e a Marinha, "a 
invicta", teve sem:flre uma in
clinação por Maurras. 

Passando sôbre êsse favori
tismo, o que revolta um bom 
número de católicos é a tentati
va do Ministro do Interior e 
antigo ·membro , da "Action 

·Française"· ,(a organização in-. 
terditada · sob a I•'rente Popu-

( 

cabeça (como diz Maurras) e p ' · 
editar um folha intitulada "Les· rimaz das Galias tem recusa

do 'a dar as notícias oficiais.do 
temps modernas". Esse jornal Arcebispa~o d·e Liou ao jornal 
é de algum modo o sucessor do ·: Action Française". As "Sesemanário ".Les temps nou-

manas Religiosas", folhas de veaux" e do diário "L'aube", 
que eram editados antes da uma circulação muito restrita 
guerra em Paris e tinh~ con- até aqui, são mantidas em ven• 
quistado muita simpatia ao ca. da e se encontra alguma cousa 
tolicismo, nos meios, operários. sôb.re questões sociais que · se 

relaciona um pouco com o q' ue Maurras tem conseguido 
triunfos no combate a esse jor- se publicava em "Les temps 

Acentua-se a repulsa às revistas infantis que 

nal. O ultra-nacionalista de an. modernes". Pode-se duvidai 
tes da, guerra _ que se cala em que Vichí ouse atacar as "Se 
face do terror do "inimigo he- · manas Religiosas", que ema 
reditário" na zona ocupada _. nam diretamente dos Bispos. 

Até aqui "Action Française • 
faz a caça aos autênticos fran- não ousou imaedfa, a ven-da 
cases, · perseguindo homens crescente das "Semanas Reli• 
honrados que têm cometido o glosas" nas grandes cidades. 
crime de não serem "oociona-

deformam o carater das crianças brasileiras 
Em boa hora o Episcopado partiu de mim o ·movimentei. ·Nã.o 'Secretariado da Educação' e ·Jus. -, i.ltue um .magníf~co exemplo pa.

paulista, .após sua reunião réali- 1 fui mais do que o éco dêsse ela- tlça, que os leitores já. conhecem. :·a todo o pais. 
zada. em São Car.J.os, no mês de ?Uor geral que de alguns anO<' Proibiu-se terminantemente, sob A recer.te moção dás professo
Novembro do ano passado, em para cá se faz ouvir em todo ú qualquer pretexto, a entrada nas •·as e das mães mineiras ao mui
memoravel Pastoral Coleti'Va, lan- país contra. a obra. de de~gre- escolas oficiais das revistinhas tQ digno Secretário da Educar.ão 
çou uns toques de aJ.erta contra. g.a.ção e corrupção da inf/1.ncia. acima llli!Ilcion.adas e de · outras terá, sem dúvida, a acolhida que 
certa. pseudo liter.a.tura infantil le\!llda avante com tanto ciniamo co~neres, gr-.i.ndemente "noel- merece. Min.as, com suas trídi
de importação. por meia. duzia de aventurel.ro., vas à formação moral e intt>iec- ,ões de civismo e de reBpeito à 

É por este meio que o granlistas integrais" como,ele/e de 
se levanta.rem contra os inimi- de público de toda a zona livre 
gos de seu país. pode estuqar os textos intei• 

ros dos sermões dos Exmos. e 
"Les temps modernes" foi Rev'mos. Srs. Arce.bispos e Bis. 

interditado definitivamente pos de Toulouse, Marselha e 

Já estão appntando graças ~ que visam esclusivamente o tor- tua-1 da mocidade." ,nstituição familiM, saberá hon-

Depois de uma série de sus- Movitanban, cujas críticas 
pensões parciais, Vichí satis- acerbas às medidas total:itá.rias 
fez completamente a Charles de Vichí, desagradam, não se 
Maurras. Esse fato tem uma duvida, a alta administração 
importância que ultrapassa a do Marechal. Assi~te-se a esse 
desaparição do valoroso jornal, fato curioso, que em face da 
porq,u:e representa somente "Action Française", órgão ca
uma etapa nos e~orços de tólico pela vontade do grupo 

Deus; os :frutos. do brado de ala.r- pe lucro." _ A 12 de julho p. findo _ ,·ar o glorioso patrimôtlio Q.l.'e li.e 
me dado pelos :minno. e Revmo. continuou s. Revma. _ reellzou- legaram seus maiores.· 
Srs. Bispos fiéis · a sua mis..~ A REAÇAO EM PERNAMBUCO ~e no Ginásio de Recife uma reu-
de gaardar Vigilantes à.o rebanho uião de educa.dores . per!M\r.tbuoa, 
de Cristo. · "O movimento de reação con- nos com o fim de trat,a,r. de as-

No Ceará,. o Departamento Ge- tra os perniciosos jornalecos em- suntos de "grave importância pa
rai de Educação, acaba de proi- 'polgou a. alma pernarilbuc'l.na. O~ ra 'á formação moral e espiri•mil 
bir a entr,.da., nos Grupos Es- perna.mbucanos coerentes com da infância e da juventude b1·11. 
colares, dêssea nefa.l:ldo.\; jornale- sua.s nobres e gloriosas tradições, ctleira ". 
oos. não se limitaram a vãos protes-

Em Pernambuco, d governo e . tos'. Passaram logo à ação 
;irofessoi.,aoo tomaram posição· Desferiu o primeiro golpe o re
contra. o mesmo mal, que vem presenta.nte de uma das mais 
fl.tentai' contra a nossa juventude. ilustres fanúlias de Pern'lmbuco, 
O secretáril:! do Interior e Jus- o dr. José Campelo, inspetor fe
tiça daqucle Estado vedou e. J.n- dera'l do Ginásio Pernambuc':l.no, 
1:1·e.sso na.<, esco!M primã.rwi dos que a 26 de Junho, diri'!iU um 
jornais e revistas "Bibi", Olobi- ofício ao Diretor do referido es
uho", "lifirlm", "SUp~ ln- tabelecimento, solicitando provi, 
tantll" e "outras pulfilcaçre; no- dências no sentido de ser evitada, 
clvas à eduea,Qão mo.ral e :C1sicll. dentro do esta.oelecimento, a lei
doe àl'cillios," tllI"A, pa3os respect.ivos alunos, de 

Becentemente publicamos um:i x·evistas e outros gêneros de pu
~. a&.inada pelas represen- bllcldade profundamente nocivas 
lia1ltes de dezenas de escolas do à moral e à inteligência da meni
Estado de · Mlmls GEzais, e apro- nice e da juventude. Dentre es
~ na sessão de eucernunento $!l.ll revistas sã::i .de destacar o 
ua "~ das Mãe.s"', realiza· "Globo Juvenil", "Gibi", "Mi
ila em Belo Bbrlzonte. Na e.ita- rim" e "Ouri". que até bem pou
üa moçâ1;) era solicitado g,o Se- co faziam abert,a propaganda oo
cretário da. Educação do Fstado, munista. A mesma coisa aeon~ 
como medida de cara.ter educa- tece com os Volt:mes da chamad-'l. 
tivo, fosse vedada a entrada nos literatura !)Olicml, cuja. leitura 
estaberecimentos de ensino esta- não é menos prejuidicial à for
d~ das r~ publicações. mação moral " intelectuá:l dos 

Um dos l1!re:res, aJiá.s O seu iDi. meninos e dos moços. Toda& aJ 

ciaãor da campanha que já. avul· ~ acima indicadas e os vo
ta contra. em pernlctosa mmei- rumes de historias políciab um!à 
ra de envenenar O moral de nos- vez encontrados em poder dos 
sas crianças, é sem d(ivida O alunoo deste Ginâ.slo devem ser 
Revmo. Pe. ArJ.indo Vieira . da apreendidos' e incinerados. <'erto 
CompsnMa de Jesus. Ainda re- dà colaboração de V. Exc!a. na 
CE!!Jtemente s. Revma. concedeu campanha que se está empreen
ao nosso cdlega "O D!ârio" de dendO entre nós contta os pre
Belo Hatizonte, um13, intere,'lSanre juizes da má literatura infElnti!, 
Sllltre'lti&ta sõme O as.wnto. e que se }nclUt nas atribu~ 

desta Inspetoria, apresento-lhe os 
meus ., anteeipadôs ag:ra.decimen-Na i:m.possibi!idll.de de transe.re

ver.mos na ~ as pa.'ia.Vl'as ® 
Ilustre entrevistado, não podemOJ 
ao entanto deixar de dar aqui 
oasesstópi%:os~ 
~· s6bre a sua ca.m

pmba contra as 1-.evi,ta"' ilL"an
. Cb ~ de llOíilSS, moc.iàa

cla, S. Betrma. ati6im se .expresson• 

t,os. . 

Protestaram, gritaram os ven
dilbões dêsse templo sagrado que 
f! a família 

Com vís lisonjas procur::iram 
g;a.nluu' paxa a sua. causa as im

tocida.des do Estado. 
- •Bsz campamm. ~ A respoata do govexno de Per-

tdml,fN:ate lDicleH. em ~ 11amlruco às óeica.bk\as ~õei 
• do a,no paasado pala& cokl- d& em ~ foi a patrió-

L ...,~ ~~-~ 9., lMtl~. ~ -· 

Entre êsses =untos, foi foca-· 
Jiz.ado "de modo particular a ação 
JUJSOlverite das publicações infan
tis em nosso pais". Tomou lu
l!ªr à mesa o dr. Rodolfo Aure
liano, Juiz de Menorea. 

Acentuou o presidente que se 
tratava do magno problema de 
defender. a Infância e a juv.~ntuàe 
de publicações de .a,specto mate
rial atraente, porem de conte1.K!o 
dl.ssolveute anti-patriótico fl · anti., 
c1'iatão, e que perturmi.vam gran
demente a sua formação mentat 
lllustrou a sua expooiiÇão com o 
rela.to ele emocionantes fatos de 
)ituosos e em cuja origem esta
va o exemph àe façanhas 1e ban
di<loa contil.da.s em ta.Is revistas. 
O assunto despertou grimde in
te~. sendo viva.mente deootl
clo pelo capitão Roberto de Pf's· 
<:a,a., dr. Ade-rbal Jurema, ·dr. Luiz 
pe1gado, clr. José dos Anjos, pro
fessor Alarico Neg1·omonte, sra. 
Maria do Ca.rmc Pinto Ribeiro, 
(Diletora do Ensino do Estado), 
etc Encerra.dos oa debátes, cons• 
t.itu!a-se uma comissão illclm'.bi
da ·de promover medidas no ~n · 
Udo de solucionar o momentoso 
problema, entendendo-se para is:.. 
so com as autoridades constitui
das do Estado e · da República. 
l<'az.em parte da çomi\!São a dire
tora do enslno e o Juiz de :Meno
res. Foram logo dlrlghtas tele&Ta
:nas a.o M~istro da Educa.ç~o e 
eo Diretor do Deps.rtament.o de 
Tmpransa e. Propa.pnda. . 

Aind.a aqui 6 o caso de pergun• 
tar: qlle jUizo fQrmar d& men
tá.l1cl.&de àM pe&Wl!l.S que .Ba!lim 
penaam.? Não são s~ in
(·olerante<J nem. Uw pouoo •llliê
r-uas" mfiea àe · fa1mHa. WÍa 111• 
rlstas, ·médicos, ·~deli. eni:1 .. 
::iensea ecl.ucadDres do ~fflSe e 
próçel!ci ·mtado . c1õ ~ .-..~.~ -::,~ 

NÃO f: TUDO 

Arregimentam-se outras !o:-- 1 ele Darlan, a Hierarquia da 
ç:as para este combate em· de~~sR A "Biblioteca Infantil Igreja francesa faz, de fato, 
c',11, infância vilmente explor'\:'.!a. Anchieta", de seus órgãos internos, as 
Nos Estados Unidos intensific'a- recomendada pelos Srs. Ar- "Semanas Religiosas", a verda-
se a cair.panha em pról dessa. cebiepos e Bisp,os do Bra- deira publicação dos católieos 
,ausa. Relembremos esta tre- sil, já tem editados 12 li- de França. 
menda. síntese do redator llterá- vros dedfoa.cfos às Crianças Charles Maurras marcou um 
.io do "Chicago Daily News"' do Brasil, - livros de aven- tento mas seu "sucesso" foi 
"0 grosso de ta.is publicaçõe~ de- turas movimentadas, esc.oi• contr'abalançado. O choque en-
pende do apelo à mutilação, ao madas de tudo qua11to possa tre as forças catõlieas e o to-
i.ssa.ssin!o. torturM e raptOll, mui- macular o coração dos nos- talitarismo continua na França. 
t!lS vezes cÓm uma criança po1· sos Fll.hos. 
,,ftlma. Herols sobrehumanos, EDITORA ,ANCH LETA 
mulberes. voluptuosas, e.~c!:.ssa- LIMITA.DA 
mente ve1'tidas, ruidosas metr11,- Rua Xavier de Toleckl, 216 
. ha.doraa a ju.st)ça. "com a sva 
vendu" e a bárbara. propagandu 

TO D O CATOLICO 

deve. ler o 
"LEGIONARIOlil . 

polllioo., tudo isso sa encontra em 
quas1 todt.s l!-S páginas": Li há 
dois meses o artigo de Sterling 
~orth. Faz êle um vlbrantf' ave
lo aos pa!S e educadores amerk-11,
nos. 'Devflm. diz êle, mover guPr
~a <le morte a tão pestéfez:13B pu
bl:1caçóes "se não quizerem pre
parar uma geração ainda. ma:IS 

rrtmeiro. C•esso Eucarístico Diice
• de Jalmtreabal 

feroi q\Íe a pi;asente." Devsrâ reálizàr-se no perfo. 
E·,rn enchente de pestíferas .. _ do de 26 de Outubro a 1.0 de 

vistl..f'Jias infantis é um Cll.SO de N~vembm do qorrente an-0, o 
policia. Só depois de conjw:aeo Pruµ~ Congresso Eu:arfsti
ílsse mat detestr.vel, é que })('..e- co Diocesano d.e Jabotreaoal. 
remos disseminar as boas rev!.9-.1 AS. solenidades ter.ão inicio 
t.as, escol,as de civismo e de Vir- às 1-0 horas do · <lia 26, com 
tude para. nossa infância. Fm Missa .Pontifical; às 17 horas 
<..Ue pese a certoa eàueaãeres de ~ssão _de Nossa Senhora. 
vista curta, déspreziveis satélit.P.l; da. A»ai;::da, e, às l9 hQr&S, 
Je Rousseau e Dewey, aW DM ~N' : ,.,:;.~

2
-
7 28 

h __. 
crlaDças é humanamente :ll"'eflkl- qs _.. e . , a:.'"""' 
tivel a. sedução do fruto proibkl.o. , sessões de ~udos na C~te

Pais que teem conciêncla. de 
,uas tremendM responsabilffladee 
.:mica deveriam pemiWr que ss 
mão<J · de S8\lS mocemes ,fflbiwloa 

dral, Da Jila.tnz da. .A.pa.recida. 
Nos· d.las 29, ao e n de OU-

· ~ :mac~ ao coDtato 4n-
ras folhas ti'epldaates de aema.- · 
r.i~Hsmo malsão; do g&iea,·:• 
''O~" e do .. <Ju:ri ... 

li1ai;es .r.»Ss ~ de l!eUII 

-~ dffens· 8lido ~ 
., .. ~~- d9ua du wbQra. 
:-1nlliÍs ~. se wmam Jle!A o6-
\8tm' .. ~. cmde • :a a. 
~·4,o a&tD ., ... ~. 
:" • . A ft!S!!!!ê.lM\'"' .. ' . - . -- :.,.~ 

, ,lnsillo titleIIB 
PRAÇA DA'sa, 188 

SAO PA1JI.O 
Flaoaüudo pelo.· &4Y.tllll0 

DÃ'PILOGJ.b\FI.A 
TAQUIQRAFIA 

O M8UliDJ' Enalno Pelo 
.~ ............... -

tub-ro se,rão reàlizadas sea
sões wlenes do··eongresgo. om 
pra~a pública, sob a p1'ési
d~noia de honra do Enno. • 
Revmo. Sr. Ar.cebispo ~ 
polltauo, do ;Exmo. e- Revm<>. 
Sr. Bisl)o DiÓces.ano e augua. 
ta presença do ~m.o. l!fl>is
eopa<k> e altas autor!àad@. 

A.inda no dia 31, será ce
lebrada Missa sol&ie às 2' 
®Tas, com comunh~o d.e hQo 
mana, depois · da adQfa~o ao. 
lene, que terá iaioio às ar ho
ras e se pro1ongar.á até o co-
meço dá. Mi!Íaa.. · · 

l!ll'o dia 1.0 de Nov~ 
dia de encerrawento do 0mi,. 
greeso, haverá Missa e ccmu
nhio geral às 7 hora.a; àtvJiO 
lloru, Pentíl!l-Oa.l do Ezm,o. • 
~o. ar. Al'ceãls,po ~ ~fuàs~~:=· e~, 
mate às 16 horas,. ~t. 
T.riunfal do Santisstmó a., 
cramento, te.rm.inaudo com a 
'~ ·~:-- ~~HIRF_,, 

.. :~ .. · . 



... A conferência realizada em 
ÍLond:r-es entre os Srs. Antony 
\Eden e Myrou Taylor mostra 
f-O}aralll6nte qu-e nas altas esfe
ta:a.s políti~ se cogita de paz. 
i.A. e9te rei¼])e:ito, sentimo-nos • 
,;>leriamente tranquilos no que'· 
se,refere a qualquer iniciativa 
revada a efeito sob os auspI
;eios ou ao menos com a oola
·boraçâo . do Vaticano. Eatre. 
tanto não podemos ocultar 
noss; temor de que, a certa. al
tura das negociações, se pro
.cure por de lado o Vaticano e 
fazer uma paz "leiga" que se
:ria em última palavra um no
vo Munich. É certo que hoje 
.em dia a influência internacio
nal do Vaticano é imensamen
te maior do que em 1914. Isto 
não obstante, não podemos dei
xar de lembrar que, tendo o 
Santo Padre Bento XV lança
do as premissas da paz, foi de
pois posto à margem pelo ig
nominioso tratado de Versai
lhes. 

;Para chegar a uma paz mu
. niquiana, não conviria a certas 

potências agir assim% 

• A julgar pelas notícias pro-
~enientes dos mais variados 
recantos da EÚropa ocupada, 
tudo indica que sim. Os povos 

... 
D:lretor: Dlretor-Get"ente: 

1 Num. 473 Ano XV PLINIO CORR~A DE OLIVEIRA 
S. PAULO, 5 DE OUTÜBRO DE 1941 

FRANCISCO MONTEIRO MACHADO 

Mais 
• qu1a 

um·a vez confirmada pela HJe.~·a,r
a orien_tação do 'LEGIONA··RIO 

Nem comunistas, nem nazistas. nem liberais: _ ... católicos 
ChatnAmos a a.tenção dos\ lação a d-0u.tFinas aRti-católi

nosoos Jail-ores para a impo-r- cas S6 acham plena e totalmen
tantissim.a Pastoral coletiva do te em vigor. Expusemos ~es 
Episcopado holandês, pabUca- priu-cfpios no Advento e no Do
da recentemente, :na qual é i mingo da Paixão, ano pai!sado. 
confirmada a proibição aos e.a- Devemcs, portanto, continuar 
thlicos de darem seu ap6io ao a ,rec\l:ilar os Santos . Saexa
naclona l socialismo ou ao co- mantos em caso de morte sem 
munismo, sob pena de lhes se- ai-repen<limeato, e .tambem fu
rem negad,os os Santos Sacra- nerais eclesiásticos, nos casos 
mentos à hora da merte. de: 

1. Católicos que abertamen
te demonstram sua adesão ao 
social1smo ou ao comunismo. 

sua missão essencial, mas tam
bem constitue um grav-e peri
go para os que pertencem a 
esse movimento, em tudo que 
diz respeito ao cumprimento de 
8€.us deveres como eat{llioos';. 

· "Em geral, devemos portan-

zir aqueles a que ela se refere 
a al:landonarem seu caminho 
e-rrado, reconciliando-se com 
Deus e Sua Igreja". 

Ui.TEMA DISPOSIÇÃO 

to afirmar q11e o simples :!'ato O docum-ento assim termma: 
~e pertencer ao partido nacio- "Esta nossa Pastoral deve 
nal soei-alista é uma cousa que· ser li-da em todas as Igrejas 
não po<fu ser permitida. Espe- .de nossas Dioceses, em todas 

Ã vista de sen tex1o, terá a 
Gestapo permitido que assim 
fosse feito? .À. vista da dit:1· 
culdade' com que um úníco 
exemplar conseguiu chegar a 
uma das capitais sul-ame-rica
nas, é-noa licito suspeitar que 
esse documento sofreu na Ho-
landa a mesma sorte d:a Enci
clica do Santo Padre Pio XI 

ramos que esta Pastoral con- ·:as Missas regulares e n~ ma- contra o nazismo: - sua cir• 
siga tocar os corações e indu- · neira do costume". culação foi interdita. 

Trata-se de um documento de 
extraordiná.rio alcance prático, 
pois além de demonstrar num 
mun1lo de invertebrados a-co
modaticios a que extremos de 
coragem e -d:e in<lependêilcia 
de atitude pode levar o zelo 
dos legitimos responsaveis pe
la guarda da11 Verdades pelas 
quais Nosso Divino Salvador 
derramou Seu precioso Sangue 
na Cruz, vem sacudir mu-itas 
conciências duvi<losas, mos
trand.o-lh»s qual. a única atit:u
de a assumir perante os erl"os 
que avassalam o mun<lo. 

2'. Católicos que a.bertamen- · A 
te são seguidares dos princí-
pios do liberalif,mo, ou mesmo 
do chamado liberalismo demo-

:crático; . O~ra runtificia da Propa~atão ~a fé 
3, Católicos que são conhe

cidos como filiados a institui
ções socialistas ou comunistas, 
ou a organizações de ideologias 
semelhantes. 

'\71l'tJld!'B e até a sua própria vida.! na; o agrupameRto dos·subscrito
Compreendi - diz-nos ela - a res em ®Zena; e a idéia de pedir 
facilidade que teria cada pesso,a. da· não só uma esmola mas tambem 
minha intimidade, em reup.ir dea 'J.lilla oração. 

começam a se movimentar. ERROS JA COJ\JD-ENADOS 

4. Católicos que, apesar de 
talvez não serem notoriamente 
filiados a institui-ções sociaHs
tas ou comunistas, regularmen
te lêm jornais e :t:requentam as. 
sembléias de tais ideologias. 

Ao vermos aproximar o dia des
tinado pelos Soberanos Pontífices 
pa.ra, pela oração e pela esm.olà., 
coatribuirmos e trabalharmos, co
mo devemos, . pe:]a dilatação do 
Reino ·c1e Cristo, bem é que dili
genciemos fazer conhecida est.a 
Obra de tão grande aJcance so1 
cial e cristão. 

pes80!l8, entr.ando e:la mesmo nês- Em Maio de 18-22 foi adotadD 
se número, que dessem cada se- o reguiamento que .constava de 
mana, um "sou" para a propa- 18 artigos. Os donativos reco
gação da f-é: · lh!dos seriam distribuidos por to-

Uma geral insàtisfação se no-
ta em todos os pa!ses sob o domi- Com efeito, não é raro ser 
nio nazista. Nos Balcans, como o LEGIONARIQ censurado por 
na Escandinávíl( na Morávia se manifestar coatra o. comu
como no coração da França, as nismo, con.tra o nacional .socia
sabotagens e os atentados se lismo e contra o lib~ralísmo. 
multiplicam, não sendo mais Com quem estará ele? 'A res
possivel à propaganã.a nazi.a- posta, temo-la nessa Pastoral. 
ta atribuir tudo isto ao sim- O LE'GIONARIO es-tá com a 

5. Católicos que são conhe, 
cidos como aderentes do movi
mento nacional S-Oéial1sta, 

Tem ela por fim primacial le
va-r àqueles - e são ainda tantos 
os milhões de almas nestas cir
cunstâncltil,s 1 - que vivem nas 
trevas do paganismo e da idola-

CONO EN AÇÃO EXPRESSA tria, desconhecendo o verdadeiro 
DO NAZISMO Deus que velo ao mundo para a 

. todos salvar, "a luz q~ ilumina. 

Compreendi tambem a opor- das ·as Missões e segundo as ne• 
tun!dade de escolher entre as mais ces.sidades de cada um.a. 

, . . . ples efeito .do comunismo. 4-in- Igreja. AUás, para o católicC> 
~pa..-:1t;-···poUci~~1 -qne,'8-.~~~·~-d~ 

.r;ista ,teve de prender o A.rqui' cumento zmo comtitue no
duque Carlos Alberto d.e Habs- vidade nem surpresa. Tooos qs 
burg e o Bispo de Munster. erros nele condena.dos já foram 
Positivamente, esse gênero de objeto de execução pela San. 
presas não se encontra quando ta Sé. 

Prosseguindo, diz a Pastoral: 1· · · 

.. ~~~l~,~~..G.!~~Hlit~~il!~: 
a:tuais com que,·nos ãétronta- · 
mo·s, precisamos acrescentar o 
s-eguinte ao. que ficou dito aeli I 

.ma: 
1. v que oecretamos co• 

relação ao socialismo deve s• 
aplili:aldo a todas as suas fõn 
mas, ta-is como descritas e re, 
futa-d-as na Encicl!ca ·· Quadra
g.eslmo Anno". 

capazes ... para receber dos che
fes de dezenas a coleta dos seus 
associados e depois a conveniên

·Oia de Uln chefe que recebesse a 
coleta de dez chefes de centenas, e 
cada chefe de milhar vindo a um 
centro comum •. ~" · ."Faltando

.·:;f:·, 

Fundou-se em Lião um con
sel,bo administrativo da Obra, mas 
nunca. .ter.ia. atingido desenvolvi-' 
mento . se outro não tivesse sido 
fundado em Paris. Ailem destes 
dois conselhos centrais, ficou o 
COnaeilhQ Su.periorf ~: Paris, que 

··, 

se trata de repeiir motins co-
munistas. Particularmente O O QUE DIZ A PASTORAL 
nome do Exmo. e Revmo. Sr. 
Bispo de Munster é disto uma Definindo a posição do Epis-
insuperavel garantia. copado holandês na atual emer-

• gência por que passam os Pai-
Assim, se bem que a Rússia ses Baixos, diz a Pastoral: 

não ofereça resistência du.ra- Nesta Pastoral nós nos 
vel, é certo que o problema da ocupamos do bein das almas; 
vitória se apresenta com cores Nós, o Arcebispo e Bispos 
cada vez mais carregadas para da Holanda, nos sentimos obri~ 
os nazistas. gados por dever de conciên-

Uma nova paz de Munich, éia a chamar a atenção dos 
Virá sal:'á-los? É o que só o I fiei~ para o fato de que nossas 
futuro virá resolver. disposições anteriores com re-

2. Com referência ao movi, 
mento nacional socialista, de 
vemos friza.r com maior insl$ 
tência o que já dissemos ante, 
rionnente, porque daquele te~ 
po para cá todo o mundo fo! 
capaz de compreender com 
crescente clareza que esse mo~ 
vimento não sómente ameaça 
a Igreja no livre exercíqio de 

-----------------------,------, 
·O Dia Missionário 
Sua. Santidade Pio XI, de sau-1 se trata de fazer apenas -propa- em benefício exclusiv,o da Propa

dosa. memória, ordenou por De- ganda Missionária. mas sim de ·gação da Fé. · 

Os Mfssionãrios Filhos do Sagrado Coração, no Sudão All{Jlo-Eglpclo, percorrem as dis
tâncias enormes dos campos ãrldos e das matas v!J>gens em carro!! de boi lroprovisados 
- como o que o nosso cliché apresenta - adotado de um automovel Jã lmprestavel, 

, Fornecer condução mals rápida aos mlsslonárlos ô salvar .' maJs afmas, ' 
ereto · da Sagrada Congregação pôr em evidência e relevo a Obra ·Quando se dê o caso de coinci
de Ritos, de 14 de Abril de 1936, 1 Pontifícia da Propagação, da Fé. dir com êsse d-ia - Dia Univer
publicado em 15 de Janeiro de I Valer-se dêsse dia para angariar sal ®S Missões - ou próximo a 
1927 na Acta Ap~s~licae Sedis: I sócios e recolher esmolas para êle se celêbre outra solenidade 

1.
0

) Que o penultrmo domingo outras obras, ainda. que tenham com fina.Udaàe local, é deaejo do 
de Outubro, como instituição per- fim missionário, com preju12.o da Conselho que essa. so!lenidade se 
manente, seja dia de Oração e úniCA Obra Pontifícia, é abuso ln- celebre em festa distinta e, quan
Propaganda Missionária em todo concebivel. · to possivel, nunca no penúltimo 
o ~undo. - 2.

0
) ~ue em to,rut-5 as Deve tambem ser ponderado Domingo de Outubro. 

MJSSaS dêl!se Dommgo se de como que . a Obra da Propagação da J!: este dia o mais adequado 
Cole~ta imperada pro reg~m, a Fé multo pode aproveitar ,aos para estabelecer a Obra da Pro
oroaçao Pro Pr;a~tio~e F1dei. - nossos mortos, porquanto. êles po- pagação da Fé nas pa-róquias on-
3. ) Que a preºaçao nesse dia te- dem ser sufragados: . de· ainda não existe - e são tan
nha c_a:iater . missienárlo, com a) Pela8 iruiulgências que con- ta-s ! ao contrário do que quer 
apllcaçao especml à. Obra da Pro- cede; b) daDdo segtmdo sua. in- o Sobera,no Pontii!!cel - nos Se
pagação da Fé, excitarndo os fiéis te~, a. esmola pana. a PNpa.p-1 mmi:rl.os e Colégios. 

todo homem que vêm a êste 
mundo". 

Entre todas as obras similares 
que são 9 amparo e o sustentá
culo das Missões - di-lo a sua car
ta constitutiva - é a Obra Pontifí
cia. da Propagação da Fé a pri
meira. Propõe-se a agrupar os ca
tólicos de todo o mundo para coo
perarem, pela oração e pela es
mola., nos tra~hos exhaustlvos e 
plenos de sacrifícios, de Missio
nárias cujo amor ao senhor o 
zêlo do seu Reino leva o conhe
cimento de Deus a.té aos comins 
à.a. :tens.. 

a imcfeVfflml.-ae nes.,a Obra, e ção à.a. Jil6, a (lt'lal lbU di ~ ~ Nê.ates, .l)Ort1ue não a Obra de 
sem intenção de l'eferlr easa pre- to de parttcipa.S': São PedrO Apóstolo para o Clero ORIGEM DA OBRA 
gaçio às Miss6es em geral. - Indígena.? Apreveit41.1, Pois, Se- Coma o ano de 1822 e já então 
4'.") Que quantos no dito Domin- é!) muna Mis5f:':na. pe~- nhores Párocos· institui nas VO/l- havia umas oit~ntas inscrições 
go comunguem e orem pela con- P ui ª que sepóstce 1 S 8 n..!. 0 

- sas fr.,=ezias · dezenas de asso- regúlares na Obra, que apemts 
-"'- u.. 1 mu o do A o o . ....,,...o; - ...,.._ 

ve • ....., dos :lnf ... 1s, possam ganhar 2) em 560 M1s.sa.s celsbl!adas cada ciados; vêde se alguem se ins- existia de.sele UH9, ano em que 
Indwgência Plenária, aplicavel , __ .,......,.,.., P .. ~.,.-- .._..,,,., creve como sécio perpétuo e quem Paulina Jericot começara a, pôr ...... unt .ano pew.,, ........ os, re.=...,,,· ..... v~- . 

aos ~ os. . · _ inscreva. tambem algum parente em prática a idéia lummosa que 
Destes preceitos Impostos pelo téllicos e Superiores de · Missões; fe.Jecldo -... a .sua càridade, o seu zêlo pela 

3) em l.S.ooo Missas anuais oe- · · glór'· de Deus, lhe ..i-perta= = Santo Pàdre há q11e deduzir q1:1e .... ..._, __ "... Se o não -fizerdes por vós pró- ,... """' ·- -~ 
não basta reoomenàar aos :fiéis lebnl,das pelos • ...........,....., .• oa de alma de ,apóstolo. 
que orem pelas :M!ssões no dia tocw O mundo. prios p&rm:iti ·ou iDduzí que pa- Foi muna tarde em que os seus 
a. elas destinado. T:otla a Igreja Depols Sua Sal.liidade reoomen- roquianos piedosos o façam, Fa- se entretinham jogando, ·que Pau
oficiaJlllente o deve fazer, pois a da que todas as · molas que se zi..lo é diJAta.r o Reino de Cristo. · !iria concebeu a organização ma
Ollra Pontfficia da Prapaganda. colhem em todo o mundo, em to- ravllhosa na sua simplicidade, da 

. da ~-Dão é conio qua:lquer outra das as l\tUssall do penâltimo do- ------------- Obra que, como o grão de ·mos-
Olna lWa8!onãrla nwn ou nC;JUtro min!!O de .. outubro sejam total- tarda do Evangelho, ae tTAnsf-0r-
setor da Otistand:ade, e sim mente.e-Jló.~pal'a a·Obra. Pontlffcla LER E PBOPAGàR O mou em árvore frondosa à. som-
uma e.~ Pelltificia com cara- à.a. Propagação da W. ·- · - .. bm da qual se oper.a.m tantos e 
ter umvemll catélico. Por esta Sêbre tal assunto resolveu o 

O LEGIONARIO " tant.os nulagres de car-idade, que 
• razão é que no dia das Missões Conselho Superior da 011ra. em sustenta hospitais, -leprosã;rtos, 
é ~ . oa1:1tar Missa votiva Romã, em sua l'eUtlião de . Abril e DEVER DE TODOS asfl.os, creches, orfanates e semi-
liOlene "Pro ~~ :B'lcSei". do a.no cerrem.e: «o Dia. lll13saio- .Dá.ri83, a que tantas altni\s de-

JU ••-·•=---~-_ . ~----- M. ~~"l: .. ,~.• §l:~ ~ as w 

lhe os têrmos Paulina escreveu teve· por : primeiro pres!~ente o 
nas costas de- uma carta de jo.: Principe Croy, Capelão-Mór dfl. 
gar '~dezenáries,• cetktenál\ws, mi- côrte. 
lená.rlos ". . A a.provação solene da Obra 

Começara. em 1819 a realização realizou-se em 15 de Maio e fê-1a 
do seu projeto e o primeiro do~ S. s. Pio vn. 
nativo que entregou aos Padres O · sa-udoso Papa das Missões, · 
das Missões estrangeiras, são êles S. "S. Pio XI, dtzl.a que todos os 
que o dizem, colhidos em 1820, foi católieos devem sex memblios da 
na importã.nc!a de 1.439 francos ·Obta: . 
e 25 centimos. · "Todos os ba.tl.zados em Cristo 

COlllo todas as obras de Deus, formá.m éum efeito o Corpo Mís
tambem esta sofreu contra.ditas 'Moo . de Cristo. Nenhum, pois, 
e opcisl.ções. A' 3 de Maio -de 1822, pode ficar indfferente ao cresci
na Hospedaria de PmveDça, em xnentc> · cieate Ccn:Po que quer ~
Lião, no quarto do Aln4e Ingiesi .grandecer, como dfZ São. Paulo, 
que se dedtcara a an~ do- -atr4 qpe toâcl o.s bomeml. cheguem 
nativos para. o Blapo àe Nova . à uaidade da ll'ê e .do conhec:1-
0rleans, houve uma reuntão de mento ~ ll'iUlO de Deus, no es
dooe católicos em evidência, pre- tado de . Homem perfeito, segun
sidldos por M. Cl\QQ.let.on, Viga- do a medida da Ic!Ade completa 
rio Geral. · Nessa reunião, a que de Crist.o; 
ta.mbem .assistiu um jovem em~ (Efésl.os, IV, 17).. N·isto elltá o 
pregado, Vitor Giol'CXlon, cola- full1iamento do dever mlssiQná
borador de Paulina Jericot, M. rio para. todos os crlstãos. A 
Inglesi pretendeu encammha.r a Propagação da Fé 1)eml1te o eum
generosidade dos lioneses para a prhnento deste dever. 
Diocese de Nava Orleat'IS. Um N"ao se lhnita . a sua ação a 
dos assistentes, M. Bento Costa, .esta. ou à.qiiela Missão Particwar.t 
i;1.largou essa intenção afirmando leva o seu esforço · pela. orai;ão e 
ousadamente que uma. obra de concurso financeil'o à. própria 
Missões não poderia despertar in- Igreja" (.Mons. André Bouche:r) . 
ter,êsse se não fosse universal e Pa-ra pei:teneer à Obul.. e tet< 
resumiu o seu peru;amento nes~ direito · às InduÍgêRcias e maJa 
belas palavras: "Somos eatólicos, graças · concedidas · pelos Sobera
façamos um.a. obra católica". - nos PQntifi= cé prectso e basta 
Foi nesta reuruão que ,~a:iu a re- aderir a ela. :pela eemo:i:a. e pela 
gulamen~ da obra, baseada oração diária de um Padre Noss, 
nas lntellQÕeS de-Paulina Jericot: e Ave Matill, ~ ~.Mts.. 

- ~-- -· "IQl,l" p --- .,, . . '. . 
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CJMlNlANDO .•. 
O CA<f!RO AÓ!ANTE coe 

BOIS .. 

mos os graves inGonveniente:. a qus 
muitos 9 católicos expõem li Igreja, 
cancélanéto intelrartléntê de seu's p"ro
cessos de ação quaisquer manifesta
ções t1e energia. Resumináo em auâ$ 
palavras a doutrina qÜ~ ·vimós SUS• / 

-~~o, lembraremos apenas a 
L•. ; · ~itóres ~üe ó Ê\tàn~!lhó lill·n. 
tem, & .respeito de àpostolado, dua.s 
parábolas de mãiirtrá lrilportíú,cià; 
nenhumit das chiais d'éve ser etque
cida ein benefício da outra. Nosso 
Senhor ,fala em ovelhàs perdidáll e 
em lobos com pele de óvelha. Que'm 
visse nas ovelhas desgl:\rrac1·as cio r~-
dll apenas lobos vorazes disfarça
dos com a pélé élê suas vítimas nã·~ 
poderia, ·evidentemente, ser o bbm 

pastor que vai âo lôngé, enfreritancÍi 
perigos e despri!z:1iidó fàdlgás, s".11• 

pressão df NOESO Ser,iicr: "Meihcc 

seri·a para eie que lhe ::itassem uma 
pedrá de mó ao pes!:oço e o atiras-
se'11 ao fundo do mar". 

E não lhe valeria como excusá 
b ter •a·gido ·por excesso de :zelo no 
temor de sacrificar uma ovelha po·s
slvelmente in,:icente. No Céu hã reál
menl:e mais alegria por um pecad•:>r 
qttie fáz 'penitêileià do qi1e 'por hovehta 
e nove Justos que perseveram. M·as, 
por isto m·ésmo, precisamente porque 
passar do ~ecado ao estado dé ~~açà 
é a maior das aventuràs, decair deste 

Rlhíio CORRÊA DE OLIVEIRA 

var ª ovelha perdida. Q~ âizeri en- .-.·_ .. -.·.·t·. ·.· ·o" u· ... · o· s···· 1· ·.-1:i'etàntó, do cãtõlicó que, ~lét> côhtrã, 
ri,o, vencendo obstáculo11 sem ·~ohlà; 
desée ão fiili~ âo aliisril'ó, cõrri 'p'érl~ 

~:º~::e~~~m:t":~b: ª~'st::~'j~;ª;:~: . ·. ·o/··: · ... ,,.;. .. -E. ·.~ , i· .· ·.e .1· tt.·· 
dõ-lhé côm meltiúice a lingldà pélé 1,) 
de cttrnelrô i qtiê ~b~íiiiê 'irh111fii'~t~ 
Cilm Íiua "·conqfiistã 11 ~Íl pÔM:iÍs .i.fo 
r~âÍi, solt1sse all ·~ fhitb tlê seu 'e-ã~ 
ridliso àpostolàdo, e; li&~Ílla· 'il.~ ·um 
prolongàtlo e ttlrhi> olhar pilrá o \jàu'. 

----- -- - - . -- ------- . . ~ . - .... - ~ 

tfLn com "'"": .., nov·.., ,, t>v\.lhfn· 'h;.;, se' estãdo para o de péeinlo' ê desventura 
Assinalamos, em nosso ti.tu- w .., .. ., .. " '" " hãb Íilenor. Lo~o·, não se poderia pre, 

nio comentário, o estado fulse- encontrava em "confraternlsar,ãil" tender que a conversã'ó dé uma 11Jínà 
rnvel em qu~ vive a maior par- com ã·s demais, fbs'sé dormir sobre . 
te das .... o ... ulacões do interior reí:'ómpeffse a Ntisso StÚ1hor dos ris• 

" " ~ QS louros Be lãt> bri'lh'i\ntê ~lfo? 

canincho de· conspiraçi)es à moda da 

llllíntà cõilln'!I; em i.irilà êpocà em q'uo 
as heresias p'rocuram disfarçar-se 
com rotulo cristão, e o. protestantls· 
mo, o espiritismo, e íMmigós aincia 
mil vezes mais perigosos, oomo o na, 
zismo, tomam'áres tfe sàcristâo pára 
melh~r iludir os fiéis; --- ê p·reéisâ
mente nesta época que, em certos 
círculos católicos, ganhá terreno um 
otimismo ingênuo e eufórico, fJ'ara o 
qual toda a· malícia do mundo con-

. ... . . '. . . "' 
tempbraneo, toda a éorrupção, tóda 
a lascívia, todo o desbrag'ado egOis
mo de nossa sociedade contempora
nea, da qual Pio XI esc:'reveu que está 
na iminência de se tornar pior do· 
que era antes de Nosso Senhor; que 
tudo isso não passa de um equivoco. 
E de um eqt:1ivoéo tão tenue que, côm 
umà ,neia düzi; de ·sorrisos este muil• 
{lo será o melhor d,os mu'ndos. 

o págàniilmo a·ntigo foi' vencido i 
pelàs preces dós érehiitàs, pelo sán
gLle dos mártires tt pelos suores dos 
evangelizadores. Lendo-se, entretan• 
tó1 certos fràtad:os de Ação Catôlic,, 
terrH,e a im!)ressfo de que b muii'cfo 

mocierit'o poil~ sé} regêneraiio com bs 
sifnpll:s 'sorrisos ·destes hovos apôs
tokls, mais felizes do que Orfeu, pois 
que nem SitjUe-r precisam de flâuta 
tiárà âri1ani.ar ás fér~~~ 

·** 
do país, pal'll mostrar que :não · cos que com isso se faça correr 11 

era nada estrsnhavBl o êxodo ~ evidente que quàlque'r éat6fi• outra almá. Pensar de modo diverso Perdoétn-nos cifrtos eo,nfrâdés ho 
das mesmas para as cidades Cb leigo que queira procede'r com sêrià blás'femà.r contra Deus, atri- apostolado, aissehii_Í)ados 'um póucô 
- ·fato esse irrefragavelmente · · · · · · · .., - · · · · prudência deve preferir, 'à l11írótlu- b'üindo-lhe =maldàde p.or dois títulos: por lóda a parte neste imenso Brasil, ~~tnroe~:t:::m~:~s j;e~:1:1º! zir Um 1060 nó ãprl'!foô tlô Boin P1is~ a} supondo qúe à Próvidê'nciá hão e r,:ara os quais escrevemos este ar• 
conhecer. - posto que os fa- tor, correr o risco ·dé aeixàr 'êlê fora' dispusesse outros meios para a sal- tigó, sé nesta últím~.:cbi'r'l'pa'ràção en-
vores e benefícios do governo alguma ovelha i~ócente. O corise- vação da ovelha inocente !'!acríficada trou alguma ironia, aliás muito 
jamais •atingem o interior, que 1 . · ã . . lho parece crue ? E-, p·orventura; n o pela razoavel prudênda do pastor explicavel na pena. de quem está 
sú experimenta os ob.üs. Ago-
ra, a. .. Folhà da Manltã" de sei'â ainda mais cruel expor a r!Scó avisi:tdo; b) imàginímdó que Deus escrevendo depois.. d.e to·do· um 
éexta-feira últinia veiu trazer grave ll real tbtl'o O àprhic"ó?. d·ispõe dás àlmas COIVl,Ó um jogádor dia de afanoso 'fràbàlho. Mas 

duàs informações típicas, que Costuma-se repetir com mult'a de roleta díspõe de suas moedas, e causa-me horror verificar urrra 
l::rnç:am umà luz bastante viva · · · · · '· · · ra~o que hã mais alegria no Céu de bom grado se expõe ao risco de certa maré montante de ingenuidade, 

' ' Él,:anJ:Q .• J;f~ãÍ) 
C'onclusôê~, 

Nó a{a 17, os nossos peque, 
nos repre;e'uta'nte·~ nrâram 
recolhlmendos até um :pouco ma.is 
tàrtle, por Sf! acharem bas. 
tante 'can~dos. Dépois, fo
ram àssisUr · à,; Ufnlt função. ci
vicq-religiósa eni homenagem 
ao general San Martin, o he
roi da Inde'pen<fência Argen• 
tina. Tive1·ain áf ocai'l!ão de 
ver represéntaÍités de' .todos 
os corpos do exército t1-ti'entJ. 
no, e tambem alguns capeliles 
militares com suas itiéi~iai! 
na veste talar. 

Ao meio-dia, na Basflica <!'o 
· Santíssimo Sacramento assfa• 

tiram ào Santo SacrlffcÍo. . . · 
. À tarde, todas . as delega

ções <'Oncentraram-se 'no .SUU• 
tuoso Colégio de la Sallta 
Unión, · · 

Ao terminar o Congre·sso-, 
Usou ela palavra um Cruzatlo 
ào interior e o C,ruzaao bra, 
siléiro .Tosé Luiz Wliitaker 
Ribeiro, que agradeceu slnce, 
ràmenté a to'do o carinho a 
s1mpatlà é>om que ri:i:ram tra, 
tadós durante ó Con~ies.fó~. 

cóMPRA-sa 

o.uno 
e. PRATA de ~ualqúer 'ea .. 
péc~. Antes de vén~er séu 
Çl,JR~ é ae seu pr6prio in'. 
'térêssê côns·u.lürr 'ós . nóssos
preçôs. · ·Mâl'iãções gratis. 
Tãrhbêrti etimpro prata, den
taduras e- ouro baixo. Ru-à 
sã6 ée'nto, s~. 1.0 ãnilar . 

. %tilà 6, pr'Õ'Ídhio 'à'ó Úít<ê'ô 'são 
Bem:ô . .;.;;. Sãó Pilüló, · 

Umã cleêl&io 
=:\·"etblttária. 

· 1 ~ão ê eóin cálc'lllos a1l'ro• 
:ümâffó's . quê sê 'àí'r1bttem 

tà.xas âs êscóias 
canadenses-! 

sobi•e o clépauperamento que · 
í;OJTói as fôrças vitais da na- por um pêc<acl·or que s·e· ébnvúte 'tl'o perder uma d~las afim de ganhar, se que diariamente produz àl? mais no-. .Notlcias procedente,g "de Otta .. 
<:ionalidad.e, e que produz em que por cem justos 'que perseverani. bem sucedido, duas, dez ou cem. ·Pre- vis é variadas manifestações e gil- wa informam que o ·comité judi-
toda-s as manifestações de cu]- Mas êst~. ÊÍ"firmaçÍÕ ;dó Evanfie"i'l,o cónizar tá{s àvenhi"ras ã·postôlicas ê n'r,a dia a dia mais terreno; .eia.rio do Conselho. i::Í?l:iva;dô dé 
Lui-a · e de civilização aquela não p'tlde 'det.xà'r de ser con~Üleràilà ehtrar ,em conflito com ·a economia Lembrem-se estes amigos à Londres deu ganho de ici\tuià ao 
instabilidade, de que já. fa.Ja. . ., Comité de Educação, de Wind· em cónJ'llnto ébrn a· ·s tremen,;,·a' s: arnêl. Providêricià< · E ning· ué. m ig· n,ora o quem tantºo amo em· Nosso. s· en.hor mos tantas vezes, · " sor, Ontârio, contra as escolas 

A primeira informação é o ças com i;Jue NoÍlso Seh'Mfr fl.l.lmfriit 'que suc1it1e_ a quem zomba da Provi• que o ·apóstolo leigo que não tiver católicas, a propôsito de 'Um li-
resumo de um estuco do sn.r. attuetes que, de ~uài~ulr .m'àtiêirà, dE-ilclâ de Deus. . .,... desenvolvici,o todos os seus recurso-s tígio que se achava em discussão. 
Rafael Kamprad sobre o ;pro- elincorrem pàra a pe'rttição das \\(. .,. a,fim de prec_aver _contra os lobos as desde 1938·. . 
blem~ agrário brasileiro, Que- mas, que jã ae e~·011trÍV~ nó cn. * * ovelhas do Bom Pastor não ~derá Fóí nestà data qúe a "Ford 
remos poupar a nossos leitores mlrtho d~ vfrt1,1de. A1> 'í'ínft.V:fa.uo ql.re no ·teito de morte fazer a sublime Moto:r Company ·ot CàmCÍa" âtri-

~a:~:t~~:~d\:!00°!1!º ~~~u: l por im~ricla, t-óncihlit;. -óu lni»n- t cu-rróso que, cm um,1 êpoc; de oraçã·o de N,oss·o Senhor: "Meu Pai, :.i;\:~.es.·~.~1a.\.·:t~., li~!;of:r!. 14~. ~ 
apresenta sobre as <lOlldiÇÕ8S Cien:t°iifu'éhte Í:l.llpolfa, 'abr-Úfse O redlf CàVlfbS:às mtl~.UÍAáÇôes, em Cónse• dóU•VOS graças porque, daqueles que ela devia pag,a.r, e 82% destaa 
de vtda e de exploreçãó agrf. · ao lobo fu.ac~ati.ó âe .õ\41&, i~ à]jiu. quâncla das quais palse·s Inteiros têm me destes, a nenhum perdí"• lrie-smàs taxas às escolas públ!~ 
cola no interior do pafa. D-t1asi; càs e. protestantes daqúelà cltla• 
pala Vi'.'as podem. resmntr tudo, ·· . · · · . · · · .. ·"··"· . · · · · .. - ·· (/ de. Para isto a menciona.da flr~ 
sem exagero alg.um:i dev.a,ata. :.·.:·:" ,----····,·-,-- ·---·-- --.::,. .. ·.~,~~".-,,_.~.,.,. __ cc,:~: .. -.·":.· .:.·- .. . . ·.··.,:.·." ,,.,. .. ~ - . ina se ba.sea.và em um e~U:to 

~;Jt~~~.:~:: •·e .·· .. A:.. 'r ô L I e · o s · ,~;::;:~§fffi~€i~ 
rom})€ndo a admírustràção pú- ~- · · ; produto de stiaii tàÍCas ·es®lares, ~:~ª br:t~~!~ã! ~~cet -~OOW!ruíl ;_i:.Xc/°i,sft-á-ír(éh ie. suas iôi~s e seus preseo1es na· cormeúda J o à Ih a ri à , ::~:ão d!

st:cr:;:~~1~!!&~~!it1; 

tas or.j/amentárias. De Mordo ·G···' .. ; . ·.Ã._,· .. · .. ,· . S· , .. ·.···A·-·.· .. ,·· prote_stante.s. 
éom os dad'OS publl<!adoo ~ e A·· s··· .T· ".· R .. ·· .. · . . -o· A Coinpai)h!a "Fõrd" calculou 
"Folha da Manhã" ô total das 1, .,:. ·: • · ••••• ., • que os católicos poss-uiam 18% 
contribuições pagJT,S, nó Esta- íl das ações e ·assim réSúlou a ãJs .. 
do de São Paulo, se diatr.1bue !,. 'O f i e i nà p r é p r i a tribUição fêim. 
da seguint~ forma-: 14,5% aos · · · 
municípios, 29% ao Êl:ltâdo, e ':\ o . 'Comité de .. Etdué'ri-~ . de 

56,5% à União. Ora, acontece .riua ·,s· ... d .. ª.· N· t;\nbm· .b ...... , f" N.·_. ,15 Únko·s conces·si.ohãriêfo dos ifatnàdos WindsÔl', gim ¼uiVafe lo CtiÍÍüs· 
que as rendas estadua:ia são ~ !d' V H, V 4 * iJl\o eseotas protestante, ):)ro~ 
gastas quasl. excl~.attl.$11~ ~uma da Ru-.a 1Arlâlieta)' relóRIOS 11 E L E C T' R A II uma ação contra âquela cofupe. .. 

nas capitais dos Estados, ó . ··"' , ~ê' . .., . -f, .nhia, A Corte de A,pe~ de• 
mesmo acónt>ecendo em rela{;lã.o cld!u o feito "fàvómvelmente. à 
às rendas fe<lerals, qne são · · · · - · ········ · · ...... · · ·- '· ·- · ,. ··· ·' -, ... Comp'anhia, declàt.a.iido qüe a 
gastas, n'uma porceniàgem . ês- ··· .,. .. ·a· e. - ·. -. e. ,,. • Coinpânhia havtà, cóin rà.Zão, fe1, 
magadora, na úap1tat da ne- .Eínbalxad.· â . nfântll da Cruzada Eütatlttica de S. Paulo 00 uma avaliação aprôX!rtüidà .do 
pública. ÂBSml, fi-cam :rií!stan. . . 'Valor da.à á,ções póssúktàs Ji'(ir ca .. 
do 9,J)ella2 14,5'% ·par.a todo es- .ao· Co'" ·n:1,asso da Cruzada de···· a.·· H:e" ·110:s· A,. ,·,e· s tólicós, e se o ·Cõfuité Ele Educa .. 
te vasto interior, «;1.úe lilM che- - ção recusava aéeltá-la, devià irra« 
gam para as nêeessi~s das Á eónvité do Revino. Padre . Pelá manhã, o Revino. Pe .. to, em que ª· Santa Igreja ce- dim Zoológico, com os meni vàr SUás alegações, 
sedes dos municípios. Para que lilmael Cldkls, s. J., orgíi;ni, F. Vêló~ó dà V~igà. celebrou lebra a Assunção gloriosa da nos do. Colégi-0 Santa Fé. A queStão principal que estava 
tudo isto'! Só para nndar mana ""dor·· d" Cotig· rsil§ô da Cruza. diantê da .JJ· reéiósa reitq· uia rlo Rainha· d. o Céu· , teve 1nícl·o o em jogo no processo consistia so~ ,.,_ ,... .., No dia seguin.te o Re-vmo, ·b t · · · 
ter um-a alta ci"\tilização artifi- da Euc-arfstica de Bu·enós Ai- coração do Bemaventurado Congresso: de manhã houYe F'e. F. Vefosó dà Veiga cele- re udo em saber-se sôbre quem 
clal em alguns 'I)OUéos Cfmtros, res, partiram a 13 dé Agósto Roque. Gonzalez, comungan'do à 1\irissn 'inaugural do Con- b:rou .. :Miss.a em Lujan, a céle- i'ec,aia. a obriga:ção de provar li 
enquanto o conjunto do orga;. p .. passàdo, ó Revmo. J•e. P. af os .nossos quatro repres·~n- gresso, nil. Igreja do Colégio bre basílica de Nossa ·senho- proporção de catÕilcos entre Qj 

nlSIOO :nacional se. débfüta, de-- V~1hoso da Veig!!-, S. J,, ·e mâls tantes. ·Em seguida visitaram Santa Unión. Em seguida, 0 ra, a Apal'eeida da Argelltfüa. a:clonlsta.s de uma companh!a, ' 
!inba e se ento.rp8Cil na mais os meninos Jósé Adolfo dê o Colégio . dó Salvador, . e, à Revmo. Pe. Felipe Lérid. a, Daí segu-train para O Golé".io a Corte Suprema. do Canadá con. 
esp..,nrosa caehexta. Olil'elta Andràde, . Josê ··Luiz tarde, estiveram na emb'aLs:a. Diretor Na-cion"l da cr'11·z·aaa " flrnrou O acordão da, Col1e da 
~ serv:iços públicos lvfarinho Vllac, Jósê. L_ Úiz. tia bràsUefra da múittal porte- " Máximo São .José,'~ Orici'er:fi Apelação. . 

ecimple-xos, suntuá.rlos e inu. W.hitaker Ribeiro. e M.aÍ'-Oeló nha Eucarística dirigiu uma alú- ofereci.do nó bosti-ne um déli- Entretanto, 0 conselh'o Priva« 
..,.,,.., f It · · · · · · · ' - . , , .. . · . · . cuçiio aos Cruz à dos acerca da. cioso churrasco. Depois, esti· do de Londres f ~- ;, ..,..., porque a am sel'VlÇos es- de Paula Santos, coin o fim . À noite estiveram nos al~os . re ormou """"' ... e~ 

· d d 1 d · veram en1 vlsita ao Observa- 1s·· d 'dlr · · 11-&Wmis, inàd1a'V'e1s ~ insubsti- de representar .OS Cruzados dó maior edifício daquela .. a- u~cessi a e premen e . e SU- C ao, par.a. eei que a prova. 
'tu:fv'Eils é rematado pedantismo, · · · ·· · .. p· i'ta· l, afi'm de· co.n(·.e· m·· plai· 

0 
1 plicar pela paz. Termma,da a tório de Correntes Telêgrá- c,a,be ao réu, e nã-0 ao aútor . 

. ,,,_ . dad c1am· bl"lj;Sileiros naquele Congresso, ficas, fundano ·}).elo sáb1"0 "n. Att~lm ten,.; F d ·1 600. 00~ 
!lOurn ser in:iqui e oro- o ilia Imediato ao da cné· maravilhoso éspetá.oulo que cerimônia, foi oferecido um ~" = ' ... o a. or • ' • 
ia. ·Enquanto tal mentalidade gada., foi dedicado à. ~islta. da se lhes al}rê.ãéntá\:a, café aos Cruzados. Depois, cerdote jesuita, Pe. lnâcio ações, nas mãos de 20.000 acfo.. 
não inudar, nada póde:remos fa- cidade, No itiá s'égutntê, 15 de Agos- reunidos . num' salão do Colé- Pulg, s. J. nistas em todo o mundo, J)i.a-ica-
S6!' de dêfinitl.Yo. S6 quando os O qua . mais iilipress!ónou ment.e a dec!sõ.o anufou '0$ dlrê1· 
llOSSOS centros· clvflizados: dei- gio, preStaram uma homena- . . l 't . t f . d tos. . da minoria ca. tólln.", ·po•- ~. gem aos representantes do in- aos v.si an es, ol'am oi~ qua- - "" :mrem de ser P~ da na- A L p·· A' IA.· ·r· ··E:c·--· 8·~ dr-0s do,g hemísféríós celestes, _rá. 1m~~ve1,_ t>z-atica,mente, ra. 
cionaiidade, para . se tornarem . _terlor _e estrangeir~s, teooo boreal .. é a,ú.stral, nos fluais zer a prova exlgltla.. 
expres~ões autê.nticas da vita- ca· ···-u·c-c·a···- )L g· ~ .~. -a···--. e·· 

0 
.. ffl,.-

0
,,. a.gradec1do, em nome da ele. estão ·re·p·rOduzidM totlàs ·as ·····.····· ·>·e··~,·.-·· Udaae nacional, $6 ài ént.rare- - legação brasileira, o Cruzado . constelàções pxincipais por Dr. "iJurval p:rada 

mos no bom caminho ·da, admi- ... , ·, -,e·.· .. ··.···..... . . .. , .-·· . .. . j Marcelo de Paula Bxito, melo de pequenas lâmpadas. Oculista 
~o pública, e o-carro dei- C0NFECÇoES DE LUXO .À tarde tiveram de decUnar .À. tarde d~e. •• dla, _]louve ~- Senador P. EgfdJõ,. ,t 
má de'e:.tar à frente doé bois. R. Wen"ééslàu l3tiiz 78 .• i.~ ~ sfiG ~ TeL 3-5508 os Vários convites feitos ~ór ~ma sessãr, de est11dos ~o .Salas.613/14. '.U às 1t·bâ .. 
lerâ, ,por acaso, tâo diffoil ' famfllas da cidade, por terem Colégio do Salvauor, tendo har ~ 2.va'i3 . , .. 
~ ~ ooiiiaaY · · ,,. -· ·. · :-~----~ ~~~~ ~ li' i!f9 JIJr.• -~ ~ ~ -~ ,~' . ·, . .,,-.,e•.,-~·~"·-~---~,,,._, .... ,..;,,. ·; 
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l tüí1Ta ·~o . Pentuosrrs111 
.j 
1 
1 

l 1 

Pe. AG1fflLO ROSSI , j 

ô ~ Sln'ge . na h.!!· cl.."1M &mttJ ai& ~ ~ , 
tó?'l..a, do ~n.tim:J.o pt{lren• ba.t.l:zá,..lo 00?!1 o dom d$l lm- '. 
!lmd.o S6!' mn ~ iflspi• gll86 e a. g'k>rl:fteação d.e tleU/l 
mdo l'lem 1\l!!pMt,o S8.11W, otlmO (At-0s 2, 4). 
mna ~ segunda. revela• segui.n-M a, esst. ~ 

1 
çã,o, que apn:gOa. a insuficiência. tão grande fervor dos bátl2a.dôs, 
do batismo ord.inârio da, água. como ocorrera. em ~tés. -
(~ é (1 $1n.&l eblllwn dôs e1'€n- lía.pidamente os ventecostlhtas st 
t-es> e a. ~de do ba.tismô espalharam pelp mtllldO. 06 que 
dD Esp1rtl;o Sa.nto. não acelta:vam a evidência, dos , , 

Dlante d1I. tib1er.a das setta.s fatos (batismo, dom cb!t; llJnguas, "· 

. - li 

~Ultimas noVidade~s" em JOÁLHARlAS' MOOERNA~ 
· ·· ' ,: de· ouro, rubis e brilhante~~~ ·· ·- ··· 

GRANDE ESCOLHA EM. OBJF:1'0S PARA PRESENTES\~ 
lltstt!'lniído_!:~ doo Relrtgios Mundiaís O M E G A e O M E G A ;; T I S S O "f, 

C e,; s a· B e 11 to-,L Q:eJJi---- ,, 
llUA 15 DE NOVEMBRO N.ª 33fr 

A Joalharia preferida pela' alta. ~edade HA 3 .GEJ!A~ 

:;, 

Jitate.st:antes proCU1;'í)u•re no fim otc.) perseguiam os Mvos bati
do sécu1b passá.do e 1nkio do pre- !, zados que, coagidos pelas circuns --------------~---------------------=--.. ~------~---

ram não só !ongas hor.as como 
eente far.er um retorno à doutri-1 tâneias, Sé Ul)lram em Assem- até noit.es lnteira.s de vigília e 
na e poder dos Apóstolos. o mo- blêias para adorar a. Deus e.fun- oração, imploran<ió Q batismo do 
vimento :lnl.e1ou-se nos Estados daram uma. nova. seita.. Espírito Santo". 
Unidos e no Canadá, com peque- Data de 1914 a J:)l'imeira assem- Em outro opúsculo <Expnsm~ 

Gover,no 
nos grttf)OS de pessoas dédlcadas bléia geral em Hot Spings, Ar- oI the Modern Peittecost or Ton
à oração, com o. int'11lto de des- cansas. E.U.A. gues Moviments) Frosdhan assim 
pcrta,r a. . Igreja· da sua. at>atia Atualmente o penteeostis!ll<l se rnfere ao mestre· dessa escola: 
espiritual. Logo surgiram adep- conta com ma.is de 5 milhões de carl<>s Parh.an, que êle conhe-

. tos vindos das várias denomina.- adeptos em todo o mundo. ceu. Percebeu que êle não ad-
ções. Estando um grupo pedindo Na história do "Latter Day mitia O prêmio eterno, preocupa.
ll. man.iféstáção do Espírito San- Penteeo.5tal Revival" (1933), Mr. va-se muito com a parte finan
to como no dia de Pentecostes, Stanley Fl'osdha11, dii'étor do or, celra, pedindo certa vez dinheil'o 
diz a "Coru;tituigáô e Regulamen- g-;io oficial dos pentecostais dos para. uma viagem à. Palesti.i1a a-

. ArquJd fºcesano · 
to das A&e111bléias Pentecostais Elll. UU. assim conta a ·origem de fi'"-de encontrar a Al'ca da Aliàn- ni·d ...... ,.-..,. ,.,. . .......,

0
. 
5
-, u;,,.,....,,do· 

d. o·· ea.nadá" e•H "Ue o Divino Es- ita "N tono d 1900 "' CúR-IA 1\-!ETROPOLITANA '"ª" v•ov•., .,., .,~. ""'"'"" 
"' " sua se : · 0 ou e ' çà. Aéusado de · hôrtivel crime, anel.àtn e a.rdénti&!mamenté de• 

abriu-se uma escola blb!icç1, eni -
-------------- foi a.prlsiol'lado e exilado do Es- AVISO N.º 223 5eja.m ó Vigárló dé Nói;aó: Senhor 

Malas? Pastas? Topeca (Ka11.sas) · Alugou-se para tado de 'I'cxas, délxando sua fa- .reswf -Ctistó e toda a hUtnani-
isso um edlficio multo grande e mília. na .. n1lsérla cnquàmto êle · SEMANA llA citIANÇA dadê;. -~~ 
cerca de 40 pessoas, entre as ·nl;Csmo, · pregador . das "liligüãs" RàiftM da Paz, em outl'ós tem• 
quais alguns jovens, lá se rcu 0 embólsava bons tendlme11tos que . _<:;ru11U1tico a.o m,•mo. Clero _e pôs difiMls ê i.nfélii!é.5, Vós 50• 
niam com o üt1ico intúito de es- lhé davam 06 novos crentes. f:eis em geral que _sob 06 auspi- · c~t.ês prodlgiosaménté O povo 
tuda.r a pa.lav~a de Deus. Um Os primeiros tl'àbalhos penLe• CIOS da Cruzada ,PtÕ•lnfànc!a. de étliltãô. lióje tatrtbetn, fàzci qué 
dos tema.s ventilados foi o do ba- cóstistàs 110 l3rasil clitLam de 1911 . Sã.o Pa~lô, devel'a réàlizar•Sê ~- VOlltlô 1'"Í.1M; ófêí\dido pót tantos 
tismo do ~spiriio Santo, que mui- com a'dtcgada de àunnar V'in- ta. Càp1ta1, dê 12 a 18 d.4 O~l!·, ptéll.doo tódalvlâ nós. ollie• béúig
to ll!lpress1onou os alunos a pon- 1 guen e Daniel gerg a Be'lem dó ~ro a '' Sén1ana. ·da. Ci'1e.fiçã. '\ cu~ no é . ~ sê,là ptõpiclo. 

Av. São João, 32$ 
FONE 4-2587 

·Fone 4-25$7 

to de dedicarem ao Senhort uma Pará. Os processo; dêSSêS llidi• Ja alta.. fi~alida.dé é_ tê60~Vlei' nófl : ôbtiéüdé ~a, O mundo a, paei• 
~as salasddaocasa~ ~~nom1;1andos:à vi<luos ,mostram em gt•ande i)àrté SNIB multlplôs _àllpéctos,. pôr melo fióltçãO· dõ8 éàl)fritos, o déSàpàrê· 

Torre a raçao e ai pas "'- a tática pentccosbal. Procura- ' de _conuimom~s é conferências, clm.énto dos rà.nooi'és .mútuos é 
--------------------- ram captar amizade e prestígio O problema • ctitl..nça. dàS dl.8c6rdias qué dividêm az rta-

B_ deõ_ e_ Jo_ do ·E, •xmo .• _ e,· Révll'IO, •. Si', ,._ """, nà congregação batista 1,ru:a de- """" 
pois fazer sua }li'opagaitda e dê· Arcebi.~po que, moxnwnte, no DIA li'Mili l'!Ué sul'jam pa.ra a hu-
senvolver a ação sepatatlsLa. da Elevação Espiritual" 1'éntro nl.ànidadê dias melhores, em quê 

dessa semana de solenidade_s come~ ...,,,..,,,tnw. dêsfl'utàJ'· dàquélà. p·az 
O movim~nlo crõscéu rapldà.- ti Rc Pá éos e .,.,-

ment€ no Noi-tc, l'lO Vale do Ama- mora vas, os . ~mos. . ro . ét1litã, qúé é ó fruto da carldádé 
,As feridas mais antiqas .... 

zónM e àgóta àlastta-w i'lõl' to- Reitores de IgreJe.s exorten1 óS é dà jUStiçà, Al!l!im seja. 
',· da a parte. Os outros pl'ótéstan- fiéiB e, p1'incipal1ne11té, oo pais dé Rá!nhi!. da Paz rogai por nós. 

fa_mfü_·a,. sôb __ re º. gra,ve dever dé coraçao· ~ · :f!lucar;tioo dé Jésús, 
1
, tés co_mp_ a1_;átil-_11ó à '_'t!lir!ca_ " quê d I ln~nn• toda 
J'lor todo o cantó aeita suas rai- pro t~a !wrem a~ m:--. . fónté de justiça e de c,aridadé, 

As útceras mais rebeldes 
no rosto, bôca ~ garganta; nas pel'l1as e pés ou apa. 
relho genital; ulceras féti:das do nariz, do céu da 

boca, tumõr."s élé li1au é-àtàteJ·, corrinietito dos ouvidos; 
fistubis, pw;l;ul&t,;, gangrena ossea, fóco8 de supuração 
é o~!i;ªs gl91$SUas . cau~das peJa Sifills, eticc>utram uo 

ié~. o màl q· ue tem fêioo o éspi- a as?1btencla. e~plfitual: fa~Ultan- éolléédéi J)àz àó muhdo, 
do-lhes os me106 par9. aprendc

ritlsmó eii.tré os cátólieos, com rent a Douhrin,a. ClrlBtii, nas Igre• 
ás devi.füls próporções, féZ o Jmn- jas Matrizes ou com as 1·especti
tééóstismo às outràs denoroil1!i· vas carequlstas. nón seus .grupos 
ções protestantes. Nà Vêrda-dG éscplarés. 

AVISO N.0 226 

êsse movimento nada mais é do Assifil formadas, desde O alvo
que uma mescla de protestailtis- recer da razão, estas crianças 
mo e o nmls baixo espiritismo. !ião-de constituir uma geração 

P.ltECES li:SrECIAIS PELA PAZ 
EM BONS.A · DA PAllltóEiltA 
. . J)A A'.M1l:RICA LA'flNA 

Cómunico ao Rêvmo. · Clero e 
fiéis· dó ·Arcebispado que .à.os 12 
dê ôutubro, data festiva do des
éóbrimento da América e ani
versário da. éoroa.ção da in1,agém 
de NóMa · Sérihõrá. dé Guadalupe, 
Padi'ooira. da. Amérléa Latina, ém 
tódw, ás . liaç6és la.tino-america
nas lleráó celebradas pledO!lllS so
lêlild.á.dé6 pál'à implorar a próte• 
ção tt\l!.tét'nàJ dé Nõssa Séühóta 
aôbl'é ó 11i!J8sô cotttl1ienté, liéstês 
mófilelitóll . di1iciêis els, HiBtô1•ià, 

lnstimtu Moderno 
PRAÇA DA ·SÉ, 163 

SÃO PAULO 

in-diéado Mmõ auxiliar no tràtam-ento da SífiHs, 011êrgl
co clcàtrizaute de todas a(!uelas enfermidades, 

Fi~calizado p&lo Govêrno 

DA'rILOGRAlt,IA 
TAQUJGRAFIA 

:N.ó 42 Ed . õ Méihor Ertsirio Pelo 
- Menor Preço 

- -1 ·-· , ...... 

O Primado é da Matéria ••• .__.. ................ ___ ..... ...._ _________ ....., 
Jãfila!é póude alguém provar a réálida

de dá mpõtésa dõ pérlspíritô. Elittétantó, 
pêlo qUé nõà désélrévéfu os inais autõrizadós 
rhàntórês, Podemos dedU115Íi' qüé, admitido 
éeté fltiido sérni-n:íateriàl. riôs chegamos ao 
seguinte absurdõ: o $spirltlsniQ, dóutrhia 
tliátériâlista.; ou ainda: esp!iitistno, reli
glãà sem éspfritós. ·nesenvolvéremos éste 
tenía hójé, féchaúdó as avél'lguações -
qué jà vão longe - sobre ó perispírito. 
As nümerosas éxpériéncias levadas a éféi
to para produzit' ou registrar o misterioso 
t'lúido e ê:ttériói'faâ-lo sensivelmente. de
ram lógàr à inv'enção de aparelhos fada
ciós à.o fracasso absólut-o. Fortim ideou o 
ma,gnetômetro; Baraduc re1J,lizou o bióme· 
trô; ó estênómetfo foi obra da imagiitação 
dé Paulo Joire. Púyfontah1é apropriou-se 
dó gàlvanóinetro e finalmente Fay0I rec01·
réu a dlhidros iritrincado8 que fica.ràm 
séni nóníê. Dó que se fez expei'imental
ménté {ninguein deve esquecer-se de que 
o espiritismo é ciência Pósitiva ... ) deduz 

dé lião ser exato, cómo já, tivemos ocasião 
de pr-ova.r quando examin_amós a inutilida-

' dé dà h-!pótêsé). Í!hitretanto ô quê lia dê 
ma:ís gravé é dá mais proftuidamente frri
sót!-o em tóào este patticulru', é que a, ân
sia do espiritual transviado iévou sém ré, 
níMió os espírif.às ao mate1;ialismo pro
fer:."àaclo; :fü que os extrétnos se' tocam e á 
verdadé está com Santo Tomaz: in medi o 
vir.tus... Ora, tudo o que os "mestrM" 
dizéfü do pédspiriló cciiii•ém Iiérfeitaii'ien
té ã. uma substância ülãtêVial. Karuéc. íJOí· 
déthplõ, diz que â 1iiêdi-da que os espi.filós 

. sé vã.ó pilrificãiidó, a sua envoltüi'á. pâssá 
a subtilizar-se ... ; que os espíritos tomam 
o seu respectivo perispírito do flúiclo uni
versal de càda globo em que -habitam; que 
muitas vezes pode ser percebida e que 
até (é verdade que só em raras_ ocasiões) 
chega a tomar foni1as visíveis e palpaveis. 
Ora, ou esta substância é matéria!, ou nós 
vivemos num mundo espiritualíssimo. va. 
mos raciocinar mais um pouco: se os es-

forte e decidida, segurança da 
grartdeza e prosperidade dà Pá-
tria. · 

De ordem de S. Exéla. Rêvrt1a. 
São l?aulo, 27 de Setémbro dê 

1941. - (a) Cônego Paulo Ró· 
11.ri1 LóutéiJ.'o; Cha11cek1· do Al.'• 
cêbl1Jpad11o 

AV!Sô N.6 i!M, 
.rA1sGií:s P&J,A JiAZ En'l até11ção ao apéló qúé lhé 

ô Sá,nt,o Pàdte · Pio xrl, glo~ fói dirfgido -pelo preclàto EpiBco
tiôõaníénte l'einá.nte, pót· llléio pado :Méxlõá.lió, ó 3l1xtno. e 
doo seus Nánclós, àóâlla. dê ren6"- Revnio. sr. Arcebispo Mettopoli
var um 'Véál'nénté á.pêló aôs fiéis ta.no ha. pór bem detertn.lna.l· que 
éatólicós <le todo ô füliilldó, éoli· etn toda.li as Matrize6, Igrejas e 
cital'ldó-os a. lúlciàl'elh. no mês Cape(las da. Arquidiocese, no dia 
dá õUtullro - consagrado aos 12 do corrente, eút união cóm os 
mü;tétios do Sã.fito · Rooárlo, - fiéis ·c.a.tólicos da América, se 
uina. · fervorosa. cruzada de orá- promovam preces especia.is e óu
çõés em favor da paz para o tros atos de piedade em honra 
trtundó tãó vlólénta.nâêiitê ilãõti~· dê Nósea, Sefill.óra. dé Guadalupe. 
tlO pêlo \lá.J.idavã1 dá, -gliétl'à. Dê otdêtti. dé S. 11:xeia. íievtna. 

Cúmprindó ós MsêJêB do ~á! São Patiló, 1.0 de Outubro de 
comum da Otl&taMá.dé, ô Jllxmó. 1941. -- (a,) éónégo Paü1o tui
é Revmó. St. Atcéblâp6 tééómén• um Lo1U'éitô, ChâJiéêlêt dó A.i'· 
&t ao Revtnõ, Clêro, ü ófüttü• êcfülspá,do. 

11;t~ades réllgiélsas ~ -~ todO& Ô6 AüD~NCIAs DO EXMO. E 
fle!S, qut durante"~ mês dê ôu~ REVMÕ. SR. ARCEBISPO 
tilbro, rezem o santo téi'~ó t'Om 
ã !nténçãq éspeólàl de i.mpêthir 
dé Deus NÓSSO . áênhór, pót ili• 
tétcéssãó da Santillál.mil, \rli'gém 
dó Rosário, a paoific!tçãó dOB éi;. 
pfritM, o d~sàpareclniétitó dos 
rancores mUfods e áe.s d~córdias 
qué dividem as lià.çoos ê acen
dem as gucrtás, Mirrt de que raie 
quanto antes a paz pitru. o 
mundó. 

De {frdem de s. Exclã. ftévrt1a. 
São Paulo, 27 dê Sétembr-o dé 

194L - (à;) dõnégo tlãuló R6» 
um I.ml.t'eiro, ê11nncelct dõ Ar• 
cebispado. 

Pór ê8t&1' .a.usenté de âã9 Pau
lo, ó Extné, é Ré\'ftl.ó. St. Aréê• 
blspó, tifo dãi'á, na prôxima se• 
m11-ná., a.s cooumaàas al!diênc!as 
fia. cúrlã. Métropolitana. 

Oltt>ttNA-ç)Aô DE DIÃCÓNO 
Domírtgo último (28), às 7 ho• 

1"dr8; na Capela do Palácio São 
Luiz, o Í!lxmo. e Revmo. Sr, Ar
céblspo Mi!trópolità110 conferiu a 
sagrada. ordem do Diaconato ao 
sr. Luiz t.onzaga. Fernandes 
Quadra, alU11ó do serninãrio cen
t.titl do 1p1ranta.. 
. DOM Ai'iBÊRTó JõSf.: óÕN• 

ORA{'AO l'E1.A PAZ ÇALVÉS 

uma. Vigillit de ado~ão dô C'I~ · 
:ro reculàr é regular da Arquid1o,.:, 
eere, éortespolidelite -ao mês de 
ôutubro. 

Após os eantós elas .. Vésperas 
sóleneil. do Sa.ntíss!mo Sacramen
to é da Consa.gf·ação dô Clero, 
pregará o 1:ievmó. Pe. Dr. Joâó 
Rezénde Costa, DD. Diretor do 
Liceu do Sagiradó Cora.cã0 rle 
Je.súl;., 

(26-9-1941) 

Mol'ls. Ernesto de Pa.ullt: Vi• 
gât'io Geral, despachou: 

PLENO USO DÉ} ORDENS, pol 
déz d.iàS, a favor do Revmo. · Fe. 
Ascânlo Brandão. 

'rlíINAÇAO, a favor do ne,'nrn. 
Pé. lJ. Oscar Schwager, o. s. B. 

PROCISSÃO, a favor claJJ , 
parótJUias de São Vito e N. s. 
das Dores. 

ATESTADO DE ORDEN9, n. 
favor de Natanael de Véra.s AI" 
cântara, aluno do Seminário · 
úêntral dó lpiranga. 

BÉNÇAO DE IMAGEM, ·a. fa.~ 
vor do Revmo .. Vigário da paró~ 
qu!a. de Vila Clementino. 

ORATÓRIO PARTICULAR : 
Rogério da Silva Teixeil'a o 
Francisca Gimenez. · · 

(29-9-194-1) 

TRINAÇÃO, a fe,vor dos :RR, 
PP. Bruno Luif; -é Anseárlo Lóehr. 

PLENO trsô DE ORDENS, por 
dez diàa, a favór do Révmo. Pe, 
EméM-0 Almirió dê Afantes. 

CôNFESSOlt :EXTRAÓlWia 
NARiô das Religiosas F'!lhas tlõ 
éa.tidade de Sãó Vióente de Pau, 
ló, do Extetnato Pópula,r Sant'« 
Ana, a, favor do Rêvmo. Pe. Ma .. 
nuél González; das serves d(t 
SS. Sactament.ó, a favor do 
Re\rftlo. Frei Ba.tlsta Blenke, o. 
c. ; das Irmãs de Nossa Senhor&. 
da, Es~. a favor dó Révmo, 
D. Rafael ítienbe11koff, O.S.B. 

CÓNFESSOR 0Rb1NARIO da., 
Irmãs dê Nossa Sé<i'!hóra, da Es= 
pêl'á,nÇá;, à f:a:vor do Révmo. :ôo:m, . 
Mii.u.ro Haàg, O.S.B. . 

CAffliA, por um am, a favor 
da. CBJ)éls dé São Miguell, na pa,,,. 
t'óquia, de São Pa.ulo do Be!ém, : · 

PROCISskô, a. favõ.r da pàw 
1·óquia dé Sã{) Miguel. 

~ôMARtA, a fàv.or dà paró,, 
quhl. de ôa&euw .. 

(30-9-lMB 

ÀÜSEN'liAft-SE dà ·Arqu!dfo,. 
cêse, por quinze . diàs, a :Miór dó 
Révmo. Pe. José Móní'iliro. 

PROCISSÃO, a. favor do Con~ 
Vénto do carmo, de Ittl. 

CELEBRAR. UMA :MISSA em 
Ora,t611ó Pá.ttifflllaa:, a :ta:oor do 
Párooo de Mõgí <iilil Crnzes., 

CAPlllLA, a favor da oaplllil, de 
San ta. '!'étêzlnllà., de V'itA TuJlf, 
l:i& pa.róqúià, dé :Mogi .dáJl ~3. 

BALSAMO INDIANO 

o Pé. Mairiagé: '' Ou o fàmoso córpo as
tral éxistê é néste caaó é iinpóssivel dis
éêrftfr éé às éspiritos intérvêm ôu não ém 
sul!.S mànitestâfõés; ou não éiitisté e sérá. 
lnipôsâivél àós fuóttóil étitriu· ém cóntató 
dom ói! vi-vos." A prhneitá. jiàrté do dilé· 
má. dé!icá:nst .nô fuieassó de tótlos ~ "me
tros" à.té n()j,§ lnvenf:ã.dôi; pà.ra idêntificar 
ô peris.pfritó; Pàrà. ó segundo ràmo, à pro
va. e é-vidénte. A i>J'6prià. necessidade dà 
btpótése está. reeónhêeen:do que se ós rnor
tos nã6· conservam esta env&tura mate
rtai, dévêm rénunàiar a miiiillesta~ sen
S!Véhs e!itre n6s. Isolaiiôs po.r um àb-ltrino 
intr!tTiírrkinive!, êsnirltóá trtirÕl!, 1!.bdicarlani 
d.Éj óuà!tluffr ténta.ttv! dê ;s ii!ii~liirern nos 
'ri.a~ ·!illitthios. (O qaé aliás cnntés
sám citt~~éntê (IS ~$'.!:11.rifuita;s; à.~ú 

píritos ném e:i'ístélli ném podem operar 
sem o périspftltó, quer ,dizér que dépeh
dem intrineecàménté délé. Mas vimos que 
a sua envólturà fluidióa é nada tnénós que 
Iiiatétia diefarçáda; Donde se cónélué que 
os êspfritos do espiritismó estão intima· 
niénte ligadós com· a matéria pata opérár 
0 pata existir. O que ém linguagem clara 
significa -títte no espiritismo, os espíritos 
não sãó espíritos! É a pura, dialética. E 
tamoeni a câ:ndltla contissíi.d... No Livro 
dos I!Js.pfritos há eatà, quêstão entre mil: 
"li àxil.to I!~ os éi!~frlfos afio irrtatériã!{;? ,; -. 
E à réspii!ita éHstàl!d: .,i .ufuá ina.tArlâ 
(!l!i!!têSSêi1_éi~ tà:o 9i'.é!'êl!, i!Ué eséá.ÍJâ; !ii
té!rá:fuéiité ã.ó á.lcanée dOE hé.s/;ób seliti• 
dós» (li. ôrteilifra; pg~. 8() e s1,; 

(âua Saíltiifa.dé o t'>âpã Piô ~1 bê pa.\i.!làgéril pot esta Càpital 
éômpbii, páiá áicaMãr de r1éílã én'l VlàgMi pá.l'a curitiba., éiitev~ 
a paz dô _ mU11dó, ê.sta fér'Véntê éM s!ió Pttuló, o EKrtta. e Revmo. Reumatismo, nevr.rlgÍas, 

· oraçàó a ~cii;sà ~li6rà, _êóneé- sr. Õ6m. Alberto jo~é Gonçal~ dores locais, caimbras, e 

. C.23!· .; s. e:: .... : : 2.· ~ .J•' 

ciendo 300 dias dé írtdtilgêrici.!1 Vé1!, vene.rl1Il.do e estl.mado Bispo tudo proveniente de friagem 
aos qué a teeitii.rei:n}. biocesa.i16 de Ribeirão Preto, e umidade é combatido com 

ó Vltgem Sâflta, énéiéi~ de ili- Dum.nte sua estacHà nesta ci- o BÀLSÀMÓ !NO!ANO. t 
mitadá, cóitfiãnçà nós dirli!.mos à él.iúie, s. Exéia.~ Revma. ficou hos~ muito inêHtado peio~ ~rs. 
Vós, nêsté,màméritó é.m qué pro:.. pedad.o nÍl Palácio Sá!:> Luiz. M~dicós e àcôi'lsefhàdõ ne-
funda à.gitàçab $êodé o uuliiér;. . _!os CI_U_e o ãplíca.ram. Nàs 

- · VIútt.tA tué:iR!st'itA DO Eh iilteiib. boas farihlàiás ·e ckogar-Lis. 
É!u licámó~VÓS &is· óbt.é~ ú!.É!W ilQU!!'.H:óõEMNO 1..aboi-áiõ~·lo "'VUG" - t;;iJ: 

de '~ Divm& J'esõ.s, a ~ d6i A~ttfi!, its 22 h0?'l!E, na, !gre- xa postal; 217~. 
êbd.~ôél à coii~tdia ê f iràtêi~ J& dê ~tá, ~ ~veti b!-!--.---,., .... ------.· :.:.. ~· ...... _;. .,~' ••. _.,_,: ··-.::.. :....~...::.:.-._.,.,;,;a;...._ • .;,,,_; ___ .... ~-- --· - '---- .... :...j..:.--.·--,--_,._. _____ . 

/ 

• 



Conaresso de vo·cac·6es Sacerclotals~-no 
rCentenárlo da Ordenacão Sacerd_otal · 

fOR-:QIJE A .. NOSSA ALFAIATARIA 
J])J)fOU ~ ·coRTE ''KENWAY.''?_ 

· ~e São João: Bosco. 
Promovido pato ImtU;uto Teo- A ~de .S&eerdotal p, 'l!oseo e o problemi das V.c,,-

l6gtco. Pio XI, em prepàração ti.o ~D. Bosco mod$0 de Sacerdote eá.ções 
j IV · Congresso Eucaristiéo Naoio- D. :00&co modelo do sacerdote o· problema dBB ~cações no :ara.. 
, nal, no Cent.enárlo da Ordena- Salesiano 311 

ção Sacerdotal de s. João Bos- n-:"' :soseo e a formação int.&Iee- O mtmstérm Slltlerdorai 

No oportuníssimo Congresso promovido 
pelo Instituto Teológico Pio XI para come
mocar o centenário da ordena9ão sacerdotal 
de São .toãó':"·Bosco, uma das mais importantes 
conf.erênci.as foi atribuída ao Revmo. Sr. Cô
nego :Dr. Antonio de Castro- Mayer, Assistenta 
·Gerai:. da Ação Católica 'e Assistente Eclesiás, 
,tico do LE-G·IONARl0. 

D.is~u 8. Re.v.ma. sôbre a "Grandeza 
:do Sace-rdocio", desea~veftdo magnifica 
tese,; v-ivamente apreciada por todas as pes. 
,80as .presentes ao ConQ1'esso. 

Oessa tese, extra.imos a parte final, que 
. contem conceitos do mais alto interêsse para 
.nossos 'lenores, quer pela sua extraordinária 
:Pl'Qf;tmdeza, quer pelo vigOI"' ·dos. olincinios sô
_br!r= que, se funda., 

M:as, a doutrl!:ta. do 6a!'a.ter sacl"&!lenta!, 
desv:ía-rt0s !)ll.!'a uma outra ordem de consí
u.era,ç-ões. O carater assimila e distingue. .AE
gfmila o fiel a Jesus Cristo, e distingue o fiel 

· dos infiéis, e os fiéis entre si. E como. três 
: são os estados do 'fiel com relação à Fé, a 
,ga.ber, genita.e, ;reberatae, multiplicae, três 

. '8fto os sacr.a:mentos q.ue imprimem ca.rater e 
· distribuem os fiéis em três classes: a dos 
-que o são simplesmente, a dos que se dis
·tingu,e:m ,por uma determinada firmeza na. J!'é 
: - o que é uma. distinção de maior ou menor 
ivfrt.u.de - e a daqueles que têm na Igreja o 
'Poder de governai.:, e esta distinção constitue 
~- hieraxquia. 

Sim mens senhores, o sacerdocio consis
tindo n~ma dignidade dotada de poderes na 
ordem espiritual exige uma hierarquia, uma 
:aociedaM desigual, e é precisamente o que 
,temos na sociedade dos santos que é a Igreja. 
(Falando sôbre a grandeza do sacerdocio não 
3)()SSO furtar-me ao dever de observar que só 
;podem apreciar bem a dignidade sacerdotal 
las pessôas que tenham o senso da hierarquia, 
!dB organização segundo planos subordinados 
(entrelaçados entre si por disposições que es
ic@am ao a.rbitrio individual. Uma sociedade 
~a é incapaz de perceber a excelsa 
i,fjgnfruul~ do sacerdocio porque é incapaz de 
~ dignidade nenhuma. · 

Jll quando digo hierarquia, falo não 
,- !BftHML~ ~ ~:wlJ:~~-P~A~~ 

* Para melhor servir nossa 
dientela, pondo em. dia a 
moda masculina com a ele•. 
gância da época l · 

* Para oferecer maior con
forto, . consoante com o 
senso prático do século I 

'* Piara . proporcionar à ele
gdncia, o conforto e a como
didade 700%, que o novo 
corte "Kenway" empresta, · 

ÕMBROS ANATÔMICOS] 

MODÉRNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY". 

AVIAMENTOS DE la,.PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ; UNHAS. DA 
MELHOR QUALIDADE; 
, FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MINIMO EN
CIIIMENTO. (ELIMINADO 
TOL'.1O" O PESO INÚTIL) 

MOVIMENTOS LIVRES 
NACAVA, NA ESPÁDUA 
, E. NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS; DAS 
MELHORES PROCEDÊN
CIAS; DE_ PADRÕES 

MODERNOS· 

co, realizar-se-á nos dias 1, 2, 8, tuaJ do ~dot.e O SaC81'4ate e a Ação C&1:ónca 
11 e 15 de Outubro corrente um · - · O Sacerdote e a. Civilização D. :Bo!co e a formação religios~ 
OongressQ de Veca.ções ~do- do Sacerdote O-Sacerdote e as~ 
bals. 

A Comissão de noma ao Con
. gresso ê encabeçada pello Exmo. 

T.>. Bosco e a formação lltúrgi<:a O Sacerdote e a História. 
90 Secerdote Ação s~l. dQ · Saceraow. 

'· 11 R.evmo. Sr. Dom Bento Aloisi .,._ _____ _ 
MaseUá; DD. Nú.neto Apostólico 
júnto a.o governo brasUeiro; con-' 
tandÓ entre outros os nomes de : 
ss. Excias. Revma.s.; os Srs.: Dom 

l José . Gaspar de Afonseca e Sil- , 
1 V~ ~m Aqufrio Coma, Dom Hel-

l veclo Gomes de . Olivetra., Dom 
• 1 Emanuel Gomes de Oliveira, Dom 

! Ant;onlo de Almeida. Lustosa, Dom 
: Henrique cesa.r Fernandes Mou-
1 rão, Doin Vicente Maria Puian
' te, Dom·· José Selva e Dom Pedro 
Massa. · 

A · solene abertura do Congres
so, foi · no dia 1.0 , na capela do . 
Institut;o, sendo por essa · ocasião 
celebrada por s. Excia. Revma., 
o sr: Dom Aqumo Corrêa, Missa 
Festiva às 6,30 horas. 

Na Aula Magna, às 19,30 horas, 
realizou-se uma homenagem fi. 
lial ao, Sumo Pontifi<:e. 

As .19 horas do dia 8, será rea
lizada a primeira sessão solene 
dedicada a Nosso Senhor Jesus 
Crlst;o, Sumo e Eterno Sacerdote. 

·Sôbre o tema: "Dom Bosco e a 
Formação Intelectual do Padre" 
dissertará o Revmo. Pe. Dr. João 
Rezende, DD. Diret;or do Liceu 
Coração de Jesus. 

Sõbre a. presidência de' honra 
do Exmo. e Revmo. Sr. Arce
bispo Metropolitano, Dom José I 
Gaspar de Afonseca e Silva, far- , 
se-á o encerramento do congres- ! 
so em Se~o Solene, às 19 ho
ras do dia 15 do cattente. 

Pela manhã, às 6,30 horas, s. 
Excia. Révma. o Sr. ~ V1cen-

. t,e Maria Pi-lante, Bispo · I)loce
sano de Cormnbá; celebrará, · a 
Santa Missa. As 9 homs, fui.verá 1 

solene pontifical; ao Evangelho, 1 
o· Revmo. Cgo; Dr. Emllfo José 
Salim, fará o panegírico de São 
João Bosco. 

SESSÕES DE ESTUDOS 

Como objeto de estudos prepa
ratórios do Congresso foram apre- 1 

sentados e desenvolvidos pelos es- J 

tuda.nt.es de Teologia, os seguin
tes temas: 

DO CATõLICO 
d~ v. e I e I' o 

" L E G I O• N Ã R I O ,. 

\ \\ \\ ,, 11 1 / t1~Ü~ 
-~ ,~ 
I~ ~-·"',, --

Receptor perfeito,· apresen-
ta, em ondas curtas, a. mais 
~ta performance de nitidez 
e volume, em virtude de sua 

"faixa ampliadà". 
Ouça, diretamente e · em. :Pri• · 
meira mão, as trasmissões de 
todos os países do globo, como 

se f ôssem irradiações 
Móveis de elegância 
e distinta. 

locais. 
sóbria 

' 
DISTRIBUIDORES 

.;~nard&e 
RUA 24 DE M'AI-0 36--9-0 - SAO PAULO 

"A e ran ~e z a ~ o S ac e r~ ócio" 
Cgo. Dr;,, Antônio de CASTRO IIIAYER 

· Assistent~ Geral da Ação "'Cat611ca 

a ·~.a imita a segunda, de sorte que pode
se bem -Mar . d1:i uma preparação maior 011 
menor da ordem natul'al para receber a or
dem sobrenatuxal, 81')gundo a natureza opo.. 
n:ha maiores ou menor.as obstáculos à graça.. 
Pol'lem pois as institu~ • naturais facilitar 
ou impedir o desenvolvimento dos pr.incípioa 
caMltcos. E isto vale tanto das instituições 
públicas, como, e nmn, sentido ainda mais. 
profun<lo, .do ambien:te cultural creado ;por um 

no anin'imato d<i ·povo para ocupa-r postos de nos v:ados .grá;us da mer.arquia._e a multidão sem númer-0 de imponderáveis que estabele• 
mando, absolutamente necessários em qual- dos fiéis. E estas duas ordens são de tal ma- cem na sooiedade um sentido oposto ao de
quer sociedade; mas entendo uina organiza- neira distiittas que só na. hierarquia .reside o s,ejado por Deus, ditado pela ;r.eta razão, e 
ção de membros desiguais em que. a desigual- direito e a autoridade de orientar e dirigir manifestado na Revelação . 
dade, e portanto a hierarquia não obedece ao os associados ao· fim da sociedade, ao passo É assim que a dignidade sacerdotal, que 
capricho da multidão, mas a criterios objeti- que o dever da multidão é deixar-se governar devemos respeitar e incutir como parte da 
v-0s que sem negar a idenµdade funrlamental e seguir com obediência a dtreçã~ dos 9-uc nosso 8.l)Ostolado, estão a exigir de nós ~ 
da natureza humana, respeitam a necessária regem." · atenção pua este mal soe.tal que domina 't'.!t 
diferenciação individual e familiar. Não falo Senhores: O .&nto Padl'e d-e ,saudosa me- mlllldo de hoje. Uni combate a estes woon,,, 
tanto das organizações legais, mas especial- :mórla Pio .XI ao fnstfurir a Ação Católiea, de- dera veis oue formam o ambiente s{)(!ial atua.! 
mente da. situação da sociedade. (lt: comum séjava que esta o.rgan!zação que a :Pro.vidên- é uma necessidade. Descreve~lo ou retratá,.. 
entre Qs totalitários a expressão de que o es- eia lhe sug.eria, se destinasse a fazer r-etor- lo não é cousa facil. Mas o senso católico 
ta.do liberal era um estado legal que não cor- nar a sociedade a Jesús Cristo, preci~mente · tem meios para discerni-lo. Um exemplo es-, 
respondia à realidade da nação. E este. prin- pelo saneamento do meio, do ambtente. Quer. clarecerá meu pensamento. 
cípio servia-lhes de meio para explodirem os dizer: Devia a Ação Católica modificar as S. S. Pio XI .prescreveu a expressão "$o., 
quadros legais . l-'!'eados pela hiperti;_ofia do idéias dominantes na f/OCiedade afim. de que cialismo católico". Socialismo e Catolicismo 
individualismo, para a eles substltuire.m ou- esta atmosfera paganizante que sufoca o de- são dois conceitos que se .repelem, diz ~ 
tros quadros não menos irreais baseados na serivolvimento da vida espiritual cedesse lu- Santo Padre.' No entanto, á quem examinas. 
hipertrofia do estatismo ou da classe social). gar a outra, inspirada nos sowranos princí- se rigorosamente a expressão "Socialismo ca,. 

Pois só numa sociedade em que se res- · pios de N. S . .Jesús Cristo. Sem menos.prezar tólico" poderia encontrar-lhe uma justificati~ 
peittim os canones da hierarquia social é pos- o apostol:ado individual, e imediato sôbre as va: seria a parte social do Catolicismo. Acon
sivel compreender-se de um lado a grandeza pessoas, sempre necessário e de importância tece, porém, que a expressão "socialismo" 
dos que governam, e por parte destes a sua · capital, preeonizava o Pontífice um apostola- hoje, concretamente, envolve toda uma. situa
imensa responsabilidade. do indireto, mais universai, que agisse, sôbre ção que repugna e se opõe à organização so-

Talvez não fosse outro o motivo que le- o ambiente, para que, depois, .saneado o am- . eia! proposta pela Igreja, de maneira que só 
vou S. S., de santa memóril!,, Pio X a cha- . biente, se tornasse facil a conversão dos o uso deste vocabulo é suficiente para bara,. 
mar a atenção . dos católicos franceses para máus e o afervoramento des bons. lhar as idéias e dificultar o Reinado social . 
este ,ponto da doutrina católica, ao lamentar Pois bem. 'Está nesta ordem de idéias de Jesús Cristo. Pois apliquemos o exemplo. 
a nova situação cxeada para. a Igreja na ta.mbem crear um. senso · da hierarquia para Evitemos expressões e atitudes (Dle tendem 
França ao se romperem as relações diplomá- que melhor se compreenda e estime a gran- à destruição dos quadros, sociais, ao nivela,. 
ticas dessa Nação com a Santa Sé. Diz o deza e a dignidade do saeer-dooio, e se ob- mento, à democratização da sociedade. Pres. 
Pontífice: "A Esc'ritura diz e,.a doutrina tra- tenham os ubertosos frutos de ordem espiri- cre:vamos as expressões que se costumam ou
dicional dos Padres confirma que a Igreja é tual que ~ compreensão necessar.iamente vir' entre os partidários destas correntes. Elas 
Q Corpo Místico de Cristo administrado por decorrem, Nem se diga que a dlgmdade do sãÓ' que formam, que c.ream e dão .vida ao 
pastores e doutóres, isto é, é u.ma sociedade sacerdocio é d-e ordem exclnsivmnente sobre· ambiente nivelador atomístico da sociedade. 
de homens na qual alguns presidem aos ou- natural, q'lle nada tem que v~ ,com a o:Edem Será uma. ação católica . na· expressão mais 
tros, com pleno poder e perfeito de governar, natur.al. Sabeis (1110 nãa é assim, que tal as- alta.' do · termo, pois será um àpostolado pela 
ensinar e julgar. É, pois, esta sociedade por serção não ·passa de um sotism;a. ordinário. influencia do meio. B,j:lalmente uma socieda
sua natureza, desigual; isto é, compreende Pois, si' é cer-to ·que a Ckrdem natural não al- ·de côncla da distribuição desigual de seus 
uma dupla ordem de pessoas: os pa.storçs e cança a o.rdem sobrenatural. :não é m-enos membros -~ o único cenário CQll.Ve.niente pa~ 
~ ~ti~. oµ ae~a~ qµ.e_ ~~.!'~:tack~ ~d/~~~~~~,:,•~ -r ~(;(_.t\l!C/.ll"?_~-~-~~:~l 
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EVANGELHO 

L E G _I O N ~ lt 1 O 

!ier recomendado a.os àdolescen
tes. 

A cura do· paralítico 
Cotação: Aoe!ta.vel para. adu.J

t.os. 
UMA HORA DE VIDA- Da 

Universal, com Cha.rles Bickford. 
- Aventuras polletais, com lutas 
El &SSl!,l!Sinios, constituem o en
redo do filme, agravado pelo ro
mance entre a artista- prh1cipal 
e o detetive que m11tou seu ma
rid(), um gangster. Não pode ser 
vi.sto por crianças. 

perdoa, os 
peca.dos a um pa.ra-
1Wc9. · 05 ·J~ se 
espantam: Só Deus 
pode perdoar . peca.
doa; no entanto, e.o;. 

te homem ittroga-se 
tal direito: é um 
blaS!emol Em vez 
de manifestarem sua 
diticulàade, pro eu
rando dêsse Iruldo, 
esclarecer - StJa. dúvi
da, não: começam 
sem mais, a murmu
rar do :Mestre. 

Há a,qui uma ad
vertência para, nós, 
católlcos. Muito fre
quentemente, nos co
movemos com as 
dificuldades levan
tadas contra noss9, 

D~O OITAVO DOMINGO n&PÔIS DE. 
PENTECOSTES . 

s. !1-lateuii, IX, 1-8 · 

Naquele ·tempo, t.endo Jesus subido a, uma, barca, 
IJUSOU à outra banda do-~, e ftio à sua .cidade, 
E logo lhe apresentaram um paralfttco, que jazia. no 
leito. E ~do Jesus a fé que eles tinham, disse 
ao paralitleo: Tem confiança,, filho, teus pecados 
te são perdoados. E logo alguns dos escribas disse·· 
ram no seu inttmo: Este blasfema. .Más, :vendo 
.Jesus os seus pensamentos, disse: Porque . ~s 
mal em vossos corações? O que é que é mais fa.eil de' 
dizer: Teus pecados te são perdoado!!; ou dizer: -,. : 
Levanta-te e canilnha? Pois para que -~1.b<\ls que 
o Filho do. homem tem poder, sôhre a ~a, .de · ~r
doar peca.dos, disse ao paralítico: Le~t&4.e. toma. 
o teu leito e vai para, tua. casa. E ê1e m,, . i,~u 
e foi-se ·para sua, . casa. Vendo isto, as turbas ice· 
meram, e g-Iorificaram a Deus, '!11e .au· faL~r ·a-0s 
homens, 

crença, e com ·uma facilidade espantosá, admiti
mos-lhes procedência, entibiando nossa fé, quan
do não a abandonando de todo. E, de fato, 
quantos rião há que, por uma créduli~de ex-

. cessiva, aceitaram umas tantas objeções atirn
·cias contra o . Cristianismo e sua Igreja, e não 
foram com malas e bagagens para outros credos, 
que absolutamente não primam pela coerência de 

. doutrina, e solidez de princípios! 

,:.• 

o Altíasimo, na pureza 
. 1nfinÍta. de s~ slmpll. 
cidade, verdades que 
fujam ao \limit.e de 
nosso entendtmentp. 
Ainda assim, quan
do o Senhor exige 
de nós a admissão 
e~lfeita. dessas ver
dades, não n'.os dei
xa rem um motivo, 
aem uma razão pa
ra jU8t,iflcar ll06SO 

assentimento racio
nal. Temos o exem
plo no. presente e\'an
gelho, 

O Mestre remiti
Ura · os pecado! 
ii, q u e 1-e parailtko. 
Usara um . poder di-

Cotação: Aceitavel m()llos pa-ra 
crianças.. 

A' VOLTA DE DRACUL.-\· -
Da Producers Releasing, com .Be
la Lugosi. - Um morcego gig3,n
tesco . cause, a, morte de várias 
!JC.9SOM,- executando um plano de 
vingança de um "c!enti.st-a". -
Repetidas cenas de morte, num 
a.mbiénte de rerror, · tornam o 
filme impl'óprio a criança.se a.do- i 
lescentes. 'I 

potação: Aeeitave! para adul- · 
tos/ , 1 

O SANT-0 NO ·BALNEAR!O , 
- da R.K.O,, e&m George San-' 
ders. - O artista principal, que 
criara o tipo "ladrão húmanitá
rio", tem néste filme ativida
des puramente pollclais, deaco
brindo e prendendo uma quadri
lha assassina. Oi;; crimes não 
são apresentados de J:ori:na iu1-
pressionante. 

Cotação: Aceit.aveL 

PRÓXIMAS EXIBIÇÕES 

Nova Fronteira - Mi. Dinamite 

CAS:ldos PRESENTES Ltdae-, 
L a r g·o S ã o F r a !I e i se o, 6 6 

crl.a.nças, peli:i,,- ''A união", do 
Rio de Janw-ó: 

Quem =~ com a volv-'
Aceit-avel pará '/a{lÚltos. pela "Le
gião da DecêÍ'icla · (EE. UU.). 

o Sinal da)Crui-; .(em ex!blção) 
- Aceitave1 :'-tii.ra · adultos, pela 
"A União". ?<-'' · · 

e delás conseguir o dinheiro qu~ 
dese,ia:m·. 
· A conrluta desl'egrada dos oer~ 

sonageps masculinos e 8, · frreve= 
rêncla . contida !'..a utillza.qão de 
frases e . moti:vo.s t'eligiosos pam 
produzir' humodsm.o, muit,a;,; ve~ 
3"..S nml.ici9sos, vedam a peç11, ;i. 

público católico. , 
Cota.ção:, Mã- · 

Fizeram o papel dos escribas. E por isso, por
que não quizeram melhor conhecer a Religião, 
para saberem justificar sua fé, permitiu-lhes 
Deus a defecção. 

Realmente, a Re1igião, ó Catolicismp, e um 
eorpo de doutrinas, aceitas, na infância, pelo 
testemunho de nossos maiores, que devem ser 
assimiladas por convicção própria, mediante um 
estudo pessoal à medida que nossa inteligência 
se fôr tornando capaz de apreendei- os argu
mentos sôbre que elas se assentam. Assim, as 
dificuldades longe de nos desalentar devem ex
citar-nos ao estudo para 1hes darmos no momen
to a solução conveniente. Capitular imediata
mente, e inscrever-se no número daqueles que; 
censuram. a Cristo, atacando a Igreja, seria a, 

mais deploravel ?,titude. 

vino, C rj m o justa.
mente observaram os escribas: pois o pecado, 
ofensa a Deus, só por Deus pode ser perdoado. 
Quem, no entanto, poderia assegurar-se da ver
dade da expressão do Mestre? Como poderia· o 
pa.ralítico estar .certo da .sua justificaçã,u perante 
o Altissimo, si a remissão dos pecados, fato in
visivel, não se pode apreender pela experiên
cia? Havia um meio. Tanta. era a dificuldade 
de perdoar-lhe os .pecados, qÚanta a de aibertá-lo, 
num atimo, de sua -enfermidade. De uma e 
outra cosa só sei·la capaz quem tivesse à sua 
disposição .a onipotência de Deus. A diferença 
estava nisto, que a cura !nstantanea do paralf
tico tinha uma consequência física, s-ensivel a 
quantos quisessem vêr: ao passo que a remissão 
dos pecados pertencia à ordem puramente espi
ritual, escapava ao· testemunho dos sentidos: Mas, 
desde que ambas as obras de.nunclav,am um po
der divino, poderia muito bem o autor delas as
sumir a segunda como testemunho da primeira. 
E foi o que fez Nosso senhor. Jesus Cristo: -
" Pois, para que saibais que o Filho do homem 
tem, na terra, poder de perdoar os pecados, disse 
ao paralftico: "Levanta-te e vai para tua casa." 

Rastros nas trevas - O dilema QUE SA'.N.TO HOMEM ,_ D~ 
do Dr. Kildare - Aceit,i,vel.s pela Muil.oz Seca, côm Palmeu:!m: 

Com~ ~l Jeroofb., d!! 
Revistas. 

"Legião da Decência". Apresenta esta peça a história A Orientação .Mo:ml doo F.spe~ 
tàculos considera os espetáculo11 
dessa comp1J.nhia i.n.convenientea 
a aua.!quer público. 

Ordinário marche - Aceitavel de três caça-dotes, que fingem 
("El Pueb1o"). 1 se_r pro_fundamenfo piedosos para 

Sunny - Desaconselbiwel para manter a connança0 das c;sposas 

----------~----------------·· 

/ . >!<. ·. 
"I Orandeza do . Sacerdócio"ª 

Convenhamos que o Catolicismo apresenta 
verdades cuja .evidência plena supera nossa ca
pacidade intelectual. Compostos de alma e cor
po, meio. espírito, meio mAtéria, não sabemos· for
mar nossos conceitos sfnao de conformidade com. 
a natureza que ,nos constitue; ·Impossivel nos é 
a-concepção. conveniente, perfeita, de um ser to
talmente simple_s. Nada de admi,rar, pois, encerre 

. O que Jesus .fez com os escribas para demons- . (Conclusão da pág. anterior) 
trar seu po.der .divil}O âe perdOll;f OS pecados, 1 . 

. faz con.9~có i~ .~ar ~ _nossa inteligência, os nele a:,árecer em toda a sua magestade-. a 
motiv~_,c!~ ipe )ust~iqt1em _a Jtceitação de sua digi:;~qa~e sa~erdotal. 
doutrina;. ---~'.Si. nãQ .. quereis acreditar em mim, ·· 
crêde ~s~miIJ-4~ ohrá,s:•; .,S.7nos o milagre, _ _ppr-
tanto, · a ,~eg~~ de ,.que .não erramos quando 
admitimos; peÍa .palavra. de .ksus Cristo, 9S mis~ 
térios q,Úe Ele nos. reyelou. . . .. 

** 

Critica Cinematografica da A. J. 

Apostolado tanto mais necessariÓ, ·quanto 
hoje a influência .deleteria : destes principios, 
deste ambiente social _ co:m,~Ç!l- "·!L· ti:a:n~por,. 

e niésmo os umbrais do santuarió. Hoje já não 
•. se teme, .em alguns arraiais católicos, çhamar · l a Jesús Cristo de revolucionário. Expressão 

. estranha que, no sentido real seria blasfêmia. 

Orientação Moral dos Espetacutos · A palavra reV'olu-cionári-0 lembra métodos e 
espírito de destruição de tu,fo que está aci
ma, de tudo que diz superioridade, com in-

No1-V-A POR 'UM DIA - Da I FÚRIA NO ctu - Da Metro, estão continuamente brigando. - tuito · de umá situação onde não h.aja mais 
Universiil, com Deana Durbin e com lngrid Bergman e Robert Cenas em que presencia:Ínos rou- gráus, nem Sen-hores, nem superiores, mas 
Franchot Tone. - O assunto I Montgomery. - É a descrição das bos, desr-espeito aos mortos e di~ todos sejam iguais. Foi este ó grito de Luci
principal do fi!Jme ê a história manifestações ~(}!'bidas do cimne tos inconvenientes, tornam a pe- fer, e desde sua queda é seu espirito que do
de uma jovem que se vê em apu- em um paramnco. Supondo o 'licula desaconselhavei aos ado- mina a alma -e a ação de todos os revolucio
ros ao pretender causar ciumes .a.mor da esposa por um terceiro, Iescentes. nários. (Jesus Cristo é um renovador, e me
àquele a quem amava .. Algumas desfaz ª feli~idade existente. - Cotação: Aceitavel para adul-. lhor ainda, um restaurador daquilo que a re-
c~gem; que dão margem a in- Duas tentatrv.as de assassínio, tos. v-olução qn-er, destru-ir). 
terpretações maldosas, e a pr.e- uma de suicídio e um suicid.io,. Evidentemente não é este o sentido em 
,eocidade de uma menina são de- são os defeitos a se apontar, ate- CLEOPATRA _ Da Paramount que tomam a expressão os qu~ assim apelam 
feitos dêsse filme. É criticavel nuados por ser O personagem um 'com Fl-ederich Mareh e Claudet~ ,.a N. S., J. Cristo. Mas haveis· de convir co
tambelll a benevolência de um -demente. ;te Colbert. - Apresenta-nos a .,migo que a expressão dilue idéias precisas e 
pai de familia. com relação ao cotação: Aceitavel para, adul-, 'história de Roma na época do ,-a~ala convicções firme~, pois creia um am
procedimento menos correto de tos. assa.ssínio de Júlio Cesar; visa b1ente em q-ue a pessoa ad-oravel do Salva-

êst,é filme tão somente mostrar' dor é, a título de apostolado moderno, colo-
suas filhas. Pelo exposto, 0 

filµie TENTAÇÃO DE .ZANZIBAR .- os costumes deprav· ados, então cad_a ao _la_d_o dc_>s. dinam_ iteiros que tentam_ 
não se recomenda a menores. » p t Bob · H l 1 - tól E ( a aramoun , com Y ope reinantes- na. aristocracia romana. a u1r a c1v1 1zaçao ca 1ca. squecem-se· s1 

Cotação: Aceita-vel para adul- e norothy Lamour,. - Dois indi- A ausência de um único perso- é que não .percebem) de que o "moderno" no 
•os. víduos, apesar de muito amigos, apostolado jamais po,derá consistir na assimi-

nagem que mantenha um~ con- Iaçã,o do que é nocivo no mundo atual. Não 
duta. digna da moral crlst~, bem percebem que esta maneira berrante de fazer 
com? , as . intr~as, as~~matos, apostolado tem como efeito agravar ainda 
al~ao a divórcio, seduçoes e d<;>~ mais a confusão reinante,. caldo de cultul'a de 
suicídios finais, tornam _esta pe- todos os v1c10s e êr.ros, jamais ambiente sa
Ifcula inteiramente perniciosa, ao dio para. a verdade O O bem. 

Para sua Economia Sirva-se de nossa Casa e indique ·ãs 
pess6as d.e suas relações e amizades. 

Antonio Alber:ti 
Importador em grande escala ce <1-rtigos religiosos e para 

presentes ·-'- l·fojr, o n,e!hor Preço. 
Rua Qui!'!ti!1o Bocaiuva, 63 . Sobl'e!oja ~ ,·e!eto11e 3-1971 
Ca!xa ·Posta! 2?.24 SÃO PAULO 
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li Comunicavão !. .. ~ 
~.; A -,---,-- . :•, ~ . ·~ ~.! ----- ~·: 
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!~ Casa Regina i 
~ ~ 
'<i a famosa casa das Camisas, apesar da alta dos "'+' 
J M 

público em gera: 
Cotação: Ma,,J. 

OS ANJOS PINTAM 0 SETE' 
·- Da Monogram, com os "Cl!.l'a 
Suja". -- As aventuras de três 
rapazes em face de situações em
baraçosas. · Tratando-se de um 
filme representado por jovens 
.a.inda, podem constituir maus 
exemplos às crianças e adoles
centes as atitudes .e hábitos do 
principal personagem. 
Cotação: Aceimvel para adul

tos. 

RAINHA DA PISTA Da 
Fox, com Jane Withers. - Uma 
comédia. com a apresentação da 
conhecida artista Jane Withers. 
Enredo simples e discreto, sem 
inconvenientes de ordem, moral. 

cotação: AceimveL 
i~ preços, não deixa e'~ c·:~~emorar o seu \:] 

~~ 2. o A n i "' o r , a rlo - { _ J>ETETIVE APAIXONAoo ..:. 
· :+: :!' · Da; _Fox, com Lloyd Nolan, - .Um-
•:+; com_-. ~, - :+: 
• "-" • filmE! de_ averitur.as _-policiais. O 

~_: .. ·i T_radic!~P~aço! •x~p,o!!!d_· ~~â~--·t S :i:rf;~::F:.~ ,Ê 
: ~, ma gravidade . a menção e apre

' ~; Rúa · São Bento, 28, perto da R. José Bonifácio : ~ se11tação d& dois assassinatos.· -
:•, .. . :.; ·No conjunto o filme é discreto e 
&~-........ q .• -........ ,...~ ... -•. ._: ....................... ;·t:;t"t;'.•".•·,. .................. .., ..... ,;à,,.;.~·~'.~.'.~ ~· .. t~vg,, = E~ -nãq_, !ie.v_e __ •--al41A:-illfll""'--~· ,. _______ ...,~-~- ____ ,. __ ~~·-~~0:1.~ .. ~~~·~.~----·-. - -·· 

** 
Senhores, Dízla ha tempos um publicista 

espanhol que todas as heresias, consideradas 
à distância, aparecem na História como pon
tos negros de contornos bem definidos. Não 
foi, porém, assim, como figuras geometrica
mente delimitadas que elas emprestaram à. 
Cristandade ao tempo em que viveram. Ao 
redo.r do êr.ro espalha-se toda uma nebulo,~a 
atmosfera com as imprecisões de um crepus
culo que não se sabe si pertence ao dia que 
acaba ou à í10ite que se avizinha. Mas, co1í10 
o crepusculo não é já o dia, assim esta pe- . 
numbra, estas aguas turvas, onde se movi
mentam aqueles que. não têm a firmeza de 
professar a verdade sem rebuços com a au
dacia de afirmar o êrro redonda e explicita
mente, estão tão longe da verdade que, con
·cretamente, constituem o maior perigo para 
a Igreja. ~aior estrago causou entre os fiéis 
o semi-arianismo que era um arianismo des
fibrado, do que a heresia explicita: do patriar
·ca de Alexandria; maior o semi-pelagianismo 
do que Pelagio, e ·não sei si não foi- maior o 
·mal de Jansenismo no seio- da· Cristandade 
do que o do Protestantismo. Estes êrros de
finj.am os ,campos, aqueles alimentavam-se ·da
quele claro-escuro em que se esgueira a· mes
l'lla peçonha herética sem que no entanto se
ja ,possível destacá-Ia- facilmente para extir-
pá-la. · 
· - ó maior mal <lestas semi-heresias é crea-

1'.AAJ. .Ulll,. ~b~~ . ~µ~§__)J<:9, <l~ )l1ª,~~~-"" 

que vai o fiel inseru;ivelmente resptra;nao um 
ar Viciado · sem o perceber, aos poucos vai 
sua ru,entàlidàde se modificando, a prática da 
Religião vai-se imbufado de um espírito 
oposto ao espírito da Igreja, de sorte que nos 
atos externos . do culto e da piedade já não 
é a alma. católica, o eSi}irito vivifiéador de 
J esús Cristó que .. o move. Depois de algum 
tempo; a pessôa se firma de tal maneira nes
te modo .. de .. pens11,r e agir que jamais nin
guem, · a não ser 1.tilla graça especialíssima de 
Deus, conseguirá convertê-la. 
· Nesta nossa época, assistimos a um fe- . 

nômeno comum eni todos os tempos de gran
des lutas para a Igreja. E talvez nenhum pe
ríodo da História se tenha· mostrado mais· sa
tanica:mente cruel para a Esposa ·de Cristo, a 
alma dos fiéis. Essencialmente hierárquica, 
toda a campanha de hoje o,rienta no sentido 
de destruir nos fiéis o· senso da Hierarquia, 
pretende atingir no ceme a vitalidade {la 
Igreja. Outra finalidade i1fw telll, não pode 
ter toda essa campanha promovida interna e 
externamel).te pelos inimigo8, bem como pelos 
fiéis de bôa fé ou transviados, no sentido de 
deslumbrar os leigos com d-esmedidas reivin
dicações, de maneira que praticamente não 
seja possivel uma .distinção clara entre as 
duas ordens de memb-ros que constituem a 
Igreja. Que outra finalidade poderá ter esta 
formação de verdades' legítimas, reveladas 
mesmo que acabem com esta distinção? E o 
mal é tanto pior porque não se nega a dis
tinção, mas age-se e se propalam medidas ten
dentes a esmaecer os traços nítidos que mar
cam clara e insofismavelmente a div"isão exio 
gida pela Hierarquia. 

São expressõe~. como a que acima citei, 
que enaltecem o Cl·isto revolucionário "o 
maior revolucíonário de todos os tempos", 
são exagerações dos direitos da mulher que 
levam a desconhecer, na família, -a a'Utorida
de do homem, silo maneiras •de tratar oM se
melhantes que tra,nsformam a intimida.de nu
ma fàmíliariqade dBfü'espeitadora, da, dignidi!,-, 
de pessoal ·que em cada individuo S6 deve re, 
conhecer. E tudo isso em nome .da. mo-derni., 
zação dos Santos Evangelhos, em que a. fÍ
gura de Jesús Cristo per-de a magestade dó 
Hpmem-Deµs para passai·. á classe dos "cap 
maradas" frequentadores dos cafés e resta.u
rantes suspeitos. Aproveitam-se de uma ex. 
pressão da Santa Sé em que se recomenda 
tomemos em consideração as exigências do· 

, progresso , social, para não nos moi;trannos 
retrógrados no nosso. apostolado, para trans
formarem· isso a que chamam apostolado nu
ma verdadeira mundanização da Igreja, com 
todo o cortejo de males que traz o deshuma
no nivelamento das classes soei-ais. 

Neste ambi011te é cla~o que a grandeza e 
a dignidade sacerdotais nãQ podem ser devi
damente avaliadas e compreendidas. Falar
se-á dos ínefáv13is pÓderes do padre mas s·e
rá um conhecimento frio, inoperacto,' não terá 
a. unção· e o calor. que a atmosfera proporcio. 
nada comunica à verdade e a torna v.'iva, pra
ticarnente persuasiva. 

** 
Assistente Ge1:al da Ação Católica, por 

uma cop.fiança do Exmó. Sr. Arcebispo Q.U6 
me desvà:n-ece, tanto· mais quai.ito foi varias 
vezes. confirmada, julgar-me-fá d'e todo itJ.dig.-

. no _dó cargo que. ocupo si vos não denlUlC!.as~., 

~- ~-~*-~;~!._g~-~~~p~_: 
·-
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FRACOS e 
AN~MICOS 

TOMEM 

~nho . CreosomdB 
"SILVEIRA" 

Grande T6nrco 

Stfihs 
Reumatismo 
Feridas em gwal? 

«ELIXIR DÊ 
NOGU€1RA• 

Ml!hatu d9 cm11doa 

OECISÃOUA COMISS.10 
~ERAMERICANA ~ 

J'il"E;zy}'RALIDADE 

po do S.0 ~nt-0 de Artflha.• r \ .~·, _ 
ria Anti-Aérea, . ~ 

'ft@r B R A s·1 L Por óU1J!ê latl.o, os a!emães :fo .. 
ra.m obrlgados a, oon.f'lrma,r a agi
tação d& Checoslováquia,, que cttl
ttrlnou eom il. prisão · de vár:k>s 
membros ckl gabinete, entre os 
quais o gener.e.1 Chefe do governo 
desse gabinete (»'a. constitnidô 
pelos pr-0prioS a.:temães. ll'oi tá.ln~ 

Notígias 
do Mundõ 

a Comtido IntemmerIC#?la ® 
l!Mutra'lidade a.provou a seguinLe 
recomenda,ção retaitva à estemio 
de água., terr.ttoria!s, amiunto que 
foi sujeito ao seu E$tudo pela re
l'Unda. reunlã-0 dos ministros das 
Rela.çõés Exteriores das Repúbli
ea.s Amertcana.s: 

"A soberania de cada Esta.do ~ 
eetende às respectivas oostas ma
rit1mas até uma dlsts.ncia. ~ 12 
milha:!, contadas da linha da. 
ma.Is baixa 'ma.ré na. costa firllle 
ou nas margena das ilhas que for
mam parte do territorio nacio
nal fioondo entendido que, no 
que respeita· aos golfos, balas, es
tuá1·ios, rioo, estreitos, canais, etc., 

• o geM1'111! Pe$f:ro Amello Gola 1 "I! 

Monteiro, chefe do Estado Maior , o apa.re!haJnento necessário para 
do Exéi:citõ · Brasileiro, visitou de• \ a constru~ão . da grande sl.dérut• 
mora.da.mente a Secção de se- . gia nacional de Volta ;Redonda. 
gnrnl'l~ Nacional do Ministério j' O acórdo com o Brasil toi mui
da Viação. . to bem recebido nos meios poli-

] 
ticos norte-americanos, que fazem 

• Foi eleito Vlce-presldente do referências à importância cstra
supremo Tribunal Militar, pc,r tégica. do nosso país. 
una,nimidadé de votos, o sr. Al· Ouvidos a respeito, tanto o em-
mirante Raul Tavares. baixa.dor do Bnu;ll em Washing

• Prestaram juramento nesta 
última semana., na. Capitàl d~ 
Reptíõlica, cerca de 5.700 reser
vistas preparados . tielos Tiros de 
Guerra. 

A JNÍ)ú$1~RIA DO 
VIDRO PLANO 

ton, como os srs. ,Cordell Hull e 
Summer · Wellés negaram-se a 
prestai' outros esclarecimentos. 

8 N o.tí e ias 
do Brasi 1 

o i:;r. Prcsicteni.t da República, 1 CENTtNARIO - Foi festi
a.provou a resoluçã:b adoi.,a.da, e:n vamente comemorado cm to
.sessão plenária do. Conselho Fe- do o paia ,o ·centenário natalicio 
dera! de comêrcio· Exterior, en- de Prudente de Moi-ais. Em São 
carecendo a. necessidade de ser Paulo, o ponto foi considerado 
0 quãnto antes: instalada no Bra- facultativo, no dia 4 de Outubro, 
si! a indústria de vidro pa.ra vi- cLata. de nascimento do ex-pre-
draça. Pll,ra· movimenta;i: essa sidente da República. 
indústria, dispõe o Brasil de 37% 

' das mater\as primas nela con- 2 VISITA - Está a.tuà.linentt 
sumidas, dentre as quais se déS- em visita ao nosso pais, o 
taca à areia. na prôporçãó de Sr. Fletcher Brown. pt·éfêito da 
40%. Acresce que os únioos pro- éldàdé de Los Angeles, nos Es
dutos químicos que deverfio ser tados Unidos. 
importados, barrilha e sulfa.to de 

1 sódio, são susceptiveis de serem 
também, fabricados em nosso país, 

., 4 sobretudo o pril'nciro, que já se e• n JlV cogita produzir em Cabo Frio. 

9.;ip~~ .. ~~-P.'i~~-~~"l;;.c.. segundo o autor do memorial tit.f2?Wl+1:fi22fl_tJ12 do Chefe do Governo, em que 

3. éô~{FÉ&fCNéIA - Regressou 
da Capital da Repúblicà:, no 

dia. 1.0 de Outubro, o sr. Fernan
do Costa, Interventor Federal no 
Est.aA1o de São Paulo, que confo-

_., , .. .J & · se fundou a resolução do Conse-

fii,(; ân;z,ru,, & ""11: !:º·1~al1oc;::-Ç!O p~~~:e;:ia::1:~: FABRICA otDAGJfDS 
<4$l ,uNo•o• IM ,H, ca de vidro plano a ser instalada 

Ruo %4 d• Mo,o, 80 o 90. Co,xo Po,tol, 2021 I . t 
SÃO PAULO no Brasil é o mumc1p10 de São• 

· .Gonçalo, no t:stado do Rio, pois 1 , 

renctou com o Sr. Presidente da 
Rêpública, sôbre diversos problé· 
mas adnún15trat-ivoo. 

4 PASSAGEIRO -- EnCOruir8-· bem nomeado um oovo .. prote-
se om nossa capital, o Sr. tór" ReinhaJ'dt '.Heydrlch qu.:, 

Oàvid Alvestogui, embaixador da, ca.so não consiga restabêlêéer j 
Bolívia, junto ao governo brasi• Ordem imediatainente, deverá or
ieiro .. , S. Excia. tem realiza.do dlma.r execuções cm m11$a. 
muitas visitas às instituições pau-1 A nomeação dê.sse novo "pro
listanas. - . tetor", com a consequente demw~ 

. são de Von Neuràth do mesmo 
5 IMPOSTO - No Rio ele Ja· l cargo, trouxe a. impressão de que 

ncito foi rutado em 60$000 o este il!lltigo membro do na.cional
!mpóstó sindical que reea.irá sô- ;:°cia.llslll~, caiu no desagrado .do 
bre as I)t'ofiss~ de médico e Fuehrer · Chegou-se a afir-
odontologlstas. mar que o _sr. Von Neui:ath _ f~ra 

preso e fus1lado, mas fo1 oflc1al

6 DECRETO-LEI - O Sr. Pre-
sidente dà Rcpúbllca assinou 

na past.i. da Educação ê Saúde 
Pública, um ltnportante deereto
lei, diat)ondo sôbre o regime de 
coinl5àte à malária. 

7 PltOJE'l'O --" ô Sr. Gustavo 
capaneUla, ministró dá Edu

cação, elaborou um ante-projeto 
de decteto-lél, mandando publi· 
cal", às experu;,a,s dO govc1'no, as 
obras oom~lêtlis dó Cónwlheil·o 
Rui BarbQ.&a. 

8 REGitgsso ~ :R,egr~ram 
dá Càpítàl da Republica os 

$ri!. Séeretá.riô a.a Fãândà é da 
JusUçà, ondê ti-atar,am de. a..ssun
tos administl'átivos ligados às 
pastàs que excrcêm, no góvcfüó 
paulistà. 

mente desmentido por Berlim. 
A-fim-de fa.z.er face a essa. agi

~a.<)ão aempre crescente, bs ale
mães fusila·ram a torto e a direi· 
to, procurando pelo terror, do
minar a situàção. 

OURO 
PRATA E PLATINA 

cje tôdii espécfe, ao preço 
mais alto da p,·aça, com• 
pra.se. Consultem nossos 
preços. Rua 15 de Novem
bro, 19à; 2, 0 andar, sala 

2a, - São Paulo 

A LEI UE NEUTRALl
llADE AMERICANA 

:a 
1 DECL~ - O ~;, 

xador FE!l'nAtld de ~ &
legado ~l dó go'Y'ét'nó ~ 
no tel'rftórto õellflàdo, declaa-oti 
ao rep?éSent,lmte gét8.I ó& ~ 
sa estrangeira em Pa:r.is "qUe, éffi 
conseqttêDete, da. desh~ ct.tn
pa.nha àe .ixlSllflamênt,(> da. .rMb, 
b:rtt!lnica., algUnS fr~ Rà,w 

viam cometido atentados.'' 

2 INAVGU&A:OAO - Pffl 1M11-
gurada àl'n Mosoou a confe

rênciil, triplice, téndo o sr. Molo
tov preatado hamenagem a Lo!'d 
~vérbroolt logo. no. il;úc!O da 
.sessão. · · 

3 CONSEtHO - Foi éo~ 
do o conselho de jll!it"~ 

politica da. Fran~ que deVérá 
Julgat· oa resporulâvçls pela sua 
derrota.. 

4 CONVITE - O 8:ltc COfflAn• 
do alemão convidou os gene

rais tm•cps Erkél!t é Ali Fuad pa
ra visitarem a. Frénte Orientai e 
comtàtàrem a deb:1,clc · 30Vi~ticà, 
Esres géuetals partiram cm avião 
ésr,ecial dia 2. 

5 I'.>ESENTENDIMENTO . 
Anuncia-se que surgiu 8éd& 

divergência cntré ó rei Boria 41, 
Bulgária e o chefe do govérM, 
sr. Filóff, 

6 SURPRESA - O gôVérM 
japónês comenta éorrt sur0 

prê.<;a. a ):lartidA do rta.vio francês 
"La Mottc Priquet", que esLà.vu, 
sendo reparado cm Osàkà,. 

1 

(.l.Ut( "l~tl' 

ali ~x_is~in 8:5 1!1a~~ri~s prilnas -..111i~""'tc°""°'' .... ('-'t·• a.wt0-i-.... um .,,,, 

i;e devem aplicar nornrns que, por. ncccssanas à mdustna e se trata .J •EDMUNDO BQH N t, CIA 
. constituírem converteionals rázões, de um local prox!rt10 i:ws dois l t-lOVO HAMBURGO , R.GRANDE DO SUL-BRASIL 

o ,presidetitc I\oosevélt 1)9.l'éce 
já ter conquidô a maioria, dá 
Câlnàra, par.a fazer aprovar as 
modifltáçõés necesi,áriàs à lei de 
neutralidade, para pótlcr imnat ós 
naV!Q\S mercantes dos EiltadOõ 
Unidós que · devem cotitbà'têr os 
·navios do "eixo", segundo as pro
messas do último discm'so· do pre
sidente dà A111érica dó No1·te . 

Ao que se af!rína; o sr. Cordcll 
HiJ.11 i'ocôfüellda a vu•tual · anula
ção dessa lei, 110 que ·é· apoiado 
pelo SI'. Weridell Willkie, que dC· 
clarôu: "Essa Jéi não deveria ter 
sido aprovada e agora prcci.sa ser , 

7 ATAQUES·- Aviões ita!Jia-
nos atacaram um combó:ló · 

no Méélitcrraneo e aJil'liUim ter 
ati11gidó o couraça.d!) Ntl.sól'! .. óá 
britânicós, por sua. vez, o anunciaQ 
ram qúe foram aMtidÓs tréze 

o direito internacional c.stabe'le- maiores , mercados consumidores 
I mi,; "'1A~Q\JEt OE sóuZA • 1 E•o.~:u.;roko»o~RúlW 1 . TE~EPHONE N' 1 ~ 9 .• 

oe." do produto: o I'.>istrito Federal ·-· ···-· 
Firmam a recomendação os srs. e o Estado de São Paltlo, ============::;;;;:===============:=;. 

Afranio de. Melo Franco, Eduar-
do Labo~~~. Mariano Fonteema, ACORDO EN'l'RE O 
Salvador Martinez Mercado e 1 

. Charles· Fénwtek, este vencido, BRASIL E OS ESTADOS 
EXTERIOR 

~ndo apresentado em separado 

I 
UNIDOS 

uma deelaraçã.o de voto no sen- . A GUERRA· 
tido de ser mantido o llnllte tra- Foi assinado dia 1.º de Outu-
dlclofuil de 3 milhas. bro um importante acordo econó- Depois da tomàda de Kiev pc-

mico entre os govérnos do BÍ·asil los alemães, ptocuratam os rus
N O'flCIAS MILITARES e dos Estados Unidos dá, Amé- sós coúsólidar suas posições, mün

rica do Norte. o acôrdo se oa.- do os exércitos dos Marechais 
sela. na Iéi de em1>1'éatimóá é lo• Timoshénko, quê at.aca. os alé
caçôes votada há algum temPo mães péló ééntrõ é Budertny que 
na Rêpúbllca. do Nàrté. É O tér- defendera. KléV. Anunciam os 
ééiro a.cótdó qué 05 Estados Uni- ruaoos grãndê.s éontra-atàqtiés que 
dós célébra.rn, l>ruicado1S nâ recen- · ·obrigaram os alemães a se re
tê ici cie émpréstimos. Aindà na.ó· til·atem de 10 âlfütiás do centro 
foi publiéadó o texto, mru; prés- de, linha, t!é cómbaté, 

éontrMia.thêrtte ao ttue vinhà 
aé!id6 noticia.dó, não n'láis irá ao 
~~ /3..:fifii..(!é assi;ifü às Ifut. 
nbbtas · que ali sê realizaráó, o 
genérâl Góis Montéii'O, chefe do 
_É.stadó Maiór do Exército nacio
nal._ 

sume-se que O acórdo seja dé ~a frénté finlaildéta, os rus-
'• ô sr. Mlliistró da Guerra dé· vultó, envolvendo créditos supc- sós forá.m óórigâdóá à ábatidonar 

: têtiilinôu qué fiquem provisória- rlorés a 9ó.ooo.oóo ele dólares. PétrozaVódsk, é éonsêguitam éio
, niénté estáêionadas na 'i.ª Região Aó que parece, 0 Brasil intéó- minar em parlé a é6ttàda de fér
Milltà,r as seguintes unidades: _ sificà.rá a venda de matérias pri, 1-ó de :Murn1ahsk, mliS os danos 
,i,ll Grhpó dé Artilharia dé dor- mas aos F.stados Ünidós, que em forà.m tapldaniétité reparados pe
so, .1.~ Grupo de Obuzes, 1,b Gtlk t1'9Ca fornecerão maquinlsruos é los rll6Sos que jâ conseguiram 
,':':"'::-:7::-:::::':=:=-:'::::'-::-:-:-:----'----,--'-----,------'-:__--~- rcst.abéleéér ó tráfego em todo o 1".~~ .. ')l~::."+:i.,:t;::t,''.+:'+:'.+·~ ...... ,. .... ~ ... ~, .. .. .• .. .. .. .. .. .. .. . . . i"-. •• .. • ~ .. " ~ .. " ................ ;, .. .. ,+.;+;;+.;+;.+.;+.;+;,~ ...... iti:.::+.:•::•::+.~:+;:.:i 

!~ _QS MELHORES PREÇOS ~; 
·,!f' . . ' .. 

. S,: ~:: E A MELHOR QUALIDADE ~ 
kf ~ ~:t>.r Prêsüfüo e Fríos -- Vinhos Finos. ;: 
~''i Frutas, Biscoutos e Bombons -~ ~ 
";.< : Géneros Alimentieios ,+, 

.~ ~ ·w, ~ 
· i · EMPORIO MONTENEGRO {: -~ ~ 

J · t!l'tla Augusta, 1.SS9 (Esq. R. Luiz Coelho) - Fone 7'·0035 } 

-l·-· MERCEARIA AVENIDA ii . :! Av., Brigadei~o Luiz Antonio, 2.098 - (Em 'í'i"ente à ~; ,l~ Igreja Imaculada Con~içã6) - Fbne 7-5453 ;:; 

únicós distruibuitfore.s da ;! 
MANTE<J.GA "BANDEIRANTE" ;! 
Pacote 2$5êÕ Lata de 1 Kg. 9$~0Ó ~ 
~~~~1.jj~~~~~~~~ .... ~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·1 ""~ '""~""'"" a.<Jl.ft.:A:• ~~.,~~o.n. ... .,., ..... o•"••• ,.,,,.,. ................ , .. ,n .. ••• .. • .. ••••• ... ~.;, 

seu 1:,eréutstJ. 
Toda a i'êreWitênéiii. russa sé 

concentra àgdta 11a.s ~resas da 
Crinié!à po1· càusil do ckiiiiíp.iô do 
Mar Negro e em Leningrado, on
de os russos têm obtido ale:um 
êxito. 

õutro póntó qtie cállsâ àpreen
sã-0 aos russôs e }ngleses é ó Câii
caso que êl1i ,,irtude de suas ja
zidas peti-ólíforas, é riaturiilrriên
te um dos mais prôxiínos alvos 
da Aléniànhà. O general Wa
w~ll, herói da África, prepara um 
exército inglês pata ir eín auxilio 
dOs russos na defesa dessa irtipór
tantc posição. 

Nas outras frentes dé bàtàlha, 
mantéin-se a situação !nàltérada, 
a não ser à rendição diL guárfii
ção itá.iiaiia tlé Uléchefit, 11a Etió
pia, quê tesiátíll' 165 é!iás áó cér
có alia.dó. Eáse érá um dós úl
tinlos oontros de réBistênéiá itá
liànà na EHôi>ia. 

A SITUAÇÃO NOS 
P AISES OCUPADOS 

Continua nos jJaises ocupadó~ 
a insurrdção gé11é1'alizada con
tra o dómiriio alemão. Nà Fràn· 
ç-11., os attll; de sãMtagêm sê répé
tem sempre com maior frequên
cia. Na Servia, a ação dos goor
tilheli'OB ·tem preooupallo seria
mente a.-; autoridades de ocupa• 
ção que para debelar. a cónju• 
ré.ção pediram o auxfiio dá es
quadrít italiana. 

CASPA 
Quéd~ 

dos 
Gbellos 

a viões italianos, 

modificada." . _ 1 8 VON PAPEN - o célebre 
embaixadôr Von Papen par"' 

tiu ele Berlim para Ancara. 
Mas, os 1ti.elos lsólacionistrui 

. americanos continuam a oposi
ção a tal medldà que segundo 
afirma o sériador Lafaiete "cons
tit:ue ma,is uril passo doo · .Estados 
Unidos para 11 gúerrit" ,~ .. ·;~ 
A Sl'fUAÇ'AO NA ITÁLIA ~w. 

' .,~-~, '(\\ ... 
/-<' ~'-/2' 

A "R.A.F." atalióu revéra• 1 ,- \ -.. \ 
4 

~) 

Ménte dêz ciclaêlM ltalian_· às, . enM . 1 ' /!. 
tre as quaJs ffijftôva, Tút-im, Mi- ; I .. t k\'.. 
Ião é Pàlermo. Esre ataque càu• 1 w,,-.-
sou grande . .sensação por t6da, à ; li' . J rl:,· (j 
Italia, preparándó-se á popula- ,. _ ~ 
ção dessas últimas cidades, pá.ta 'KLLe 
aba."ldona.r o país, na previsão 

~". ·.i .. ·~ ..... ,.· '-:' .· .. · .. ·:· 
... ' . _... / 
. 1 . . 

-~<::·- </ .· ! 

1 

dê um.a g ... r.ànde ófensfva aêrea '! 
cõ11tra a Península. 

; ó góvérnó ordétióu tai.rtoém a 1 
suspénsãó gerai da vcndà dê :róli- 1 

SCIENTll'ICAMENTB 

ÀSSVUrERIDAS 
PM, tecitltJs, peles, chapéus, cal• i • Pómõdõ sôêêôtlvã Sâo Sê6ãiítlàil 
,ado, e enfim todos os artigos de 1: combale sci.enlilic6áiente toda e 
vestuário. b racionamento tam- éiuák1uet êillêêccfo êutônéâ êóáio 
hem foi torhb.dó iüâis rii:iór-0só I sfiiam: Fériôãs ~m geral Ulceraà, 

1
, a ponto de e,ciglr artigos explica- Cf ~a.gas aRntic;ias. Eczeroos. Ery.sipelo. 

l
, tivos. do sr. GáYfla, porta-voz do neitas. achas rios pés é nói; se1ós, 

, Espinhds Hemorroides,' Quélniad1J. 
•'-nuee .. , · r~~-- E:1-1J?Cões. ricadas de mosqyitõs. 

l
i 'Í'a.lve.'.z por êsses motivos, . cor- e msectos vênens,sos. 

reu oom insistência, nós últimos r ~ ' 
1 dias. rtõiiélíls de reliéllâo na Itá- ~ · ,.., ..._ 
i l~a, q_ue cul~inaria ~º1!1 a SÚOS· ~ ' SAO SEBASTIÃO 
1 t-itui91.o do SI. Mussollnl pelo Du- siccAt:VA. ANTI PARASlf.Uli. 

1 

qlfil de Aosta, atualmente preso ~ _ - s ô P õ ri i:: r A z 1:; R à EM 

pelos ingm.es mas que seri~. li- i mm 
j ber.tad:o . condi.ci.onalmeste.. D.a-· d. o ! . _ . . . . . 
1
, pol'em, o fascismo sempre eviden- : . • • e 
1 eia.do pelo Duque, e.'l.'ie. nótiéi.à. é , · . 

\ po~co .p.la1o1siveL . . . , . _ 1 , • • • •• . _' _· , . • ------.:.,, , 

i CAUTELAS DO. MONTE DE SOCOR:84! ur o - J-OIAS USA1'AS El BRILHANT~ -
Compro pagando os melhores pr~ 

i:.à ~vá~ê~./::;-Del Monaco 



C.AM~INA V E R :O _l;ll_ 

_(Est. de Minas ~ráis), 

àagrá~tio da Nõva M:átri2: ...:.. 
Crantles,testejos fgram reaJJ2a
jÍQ$ êií:r C'iunpi.ÍÍá veià'e, I\it.nas 
·0:en1s, ifor oc:tasiã:o dá. :Sagra
ção da nov'a Matriz à excelsa 
padroeira do Brasil, Nossa Se
nhora Aparecida, em 27 de Se

·tembro findo. 
Já hà alguns anos a popula

tão católica de Campina Verde 
aguar.dava ansiosamente essa 
SOlenidaàe que representa ÍO· 

dos 'os esforços desenv-0lvidos 

tantes. :mm sinat · tl-e rêgõ~i)ó 
por tão ausp~ciOS() . aconteci
m'ànto foi car'inhosamente or
g-aniz!id_o um p,rogtama par9: as 
fesú:vidádes, que alcanç.aram o 
mais completo sucéssô. 

Além de várias auto1·Idàdes 
civ.ís, con,tava-se a presença do 
Exmo. é Ré\rmo. Si·. D. Pio ffe 
Freitas. 

v-tattdo. bre-vemente, para esta 
J-Oéa.iiithde um sacerdote. Pro. 
ced-eu S. E:l.:ela._ Revma., logo 
após, _ à benção da caM, cujos 
p:Ú·aninfos fo111m os áegurntes 
Sr s.: Normando Medeiros, 
AdoH'Ó 

0

Arruda, Jo$é Tostis _F'i
füo, J:oão Pereira. Moreira, Do
rtval M. Oliveira, DD. Coletor, 
Dr. João Batista Sampaio For
mozinho e Luiz G.onzaga, DD. 
P,refeito <le Bragança. Finda 
essa tó'caní:e ceriilionia, Dóm 
José regres·sou a Bragançà,: 

Ãs 15 horas deu-se início ao 
C r is m a, m i,n i s t r à d o pelo 
Revmo. Mons. Juvenal Kohly: 
Mais tarde, às 17 horas, impo-

~óéiii,i,_ Óomc-ê!Í!'.dô saii.ches, 
Ê:d'.uigfü:l Cá.W,t1, ·Pí{c$1 _ F~i'.
ra, fü.ciinfo viiaiu, ê-ar1oe Ma·
gro, Adlbo .Honsi, José Capa.IToz, 
J. Fl.iscàla, Lulz Rossi, Vil1l1!1o 
Bonvino, Felicio Siqueira, Mârlo 
Brandão Góis, EUas Farrah, A· 
stlio Nino, Dr. -J. Sioard, Miguel 
Cione e Vasco .Téssa.ralo. 

có~dii:~'l.'R;\Ç.\Ó MARIAN;\ · 
A-fim-de tomar parte em uma 
grande càncentráÇão inàriarfa que 
se realizará na Vtsinh.s, cidade de 
catanctuvâ, seguiu no trem das 
7 horas da manhã, uma carava
na cómposta de 80 congregados 
marianos, chefiatla pelo Frei Gil 
Maria, Diretor da ·congregação 
Ma:r!ana do Santuário de N. S. 
Aparecida d~ Boa Vista. 

O regresso deu-se no rriesmo 
dia corri o trein dâs 20,25 hora,;. 

~o·~y~ 
,,. ~w.-~ --; ' 

··--· - ... - - - --- . - ~- -·- o sânto .:-."-~~ ·iti :ref~_-·-,.1 
PELA PAZ R PELAS·x ; õES ......,;_;,o·· u·~·,-~n .. t'~" a"" ·se·.-~ .. ., ,,;.;,:;;_ ;,,_i, ,.:_ C0UfOrme a determinação da lUV.Ll.l -~ ~ ,.....,... :UlN-. 

Autoridade P!oci:!sima, para atên- João Perez Oasque'z e ~' 
der aos desejos do Santo Padre Ferreira. -dos Santos; JOia,qQim·'I;o.: 
Pio XII, : empenhaín-.se as .AE.- pes Cardoso e JBndil'a A'UgUSte: 
socláções Reltgiosas é os Católicos Benedito Justo e·Ortênsill. Novais; 
da. Paróquia numa Cruza.da .de Ben.edl:to Mendes e Maria ZlJPU• 
Orações pela Paz e -pêias Mis- cio; LÚiZ l>edro e tWà :.elos San•, 
sôês. Tem edif1<:àdO á. ci)íicor- tos :Mig\lel. 

.rência .das Crianças _aoTerço ckls CONGREGAÇÃO MARl'AN'A •· 
crianças i1lt Tgre!à _ dl! st1o :aene~ 'Í'tWé 1úgii;i- no <fia 2s, à oomu~ 
dito, l:íéfu como o autttentó eia. ri-é- Ahllx> MeÍÜ!al d& 'có~9!<> *"' 
'êiuêncià. às _ Mi~sas. _ • rliu'Úl. dos Moços désta ~Úia. 

SANTA TERESÍNHA E 'sio 'eomô sempre 'foi kràiíde á, fre,. 
FkANCISCO DE ASSIS - Pes- quêné!a.. _ _ _ . • 
soas devotà.s destes santos pro- FALECIMENTO - conforta.• 
movem para, os dias 2, 3 e -4 um _do pelos santos Sacraméntos da 
tríduo comemorativo, devendo no Igreja, f.aleceu . sábado, no bahTo 
dia.. 5 sair ein procissão a Ima- do Marme!leh'o, deste Mimicf pio. 
gem da Santa de Lisiei:ix. o sr. :t<'irmino de o'li~i.ra, 'll.ntigo 

CASAMENTOS - Receberam vicentino pertencente à Cónfe-
1>elo pároco daquela cidade, o 
~vmo. P~. José Ribeiro de 
Freitas, além _ da colaboração 
;valiosa de todos os seus habi-

Nos dias 26 '27 e 28 verifica
ram-se animados leilões, de cu
ja renda uma parte reverteu 
em .benefício ida construção do 
Hospital São Vicente de Pau
lo que futuraineilté seí·á. a 
~nta Casa de Càmphia: ,Ve1·de. 

PINHALZiNHO ~it~Ei~f t~~:l~tt· f edera_ção das Conureu· arões Marianas 
entrada da procissão, foi dàda Y 

As tradicional.q festas em membros de S. Exma. l~am·mu., a benção pelo ipcansav'el sa
tionra a N. S. de Copacabana, S. Excla. Revma., o _Sr. D. José cerdote Revmo. P\ Tito, qrie 
reaUzadas nos dias 20 e 21 de Maurício da Rocha, DD. Bispo dio- depois dirigiu-se acorn:panhado 
Setembro, tiveram este ano bri- cesano, especialmente convida· pelo Apostolado da Oraçfio e 

CAMPEONA'ro ÍJE PING,.PONG E . XADREZ DA_ FEDERAÇÃO 
MAlllANA - TIRO DEt GUERRA DOS MARIANOS 

lho désusadó e ·excepci'ón'll.1. Não do para a benção da casa p'a- e· 0· 'n-g· ·rega·· ça·o _,..r~·r1·ana à ,ca;.a · · · ·· · - ·· .. _ · b · 1 ·..,-,. -1 · · · · · · " ~ " Sól~ o patrocínio , da _Federa~ · pong terá ))01' · ~ ó:s s~u n~a 
:ressêm às chuvas torrênclais roqui:al, bel9 pl'edio construido. paroqu-làl, ôt'rde s. Excia. Revma. ção das Congre~çóes Marian'as pontos: · 
que desab'aram durante toda a pelo 1)ov·o de Pinha)zinbo. Ato :fez Qom solenidade a iêntl'onlzil.• de São Paulo, vão iniciar-se den- I) Devido 'àô: pouco tempo que 
éé-mafii:t ãtê ó dia 18, e o nióVl· continuo S. Excia. Revina. di- çãD de u'm lltídt> quadro do Sa- t;ro de alguns dias os prlmell'os falta par:,. Ó_ t~r_ ·m_ih_-_i:i_-dô êoi'ren~ 
minto oe romeiros te1·la sido rigiu-si> à casa paroquial, aeoin-
. gmdó Coràçâõ de ;Jesús. campeonatos de_ ping-pong e xa- te ano, o Iº ·ca':rú~nat-0 será muito maior. •rambem a falta panhado pelas associações re-

. · · Durante o'll <lias <:1a .festa drez entre as Congregações Ma- ctl.sputado sob a forma de "Tor· rle eondô.ção muito 'C'Oncorreu ligiosas e grande massa popu- . 
para. isso. Sabemos que de lar que o aclamavam carinho- 'ftÚ'lcionou ti.nimad-a quifrmesse, 'riarn1.s. neio Relâmptrgo''. 
Bragança e ele ·outros pontos sa e entasiasticamente. Fez. leilõ-e·s, 'i':t'(),, sendo ainda quei- No intúito de ~bem organizat' II) As Óongregar;ões fuscrit.'às se~ 
distantes muJta gente não con. então uso da palavra a senho- roados vistosos fogos dé àrti- ê.~tes campéon.att\'3 o Pe. Cursfno rão divididas em Séries, e à pro
sPguiu 'llID. Jtrgarzinho nos õnl- ri n h a Conceição Aparecida ffcio. . dê Moura, Diretor da Federação porção que cacla CongreglÚlo ti~ 

· h · t d >'1·'_ticlo n_ 0·1.-r·'-'_ 11 11,, ·1·1·1·a1•0--1, ·01,a·en1, Mariana, nomeou il. Comissão D.i- ver três (3) déi'l'ôtas será elimi~ bus ·que aqui e eli;nYnm super- \'asconcellos, rn .erpretan o, , '" .• 
lota'dos. coin. niuita felicidade os senti- i1cúulo obsifrvado g.rai1dê pil?dà- retora con.~tituida dos Srs.: Dr. nado do Torriéio. 

Nos s ·o bondoso p'ároco, mentas da )Yopúla:çã:o. A-g'rade- · de 'i:ioi· pai·tê dos 'fiéis ebl to.· Joaquim A. dà Fonseca, presiden- III) '.Haverá um campeonato 
Revníó. Pe. Tito, chegou d-ia céndo, s. Excia. Revrna. deu a cios os a.los r'eligiôsós, 'éstan- te; .,Antonio Paladinó, secretái·fo para as Cóhgr~ções de Merio-
19 para dar começo ao tríduo, benção no povo, ao mesmo tem-· cio po'rtanto de paràbe'ús ô'!\ fes- e 1:rermes Ribeiro, resoureiro. res, ao qual só ppdem concorrer 
movimentamio com seu conhe- po que afirmava cat.egorica- t,efros deste a'no, e ó Virtuoso COnVoca:dos pela Fedeta'çáo i'eu- Illêhoi·~s de ·15 ;anbs; ·e tim Tor
cido fervor a !}arte espiritual. ment-0 satisfazer a grande as- Pi'I. 'l'ito, qui\ como s°e"ii)prê foi. l°litatll-se 'dia 29 p.p., os .Presi~ neio 'Geral i>afa -to'das 'aS Óó'n· 
Granc1e foi o número de fiéiÁ pl.raç:ão d-0s pir..b:alenl'!es, im- a alma ele tudo. - - dentes e Diretores-Esportivos da.!l ·gtegõ,ções, sendo que as t\lrmas 

CàngTego.c.ões Maria.nas. Nestà concorrentes a &t.e To1'n'éio Gé-que se aproximaram da rnE>sa l · · R · - · reúnião 0- Padre Cursino de Mou- ral tam~_ tn pôdém. sér integrà-Eucarfstica e digno de menção R I O P E T O .. 
0 comparecimento das associa- ra etilpossoti os membros da Co- das por congregados menores;· 
r,ões telfgio·sas a todo·s os a.tos - missão Diretora, que imediata- IV) As àotrgre'gà~&s tJ,úê aplàU-
• NIPOAN - B. Excla. Revína. gumas da.~ qlli1L~ bastante slgni- mente en:tràtam em exercfcio, ex- d.am está fu!Ciátivà da Fetlél·'!tç"ão, 
litúrgicos. - Dia 20, ded-icado a B' Dl D r· fá' f'rinti " · "'ons Joaquin1 Gon · -o Sr. · 1Spo ocesano, · ,a ie- i..- v~s · '" . · • • pondo a· finâlidade dos camn.i>o- . devem env_iar. ,_ quan_ to antes, suas São Benedito, houve Missa com · 1 · · M ' · B. ;-;-" B. ff ,-,-te Libanio foi recebido com gran- ça ves; ons. 1'= a a, secre- natos e dirigindo os trabalhos pa- adesões à Cóµüssão Diietô'ta, ·e 
cánticos às 1-0 boràs e comu- d. - nt iasmo p·d1n popttlaº··a·o lo tárlo do '.Bi's·pado· Revmos F=n · · --e e us ._...., ~ - - • · '~ - 1,0 o· es· tº""lecimento das linhas o devem fà:zer '"or meió dé o'ffoio :nhão dos fiéis. Ã tarde, pie- · d Vi ta p ,. ~ "'""' " cal tendo sido saudado llelo Dr. c!scanos · a Boa s ; · e . .,ero- ine:~t:ras dp tegulamento de ditos assinado pelo Pádré D!I'étor• e 

.- dosa romaria, saindo da capela Celio Garcia Pereira. , Durante nimo Brasil. cura eia catedral; · -
-de. Nossa Sen_ hora, dirig)·u-se à · - - ca.mpeo!'Uttos. . _ pelo _Presidente; esta adesão não 

sua. perma11.ência na cidade, Sua Pe: Gregorio ·Naf,:la, diretor ct_as Ta-is cámpeonatos constitúlrãó importa na obrigação de ápre-
de Sã.o Benedito, de lá salll(]D E. xcin. Revma. ministrou O . sa.- Obras das Vocaçoes sacerdôtais· · ~m co·ucorrida procissã-0 que " . '· ' . · - ' ' o márco inicful de grandes reali- sentar turmas para o Torneio. 

. - ... - . . . . . cmménto do Crisma e pronun- Pe. Antomo da Graca Cristin~, zações es"ort!vàs da Federação V) A inscriç'ão das Congrega-
percorreu as roas do povoado. c•ou ,vár!ns conferências. em seu nome e no da Paróqi.ua 1 ,, · Às 17 horas houve reza sotene ' _ . _ . Ma'riana, qué agora muito be1:n ções que queiram disputar o tor-
com: benção do ss·mo. Sacra- · de Monte Aprazivel; Pe. Tórqua- instMàdà, em ótima séde central, ·neio será iniciada log-0 que este-
inênto. HOMENAGEM A S. EXC_IA. to Dara"ZZO, Vigário âe _catfguá; procurará desenvolver o entrela- ja aprovg,do o regulamento, o 

No dia 21, com alvorada pela REVMA., O SR. BISPO DIOCE· Mons. Albino Al'ves da Silva, Pá- çamento rutügo das Congregações :fuàfa t'àl"clâr, diâ 16 'do corrente. 
banda Copacabana, deu-sê inl- SANO - Como já é do conheci- roco ii.e catanduva; Pê. Manuel servindó-se dos jogos de salão; VI) o Torneio sei·â iniciado em 
cio a:os fêstejos <l<> dia consa- mento do povo da Diocese será Snnjurjo, vig·ã1io de Potfrendaba; e tàmbém aproveítará a Casa de pr!ncipios dé NóVe'fii.bro. 
irado à 1\Üiria Sa'ntfSilima. Às prestada dentro em breve, unin. P?· ~ntonio Régis ~é Oliveira, campó de Barúerí para a prãti- VII) _Afem. de oütrós ·prêrnlóS 
8 horas foi rezada a primeira homenagem ao ·Exmo. ·e Revmo. Vxgáno de '.Balsa-_ m_o, Irmãs do ca_. dos ·es_ portes_ de pi:stà .e cam- -será. dis_."'ilto.dA Vàlió_ .. Íifssinm __ ' .. .,,~a., , · · Sr. Dom Lafaiete Liban!o, Bispo l' _, 
Missa ·eom comunhão das As- éolégió Santo André; AStlo São po; ~im é que, uma vez de- denom· -1-""'da· ·"t>a·die· ·curalhó". Diocesano. .,.. sociações religi08as. ÀS 1 O ho- Vicente de Paula. e · Santa Casa; monst.rado e. bom a.prOlleitamento ViÚ) As Congregàç~ ue ade-
ras Missa com cânticos e 1<-er- A essa homenage1n tem-se re- Ass_ ociações piedosas da Catedral destas reunioos, poderá ser ini- . __ . trl"' 1;:.,:- -· qód' l "n 

bid · · ades" • ó . -'- .• .,, -ui . c · it 1 . r-1.l'em con ... u ''"' com m e .... milo ao Jilvangelho. Ben<;-ão da ce o mumeras oes nao s e Boa. Vista; e, mais as .segum"':s clad~. aq na _ . ap. a , a. cons- ,taxas pt!,ra a a u!sição dos prê-
f'asa Paroquial. ÀS 11 horas de P,essoas desta cidade, como pessoas: Gal>riei Curl, José M1- truçao de um "gma.srnm" maria-
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ch~gava, acompanhado p O r tambem das cidades cta. Araraqua- guel, 1\-I. Mussi, Luiz Marqui, Vi- no. os. 
rense. cente Iorinazzo, Feres NaJ.me, V. o Sr. Presidente da Comlssão . A p:rotxirçã() -qüé ou~ras ine41· 

CRUZEIRO DO 
BRASit 

_ i"ô:sses, b·ronq.uite, asma e 
mof6stlas das vias resp.fr'a
t6rias, ·os Srs. Médicos re
cêítaln o Xarope CRUZE~
RO DO êI=t;\-SJ L; não pro
tel'a -a doença, combate o 
m'àl. Em toilas as farmácias 
e ~r<oàafiil;. - Lab. "VúG", 
i:'alíeã poâtili: 2175. 
··:,__.,_~-:-··_ .-::-::-~·~:·- . 

ÂfJYOGADOS 

b.r. Vicente Melillo 
'~ da Sê, 23 - a.0 amiâr 

SUJa. 215 

Dr. Pllirio Co:rrêa de 
Oliveira 

· titia Qulritino Bocaiuva, 176 - a.0 

Safa, à23 - Tel. 2-727~ 
~ ..... ·, ,,• '" -

Jovi~no Te.Hes 
~e-

J. N. Cesar 

o Dlret.or da ,Juventude Femi- f<'uria:nete, ;rerson Milan!, Ftia-d :pfretora escolheu para servir de das forem tomàdàS, serão p1.üSu-
. - . - té i ! i t j t "- catias nos jor!lais cll.tóllé<ls é nà_ s nina Cátólh!a da Pa:róqulà da f<'oraleb, c. Pacca, Eugenio Bon- cn co p ng-pongu s a un o " 

&la Vista, FFel Gil Maria, COO· fá, va1doinfro M. Haddád,- An~ Comissão Diretora tim dos direto- secções êsp<Jrti\'as dos jornais eia 
perando com a comissão promo- tonlo Miranda Sá, Alberto Albe- res-esportivos presentes, e nomeou Capital. 
t;ora dessa. homenagem, escreveu ·r1.~. ·Pedro Nominatô, SebâstHio uma comissão de cinco outros d!· _ ·Quanto ao campeonato de--x.à-
ilm.à peça. teatral dedicada ao retores-esportíVós para elaborar drez fiépil determinado que ca-
Sr. Bispo da Diocese. Essa peça. - . - · - -- - - -- ----- --- ·- o projeto do regUlAmento do ca.m- berá a elaboração dô regul!ifu_ên-
serâ representadA no palco do peonato dê ping-pong, que ele- to à Con~egaçãô Màrlanà de São 
do Cm.e-Teatro Rio Preto, por T 0 D O C A T O L I C O verá ser apresentado à Comissão Gonçalo (Moçc>s) e q\Jé ainda 
.ii'l<lçM e meninas deste. Cidade. diretora., até o dia 15 de Outu- éSte mês ,este regulàfuento Sêrá 

Entrementes, as adesões conti- d e v e I e r o brp, para, a aprovação final. publíeadô ê âB inscrições abér-
ni.iam a chegar. Hoje podemos Ficou estabelecido que o r~u- tas, detendo d~de jâ as tU'Ver-. 
registra.r mais as :ire~intes, al- " L E G I O N Ã R I O " lamentú do campeonato de tJing• sas. Ci:J_~ç~- <ió~Y'~-~.exer: 

1,' d-' d'• .. ftº 1ca o r P'r_of issionàl 
Dr. Ca't-los Mol'aes de 

.Andràde 
Rull. Ben}ân1in cônst-à'nt, 23 -
V -~dal' - saia 38 - Te:l. 2'-.l-fl86 

Dr. 
MfibICOS_ 
Vicente -de Paulo 

Melillo 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

Clinica fêl'ál e llli>Jês't.lás ae 
senh'lrfa.S 

cons.: R. Libero '.Bàdaro, 137 -
4.0 andar - Telefone, 2:.2210. 
Res,: Rua. Totné de Souza., 55 · 

Tél. 6-0565 

RAIOS X 

Dr. J._M. CabeHo Campos 
~DICô RADIOLOGISTA 

Rá'lllo • _Diàgnóstlco Exames 
Ràtltológicos a domicílio 

Cóns.: Rua Marconi, 94 (Edifício 
Pasteur) • 2.0 and .• Te!. 4-0665. 
Res.: R. Tupi, 593 Tel. 5~4941 

Dr. Gil Celidônio s. PAULO 
Partos - Moléstias de. Senhoras 

Opémções ôUVIDOS, NARIZ E 

HOMEOPATIA 
Dr. Rezende Filho 

cons.: Rua Senador Fe!Jó, 20s, 
7.0 andar --- Tel. 2-0839 . ..;... Das 
15 às 18 horas. - Res.: Avenida. 
Dr. Arna/ldo, 2.117 - T.el, 5-2925 

ENGENHEIROS 
Ptot; üe 11igtene 00 Colégio Re.sldênc!e.: - R. Albuquerquti GARGANTA 

A'dvogados 'UBiversltirJo Lins, 902 - Tel. 5-4166 - Con-
- '~o da Miserteórdia, n.ª 2: o1réwr -do Saaatório "Vila sultório: - Rua. Mar*lli, 34 - Dr. José E. de Paula Assis· AfnadQr Cintra 'do Prado 

·$,Qã,. 004 Mâscote" - 6.0 andar - Te!. 4-8001. Adjunto da santa casa :... Qpe--===· ,.,-.. --- ___________ . :Co~~ R; Ma~, 34 --:--tl;º,and." _____________ rações e tt!l,tattlento das mÍllês-
·. _ _ ,. . . . -Apj.rt,0 63 ~ ~- 4-8501. - B -- -

J;;Úiz Gcmzaga J>ar.ahyha -'.Res;-: 'A'v. Agua Brancà, 95 _ Dr. _ arbosa de Barros tia.s de c'.luVido, nariz e íi'ài¾anta. 
·CaillPQS ·,-'- .. ,, . __ ;,,,TeLii;;6829 -oifur'gle, -- 'Molêstlâs de . .sellhtiras eons.: Rua 7 de ~bril, 325 

- , .,:.a-, " . óons.: Rua Senador :F'eijó, 205 1.11 à.ndar - Apto. 1··q (dás 14 

Engenheiro ArqúltéW 

Arquitetura religiosa, colégios, 
resic;iâncias ccletivaà ..... R. ~ 

:Badaró, 461 .;.;,, S. Pati'lo: 

citar ãeus enxa:cir~ pÀn!,, ~" 
befo. em. 'nóve1nbro ter liúcio tal 
campeonato, que c~mó o de i>J:ng"' 
pong sé'rá dlspútâdo hll. séde da 
Fédéra'çâo Mai·iinà, à -.Trà'Ve&Ja 
Conde de S!tráédàs. 

O LÊGIONAR.IO, tmprestarl 
todo a~io · e a memü1a <:oope'ra~ 
ção a mais esta p:romliiilóra. lnl• 
ciativa da FederaçM ~ Congre~ 
gações Mari.ah'àà, p'llblieàndo llm• 
Pias reporta'gens s6bre ó. desen .. 
rolá.l· dos torhéios. · 

TIR{} DÉ Gümut'A n-os 
1\'Ii\Ytl:\'N'OS • 

Conttnuam ab&tas M :mé!tr!~· 
cUías para o Tiro üe Gtlérrá; dOlt 
Con.gre·gai:iós Marianos. Tá.dos Ol 
:rapazes de 16 a líl imos de ida• 
de podem inserêvér•'se. séria :des., 
necessârio enc,arcce'r aqui às van .... 
tagens ciue o núcleo ·de atirado~ 
res apresenta para todos 08 ·mo• 
ços que pre?.il.m a sua. formação 
moral e rêligiosa, e 'que têm; na.' 
devida conta, à presêrv,ã.ção' ão, 
seus costumes :marianos, àSS!stêll6 

ela> à Santa Missa aos Domingos 
e à prática. dos sacramentos. 

Oxalá todos os presidehtês de 
Coitgregações e cliretdres espiri• 
.tuais f!sessem · com empenho, a 
proPãgancia. deSte n'úcleo. 

Nêste sentido, ~ínos para 
tÓdas às ~às que t.êm a mÍll• 
sã-0 de velar pelo ÍJê.l'n espiritual 
da mocidàdé, a-fim.:.de <tUe possa 
iler únidA, m:una só fàlange, o 
~$001 da · juveiitu<le càtálica, na 
idade de serviço militar. 

A Academia Mariana, sita à 
Avenida Rangel Pestana., 22.91, 
cóntinua pt.ooessando ns ·:i:natrí .. 
culàs para as instí'tlçôes a se ini•· 
c!A,rem em fins de Outubro. -

Ó.~ qué se aprestmtarem, Virão 
àpenas acrescer o orfilla,ate ba .. 
tàlhão dos à.tl.ràdó:rês, lá incor
!)oràdós. A Academia M'.ariana, · 
pede por nosso iiltémtêdio, aos 
Srs. Diretores e PJ'éiiidentea de 
élon~regaçõés que en~fim os c.on
gregádos e noviços óu simt>le& 
candidatos, para 'as ins2riç6es que 
durarão ainda êif.ê m;&s, pala o 
rolar dos torneios. ' 

Salve :Mar1à.1 

Arnaldo Bar-tlfolomeu 
éirilrglãó-neiit~ta ;. aadio1eg1si. 
-·:t?elà Escolà dê Farn:iãêüHt Odon
toiogm de _SiO_ Pàüio __ ..._ CIÍi1-klii 

DenUt.ria em.~ ..;... BaiQs X -
D'Wer,mia - Infra-vermelllO -
c~ão '.""" Tram;.u~ao 
- Vltruidade pmpa.i-. etc. -
'l'rabalhos por c.artl!o, hora ou 
orçamentos. - R. Mert!m PranQ 
cisco, 97 • Tel. 6-ff'ffl ..;. S. Paulo, 

Dr. Carlino ~ 'Câslfo -
Pelo curso de dmitlortwo da F~ 
culdade d~ Far~i& e Odonto,, 
Jogia de São Paulo. - C!rurgiãc 
J;)entlst.a diplomado em 19-14, -
~~dent1Stl1, _ do L!éeu . étlraqiq d4 
Jesus. ;.;.. EspeeJaU~: ptrot;g 
Corôas, Pontes, Dentaduras ~ 
tôml.oàs e -sem. a~-~ 
Consultas das a às ~ e d$s a Aà~o· ---------------- '2:0. and!½r..:.. Pl'éd!o :itíuiue'~ -· às 17 hohts) :.._ Tel.-4-~551 

~ àim-tâ, iiíe1 - > Praça Dr 'Oàhtargo· Andrade Tel 2 2'141 Ite- Tél 71268 Reil.: Tel. a-2tt2. 
«ra-S6 24!1. 1-;0·aa:.;.1e..:103 -~ -~ 'riéllhom& ..;;. ~)i ~uitiis'. .d'àa :u,\.s 1i ; d~ ===·=-·=··=·====='=·== t; o N s T a u T ó R :E: s· :'.01!4
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Res;, Ai, ~-~-~-Mt ' Tel :a:..49iJ1 · - · · · · · o~ - . .:.__.:. a à.li. 17 lilii'ils, - S:bádós, das 
"

0
• ., - De. .:$eneticêm:fu. ~itu'gúê:aa. l! dá. 10 à's l-1 Mnl:íl. 

Dr. l1~o P. IUimão- Ma~dãéi~. cte _ silo ;"Paulo - __ •.. _ . __ ... -- - ,- _· .. __ · ___ ... __ ; 
· iir.;.;tL....--•' - .Cons,: .. ~,. &S"e%Ji\4or_ '.Feijó, 20s. _ Ur. _ C'el~mo B6urroul 
~~ T'~ S--=2ffl.. ;,:,. D~·-1'4 às-.18 bti." ~:: ,~ _Sio :êâ,<qló, li 

1;ua Sio :aento,-224 - 1.11 andar· a~ ;a, Rafael de~' "-~· ireL -~ . .,.;:, Côni: ·:a.uã 11 ue _-...,_1; a .. .- ~-a. ~: ., . ,.._,~,/ -~ -.. t@JMLe --:• ~-. '. 
I ' ·-·· 

''tJ~GIÓNARió " 
·J: DE~ DE 'TODO$. 
e li q,4~.U~-~:i 

Mfonso .nutti 
Perito 'Coiistl'Utôi> 

Eatutlo2 ..:... l:>ro~~ ;ô~: 
~ ~Qii$1,-.~-~ .. . -·· - . 

S.-~~';;..... 

T. ô e ó · e •,.·oi. 1 ~ ~ 
:· :·' d.,11v·e ·t·•-~ o 

«. J.:,À ~Ao.á..ifl:a j g"' 
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''Nota Internacional -(' 

A ~ber~ade ~as Améncas 
Deney Sales 

Os meios autor.:!zados ~ Jà. começ.am a preparar a opinião 
pública para o invemo que lii: ap.oxima, sem a vJ.tórla total sobre a 
R.ússia. 

Atua.hnente -0s nazistas parecem dia~, como prevlramos 
em uma. ,nota imtetior, a se satt.stazer com a po.s.se de Leningrado, 
~lensk:, Kiev, a Cclméia e o caucasso, sem uma, vitória defi

. iíittva oob:re Moscou, antes do :in\lerno - .assegura.ado apenas o 
domin:io das costM do Ilá.ltico, ao Norte, e da Ucrania e costas do 
mar Nego a.o stll, para sua campanha de inverno, provavelmente 
=- Asia Meno.r. 

Entr-etanto, o fracasso da blitzk:rieg contra a Rüssla, cuja der
rota foi:a prevista, com gxa.nde alarde, para 6 semanas após o 
. ·:inicio das ~ - que já. vão longe - não àe!.xa de .ser per1-
··il,'OSÍS8'iJUO pa.ra a posição de Hitler. 

As :restrlções alime:nml'eS e os bombarde~s dos aviões l.nglé= - ClllJ:t1'a os QMis na.da fez agora o. a.I'Illll. aérea a/lemã empe
nhada = lu:ta ,eoníra os rtl.SSOO - está c~do o povo alemão, 

--.we hoje: a.o co:ntrarto de um ou doiS anos atra.z, já =ura aber• 
tamente COl'ltffl> O :regime, A$ Yitln1a.s m:llit,att,S, ptillcipslménte 
~ ~ <.üWZlüilel?l, t.mãa m;m.ti!ll,. ~ :ré d.os jeveus no regime 
-~ est.. !lambem .;x.mre nsco, 

· ·Par outro lado a ~ cresc.; ao~ pi>laaS ocupados. criando 
:l).O\i1àl.'S· ~. qc1e podffio :se tor-nar ln.superaYel.':l para. Rltier, 
~ não a;asaguh- wguma. vit6l1a l!f'DSaclcmal, qu.e li.biata os ud'vex·
t,ários e rea.nime .seus pa.rtidá,rio&. 

A.ssim, a. Eui:op,a, toda. é um mar de sangue. No Oriente 
·forças enormes se lançam à moite, em terrivels combates, enqu1lclo 
.nos pa.lses ocupados as guenilllas e os pelotões de execução não 
àereansam 

Nesta bm-a, as Am.êl:icas são o refugio da. 'liberda.de, ma.ntid!!, 
,graças à união de tows os seus palses contra. a.s ideologias fune.stas 
que poderiam ~-hts. 

E =tra ~ união é que os agentes totalitários agem sinuosa
?llente, procurando div-idi:r a.s Américas, e opor os pai.ses do sul 
ao DOl'te. 

Somos um pais latino, certamente, e estivemos sempre sob o 
intluxo dos pajses ele igua/1 raça. da Europa - Portugal, a mãe
pát,ria, e a França, o centro da cívillzação ocidental. Mas neste 
1nomerito em que a Europa está convulsiBna.da, cumpre-nos antes 
assistí.Ja no momento oportuno, para se :reerguer, - nunca. porem 
$of.rer suas infl-uência.s. 

O iber.o-america.nismo, ou o sul-americanismo que procura, se 
insinuar não passa de 1:UlUI, manobra de agentes que, pervertendo 
<> sentido das pala.vras dos gove.ma.ntes dos pa,i6es sul-a.mel'icànos, 
pr.et.ende col.oear esses I3aJses sob a influência llispa-nica., ~ando 
qu,e õ .governo de Fmneo se preste a essa DUIJlObr.a. canaliza.dora de 
ideais .totalitários na Améric& do Sul. 

Se isso constitue uma manobra nos paises hispe,no~amencanos, 
para o 1lOSSO constituir.ia uma aberração, pois n"ão temos ligações 
~. com.a Espa,nha,. · 

Ela está fadada a fracassar, mas é conveniente denunclá-la, 
pois contra.t'la. a união das Amérl.cas, segurança da nossa l:iberdade, 
na qua.l o país, por ..J;odas a.s suas f<?i;ças, está empenhado. 

t-.. " . t B • =os .e1ro 11'r1s o · :e1 
(Vila Formosa)' 

SOLE.N:IDA.DES PO SANT:fSSIMO ROSÁnio 
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Na úUillla reuniãll da Junta Exâva do · tv -CoDJesso EIICiÍstico _ Naciooal 
Uma exposição dos últlmos_trabalhos das Comlss6es 

Realloou-se, no sábado 27 de te, e que de-verá ter larga difusão j tal. Já foi assinado contrato a 
setembro, uma reunião dA J-tmta entre os fiéis, para a melhor or- respeito com àqueLa entidade, que 
Executiva do 4.° Congresso Eu- delll e execução do grande pro- desde logo Dl'.ga.niz~rá um ea.àas
carfatieo Nacional ·de São Pa.Wo, grAma._ do ~~- tro de todos os boteis, pensões e . 
sob a pre.sldênela do Revmo, DISTINTIVOS E CARTAZES casas de frunílias que_ se prontl.-
Mona. Ernesto àe P&Ulà, Vigário ficarem a reeeber peregt"inos. Es-
Geral da Al'tUidiOcese, e com· a Qu&nto aos cUstintivos, lllfor- sas telações serão peio "Toúring 
presenÇíl. da quasl tota.lidade dos formou o Révmo. Sr. Vigário ~- Clube do B111Sll" re=t·ldas para 
metnbrós da re!eT!da J-unta. · ra.l, é ãeseJo do Exmo, e Revmo. todas as suas sédes, esp&lhaclas 

Abrindo a, aessâa, S. Revma. Sr. Arcébispo Metropolitano ttue, pelo Brasil inteiro, onde os pere
d!Sse que a mesma, se ree.U211.va ·a- dos mesmos, sejà feiia grande grinos escolbe:rão seus .Q.lojamentos. 
f1m--de _. dado conheiiúninto aos . propa.~anda, em vista de por si Esse grande trabe.úho, de que se 
membroo da JUiõta '10 estado em próprios ser-em êlea llm dos 'enc~rregou o "Towi.Ug Clube". tão 
que ~ ll,ChaVjJU os t-raba-lhos das ma.ls eftcazea .reclames do Con- gentllménte, ser~ executado sob 
dlverse.s collll.ss6es encarregadas gresao. J-llás, grande tem sido a . fiscallzaç.ão de.& Autoridades 
dos trabalhos preparatórios do a aceitação, por pa.rte dos fiéis, Eclesiásticas, sem qualquer res
Congresso. dos referidos escudos, de que já po~bilidade material da Junta 

Uma das manifestações do Con
gresso será a grande Exposição 
Missionária e de Arte Sacra, que 
será instalada no salão "Prestes 
Maia", nos baixos do Viaduto âo 
Chá. Ess.a exposic)oo será or• 
gaalzada por um competent-e téc 0 

ntco, Mll!siouárlo da Ordem doa 
Pregadores, que desde . Abril n1Q 

turo · se entregará ao seu preparo. 
:f!averá, ainda, no mesmo local • 
um. "'buréau" àe informações ~ 
um e.sctitór10 para os peregrmoa, 

CUIDADO C'0~ OS EXPÍ..O.R:\~ 
D.ORES 

Na véspera, dia 26 de Setem- foram distribuídos mais de 36.000, Executiva. Para a ho:qiedagem Antes de terminar i!- reunião 
bro, · havia .se r-eailzado, ·no co- e cujá procura ·ç:ontinria sempre dos Exmos. e Revmos." Srs. Bis- da. Junta Executiva do IV.º Con
légio. "des Oiseaux'', uma. reunião maior. Alem dos para. lapela, .pos e do Clero em geral, tarefa. gresso Eucarístico, o' Revmo. sr. 
da. corniss.o de Senhol'l!.s encar- estão já em execução os escudos e5Sa que competirá à . Junta, já _ Vigário Geral preveniu os mem
regadas de angariar as contribui- pará serem coloeàdos nas fa.cb.a.- muitas famílias desta: Capital ofe~ bros da Junta contra certas ex
ções necessárias às grandes des~ das das casas comerciais e resi- receram suas residênc,ias, dese- plorações, que têm sido tenta-. 
pesas do magno certame. ·Es'ta denciais, vitrin.a.s, étc. A êste pro- jando ardentemente, a insigne das aproveitando-se da propagan
reumão . foi.- ,presidida. pelo Exni-0; póslto, lembrou s. Revma. qu~, honra de abrigar, durante os dias da em pról do Congresso. Tudo 
e R.evmo. Sr. Arcebispo Metropo- em Buenos Aires, até hoje, se do Congresso, alguns dos Exmos._ quanto não partir da Junta Exe
litano, que agradeceu e eiogfou ~m em edifícios de habitação Prelados e sacerdotes que vi.rao cutiva, ou da Cúria Met:r;opolita-
0 gre,nde esforço desenvolvido pe- ou comerciais numerosos escudos visitar-nos. %l1l, ,não merece a atenção dos Ca- \ 
las componentes da aludida co- do XXXII congresso Eucarístico BOLETIM D'O CONGRESSO tólicos em geral, como por exem-
missão. Frisou s. Excia. Revma,. Internacional, que se realizou na- EXPOSIÇÃO MISSIONARIA plo a venda de certos objetos, 
qÚe não se tratava porém, so- quem capital, em Outubro de 1934. como distintivos, lenços estampa-
mente de conseguir os meios pe- · Estão, ainda, sendo confeccio- No próximo dia 19 de Outu- dos com o escudo do Congresso, 
cuniários para cobrir às necessi- ne.dos artísticos cartazes de pro- bro, começará a cil;cu'lar o "Bo- ou pedidos de dinheiro para de
dades materl&is do congresso, paganda, em 5 modelos, dos quais letim do Congresso", que será de terminadas publicações, etc. 
mas, e principalmente, de, desen- um já se acha pronto. Dêsses distribuição gratuita e aparecerá 
volvendo tão meritório trabalho, cartazes deverá ser feita amp:la a princípio mensalmente para de~ 
trabalhar' na formação pFópria. ~ distribuição, a-fim-de serem co- pois vir à luz quinzenalmente, e 
na do próximo, com reta inten- locados profusamente por toda por fim, semanalmente, até o 
ção espiritual, a,-fim-de aperfei- a parte: em Igr~ja.s, casas de co- mês de setembro do ano vindou-
çoii.r a cada um de nós e, por nós, m.ér-cio, etc. ·ro. 

TO D O CATOLIC() 

d e v e 1 e r o 

"LEGIONARIO" 

a todo o nosso Brasn. . • A HOSPEDAGEM DOS --------------------------
Centinuando na (!"lJpsição das PEREGRINOS 

re,a;lizações preparatórias do n9S
so congresso Eu~r!slil.co, 0 Revmo. A respeito da hospedagem dos 
sr. Yigário Geral tia Arquidio- peregrinos, um dos maiores pro
, éésà ihformou aos presentes que blernas a . resolver, -..isto. que se 
já haviam sido nomeados os sa- espera grande afluência de ca
cerdotes presidentes das · várias tóHcos de todos os pontos do Bra
comissões do co.1;1gresso, nomea- · sil, anunciou o Revmo. Mons. 
ções essas que logo seriam publi- Ernesto de Paum que, esponta
cadas, devendo, brevemente, . ser nea-mente, O "Touring Clube do 
convoca.dos os respectivos m_em- Brasil" se of~receu ].3'<U"a tomar 
bl:os para O t~abalho ativo. a si a organização e o trabalho 

Acha.-se, tambem, em vias de do alojamento dos nossos irmãos 
ser terminada a impressão do do Norte, do Centro e do Sul, que 
Regulamento do Congresso, ela- grandes homenagens a Jesus Eu-

d l C .. - m t carístico atrairão à nossa Capí-oora · o pe a om,ssao .co pe en-

as ativi~a~es ~e antes ~a guerra 
DOS AGENTES ESTRANGEIROS NA AMÉRICA 

O sr. Ernest Bertrand, antigo I e) Nossos agentes, exce~o os 
procurador da Corôa em Montreal, ' professores, devem abster-se o 
e deputado canadense, expôs re- quanto possivel 'é!e participar de 
centemente por uma cadela de organizações e emprêsas que pos
esta.ções de rádio, as atividades · sam revelar suas funções, e de 
estrnngeir.i,s no pais, antes da manter relações diretas com as 
gue:rra. · autoridades consulares. Devem 

Entre os documentos trazidos est,a,r em condições de justificar 
!\ público, figura. o proveniente do I todos' os seus atos e relações. : 

d lsd ·«1x"f 1 
governo e wn pa o e o , f) Os membros de nossa organi- i 
e dirigido a um agente localizado iação devem preparar sua defesa · 
em grande cidade canadense, em e justificação perante as autori- 1 

1!137. · dades, si necessário, negando ca-· 
Eis algims trechos dessas . ins- tegoricamente sua filiação a tais 

truções: organizações. Si a· preca.r~dade 
a) Obter o mais rapidamente da situação exigir, seria reco

:tet,alhes e Informações exatàs sô- mendavel retificar . seus diplomas 
bre os pontos mais vulneráveis de membros e todos os· ctocumen
do Canadá, em especial nas · zo- tos quê possam comprometê-los. 
na.a marítimas, terrenos petrcfü.. g) Nossos trabalha.dores loca- i 

rero.:1, indústrias de guerra e mi- lizados em pontos esti·atég-icos nas · 
nas. Tomar nota do trabalho já 
,eito nêsse domínio e localizar indústrias de guerra e nas mi-: 

nas assim como i>8 de outras\ agentes nos pontos ftitratégicos; 
la) InteD.sL!icar O trabe.-lho nos naclona.lldades que nos são sim- 1 

A Fordham Universlty, mantida. 
pela Companhia de Jesus nos 
Estados Unidos, e que é a se
gUREla Universidade catál.ica da
quele pais, por suas pr-0porções, 
comemora este ano o seu cen
tenário, poucos meses depois de 
outra universidade católica tam
bem dos PP. Jesuitas, ;i, Xavier 
University, de CincinnatL 
. A Fordham Univers!ty, que é 
dirigida pelo Revmo. Pe. Robert 
Ignatius Gannon, s. J., ocupa 
lugar de destaque entre as 
universidades do país, já pelo al
to nível de formação de seus 
alunos, já por suas long-as pro-

tadoo Unidos, Sr. Henry Agar(! 
Wallace, tendo o governador do 
Estado, Lehman, · comparecido 
pessoaimente. 

A Universidade de Fordham fol 
fundada pelo primeiro Arcebispo 
de Nova Iorque, Dom John Hu
ghes, e é famosa em todo o mun• 
do por seu observatório. Entre 
seus professores encontra-se o 
f!.sico Victor F. Hess, detentor 
do premio Nobel. 

Dos 8.200 estudantes, apenas 
1.4.00 destinam-se a profissões li
berais. 

Falando na :cerimônia de en• 
ce1Tamento das _' comemoraçõei» 

pá.tlcos, devem 'ser cercados, es- ' ~ MnnJas Demudeana.s do Mosteiro Cr!sto Rei, situado meios gevern.wnentata, . politicos, tudados e preparauos pani. nos porções, pois conta. 8.200 estu- realizadas na. semana passada, 1 
em V'lla Fermosa, Jlefita C@itai, eacelheram a data de hoje, ari&toorâttcGa e JGl'lla.liat~os para orerecer sua· oooper.Áçil.o ctm tem- dantes. _ . Revmo. Pe. Gannon declarou: 
dedicada a Nossa Senh&ra do Rosário, para procederem à capt.r simpatia. Pa.ra ê.ue fim, po oportuno, dando-nos lnf-0rma- As comemoraç<?es do centena- "Educação, especialmente a 
benl,âo,,.e à inaugmJaçâo ds a,rtístico órgã-0 que acaba d1i ser- empregar a técnica expllcadà na ções necessárias :fomentando dis- rio da Fordham compareceram alta educação deve ser não illl 
llles o~d-0 .pe?,6 sr. dr • .Má11o de Andrade Ramos, do Rio ordem, 398; córdias e des~ontentamentes e 560 delegados e representantes de progressiva, mas conservadora. 
íle ~o, àsv-t;rtado . amigo e i11.signe benfeitor da OFdem Encorajar fortemente os paci- provocando gi;eves colégios, universidades e associa- Lê-se às vezes em suplementai 
J)ontjafua:Ra, mu.it-o oonke~ e estima.d-O em nossos meios fistas e la.vá-los a uma campanha · ~· cient-fflca.s de todo o mundo dominicais que e~ :volta-ru1e 
d.o ~ ~cp. ininterrupta contra a guen·a; Essas 0rdens devem ser exe- ·_ cerca de 50 mais do que no, à Idade Média. Sombras de.Can-

. .As.c:e~lil, inlcladas às 16 horas, s~rão presididas por· e) Dar especial atenção às cutadM cuidadosa e prontamente, tri~centenário da Harvàrd. i terbury e Chartrest Há anaa 
~ Era.de DoID!lllicano que pr-0ferirá um sermão alusi.vo campanhas eleitorais, principal- informando dos progressos cbti- s. s. Pi-o XII fez-se represen- que estamos afundando, na :rea., 
oo ~ E&atuar.;se,ão, ta:.m.bem, oo Exereicios d-0 Santíssimo mente fedeFais, visando elumnar dos e das ãi!lcUklaàes encantra- t.a.r pelo Deleg~do Apostólico l1d:ade, em úm completo caos mo-
R:osáa;!io, ~ aam.. sweae Benção do SS. Saer.amento. vel:hos deputados intl'ans~te- das." }unto ao govem.o de Washington; derno ••• " 
S$1ão cUst:tiba:iàas r~ b$ma.s aos assistentes. mente fiéis às tradições e aas Esse documento é ~to mte- Exmo. e Revmo. Sr. Dom Amle- o nosso ollehê mostra o~ 

Não ios:ám ~ 0011.vtt~ esl}OOiais. Por este melo prfnclpes britânicos. OriA.r. e fo- ressante. Ele moaua ter him4o to Giovannt C!oognani, e o Pre- Pe. Ga.nnon entre o governado! 
ffcmn co~as toãas as pesseas amigas e interessailae parn mentar dl.wórd.làs enti:e · fraJieo- pelo menos 398 ~: e ir-lstru- sident& lwose-vélt ~ represente.- :E.ehman e o Delegad.o Apost6, 
~ a_·~·~ e toca:nte festividade dominkanii . .canadenses e anglo-saxões.· ções anteriQres, é~ '1Jsoór-dias ,do pela VJce.;.prea-f&mt.e dos Es- ·11co D. Amleto Cicognaái. 

O ~;~ ~ mostr.a a-es nossos leiteres o d) Nossa ~nsa no ·canà- apal'éntemeQte sem nu1ão, e prjn-
Ultw.m da linãa. Oapella '11! N-o-sea Senhora do Rosá.rio. F~ dá, prossegtilmio vlg~sa, campa- oipa.lnw:lte con:tkina a: Ql!lgem -da 
:k,je l1m ™ -~:f~ ~8ffi'el:te 1.)enta Por S. Excia. R~vma., nha J;lll,trlót.iéa, deve eoasérvar 1atessa .e cont.iqa;da ~ 
.., Sr. pelbls~ ~P9.iltano, quando , foi consag;r-ado. ™ atitude ~ sówe ques- pacifista qae dlmliJl.a-va a Amé-
,~ rico ~-m&-, obe:&l~ a tudl>s os :requàitas litúrgicos, too; polit1ca:s klQis ~ e1"iar ~ tod.a,.e que ~-aos •me
~~ ao:·~ PiR ~ .A."riao, desta Cap-J.tal. · .re.~tos 1' aúspetw. '.Nos-~ ver -0 pedao· • os smea-
' ~-~ 8 e;_:_ - -.4.pe, RaQ - llOS Lal."giilS ,~·cjoma:&tas devem, perem, au-,; ça.-va e ameaça, pm' lima '9Wda, 
•·S!i e Paâ~, em com~ C$A\. -A-"Atº ·Si,-~ , •. f.~· :~ a ~. ~ ·.'1!QID~ que só aaon1, ~- .:llt,_,_ _ _. 
,, __ ...... - ,,.,_.......,. - .ui. ~,. - •• • · ~ Jllllllallt e X: t; . __ ._. · ·. ·· · · · · 

·COMUNICAMOS·'"XOS NOSSOS LEITORES 
DE SANTOS QUE O "LEGiONARlO" A~A

SE. A' '.V:.ENDA EM TODAS AS BANCAS 
D~ JORNAIS. :, 



Ano XV Diretor: 
SÃO PAULO, 12 OE OUTUBRO OE 1941 

Dtretor-Gerente; 
FRANCISCO MONT-E1RO MACHADO PLINI0 CORR~A OE OLIVEIRA 

l.amell:tamos vlvafuen.t.e oue a 
,a:'Ími"i'la tenhá. ' adotado 1.1ma lei 
tiêlu'e casamentos tipicamente ra
iC?fsl;a., que próibe as uniões entre 
tsraelttas e não isra.elita.s e lm
l)Õe com carater obrigatório o 
c:ame pré-nupcial. Est:i. lei bem 
'GlOStra que a a.1.iança nazista foi 
~anesta ao ,a,ntigo Reino de Sto. 
Estevão, acarretando a infiltra
,r:ão de hc.meM neQ-pagão!> por 
. ~ fronteira.s, 

• 
A campanha nazista timbra 

-em s11steutar que à p!"cp.aganda 
,-omunista se devem todas as ·ma
lJ.ifestaçóes anti-totalitárias de 
que a ·~~rôpa ora é teatro. :En
tretan.io, ~las se explicam perfei

. .tamente pela , exacerhação dos 
sentlnÍent~s patrióticos. 

Nêste 'se'ntido foi muito expres
sivo Ó 1évante de 400 doentes de 
l.m hosp:1a1 francês, contia as 
Autoridades petainistas. Quando 
até os doent.es se revnltam, não 
Qpanta. que o faça a popula~ão 
~Ui. 

Q 

Por isto mesm1,, i.anibem não 
-t!l!támo.s pi-rsuadidos de que ao 
comunismo se deve atribuir a ex
p;l.osão de uma bomba r,o quartel 
Jenera.I dos rexistas. 

As Missões através dos tem·pos 
Inicia-se hoje a semana que 

precede o Dia das Missões -
19 do cor.rent'? mês. 

Todo o mês de Outubro, mês 
do Rosário, deve ser dedicado, 
pela oração e pela esmola, às 

Missões, mas de forma mipe
cial devemos relembrar os ár
duos trabalhos e sacrifícios 
dos Missionários, nesta sema-
na. 

São menos de ,l,uas delllenas 

de milhares de sacerdotes mis
sionários, o dobro de irmãs re
ligiosas, e nem uma dezena de 
milhares de irmãos coadjuto
res que entre os povos· pa
gãos enfrentam o :prnblema de 

sarvar as armas· a· batizar Servem•Thea &; '1Sfütntlo, y,.,. 
1.300.000.000 pagãos! -rem, os atuais dois mili«:íes a 

Há evidentemente úm traba- quinhentos míl oaWJu:os da 
lho· insano a realizar, para, o ~bía, bem como as d.nas uni
qual todos nós oove~ #~ vw11Ulades, a.s eseolM,. os ll'oa
h'ibuir. · \~li · · i pitais, 41rlanatos e leim,sátios 

''.-~ i ' ., ' que a.f &e ftuM'ta.ram e as mul
tiplas ob.ras de ev,an.~eUzaçâQ 
já. realizadas . 

Quatro grandes penodos ss 
d.fstinguem · na · lústõria das ,i,i; . 
Misaões desde os tempos apo,;... 
tó'Hoos até os nQssos dias. O 
primeiro é justamente o que 
começou com. •a propag;ação do 
Catolicismo pelos Apóstolos, 
q.uer no O;rJ.ente como no Oci• 
deot.e. 

O segundo, já num momen
to de tréguas, se inicia quan
.do, . no século .IV, é decretada 
a liberdade da Igreja Católi
ca por Constantino. A Armê
nia, a Mongólia e a Asia em 
geral, a Abissinia, a Irlanda, a 
Alemanha, recebem os influ
xos salutares da divina d-0ut..ri
na; é o momento das missões 
de São Gregório, o Iluminado; 
GU:ilherme Rubuk, São Cante. 
no, São Frumencio, São Patri
cici, São Columbano. 

O terceiro período nasce com 
o descobrimento da América e 
nele se assinalou as ativida-des 
evangelizadoras de São Pedro 

O sr. Degrelle, 0 fam,)so "Quis- Clav€r na Asia e São Francis~ 
llng" bel{.;t., tem oprimido e des- co Xavier nas Indias. Na Amé-gostado suficientemente a digni-
dade nacional . belga, para que se .. rica, nesse período, destacam. 

se as missões de Frei Bartolop9BSS, adnútir que os seus conter-
:raneos, cuja bravura é Iegendá- meu de las Casas e São F.ran

cisco Solano; o primeiro na 
' .rat, tenham reso'lvido recorrer ª , Ain~rica Central e o segundo 
este processo, aliás indiscutivel-

1 
ná . Argentina. 

mente mui~ violento, para ma-
.:;:..;._. ""' . RJ"'1iav ,11wa: i~1~~,.~ .. -,.~-. ~< ~~ ~,o,.~~~~.er.~~'.;. ea!lei.,..t·'.W-. "" ~-. . . .,, ""' · . , · ni"'"'tlúe.,o ·movl't1en o 

/ .p. foi recomeçado ;após a Grande 
• Guer.ra por <'st(â Santhlade o 

Ja que falamos de Quislings, ~-------~ ----- Papa BenedUo XV, desenvol-
- , vido por Pio XI e continuado nosso espírito se volta para a No- De todos os meios posslvels ·rançam . mao os mlsslo.nãrlos I Um lrmao passa o filme, o.utro . dá . explicações. aos es- ,or Pio XII. o mês d-e Outu-

::r-uega. Um. telegrama da agência na sua o.bra evangelizadora, pectadores, cristãos ou não, e o melo moderno de apostolado T:l'O é comemorado em todo 
0 l>ficlosa do governo de Vichi in-

1 
Os mlssionári-os Franciscanos têm exibido no sul da lndla provoca muitas l(ezes, após 'o espetáculo, numerosos pedidos "1.undo como 

O 
:m;ês das Mis-

(Conclue na 2.'' pa.g.) um flbne sôbre ·a vida de Jesus Cri.to, com real sucesso, de admissão ·no ~ateeumenato. • ~es e nele devemos nos ins-

---------------------------------------:---:-----------------------~-----=----_..;..J lruir sobr-e os ideais das Obras 

O ed. d F "Ha ·um pequeno nµmero de illissio:sá,rias Pontiticias e diS venc ores a . ranc, a queren, con- franceses que tem cora~em e! runu·!·las: elas pretendem di
ânimo, que· deseja progredir, j f~ndir a Fé, proteger os ór-

t .l nUa r a sua hulTiilhaC?o· ;r-eoonstruir'tudo de nevo. Elestfaos, 6 os que padecem a es-
' ,~ reclamam uma revoluçlo na- orav'atura e Pl"ellara.r novos 

' clonai' uma ren va ã total . mfssioná,rios. 
São 'decisfvqs a esse respel-1 N.em o G~verno, nem \:) po- l\ • 

0 ç_ 0 pa. l, As atividad-es dos missioná-Após v'encer--:rnilUarmente a finalidade da política do Reich 
França, os na2istas querem na··França. 
prolongar indefinidamente a Pro-a Isto têm os alemães 
sua humil~ão, mall:tê-la nu- ,p.r-0ourado solapar-lhe as bases 
ma posiçlu>. inferior, qu~ impe- ·da nacionalidade, destruir os 
ça o se1i'·dili!envolvimento:pam· .valores morafs e espirituais 
reconstituk-se do grande de- . q:lsH) fizeram a Grande Pátria 
l!astre sofrido. Não é 011tra a: Fr-ancesa. 

Concedidas ao Revmo. Pe. 
João J-osé de Azevedo 
as honras de Monsenhor e· Cama

reiro Secreto de S. S. Pio XII 

to os extratos nos jor-nais ale- - vo tinham medido todas as 11, ~ 0 povo frances possa re- rfos encontram, porém, um le
mã,es, que se irritam porque o consequências. Pode parec~ novai"-se depois desta grave ca- n:itiv-o extraordinário para as 
povo francês não se submete à cruel querer que um pov0 re- tastrofe. Eles querem esta re- íiUW. penas aores e sofrimen
ordem nova. nuncie à. sua hegemonia. Mui- novação nacional, no quadr-0 de tos, na co::itempfação do des-

0 editoriM do ·"Fra.nkíurter to mais cruel e doloroso é uma nova Europa, mas tais ele- envolvimento de sua ob.ra em 
Zeitung", do dia 25 de Maio de obligá-lo. a renmiciá-la no cam- mentos _constituem uma peque. prol das almas e da difusão 
1941, com o titulo "Neva Rota PS? dil hatalha. Mas afinal a na minoria Isolada." ·ao Catolicismo. 
a rea;lizar", e o subtitulo "Ir. França eomeça a compr.een.der 
revogavel", é um eitemplo des- que um po·vo d.a 40 milhões de 
sa orientação: .habitántes não tem diTeito a 

"Ds FI,i:iceses, que ainda qualquer supremacia. 
volvem o pensamento para Esse espírito de relutância, 
Luiz XIV, e mesmo para Cle- esta incompreensão absurda 
· meBceau, paralizam o melhor tem em De Gaulle símbolo máxi- Na recente feõta onomástica ... 
d _,, ã M d 1 "" '!111.,as. Venha a nós o Vosso 

e seus e=orço.s, porque n ° mo. as sau, osismo ª gum de Sua Santidade Pio XII, dia lleino, ó Rei imortal . dos sécu-

Uma oracio da au,t-oria 
do Santo Padre Pio XII 

querem compreender que é im- poder-á impedir o desenrola.r de º-nto· ,;, .. -º"lo, a s. Peni- '- h · · · 
o.. ...._...,.. -: e: egue aos· confins da ter-

:Foi concedido, por $. Santi-
4ade o Papa Pio XII, o titulo 
de Monsenhor e Camareiro Se
creto de Sua Santidaáe, ao 
Revmo. Pe. João .José de Aze
vedo, Vig-ál'ie> de Pli:tdamonhan
gaba. Todos es pai-Ôquiànos de 
S. Revma. exultaram cGin esse 
ato da Santa Sé, sendo o 
Rsvmo Mans. João José Aze
vedo ~vo de expr.essi.vas ho-

·possivel voltar ao que já pas- desta dura realidade. Pelo con- t~nciaria Apostõl'-a mandou · 
Já '·" 1a i t é "' n; 10 a verdade ~ue nos trouxes. Taubaté. Lecionou no Semlná- sou. · se v'iu uma v ... ur m · Tarãio at ' outra cousa nião faz iml)rimir e es»alhar uma ora- tu do céu e inflama! todos os 

rio Menor as càd:eiras de por- l!ta.r inuti:liza-da por ootra vi- a n o ser aumentar a nfelici- ção J!eita peio próprio Papa, a aae Vóis mesmo ateastes no 
··t(n1a, mas o que se passou nas dade da nação. "ual foi emiqueo' ... a coon i-"'··i. .a~ · · · 

tuguês, inglês, física, química batalhas de 1940 foi mais que p l od á "" . = ...... IQlln...,. 
e histé.ria natural. Serviu, assoa ª guma P er negar gência Parcial de 600 dias,. por fl este o ansiado des.ejo do o produto duma superu>rldade que p F 
qu-anão _clérigo, por diversas militar. ara ª . rança, num ano cada vez, e com a Plenária, . •.IISse Vigário; ans-ia de recon-
vez~. dé secretário particular de batalhas, 'toda uma era se uma vez p<l,l' mês, :Para ·quem ·'elliaçíw aos homens ·convosco 
d $ . ,,,._ . S Do A França, por sua popula- desvaneceu." ·a recite todos os d;ias, ••s.t.. d ... '-~dA.,e e.,.~ v·erdade' e : ~ .o<ACla. Revma., 0 r. m ção, não tl:nha mais direito a ... - ,.,.... """ ""° 
Epaminorulà.s, pr-imeiro Bispo dê· ser Condutora do Continente. A campanha de desmoraliza- Eis o seu texto. : ·1,s aJ'!E,as, ansia de cenforto 
Tauba~. Foi Ol!'denaoo em 11 E foi a evidência deste fato ção se faz ostensivamente na. q ~imas de tantas mães e 

Alemanha e mais ou menos ORAÇÃO EM HONRA DE -f8h= a;osia da concõ-"i"a e de de jwho de 1920, na Catedral que perhubava Gamelin, t~- . .,,,, . f s. EUGENIO, PA.PA --. '"' 

menagens. 
de Taubaté, pelo então Exmo. -lijW{l~:0 hesitante em sua es- capciosa nos Jurna1s ranceses. :wdão-entr.e os povos, ansta d-e 

· · Eis outros ext.Tatos de jor- "6 Jesús, Supremo Pasiol' do -.~ e de -.u.z. e Revm.o. Sr. BJ.spo Dioce.sano, D. tr&tegia. , 
1 

,._ 
0 

,,_ 
O Revmo; Mons. João J~sé Epam-inondas N. kvfla e ·sn:v-a. ------------- na,s a em"'"s. "Frankfurter novo e eterno Testameri:tQ,' qne Iluminai o V-osso Vigário õ 

Zeitung", de 7 de Maio: à direita de Deus Pai V()S sen. ;ffi&ás confortaiso nas suas d-ô-
Lm E ~ROPAGAB1 Q 

de Azevedo vem e:x:er-0endo Nomeado Vigário de Pinda
coni. verdadeira 'declicaçflo sa- . m®hangaba, o Revmo. M-ons. 
cerdotal o aag-rado Bimistérro, . João José de Azevedo, traba
em PiD:d-amonhangaba como ':lhou, ineansavelmente, pela 
Vigário, há 16 an:os. Às suas ·ma-ior gloria de Deus e sal:va
virtudes e ineansacvel labet": : !!ão 'idas alma.a. ~ ooml)en
tranapuseram, porém, os limi- · sou os seus esfQrÇOS, e o d.a
tes da Paróquia,. e Por isso ·,senvolvim@to do- esp-irito ca
as homeaag-eils, poi> • r-ecel:11- ?t~Boo na Paróquia de Pfn.:cla
das, foram jJel'ais. :monh&ngaba. bem o deman&tra: 

" A França considera uma tais como no.aso perpétuo Ad- ftll e> na sua universal solici-
12ova ordem quasi uni<:amente vc,gado, e Vos _compnzeis de -tui,e; renovai nele o espírito 

" Lº(;:":IONARl-0 ., como uma . ntece!siddadeto dáa ea
6
tar

1 
conoscéo todos os <11:'_:_~~ 'lo Santo Pontífice que está in. 

DV guerra, sem m ençao e rn - s cu o em s culo, com a. n,......, · tllll'Cedeado por éle junto de 
la. perma.Bente ... " A nova or- dileta Esposa, a Igreja, e com Vts. Dizei, 6 S.enhor aquela 

:t DE-VllB DE TODOS dilm será ditada pelos nazis. o Vosso Vigário, que a gav.er- · ptJavra que transform'e os 
88
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E delimitação do tempo outro na; Vós, divino Príncipe dos pfJiitos, volvei o ódio em amor, 
OS O-A T-ó L I e O 8 · fim não tem s!não .acalmar os Apóstolos da Vossa grei, que relrea.f. o furcxr das paixões hu

Nasoeu o R~~, Mons. Joã,o . As assoaiaçm religiosas, sob 
.José de Azevedo ém Lagoinha, : a sua o.r:lentação segara ferram 
municiplo d.e São Luiz do Pa- organizadas e , se d~~-volv.e
raitinga, filho tio dr • .João José ·ram, entre as quais se· desta
de AlilêTt'ltl() e de d. Cecília cam: a Ação Católica, Coafra
Cla.ra da Mota Az&vedo. Estu-

qu!coafraria do Rosário. Cons
tniiu\ irande número d.e lgre
jfts, .reformO\l outras, entre as 
quais a Matriz, fundou o Ex
t~r.ato São José, Orl-anato S. 
V;cente de .Paula, Colégio ,So

ria de São Vicente de Paula, corro. 
dpu no Ginásio São J-0a.qui:m FilhAs de Maria, Cruzada Eu- A sua g,rande· obra testemu
de Lorena, .. onde se bacharelou ca.rística, Damas de Cartdade, 11-ha bem a justiça do ato da 
em ~13. No ano ser;µillte, com "Apostolado do Coração de Je- Sarnta Sé, de que foi alvo o 
apenas 18 anos de bltde, ini• sus, Zeladoras de Nossa se. } Revaio, MOAP Joio Jqa• da 
.... ,~-.... 4Zi04e, . ..,_ 11.ll ..._ _ho.- 1 .,..,,,, 

restos de patriotismo que ain- Vos dignastes glol'ifiar na sé manas,. aliviai- os sofrimentos 
8 

da existe nos seus habitantes. de P-ed.To o V-0aso Servo e Pon. :~ as Iá;g.rimas de tantos 
Tambem no "Der Mittag tifiee Eugenio, e, no meio da ·tnfelizes, aumentai a virtu<le 8 

Dussekiorf", de 10 de Feve.rei- iniquidade dos tempos, e 1){)1' IL eonformidade das famfllas 
ro, lê-se: entre os assaltos dos inimigos, paeificai as nações e as gen: 
" É indu1>itavel que na França Vos dignastes faz~-lo invenei- te,, para que a Igreja, por Vós 
ain<la existe gente que crê na v'e1 defensor ·da fé, e Mestre e flIUldada. sõb.re Pedro, para reu
v'itórla dos ingleses e cons-1 Pai vigilante no seu ·mag!sté- ·.nw todos as pontos junto do 
troem os seus castelos sôbre rio apostólico; õ Senhor. , pelos: Voss,o a-Jtar de Vida e dil sal
esta crénça." seus méritos, que são Yossa VlêÇão, · em paz Vos invoque, 

O "Die Deutsche Volkswirts-1 _glória, ouvi com benlpidade a. ·v-os adore e eitalte por todos 
chaft", comenta, 1rrl.ta4o. em! sua intercesrio junto de VO. e ''OII ~ ~ aécwu. ~ 
JP~ ~1 ~ ................. ...,__,,, 



•• nutflí:· . -
Cum1.1tt1IU.U ... 
• ~ -~ A:$ MlSSHS 1 
~-a;~pora.iüzím. ·. 

,ife:rta po!.émiea entre a ~ 
~acá"' e· gl"~ que se lhe 
pPóefu. 
~--88 -a~ruitas, i\' "Le

liã<! Quaimcá" é uma, eà'pécte de 
móvüríe.nto oú pàrtfdQ de ratUcil.
Usmo verdê-~lb, eaiJl fulero 
füd:w.iii'3ta. Nadii Sabetnoii das 
ult.ertores finíil1dades ~ ilitênções 
dêste ntôitimintó; e; stssíni; não 
e.st&mOS. liabilltadós a emitir um 
jutro, :rà.voravet óu cdnti'àrlo. Por 
188) niesi:ho; tariibem. riã'ó podéfu.os 
dii.ei se aiut#es que se lhe Ç>pÕEÍm 
têm ou nãÓ. t-êni' ~ Poi:le 
'IZlésiiio ~-'que iwibos D!i,<) 
a futlllàDi, ó· que támbêúí não 
~ riov~· nâ história, do 
mlllldo. ~i:ifó. ~-- é o que · 
merióB ~ ~. no mómen
ta 

O qüe inuitQ nos lni/ereasii,, isto 
run, são os irgwµeDtÓ$. e~di
:tó_s pelo sr. J. $., do "Ésta.dô de 
São Paulo", contra à so'bredita. 
"Legião" argilriiento& estes. que 1 
Ultrapassam de muito O seu ob• 
jetiv.p; e' déixam ~ órbi~ de uma 
contêúda poUti~ pau ,:i!rem em 
cheio numá' é~ em <itie a 
Igreja tem M ma.is altôs e sÜbll
t:riés interesses. o sr.' J. s., pm;a 
atacar a "Legião", éómeçóu por 
a'tac.ar o indlo, dizendo de nosso 
pobre selvicola as coisas ma'is tre- ' 
mendàs e cturàs. Pára o sr. J. s. 
o indígena só servê paia atrapa- . 
l.har, é uni t;ni.ri:lbolhci que sobra, 
literalníente "'sol.Jra ", rio cená~ 
rio nadóná:1. E; por ai, insinua 
como um apêndice necéssário à 
U márcha para O oeste", uma es- I 

pécie de ãritropófagia ~.s _avesst.\S', 
e1,:ercida do brat).co párà o . bugre. · 
Como se vê, processo slmpies, rá
pido e eficiente, já. usado ' com 
riuéesso em . Sparlà,, em relação 
às crianças mal contO"IIUlcas, e 
tambem. adotado em :1L1t.ra;; na
ções civlll:iada,~. E, assim, o pro
b1ema cfo fnd!gena seria coloc::ido 
em termos extremamente triviais: 
uni& boà metrãlliaciora e mais 
Qada. 

Just.amente agora, .que corre o 
mês das Missões, será interessan; 
t:e _ relembrar certas noções, que 
Infelizmente parecem um tanto 
esquecidas. Em prlmelro lqgar, 
não se pode esquécér a· contri
buição dó mdio na tcir.ináção da · 
MilCip~e. Os ~
~.em-~ de m~io ~ 
tlft'Moofs, · e, nâs S'tlaSL ~ 
1:8 utll12.avam lar~ do eá" 
làrço· :ln~_pols o$ ttl/JÍos ~~ 
~ ~- 'co6rtes; déDtro 
da o~ ds;s. blld!liclma. -'"' 
Aléíri <lis3o; ·t:éli!à sido'.~ 
a exp~ -Sf!iio-péé~- no sul 
dO Bnlsll, JlOil'. té:mpos: ~ 
lleiil o largo emprego do braço 
mdígei:ia.. De fato, ~ escassez de 
nlml.eI'át1o, pam a~ do 
braço a.frl~ e à e!P,)ilrsa po
rmJaçãó branca; terllim co~ 
do ób1ces 1Dsnpe:rávem; 
. Pàrém, mais do que tudo lsto, 

í) fnd!D tem; como qi»lquer um 
de nós, uma ~- iniorta,l, feita 
à imàgem e semeihà~ de Deus, 
e rtim1da pelo sàngue de N. s. 
Jesus Cristo. Se ~m tem o 
diretto · de se queixal' do :lndio, 
!erá em prlnielro l~, a Igreja, 
QUa, indo buseá;-lo rio re<?~ das 
ielVll-3, cheia de aIII/Jt' e de zelo, 
nicebeu dele tantas ofensá.s. Mas 
& ~ja. não se CfüêL~; pelo 
@Í:mtlárlo, red'ObÍ'a dé soilclt-üde
mtari:ml, para com ~ ol'fãós 
d9. eív!Uzação, que Ela qgé.r. fa.;; 
• i8UlJ fflhos. lAlf(f ••. -· ,, 

•: : <i··· etiiwànteiiã1:fu~ât:~~~~ 
,ere Jac~ dê" Fipsil_~~ ovrlga_-:.me 
Si. tràtáf ili,ji_ ·fk siiâ ~t' flaurà. 
F~; til1i' l~~~ ti ã&l'é óé 
artigos, quê venho esçriwenxfo contra 
o trêrrtên.dô' -éar1lnéfüi' éfô. l~âll~eriéi 
Í'eílgtoao. Jaçkson tol, sem it((il~, a . 

,màl'.ór p~l~I~ wseltaâo pela Pro• 
vidência nas 11!éfiàs' @ tálçitto ca• 
tóllco, para lutar contra esté efro, 
ou antes, ést~ vasto amaíôáma de 
erros. Assim, um rãpid<í' estudo, dali 
felçõ@ pslcptõgicas do ./alhnte p~le• 
mista Sél'àip'an6, acréicê6tàtã a fQf'• 
ça persuasiva do exertiplo à série ele 
argumeQtosa com que tenho procura-
do ~utar -~- fí1,erãMii16· ~liá.iôJ~' tm 
a#tgos intéi:-tÕi-~ · · '· · 

*~ - - - ' 
J>..ssistimos hoje a íiiji:( v-irdád'êt-

lntól~nte- 'é ~- -~_. ii61efã; per-
doem-1ile os leitores ree .a-lmla lem
br.a~' q~_ ~l~ ~- q.,em toma. 
Jt 1itor~raoo:hi .M· ~tri um rnàH 
A -tótentsiêi:â !ieiã sein9i-â úm bem 1 
Há coisas qile se dev-em tó-lerar. Ou
tras n"ãó· pàdêm ri'em dev.ém ser tole• 
r<\1'1!!'- 01rla ppf~ 9 Cons. Acacio que 
há slt~ções em qüe a lníolértinçlà ê 
urna g~nde vlrtude, e situações em 
que a tolerancia pode ser um imen
so pecado. Não hã, pois, a menor 
r'azãó pará cjúe' se constítua em torno 
destas plilavràs um ta&ú. Acusar 
Untá péssoa ~e. Intolerante e com isto 
pretender atirar-lhe unia Injúria, 6 
muitas vezes .um erro grave. Mesmo 
~ ,,;qúê' õs e*cêssôs dé. intolerancia 
são' qüâ!il sê¼'itp'Í'ê n1uito rí'uiis tólé~ 
ravet• dó cííie os exéessos de to· 
le~~focÍã. · · · .. · · · 

riíí>fnô- ÔQ~go à ~o·nütar-t@ de minta 
b'1<:a" · · · · · 

ra ress.urreição do li~li~o,. reH.- .. ---.. ····-··· -.-....... ····--·----~---·---·····-........ . 
gioso. Por de traz da "niaquHláge;' 
de novos mlstids~, de .. m~ariis~ 
mos. duvldO&àã e dê "âõvidádés" têo.; 

· J~k:son fól Wo, rio &e'ritl<lli ÍilÍitl• 
có 'da p'afàitl'á; Hôttvé' ternpó ém ci~ 
a émim-ã da Fé estavá in'téffáme'~ 
exUnta em sua . inteHgência e em .séu 
coraç~o. inirn.igo ardente e miiitari• 
tê dâ 1g·reja, ele chevou aoa extremos 
os mais fadléàie dó éh-o, e os atJra• 
cou com entu&lasmo. Mas como não era dos mornos, dós acomódaticiós, 
dos tiblo's, dos que se comprazem no 
criminoso brinquedinho ,intelectuál 
de justapor col$às q1,1e "hurtent d~ 
se trouvér en·sen'lbie" na mesma 
mentálidàde, Dêus teve, pena dele, 
E desse homem frio como ge:lo para 
às coisas· dó Céu a· PrÔVl~neia soube 
fàzer u'rií homem atcte·m:e- ' e co'iilba
tiv<>, que atingiu rãpi'dâme-irte, em 
suas é>bras, ali culmfna'n'éi8s dó senso 
catóÍléo àb m·enó·s sob vli'rtoli ponto·i: 
de vista, enquanto, longe de Deus, a 
multidão asquerosa - o que se vo
mita ê por éér-to àstjuerós(; ~ dos 
tibk>s cciritmuâva a ac'endér. uma vela 
li Dêu's e cutr.a áo démônio, servindo 
na aparência a dOis senhóres, ' niàs 
reridendó ~Qem; riü fêaHdjde 
ao priné:it)ê dlts trevas. Sâúfo e, Pâu
lo: nlãtó se ré-âiime a história de 
Jáck1K>ri, 

,:;, l6gicàs dê h"á m.ütto éõndéri.àdà's' pê-Íá 
· 10reJa, , º VGttió' isilr-itó ,íl~niçá, 
Ubêfât e 11o~~irió' < ••• .-•• > d~s· 
antigás li~~~ q,iê piêtimd~ 
~onã~ Jlâ ~·~ do' 11\Ó.V~Ó 
éat6-1lêo.--Na.;' se· tNíâ i))'énft' 4.é üm• :=~r~-=~ todo$ oc ~ ~· pq)ó hit, 
él.áç6éà.i e "Bumln~~ ~·as 
com' um tilémô dê' qüe $6 émiôiit;ii. 
~ e~mptô ,;a '9flÕaê: ,· rií mâ.'Çõn~~ 
riái éâtàs ~êtlift ri-ô~ àãó' at~ 
:fún'dtdás de· m'ó'dó· mit~ici;. ~~~ 
ranw cí esttiitéôiêãntêMe «1cãz~ q~ 
rnost'râ; ~~ · ~-. ,;ragr:e~. da' 
1ct~Qt a áqãô àútlt· ~ . élii~Wô'shi,1-
mos .. '~ -àdi.itt& ' . 
· .f:".Jüri• dé' ••Hfl d'isthíjin~ · 
~ a pcir.êza; dê ,J{nhú-; ffi i'êâHÜ• 

, ç6es simplês êattffzadâs, · H'i' MÕVét!i . 
ttpfeaménté :ini'iaoi. #t mW~is fífif
cariierité mociif,~- .. M, iã'~m~ 
éstl11zà~ modlêrnáé' ~- ,~ •ntt· 
gas, 'érii mo-ieii. éfé' falil'~~'iõ . ~ri:
té. tt êxatãmütã é!âte, o ê:àíii>' do ,1~ 
plr'ltt; cta, c:õnfiiriâs~ qúê i«. não ,e~ 
alde ' riãu antigás lr.rmtndi&.ís Ã"êtn· 

afeta -~ arêç de f~~'efã piéatâ 
e um tanto· fam1Ha'1' d'<is pàênimti• 
tos soc1ai1c1~ cié. o~, ~. ~su
mé üp~ôs. dê um m1st1clsmó 
"stt.eamiinêd"; o' .. ~ó- intiétânto· 
~ ó méamô. ·. . 

P-or tud~. isto; . ri'àó. +attãr.á, e tn· 
felizmênté não fâltoú quffli prõéürãs~ 
sé a.pl"fis'êritar.,._, ~' J1ic~~ cfe' Fl~t-' 
rêdo um . retrato nô\Õor'!\'á;J&iátidô lis 
êonvenH!riébrs · àé . tio . hâblt propâ
ga'n'da: -~~ a: ~tidade· í réa1rctacte. 
Basta abMr a esmo qualq:uer pâ1,lna 
das· obras dà Jacíccon, pá'ta · notar 
que sua' ffá'ut'a vir.ti e àidérité de lu~ 
tador não oom_portà á: cai~ô ri'óva~ 
com q,ue se prete-nde. "c1YiU2!ã~ló". 
Jaekaon f01, fJ01' excelêttcla,- e no 
mais alto gráu, o ap6stolo da lnto
lerânchi, n~ belo é nobre sénU(fô dê's
tã nõbr.e e l:iétã ~vra. ~ - ihtrã o 
demoristr.ar, pteêtâtidô afflm um pe
q'uéno sêrviço à mêm'ória do grande 
batâlhacfôr, que esérevemos este ar
tigo. 

** lntoler~rité ê a4Óele cjué não to-
lera. A confusão de idéias e·:xtsten
te' em nossa Epôéâ,' exige' pór vezes 
que relêmbreriíos álguris concêito!I 
hôjé menos supêrlluós dó que outrá
ra. Corri efeitó, o mais lrhbéê-il dós 
Acacios ain.da é um sábio em compa
ração com certos semeadorés de p'.a
lavras ôcas e bombasticas de n'ossós 
dias, cértàmerite ca~es de fazér 
vibrar a$ flbns do ped:intlsmo quê 
o pecado original deitou na pêrsoria
lldade de todóa os homéris, mas fé•' 
cundos em corif~s e desórdetis de 
fada éspâcle. 

E. mim oomó i ~tu Rlmbrár qúâ 
--- -_,. ··- -·-· _,., ·--- ................. ~ ... _ .. - . ~: .. ,. 

Plllllo CDRIA DE OtlVlllRA 

húsUlo da 
:J a tele t â o eia 
.éüta êci-r~ ~ · pouêo os ctlhós 

êm t'ó-rnó élê nõs,- pira q,oe verlfiqú'e• 
. rifos gúê ós êiêéssos de tolêraneia 
liãô Íiô~ '1me~nrerrtê ·, mais Áume~ 
róm ~- ~- da lntoieiâRéia. ós pais -
que tolêP-im mâus J.ornits; máus ·11-
·vió'é ê más êó'mpânh-iàs- parà seus fl
ltio$; ás mtis que ' foi.eram o rtdto 
niés~ .~ó ênê~ à éasâ dé d:e· 
cfa,nàções ~nas; ás moçàs qüê to',; 
teÃffla l:Hiêriládês éxigõiàâás pdr pàf· 
tê' ~ r?páies; os jol/êmi cj-Úê tofêram 
cõm:fflfêftós e v-éli:adôà a liôfá e á 
risõta éÍÕs piôs~fi·tos ct.â .· tmp1:.~ e 
da !mi~:; às ãiít*i:dadés qiaê to· 
lel'im óíí dâmâiféfos é excessos éfos 
cídi'altí,r~) êrifltri, ºª pt~~iies, 
os· pàt~êi; os SÜperioees ltfe-ra!'qtii• 
cós dà tó'~ a' ,esêala civ-i~, costiimàm 
lfo:Ji em éUi ~r riiúito rnàts do 
qu_ê _P,1_2~1~'. __ E ós . fà~~s su~_rióres t#,te 
·sabêrn punir fazem-r.íci em mui-tos 
pa lsês tôlêrandci e até fcim.e.ntàndo o 
mil, é. pudmdo i'ritrãlisigenteménte o 
bém. Túdo isto é de tât màne.lr.a e\<i• 
dérite; · CfUé· 'n-liãpem · ouâáÍ'la afi:unati . 
q-úê o ' ôiànde pri>b:l~ma ,' di' nossós 
dias c!,ecc,r.re dó excesso de sêveri
dâdê c!Ds p:iis, dos extreMos de reéa
to das moças e dos ex.aguos de de· 
sasl!om~ro do~- jbvens vir.tuo11os; As
sim; pois;. a q~ pr.opósito s·e encon
tra em. certas penas umá tão perse
Vl!rante luta ~ntra a intoler.aneia, e 
tãQ gera:! ol"'.klo das. de~.ast!lg,Qes fei
tas pela tole-ranci-a? Hã aí um m~té
rio que talvez s6 no dia do Jaizo Fi~ 
rial se pona désven·dar. 

Se;Ja como for, diz~ que Jacrk
son foi, alêni de uni cétôli:co. intol·e
rante, uni católico catótfoaménte ln-

' tolerante; Isto -é; intolerante no sen
tid<? e segundo o . eSf)irito em que a 
Santa Igreja de Deus é intoterante, 
faz.se dele o mals .bélo dos elogios. 
Dele se deve afirmar que não foi dos 
tíbios que causam asco ao Senl:tor, 
dos 1t1órnos. que Déus, segundo a ·ex
pressão fÓrte da Escritura "vomita 
d.é su.i. boca", mas uma alma forte e 
inteiriça, que passou de pêsstma a 
excéiénte, e hoje goza prova:v.elmente 
a feflcidade eterna. 

** Com efeito, a vida de Jackson 
pode ser admiravélmeríte éxplicada 
por aquela palavra magnifica do Es
plritó Sar:ito: "Se fosses frii> ou quen
te, e'U t.í aceitaria; m,aa l'.lQffiO íf.-a 

-· ....... ••-, ., ~--.. ... . .... - ... . . , .. 

Não se diva, n~ se pretencia 
entretantó_; q.ue Ja~soii a6 cómlfa· 
téú as ldilâs' errémêas, más poupá V.a . 
seüs fàutórà. Não ê v:erdáâé. àé era 
bastai/te viril para com~eeóder ciil-e 
aâ ldinà não ê-xtstem no vãêuói ne·m 
sê ~óp~m ~m ó .auxi-Uó de riln· 

•. guem. As idâi~s sãn, áiê cet'to pé>'nto, 
inse~rav'iiiê «Uíq~lfis que aa' adcibirn, 
E a meli;ma. râiiô péla ,qg~ -~~mlta• 

. níós. rio màfá a:lto gráti ttm Sãó Te· 
maz dê Aqillrio...;. svâ doutr.lftá dã-lhe 
diretto a todó o 10:Uw,or ,....;. nos . l'e'la a 
aete~r no mais arto or.itl Lute:ro. 
E: àssmí cómó, sê .Lotei-ô móitiêu lm• 
pêititênta; nió. fii:tam áp•ás as •ctas 
héM&iás qiiê Dêus .àt»-ou ao Inferno, 
más sàd àtmâ ê pór- illto tàrnbem 
n6s dêv~ ~.. não afieiriàs a 
héreslit "'*• -ó 1;1~~. e; cóinba

•témfo a h.êfésfà', m.méá de'vemos es· 
quecé.r a t-ransiãnctênla~ hnportàmia 
do co"mbàté à-o :ti~;ijSiá:FC:á ou ámiples. 
nreritt .aó bete:je. 

Sxâtâmânte por tér compreecn, 
dido isto, Jàék$Óri. de Figueiredo· foi 
um bàtalliàdór á-tldai, i~rlço e leal. 
Atiôminavà êJe as àtitúd" intérme· 
diárias; ,hó,ie fãó ém voga··em ééi-tos 
rnei~ ,!:tetestà.v• .. ête ãt· aé:ômodâç6es 
qu~ à cê»âs pessoas pàre~m hoje a 
~a sabedó'ría do apostô:htdo. 
A-bom-1-nàva . el~ os sHéncl-os covar
des, ós disfa~ ·indig11os, as peqúe• 
nas espertezas mesquinha, que mt.1i• 
ta gente principia a cons~tt1'ar c»n• 
dlção essen.eiai para .toda a atividade 
a~tolica lntel,igefl~. Nada disto 
e~ist_ia em Jackson. E se atg~ma coi, . 
sa di&to _o-xistia em outrem, ali esta
va J'aek'SQfl :1mpavldo, pronto par~ 
atacar, para diset1ti1' e para censurar. 

** Nesta ocasião, qúaiído tanto se 
celebrou o· cincoentenãrio de Jack
son de Figueiredo, não podemos dei
xar de tentar um esforço para evitar 
que a fision·omia mo1·a1 deste magni
fico atleta de Jesus Cristo se defor
me, segundo as adocicacía-s préferen
cias de certos interpretes p·oúco fieis. 
Jacl<Sori prestou ao Brasil un, ser
viço incomparavel, semeando e'rn tor
no de si um pouco daquela intole
rancia santa que é o de que mais 
carecemos em nossos dias. Nega-lo 
ou ocultá-1.o equivale a l:irár a esse 
g~anéle morto sua m·elhor coroa. Mas 
as eoroàs d'a glória humana podem 
ser roubadas: dia v.irá em que vere
mos a coróa que Deus soube reser
var, p-0r sua santa · lnt-oleran.:ía; a 
~fi batalhador ben~mérito. 

C-ASA. CAST.RO 
Ófiétna . 

' . oropr1a 

Rua 15 de Novembro N.
1 

26 únicos ccifressionáriÕs dos .-1f amados 
relógios " E L E C f R A ,. (Esquina da Rua Anchieta) 

, um decreto """"', ·.,. d<i º· . qual os 0 ~t<,r én:i "•.~'é ,;,;. ~er••1cár' o .j,, ·- . . . . . ...,...,_. "" "' ,. .,... , u >i.·w. ! Assembleia Geral ~xtr!lord'.~rta 
OONTI'- homens· cic 2l à" 2ti anos, das 1H- eoilfe:r~ ,speclalmt"nté convl.ru1..:~ oara ê,5• 

delas sit~as perto de linha.~ de ,l,é' fim ., . 11: com ê!Ítá.'i pe'tspecc 
~ UÀÇÃO' estrâda:í de. fmo, serão ericaiire- • Ufas de CUl'l.á duração, prótiriali 

ga~ em. Ci!rt.Qs' trllel-io!Í dé âs- ~ quem nl<i r.rê na ài-v.Wiade d!\ 
Ói' 1,• ~ a P.i'otê~ dás 11.1.t\mla. Os proi.cilta.ntes con:t!riuam ;;, i.Jlr-ri, que os.pii~$ês fundam 

éâ'da. ~1~ti ~ fÍSCâliia-r nos dl:vert;Jr, Temos em mãos os mnii "lg:re~. . . 
P~NA 580 meliros' de vià.. O sê'rvtço co- estàtutos de duas noviw "lgi,e- E Isto pára compe~k com a 

. / ~ nó ~- oi às J !l hrirl>s, e .jas" por eles f1,1ndadas. Um d&- !grejtt cujos ,'1nte sét:uloo de e:ii.!s-
' .,, • · te'iÍ:i e~· óbrtiàtóiio: NO ca- téi'! étil;a.iutós tem a: ~ tência pi9'7am que si) a ~- tó1 

:f @ G o , e A f o 1.. 1. e o 
deve ier o 

ii f â ti i O !tA R i O " 

·· ti&' ~-·~ cóótira à l.inha clâU11~· llfWlán~: "i. ~já; po- ~t~ 4úe "aa ponãs ae·•1n:,; 
forma que, ll& :Pâtiia,.1fo ~-1:'iári-..- J~-~ 'cônii>' ~ dérà ~ à1ssóMdá. ~. feím $ ~ ~ 
li;0l;Í. g ~ ae ~ ~ "Nl.•·Jiii aííií;kiq_.~~ ~ • 1/i. ~ ~- -• -~t · 

--t>-k .\f 0-~e-t-l:c i A-· 
,. CAPlfA~_IZAC.ÃO 

~'-~ .f 1.1 . G ..... . ! 

sEM.ÁN·ÃRió CAT-õLieó ê@M, 
APROVAÇÃO EêLEslASi~ 

Redação e AdmiiíistraçlÓ:' 
R-wa Imaculada Conceiçáoi $1 

t · · Telefone, 5·lli36 
· om:a. Posêa-1, ~-

Assmatl,ll'asJ ._...._. ,_i . 
klio-;;., o o :r.,- ~ o Q o 

" éílériór • ó ó o o 

· . Sem&Jirâ • • • • • • :si 
,, e'iterror • o o 

Número a:vu1w· • • • • 
-'! /;'trazado • •. 

Rogamos aos ri~ asstnàii•· 
tes cemúfücarelil a mudâií~ 
~é seus endereços.~~~ a... ~ 
xa; P~s~, 2&49. · . , . · 

ANCJNCI0.9 
Peçam tabef.á sem compr.o~· 

·-
O LE-GIÓNARIO tem if.m;,I 

ibriô piázêr em recêber viâitila 
ãii instiílâçãés de S:Úii- :r~ãQ 
e oficl.:aa, · ;mas pede que· ~ 
fiejitm, àfl ll'.l:eslll.aS feitas . .'~ 
2às., 3a-s., e 4as; t-eiµls, p~ ,e-*; 
liêncfás do ~rviço. 

mo pubiicamos có~
dé pessoft11 -estr-armas ao i.i~. 

. quadro de riedatores. 

~,.~··-~-~~-: .... -- .,:-:.... 

A Justa inllaêm:lâ! 
da 1-gr.eja nos as
suntQs · que lnte~ 
r.essam ao bêw

estar geral·· 
S\lá Emhlêneia, o êMdêát :r.; 

M. :S.Odtigue Vili€Jieuv~; .A-rce- · 
bispo dé Qu-ébec, em catit:éL di• 
rig:ida ao clero, e Hi.l-a em to, 
das as cap-elas e Igrejas, exo.r• 
!.ou recentemente o 130vo das 
provincias de Bea-n<',e a se ma• 
nifestar a favor da l~i. Scott 
sobre bebidas alcciolfuas: O 
pr'óximo J·eferenclum de um 
decreto veiu dividir a popnla• 
çã.ci entre duas opiniões: ~u 
lei Scótt ou pela lei prov'in-ciâl 
<las be1>idas. Sobre i&to · . Sua 
Eincia., o S.r. Cardéal cori.side:ra. 
O dever de seús pa-s-tçi~s C()m.O 

sendo "instrui:r os nossos fieis 
segundo as <li,retrizes que vos 
foram transmiti.dás é eiortâ
los viva.riiente a da,r aua ade
são em .favor dá l~i Scott pa. 
ra proteger os seus interésses 
esplrifüais e ci seu meü:tor W.• 
teresse temporal, da m:a só-€@1• 
1:re'1• ·-

O pr;:·Jado contlnua feUcit.m_. 
rlo OR cura~ pek> seu zélo e 
acrescenta algumas 1'ra.se1f que 
extlngu!ram -OS rumores de qtle 
o .ref.eren<lum ele Beauel ·dei• 
xav:a S. f.}mcla. in4ffefen.te; 

Comentaudo a lei Scott, $tia 
Emcla.. declarou que e-lã é 
acusada. d'e ser ineficaz; ~as 
é temiq.a como se f.osse, pelo 
contrário, d:e grandfl efieâcla.. 
Diz que alguns se obstinam ~ 
querer tazer um regime de,. 
proibição, enquanto 1,1; lé1 ~ott' 

I é <lá preservaçãó. 
Apólaimo à int&rle:rêüclã do 

clero no afimiio, S. Êmcla. o 
sr. c~rdeãl Ãr~btipo dô Ca
nadá., dls o setumtê: 

"1ll àcüêado o olero d8 11.ma 
· influência iliêfüi., num MSUll• 
to que in~sà · ti; flàl~ 
da s~vaf;rto das álmitfi ó ~ 
estar da's· famílias, 'a. móran ... 
dade pfillllca, enquântó aq:ue~
mesmos que nos aêusàm Dia, 
heslta.r.ii elii em:pr~ os :mélôa 
.mals· d'1lVid~ e ~ J;ià~ro~ 
SOS J)tu'á }egrall8Dl · OS és~ 
tos,_ ou ~lo ~llmlí it~ ~
oonquietltir a aimllâtW'>. 

Diz S, EIÍléia. qt«t ~ ln,, 
flll~t:iii- é .p'ettettiaãu~a,te U:éúa. 
e ~e ~ei' éir.r~ns,OUj· ~ -~--~ ,, 



... -·::rr ::no ·- U 
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'l!lttmas noviãades em JOALHARIAS MODERNAS. 
. , :de-Ô~fOe rubii e:·briÍhante~,. --- . .. - --JOIAS . . -.;_ --- ... --~- -'. . !: f !J1ian~o sempre~~ _ll 

re..- ~G.N.ELO RQSSI . . t] 
~e ô ftritàado.r da fgtê:ja ·sagra~ão a se r~ tia ·ê~•f; 

~G~l\JDE ESCO!JiA EM OBJE.l'OS PARA PRESENTES 
;»l.stnnü!®~- :·&s ·,Jt~- MW!dmis--,. Q.M E G7A_ ~,_.O M ª G A ~ T 1,$, $ O 'f 

. . • . ,· • .... .. .. • -:._- ·• - • • . ·.: .. : •. . •· ., . .! • .«·. ; ,. . . . - ·-

~ Liwe, o sr. Salomão pital Federal, J?or-_ .,ooasião. • . ~' 

~z~ ·1'Iasonat-se de ter con- 2.° Congí,esso c~co· ~. 
~ ?lQ. Brasn um verdadei- Pompoaa, a. img~. c1e· ~- ;, 
;!O recoráe-na variabilidade de l<Jmão F-eh'az! Q#ejn_ ·~ à no-. 
;~. e orenças. Hã pou<:ó tfcia imàlitiiióu 1~ -u.ma ~hs- . 
~ tfresõiteriailo, ao depois ne assembléia onliê alguns pte. ' 
'eí,tscopa;Itano e num momen- lados estrangeiros e nacionaiis 
.-:to· 'tte tr~rma em "catõUeo (? ! ) ~ram nm · sac-erdo~ ••• I · 
-~8:0. ·S'WÍ àmbi~ é o epis• Nada dfl;s<Çporém, conseguirá · 

C a. s ·a. 'B·enlo L:oe·b-: 
.. -- . . - ----· . ,. ··-· -- : _._:,.. : --~-- ' . 

·-RUA f5.DE IIOVEIIIBRO; N.'-o 33'1 :, 
•• •' "'.· • h • • • ..:., ".: • ·: 'r'I •' ,. ~ • • 

~ "loi-.U.~&I..P;ttferida pé.la aJ1ª, soci~ªjç .. if;A . 3 -GElt4~ESI .... ··- .... ·.-- ..... -· ... _/·--·- .._ ,' , .... _ • .. -. ... ···. -~·,_,. ___ . 

"':: . .-'.': ·.,. ~ ' . .- ·. ,! ~ . . :· - • ,co~. &mhá <:0m palácio, o sr. Salomão. Urna dúzia de 1 ~ 
~· ~l!ii-aJ.. vestes prelatf- adeptos se reunirâ ao la-do dum!'----.------------.--.,..,,,~----------------__:.--,----------~==~~== 
~ 'E ::para, itlngir seu i.µten- pastor 11rotes-tante (pois que. deu brilliantemente a · algans 
tQ,.~ :recorr-e &-té aos jansenist;as. Salomão não· passa• diss.o) e de I tópicos da propaganda l!!tlomô-. G· .. o V e r n·· o· 
~ difieuld'ad~s sll!!'gem de tres padres apóstatas (os pá-1 ni~a.. (21.9.1941). Resta-nl)S '·. ,·.· .. ··.·. . · . . 
toda a parte e o famoso ino- rocos da Igreja Católica LiY·re . pois -~cenar a um ponto ne
<vàdor chama os céus em seu de São Paulo, Rio e Espírito vrálgico d~ mensagem. Ne
ta-Y,or. Santo). E o bispo? Serão con- nhuma novidade p.ról}riJl. apre-

....... tii 

Apregoa na. "mensagem pas- vidados os dois bispos episco- se~ta. o ,nd~;or da Igreja, Ca
~~, Q.e 16.9.1939 que, pode palia.nos residentes no Rio ióhea I,1\v-re: repete simple!$-
.· ~#allnente · 00 awesentai· ao Grande do Sul? Há uma sen- 1 mente doutrina mglicana dos 
;'.POVO brasiIBil:"(>" como bispo sa- teuça de excomunhão epiaco- tres ramos, galicanà" da intro·· 
:-grai!o diretamente p<:Jlo -.Espfri. paliam,, que com certeza Salo- missão do governo civil na r€-
to ~anto. De_pois reflete me- mão ain•da ~ão pode ter 'esque- l!gião e pancrlstã da união das 
l.hor. E pelo "Estado l:le São cido ... :m se até dezembro não igr~jas:. ·A novidade ~stâ na\ 
Paulo" de 27. 7. 41 anuncia sua su-,gir uma oportunida.de, ºº. m 

I 
aphcaçao que_ Salom3:o quer 1 

Arquid i o(esano 
.1.·. 1!! 

,.· ·· seu engenho inventivo, poderá. fazer da doutrina rega.hs-ta no 
· descobrir genial solução para! Bras~l- Apela'ao·Este.dQ, ~ovo para AtfDJtNCtAS DO ~ !l Pt!. Paulo Florêncio da S. ca- vor do Revmo. D. A!!oys!o Sefulee,, · 

weiss. "SALVE MARIA!" 1 seu caso, porque, isto é paten- que mtervenha na religiao: trans- REVMO. SR. ARCEBISPO · ma)-'.go. 
DE te, s-em O episcopado ele não fo.rma.b.do. -a, afinal de c~mtas, · Testemunhal, para ingrr.s.sar no 

MANOEL V~CTOR pode viver .. , em um instrumento de domínio Por estar ausente de S. Paulo Novictado dos M. do s. C. de 
:0--Uwo da& 6 }1oras, escrito ~stes pensamentos todos me e política.. Até agora Salomão ó Exi,no. 'e Revmo. Sr. Arcebispo jésús, a favor do Sr. Afex.andre 

Confessor extraordinário: das 
Irmãs de N.ª S.ª do Calvário, a, 
favor do Revmo. ~- Polyca.rpo 
Amstalden; das Religiosas do Co
[égio Santa. Câ.te.rina, a favor do 
Revmó. D. Bento Sarn~s. 

·cÇ)RI alma e Ç~<l~ão, para vieram à. mente quando li a bradou sémpre contra Roma ~ ptóximlt ,:;egw;i~a-feira:· nã-o Marcelino. 
~ Fa~U'i;:ls do Brasil, ca- reportagem e O resumo dà I é a Igreja. cat. óli.ca. Tnju.sta- dai:a as i»sb.unadas àudiênciâs Piwissão: a favor das Paró-

priehosa edi~o da mensagem d.e Salomão ao ruente !1,CUSava o I>apa de estar na .Cúria, MetrowllÍ.tn!!-· . ciuuw: de Vtla Pompeia é Chora 
EDITORA ANeM!ETA JJJ:a,u.gurar a parõq!Íia de San- uniqo à pólftica, ao imperia- M'.eninQ. · ConieSlôO!' adjunto: do Novfo!a= 

do $s Irmãs de N.11 S." do ca.1~ 
vário,· a. fayor do Re'l!!:!o. Dom 
Francisco Lambello; das Rellgio~ 
sas Irmãs de N.ª S.8 do Calvário, 
a. favor do Revmo. Frei Batista 
Blem.k; das Religiosas Irmãs da 
N.ª S.ª do Cs.lvário, a. favor do 
Revmo. D. Pmnéiseo Lrunbello; 
das B,eligio!Jas do Colégio ~nta 
Catarina., a favor do Rev.mo. D. 
Bento PickeL 

LJ:Mi'.f,M,-A to An-d-ré n-0· Rio (Fô.lha. ·da l!smo romano. Essa, na- sua n.USSA CA!'!'.fm4.ll ·iuspe!!l!!l!, de fm~nt.o: -
. ~~ Xavier óe T-o~o, 216 Noite, 8. 9 .1941).. ComeqtâriQS o~i?,o, ~ grande chaga da , ' ~t:1ôr ~IJ.ti:) "L~a e otíl!a PL11to 
-está à venda em todas a$ muitos .poderiam ser tecidos ã. lgro~ Católica, deevirtuada em Do.µrlng-o pr{I~. ~ 1

~ ~. tú:n,a .. 
Livrarias. marg-em do divulgado discur- su~ · finàÜ~a<l;e e· palm,iibà.;ndo eoin a. pre~~ çlo ~<:IQ é:~- · ~o ~&4r: Armando 

so. "O Legionário" já respon- ·1 te,rréµo inp--át~ e alh~io. Êis !,?ido M~lltanp, ~~erií · ~ B~aglià e Adélia Giordauo. 
· que ii,-gora, .va.riari-do mai~ uma I~~~ja,, Ma.ti-~ ~ .~nta If~ill,, · · · · · 

vez, S!!,lom~ apónta a· so1uçãç Catedral Provis01'!,a,, a ~io- 6-10-1941 
ideal a.o nroblêma religioso no nal Mtsim. c,apÍtúlàr. , ·.·.·. . .. 
l3rasn: a· '1úte.rv~nção do Esta• Será eelel>rante o ~vn,,c,. Sr. P.r9cissão, a. favor da Paróquia 
do na vida <Íà Igreja, Cônego Âlves ~, ~~;, fii,~- d-> Btàz. . 

A ida~e avanÇMa de &!,lo- do a Homilià o- ~vm<t Sr. Cõ; ôontessor ordiná.J.jo: do Novi-
mão justifica em parte O novo :Íleio Antonio de Castro ~i~r. ela,do das Irmãs de N.ª S.ª do 
alvitre e ·a mudiµiçá. súbita de Oa.lvário, a favor do Revmo. D. 

CúRIA ME'l'ROPOLJT~A ~!auro Haag; das Religiosas da 
atitudes. Cat61icQS e P,rotes- . CÓngrege.ção de Santa Cat~rina, 
ta:ntes sinceros desp-rezam O· ., 10. 1n~• , da. Esco'- ~n.1to .i:d· n,.~· .;,._, a 

Quermesse: ,a. ravor da Parôe 
quia. de Sa.nto Eduardo, de> Bom 
Retiro. · 

.. máu conae-ibeiro qui'l genuflexo ,.. - ...... - O<>< "'l' <W nu 

incensa e tributa honras: .div!- favor do Revmo. D. Bento. Sar-
.Me~nhQr ·:mrnê8to d.é ~a. nos; d~ Ité~sas de '.N." S.'' do 

:A. CASA ON:O~ l'UDO É MAIS BARATO! 

ll~B a.o El~tad-0. Um punhado <le· Vig~rio Ge?'lll; d~chou~ · . Çalvàrl.Í). 11,
0 

f~V~ do :tievmo. D. 
sequazes ;iplaude a mensagem Mauro Ha,ag; dlú, Religiosas Ir-
fl1llO.!fôntca .. Mas o que causa P~. de Ribeirão :t>irea. t!, fá.- ~ de Santa C:õta.rl:na, do Sa-ti:t!tt: s:d~~~~ ia~P,;iibif.: »-o

0
r_

1
do &mnó. ,Pe. Mat~·-._s.}. ~ql'.~ ~--~• a faVOl;' 

cidade e im:portaneia a um fato ln =· do ~vmo. D. Aloyslo Scbnee-. 

Brín·q_uedp~· .. 
P!eM nse & on!~ l'.!01" um 

a.no, a fe.v0:r do Rev.mo. Pe. Lo\!'= 
re~ Hubbaner. 

. :P,r~o: .& favor. &11; Paro,, 
qUÍàs: 'dé sánfu André, Santo 
Amaro e A~ec;ida, Ofertas ·espec~is · · · · Viri,rlo, da Paróquia .. de São weiss; dàs Sérvas do SS.' Sacra-

tão ridículo e desastrado. ·mento, ·.a.·· .,;;,..·vo,. do ti-vmo. Pe. Capela, por um à.no, a favor 
da capela. do Bairro Boa Vista., 
da. Paróquia. de Salto de Itú. 

Francispo Xavier, i f~vor do ... ~ -' 

.Bebê útla .mamãe 19$500 

Bon~ fala m~ã-e 10$000 

~vmo. ~i P.ámaso Venlqir, o. C:::arloo Hollâné!ez; das Religiosás 
BALSAMO INDIANO F .M. do co1~ ~n~ càtarina, a ra-

Vis~ras desde 2$500 

A viões d~sde 1$600 

!f.O lQO, 35 cmt-s. 10$000 

R. d~ Palmeira$, 88 a 94 
'fel. 5-40:78 

Reumatii,mp, nevr~~gi-as, 
dores focais, caimMa&·, e 
tudo proveniente de fi-iagem 
e umidade é combatido êoní 
o BALSAMO I NóiANo. É 
muito indicado . pelos Sra. 
Médicos é ~con~H,acio pe
los q-ue o apíic~ratrÍ.. . Nas 
boas farmácias ·e drogarias. 
Laboratôrio ''VUG" ~ càl· 
xa postal: 2175. 

INIO#lTALID .. DE DA ALIVIA 
Algo nos demorámos consid61oan:d:o os 

term~ ~ segunào · iirtigo d.i, p.rpfiss~ de) 
~ esJ>,il'ita enu-neiada pefo Congi:esso I-n
te;macional de Londres. Pa.ss.~mos hoje a 
~8i!Jlmar o te~ei.Fo artigo d:este 1111'lamo 
~ . ~rita. Di~ ain:àa r13~lto à éo11s
tit~#io do hemem: "imortaftdade d,i. al
truli; sn.a. 1w.0!~ão . CORtínua pa,ra a per
:!le:t~--~ ~os pr~~~si:v.es de vid-a; 
IStia. ~ss:i%'-a in:eai'lliltçâo em pl-.anos tle 

iliêta qu.e cOJ:'i'espon"àem a seu estado àe 
ádian~p:to". Oomo · villlos, um artigo 
tcipart-ifil>. · Ficuemos a.J.}enas na prim.~iim 
;pa:rte q~e afifi!lR ·a: aJ,ma imortal. 'N,olÓgÍ
()am13l1~, é ponto., cle fé C·ató-liea . .À.Hás cen
tl3lis.si:aio, pois uma vez negado csbo:rôa,-se 
todo· o etti:ftcio l\l)Íiii,ã.o da fi.nalid-&de do ho
.tnel!l. Se o testenwilho-·do consenso urt.i:r~1·
sal, ~ dise:rep~do senão em s.istQ;µ.1').B 
.f.solados mcompativeis com a ei;pi,rituali
dade dà alina, ·apesar das enôneas e ,;a
gas opintões de alg-nns ]'.}OV-es acerca dos 
caracter-as e condi~s da vida d-e a-lélll 

túmulo; se a razão esta~eG.e S$ID mfi
ÇUldad:es provas tu~s na essênci.i. és
pi:rltual e simples da atma, em ;lllli· ten-dên
da. mata. para a fel~~ ce!lWléta e Pf}r
fe.ita; 88 a lei natu1·al exige 'uma sangào 
~,rel JtBsta ou nootra. · v-ida limi
tada pelo tempo, o testemu-n·h.o de Nosso 
Sen-hor Jesn~ CristD, ex,plici.Lo em rev-ela-
.~ pormenorizadãs con-v.enc0m c.i;bal
:mente a quem qÚer . se dê ao I)4"aze-r inte
'liaetua.i de pesq:uizar o seu futiÚ:o. A fHo
safla nos dá · unia certeza pelo .racl.GcinJo 
natural; a fé nó-la aclara e firma em 
convicções certiss~miw .. Ã. prime-ira vis_til, pà.
:rece?á J)l;),!'tanto corup!etame.àte m-todom 
a, ~ do l?B!J1t:it·frmo . defeu_dÍ)UdJ) . i;Í. 

imortalidade ~. alma. s., po.rém quisermos 
ll,USCUlt-ar a in-te,rp.retagf,:') ofitj1:1,f espirita 
deste postulaào ·eaJ.}itaJ, . ,chegâmos à.. COll• 
éiu~ de que ao ·espicl-t~ó é. logic1:1,nien
te impossível ~r n.a 'ixµói-t~lidade da alina, 
~l como compréen<Ieines · comuménte. 
LQiam o que diz -Kir.dee sobre a alma: 
'"Quando se diz que ela (a alma) é imativ 
rial devemos entender no sentido relati
vo e não no alIBoluto:· Porque â imatei-iali
d11,de absoluta seria o nad:;t; or,a ii, alma 
cyu o e·spírito é alguma coisa: quer dizer 
que a essência é táo superior q-ué não tem 
anarogra com o qu"e chamamos .matéria e 
que, assim, para nós é imatérial ", 0m, di
zeinos nós, esta alma é necessariamente 
com~ta e portanto implica uma . intriu
sec;i. corrupção. E se assim é, onde a 
imortafld:ad-e da alma? Ou se admite que 
a altna é simples; sem com-posição de 
partes, s-em ligação intima., eSffeÚciàl com 
'qualquer perispir~o, estritamente ~piri
tua.l e portanto imortal, ou se afirma a 
su~ composição essenciàl, a sua ma.tetia
ltd:acl:e - seja quintessenciada coíno se 
qvis~! -· e se dirá que é naturalmente 
destruth:el, perecivel e mortal. .Aventará. 
ali~ que Kardec, o codificador, não foi 
f~liz n.a. interpretação da. f6rmnia londri
~- · A quem ireµios pois? Não é a ele que 
chama,m os espiritas seu chefe e seu me&
t.r-e ainda. agora quando estão com/moran
do unia de suas datas? (O esi,lritlsmo cada 
-d.da se firma como doutrina paradoxal. 
Quantos adeptos da seita, em air.tig~ publi
cados em órgãos oficiais, a condenar a co
memoração das datas qno marcaram a vida 
dos n:1-0r-tos! A imp,r~t;Stto .é .d.e q~e guando 
falam, eaqu.ecem-se do que já, dhweram ... 
P.á!- isto ~ bo-m. !~gi!>rar ..• ~.. · · 

~o UIIO de otdens. Po!" ~
~t;i, di~. a. favor· ·c1,o R.evmo. 
.Pe. José Belloti. 

Tt-h,laçãq,· a. favor do Rev.ú;lo. 
~e. Máre<>s Simoni. 

Capelão: das Servas do l;l8mo. 
Saerainérito, à' ra.vór cios· ~&:PP. 
cârmelitas; do. Niriho · jat<Íiii,. 
Conde!& Marina Grei.pi, à ''ri~ 
vor do .Re-vmo. Pe. A.ntohfo Ne-

·--~----------------
'4ot,Jliiacão Mariana 

na J,a9-11tina 
Í>.fQgfil~~ r~liza@ ~la Federação das Congr~ações 

Marianas da,que1e país 

i:t llJn~erra-se hojé, em Bu~os Os temas foram dtstribuidM 
Confessor extraordinârlo: das ~ires, a mobilização das Con- por todo o território . da Repú

~losas de Nó$i'""Eierihóra ·da. gr~ga1:ões 11:fariií.nas ·masculi- blica e focallzav'am o papel da.i 
Jill?t:ie~Ql!,, à favor do · Révmô. ~ãs; 'orgânizaifa pela Federação Congregações Marianas sôbrs 
D. llafãéi ~nl:Ôff, ô j{ii '. · · - 1'4Jt.ri!!,n{t, sq~ a orientaçãp de v~rios aspectos. 

c.;,;.,~,.. ·~;dinirio· ·~ , Reli f'l~l:1 ~ir~tpr, o Revmo:, Padré Em primeiro lugar, para @ 

g106ll$ de NQssa ·~~ora···da· il:s=- Jàimé Puigsech, ·s. J. individuo, a Congregação ensi• 
perança.; ~ fàvôr do ~o .. :DQin N po,0 pr8:Pfl.l'.ltÇ~O I!- F~dlilra- na e faz pri_tticar o "recrlstia. 
M11,ui:o ~ng, o.s.~.; .$. e~ ~!:>_<!MJ!rie!l~µ.~ntr~ ~ Colj.gre- n~ ma.rla.nizando", isto é, dar 
cie Jesus ci-ucifir.t!,do, ª fi~ do !f.l/-~º!á:6 µ!31-~ ~erie d~ t~m~~ pa- a Nosso Senhor Jesús Cristo o 
Revmo. Pe. bomingps Gtova.nini. r~ ~~t'4~?· Colet~~º!3 ~li! tra~ª- que lhe é dev.idq e fazê-lo por 

- · · · - lhos e escolhidos os melhor~s mel.o .de l\f11ria Sant.rssíma. 
Conféssor ll-dJunto, d~ Rellgió-. pé1os Rêvi:iiôs. Pes: Diretores 

sa.s de Nossa Senhora, ·da Espé~ for~m lidos · e debatidos · nas Dá meios para esse trabalho, 
ra.nçà, a favor .do Revm.Ó. DQm sessões d.é' estudo. . . isto é, graças ~piosas. 
Gabriel Veiwi, (?,S.~- ' , - - Torna santos os i~, 

como llt8tfoa.mente se v.iu env Fabri~, ·<41, P.aróqu~ de Ri
beir~ :pfr13.5, ~ Íl).VPr é:Ío Revnip. 
~- Mªrcos Sll)l.óni. 
Pr~: ª f;.tvor ~ P~ró

qu~: N.ª ;5-ª d.o ó, 'C:aµireu~, 
cà.rmo de Santo André ·e· r,t.Qgi 
das Cruzes. · 

Ora.tório Partlcnlar: João da,. 
Sih'l)ira. Neto () Z*-ª- K~n de 
A~ml)Uj"-

3-lO~ll){J 

~stituto · Mo~crno · 
PRAÇA D.O. 'S~, 163 

SÃO PAULO 

Fisc!lli;~rJo pelo Gov~rno 

DATILOGRAFIA 
TAQUIGRAfIA 

O M~lhor Ensi(lo P~lo 
- ·tt:,enor Preço --

Espanha e AMxico; · -
Para. a familia a Cl~a,.. 

ção rep-r-esenta como que um 
J>l'.ólonga,men,to. Além disso 
~e : que· o eongr.e,ga,do seja 
e;emplà.r como pa;i. de f&nflia 
tanto · quanto oomo . filho. 

Para a sociedade .porque d~ 
elementos perfei"t.Qs em .toooa 
ps setores, e em todas as elas· 
ses. 

Para a Ação Católica forne-
Binaç~. a favor do ~vritQ. ~- · · c~ndó-Ihe elementos e colabo. 

rau.lo A e Fr" .U', . • T o ri ô e A ;- ó L .-e. o rando no seu a=~-l-..L., • . . • e. ~- ,,.,u .. Ul44V 

Ausenta~ ~ A..rquid!«iese, d e v t: 1 e 1• o Para a paróquia a Congrega. 
por c!ooe dias, à. favor cio Rêvmo. " L E G I O N A R I o ,, ção representa uma crea-do..+a 

_ , . . do ambiente espiritual. 

Ra.· .... ·d_ .. io .... -·s · 1· o ... -.. 4_, ___ 2.· ., :=~1€~~~.:if §; i;E.: ., itiª ;~~~1i~d~ u . Desd 
4 

'. . Para a I~eja as Congrega .. 
CARLOS GREIF . e 0$000 mensais I ções constituem um campo fer. 

Maio1·es descontoi;, pagamen-
1 
til ao florescimento das voca,. 

R. B. l"rAPETININGA, 120 tos à. vi~ta. O maior estoque ções religiosas. Além disso nas-
1.º al).dar - \i~las 1~? 112 da cid~de. V~l~rizam~ ~roc~s Icem por conta da hierarquia 'i) 

TELfi:FON~ +.3972 com 111eços melhores. Râd10- tra:ball1am sob ~uai, oráen:; e:--
(c na Fcir~ Nacio.nal do Vitrolas, rádio a piltia e acumu- tritas. 

. , _ lnd~striá~) .. . ladol", Sem !nterme-diário. 1 Alêm der.sai. teoeo 011fri!ol! 

· / j hb existem e~P\1/'J.alizada,!! par~ 
... x ..... _, .. ,~.~J--.-·-··~-~--'-~-" ---·~ •'·- co.l_e"_,~·ã1", et".. ' 

•• -..-. ..... '"'·-··-•-.. ~--.--..,- _,. .,, ••• ,,. IP ,;; ,..e:, 

i 



LBGIONARIC, 

8 
. •· : ·. • . . . ) ! COTAÇOES _ 

Critica .Clnematograf1ca ela A. J. e. BOM Pode ser assistido porl A f "d - · t" 
. . . tºtº~r.1 co~Jlºvfbºu:.U-r°~~1

· _ S en as mais an 1gas 
Orientação IVloral dos Espe~~CUl~S. Pode trazer proveito moral tão 

O mLEMA DO DR. KILDA-, financeira do noivo, apaixoila
RE - Da Metro, com Lew se por outro, Os defeitos a 
Ayres e Lionel Barrymore. - apontar-se são: a maneira le
É mais um filme da. série que viana com que é tratado o ca
apresenta os sucessos de um saID,ento~ . o comportamento 
jovem médico interno de um grosseiro de um personagem e 
hospital de Nova York. 0-des- a falta de mod.éstia em alguns 
vio de instrumentos médicos trajes. 
de um hospital embora prati- Cotação: ,- Aceltavel para 
cado por pessoas que facilmen- adultos. 
te poderiam obter autorização 
para fazê-lo, é defeito aponta- NOVA FRONTEIRA - Da 
vel nesse filme. Tal defeito, IRepublic, com John Wayne. -
bem como outro!, menores, é 'Filme de av'entu.ras do "far
atenuado entretanto pelo que west" com suas costumeiras 
há de bom no fime, como - cenas de lutas corporais, tiro
po.r exemplo - o amor filial teios e mortes. É desaconse
e dedicação ao trabalho do pro- lhavel ao público infantil. 
tagonista. Cota>ção: - Aceitavel me. 

RASTRO N~S TR~vis 
Da Columbia, com Chestér 
Mo.rris. - Um arrombador vê
se acusado l'.;tl assassinios co
metidos' por uma quadrilha de 
ladrões e espiões, conseguindo 
afinal desmascará,-los. Assas

sinios -e tentativas repetidas 
criam um ambiente de excita
ção, em que · o protágonista é 
exaltado, e as autoridades. ridi, 
cularizadas. Podsso o filme 
não deve se.r assistido por 
crianças e adolescentes. 

Cotação: ',.,.,, ~ceitavel para 
adultos. , · 

PRôXIMAS EXIBIÇÕES 

Cotação: - Aceltavef. nos para crianças. A VIDA É UMA COMÉDIA 
,, - "Propaganda disfar~adá · das 

ERA UMA VEZ UM cAPi. ': O DJNAMICO - Da Univer- obras da Associação Cristã de 
TÃO _ Da Metro, com Cha.r:· sal, com Lloyd Nolan e Irene Moços; coloca o divórcio numa 
les Coburn. _ É a história: de Mervey. - Atividades de agen- sitlia!)ão · de acoritecimenfo tri~ 
um velho marinheiro que per- tes secretos para evitar "sa- vial; apresenta cénas de ·.l!:l· 
de seus haveres 8 se vê for- botagem" de uma perigosa or:- vianda·des ·como perfeitamente 
çado a residir em um pensio- ganização estrangeira. Dramas. toleraveis, Somente para ,adul
nato de mulheres, em compa- e passagens emotivas podem: tos de critério formado": 
nhia de sua espôsa. A malfcia causar influência · permc10sa Restrito, ·pela "A União" do 
eom que são interpreta-das al- na imaginação ode c.rianças e Rio de J.aneiro. , 
gumas atitudes do protagonis: adole1;1_centes. " . PE.DE-SE UM MARIDO 

Cotação: - Aceltavel para Restrito, pelo modo leviáno, ta, bem como as deshonestida-
ad ultos. com que trata o casamento (L .. ) des por ele -praticadas e uma 

tentativa de sulcidio, são de- ELA, ELE e EU - ''Algu-
feitos apontaveis neste filme. SUNNY - Da R. K. O., com mas cenas prejudicam o filme.· 
Embora tais defeitos sejam Anna Neagle, John Carroll e Para adultos"; ("A União"). 

Ray Bolger. -:- :Él um filme-re- ORDIN 
atenuados pela comicidade, d·Õ· · . · ARIO, MARCHE! " vista. No enredo é reprovavel A "t 1 1 El p ve este filme ser restrito às · · cei ave ; pe o " ueblo", 

·pessoas adultas de ~.-..tério a falta de compreensão exis- de Buenos Ai;res. 
...,,, tente em torno do casamento. 

tormado. Quanto às cenas merecem re- TESTEMUNHO OCULTO -
Cotação: - Restrito. paros as que são próprias dos Aceitavel ,para adultos, pela 

QUEM CASA COM A NOI
VA - Da Columbia, com Joan 
Bei:met e Franchot Tone. -
É a história de uma corista 
que, ao tentar acertar a vida 

filmes deste gênero: bailados, "Legião da Decência". 
idflios romanticas. o público MARIA ILONA - Aceitavel 
acostumado ao cinema saberá para adultos, pela "A União". 
julgá-lo. O VELHO CONSELHEIRO 

Cotação: Aceitavel para - Aceitavel, pela "Legião da 
adultos.. Decência", dos EE. UU. 

somente para adultos. 
ACEITAVEL - Embora sem 

proveito moral, pode ser visto 
por todos. · 

ACEITAVEL MENOS PARA 
CRIANÇAS - Idem. Pode ser 
v'istó por adolescentes e adul
tos. 

ACEITAVEL PARA ADUL· 
TOS - Idem. Pode ser visto· 

·tão somente por adultos. 
RESTRITO - Pode ser Visto 

só ·por pessoas de critério fOr
niado. 

MAU - Vedado a qualquer 
público. 

NOTA: - Qualquer informa
ções sobre o valor. moral de
peças teatrais e espetáculos cJ.. 
nematográficos serão dadas .nó 
dia· imediato ·às suas-. estréias, 
pelo telefone,. 3-7760, da,s 9 às 
11; das 13 às 17 horas, na sede· 
da A.sso.cia,ção .. dos Jornalis.t:i,s, .. 
Católicos, 

As úlceras-m·a1s rebeldes 
' ' . 

no rosto,_bqca e ~arganta; nas pernas. e pés ou ápa. 
rélho genital; ·ulceras fétidas do· '·na1'iz, do céu da 
boca, tumõres de mau carate.r, corrime.nto dos. ouvidos; 
fistulas, pustulas, gangrena ossea, fócos de supuração 
e outras mo~estias causadas pela Sífilis, encontritm no 

indicado como- auxlliar;,.JlO. tratamento d;i, Sftilis, en~ 
·' co cicatrizante d'e todas aquelas enf~rmidades. 

.N.0 Az .EC 

Federaeão . Martana. Femi:nlna 
• • • • . ' <•'. ,. • • .• " 

DiA DE · RECOLBIMEN'I'O E coml)ar.ecido à Mesa Sa~ada ~do de encantos.. e da_. dOçura 
FORMAÇÃO PARA- DlitE- grande número de Filhas de Ma- de sua divindade, oer~ de ~pi-

TORIAS ria; As presentes foram ofere- nnos as florinhas predl),etM, para 
cidas, durante o, café :expressivas que não sejam tocad~ pc:>r:mãos 

Realiz-<L-se;' 110-prôximo domingo, lembr&nças, que pela sua forma profanas, :_não tltubeou..,:oonfian. 
dia 1:s,c noYCólégio 'Assunção;' à' - ·1frios e· medalhas de.,:Nossa do~.se ao: Mestre, que;· ~nhecendo 
Alamêtiã.-'Loí-énã' 665, das 8 às 17 Senhora - deram à festa-., um a, linguagem dQ silencio, -adilvi
hotas, qfni;(llit·' de recolhimento e cunhÓ acentuadamente mariano. nha a dôr que. nli.9 chora, oom
forma~â'cr'·:parn. dirigentes maria- , No parlatório,· presentes,,, .. al.ém. pr~de -Q . c9ração oprimido , que 
nás, para o qÚal a Federação está da homenageada, as demais -mon- se desata · em sorrisos · e toma 
convidando membros de ])!reto- jas beneditinas foi,· entregue,.à feliz quem o conhece. 
rias de Pias Uniões de toda à Revda.· Abadessa uma cesta .de A Ftlha '.de<Maria de ontem, é 
Arquidiocese. As 10,30, sob à rosas e uin irergaminho- · com os 'a monja beneditina de hoje, que 
presidência· do Exmo. e Revmo. seguintes dizeres: buscou amparar sua; alma em 
sr. Arcebispo Metropolitano, rea- Revda. Madre Abadessa. flor, no esteio suà.vissimo da Eu-
Uzar-se-á ·, umà assembléia, pa,nl, 'I'odps 05 anos, sorri a prima-. caristia; Cresce pa.ra Deus em 
apresentação do ·resumo das ati- vera ;;os jardins da Igreja, E. t.oda siia eiistência terrenà, dei-

A . vidades da Feder~ã.o, durante . o do séu sorriso, nascem. liri_os, que xando cair áo redor · de si. pre-
NOT O Cine Metro ano de 194.i. Haverã.', durante o ciosa ·semente, cuja .,florada. irá. 

anuncl·a para "reve "SOMOS ,_. se, espalham pelo mundo, enibal-

WJ o.ubut. ~ o. meu 

ESTOMAGO! 

u: dia, reuniões especlaaiza.das para abrir-i:é' a pleno, · à, flu.,c, · no ja,r-
TODOS IRMÃOS" (Meii of 

08 
varios - cargos, aflni · de qlié .sam.a.ndo os ares, com a suavi- dim d t lm 

Boys Town), com Sp,encer Tra- · · · , · · dll-de do seu perfume..... . . . , ::, ouras ª as. 
cy, e Mickey Rooney. É mais seja possivel ª· troca de idéias sô- FUhas de Marla, flores da 
um filme sob,re a admirav'el bre interesses co~uns._ Igreja, cuja corola se .abre en- "AD .ffi._SUM PER 'MABI\UI .. 
obra em favor da infancia des- CíROULÓ .. PARA' ·MESTRAS DE ·t.oando um hino de amorsôbre a 
valida, realizada pelo Pe. Ed, · · • ASPIRÁNTES _ .· · , te.rr.a., .,. . · · 

O Nõo sofra Inutilmente, quando é tão 
facil recuperar a 1aude com os Papeis 
Bankets. Em poucos dias poderõ comer 
de tudo, sem· receio. Experimente-os, 
nerão a sua salvaçõo 1 

ward . Flanagan, sacerdote ca- Com, o sorriso de uma· prima-
- ~óUco _de .. Omaha (EE. UU.). O Como habitú:allrieiite,· realizá- vera que já va.i. dista.nte;. ~lo:r~-
. ,;S"ãu' teni'â é' como qiie a conti-. se 'ná ,, próxima' qúíú-tàAeira:, dia' ceu iur,- d~ lírios, na' Pia 

Em: torno :cià. · Revda. · Madre 
aertrúci.es: éecn1a/ no. jubileu de 
oui-o de '~u' ingre.soo na Pia 
·uniãÓ, ''ligadas pélàs~'cadeiàs do 
rosãno, unem:.se· Íl$ ê Flllíàs de 
Maria de Santa Cecília. 

AZIA· DISPEPSIA· MÃ DIGESTÃO -MAU HALITO 
FLATULENCIA - LINGUA SABURROSA - DORES 
DE ESTOMAGO-ULCERAS DO ESTOMAGO 

~BANKETS 
Aprov. Censura An. • N. 175 

nua'ção de "Com os braços UnlM -~\!elida.de santa Cecília! 
abertos". Tecnicamente mere- 15• às 17•3º• na séci.ê · da Federa- Pela a, ·m l'll!<reza. atraiu o olhar 
ceu os melhores elogios. Mo- ção, à rua Venceslau Braz, 78• d D1 · -, di ir · E! cer 
ralmente foi classificado Bom 4·º ªndªr,. mais um· círculo para c~u-o V! o c~t:ad: z· tra~plan= 
pelo "El Pueblo" diário cató- mestras de aspirantes, ó qual ver- te! d Cl 
lico -de Buenos Àires; que. as- sará sobre o questionário a ser :;::~. p;r~ ,:1~ª:ranZ:, ffrmeª:: 
sim se exprime: "É um filme respond1d0 pelas aspirantes, como sua haste, no aperfeiçoamento 
inspirado em nobre assunto: preparação ao seu ingresso na espiritual e no exercício da vida 
a grande obra de um sacer- Pia União. f 1 t.l d Esse questionário consta de três religiosa, o se reves n o com 
dote católico, em favor da in- 0 ouro das virtudes, nêste meio 
fancia! São apresentados sen- partes. Na l.ª parte há pergun- século decorrido, depois do seu 
timentos de bondade e nobre- tas sôbre pontos essenciais da desabrochar! 

E t elí I d nossa Santa Religião; na segun-za. s a p cu a eve ser Atl'.aido por, Aquele, que reves-: 
aplaudida e recom;en.da-da sem da, questões sôbre os deveres re~· 

ligiosos da Filha de Maria e na ...., 
terceira, SÔbre OS seus deVeréji' 

Desfiando suas contas, encon
trareis aquelas ,irmãs que tendo 
passado desta vida, bem' junto de 
Deus, celebram conosco est.a fes
ta; outras por cujos deveres a.fàs
taratn-se de nosso convívio e as 
atuais, que rendendo graças a 
Deus pelo auspici060 aconteci
mento, oferecem-Lhe pelas mãos 
da homenageada, as flores de sua 
gratidão. 

Ci-nco,ent-enó:ric da: 'Scala 
. Scint@"' <Çie Santana de 1$eaupré 

CRIT!'CA ·,EÀiRAIL DA 
. A, J" G~ . 

sociais. 
A Federaçoo··eistâ prontà a re:

met.er<·êsse ··questionário a todas 
as Pias T1riiôes qué · o solicitarem: 

ENCERO"" E ,.--LUSTRO.'. 
No corrente ano ·celebra-SEI' o 

ctncoentenário da ,edificação 
da "Scala Santa", construida 
no Canadá. na localidade de 
Santana de Beaupré. O inte
ressante monumento de arte 

: sacra foi inaugurado em 1891, 
sendo a única no gênero em 
toda a América. 

Daremos a.qui uma descrição 
desta "&:ala Santa" extrai.da 
do "Guide du Pelesire" e pu. 
blicada pela "Action Ca.tolique 
d:e Queb,ee". 

O monumento é uma repl'O
dução arquitetônica da.. via do

,, lo.rosa de Nosso Sen-hoi ~jeans 
Cristo do pretóJ:'l.o d:e Pilatos 
ao Cal:várlo. · 

A CQ11strução se. acha a direi
ta da velha. Igreja, mede 72 pés 
de culllprfunento por 36 de lar
gura. 

A Santa Escola tem uma es
cadaria principal d:e vinte e 
oito degraus e duas escadarias 
laterais. Os visitantes e pere
grinos sobem de joelhos pela 
do centro e descem por uma 
das laterais. Em cada um dos 
patamares existe uma lembran. 
ça dos diferentes _santuários 

Menino 

da Terra Santa, · cons,agrada a 
uma cena da Paixão de Nosso 
Senhor. 

Na capela superior da Santa 
Escada, ao centro está o grupo 
"Ecce Homo", à direita, o da 
flagelação e a esquerda a cena 
de "Verónica". Ao redor da 
capela está uma reprodução· do 
caminho ,éi'a c.ruz, em cobre, 
obra de H. Bayert, artista de 
Brnges, da Bélgica. 

Abaixo, descendo ,pela esca
da lateral, estão os três últi
mos grupos: "Morte de Jesus", 
"Descida da Cruz" e "Apari
~ do Salvador a Madalena" 
Nestas últimas obra.s é notavel, 
a impressão d'e realidade que 
elas p;rovocam. 

No fim da Santa Escada, na 
parte de baixo, aeha-se a gru
ta da Agonia, destacando-se os 
três seguintes grupos: "Agonia 
de J;esus", ao centro, "O· sono 
dos Apóstolos e a "Vinda do 
traidor" a direita e a "Traição 
d·e Judas" a esquerda. O autor 
exprimiu em traços vivos a 
dor calma e resignada de Je
sus e sua) compaixão pela indi
ferença dos discípulos e pela 
conduta ignobll de Judas. 

O"rfão 

· PROMETO -SER ·INFIEL 
Peça de Daria Nicodenii com 
Roulien. - Um profess~r de 
filosofia que recomenda a in-. 
fidelidade, como remédio para 
ciumes, terminando vítima de 
suas próprias teoi;ias. 

Apesar do ,gênero - comédia 
- todo o assunto gira em tor
no de infidelidade conjugal, 
com passagens inconvenientes 
e diálogos maliciosos, tornando 
esta peça não recomendavel. 

Deixamos de faze,r novos co
mentários, limitando-nos ape. 
nas a dizer que o nosso teatro 
hoje parece não encontrar as
s1,mto fora desse tema preju. 
diclal. 

Cotação: - Má. 

PENSÃO DE . DONA ESTE
LA - Peça com Jaime Costa. 
- Gira a peça em torno da 
vida de uma pensão, onde di
ferentes tipos se apresentam, 
dando margem a aP.reciações 
de ordem social, que efetiva
mente se fazem através de diá
logos. 

No tocante à moral, são cri
ticaveis: a apresentação de 
pei-sonagens de vid-a irregular, 
e a intercalação de •passagens 
e piadas inconvenientes. 

Daí a necessidade de ser a 
peça restrita às pessoas adul
tas de CJ'itérfo formado. · 

~!"Ocura-se fammi católica que- esteja dlspost:!. a · -- - --cõtição: ··.;...: R~tt:-ita. 
to~ar sob seus cuidados um men_ino sadl?, de cinco ·· ., ,. ~. -- · ,.... -
anos, órfão de pai e de mãe. _As farri!lias. caridosas COMPANHIA JARDEL JER-
que a isso se dlspuzerem poderão obter maiores COLIS, DE REVISTAS - A 
esclarecimento dirigindo-se a J. CORREIA Caixa Orientação Moral dos Espetá

culos considera os espetáculos 
Pestal, l2208 - São Paulo. dessa Companhia inconvenien ... 

~ ·a !lualquer pú!31100t - · 

/ 

UNIF0RMB 

Visando obter a máxima uni
formidade possivel, a Federação 
comunicá. às Filhas de Maria que 
devem adquirir, por seu intenné
dio, a fazenda e os botões do novo 
uniforme, cujo modelo foi publi
cado no Boletim de Set-embro 
último. 

BODAS DE OURO DE UMA 
FILHA DE MARI~ 

Festejando o 50.0 aniversário 
de seu ingresso na P1a União das 
Filhas de Maria de Santa Cecí
[ia, as atuais !16socia.clas daquele. 
sodalicio religioso prestaram a 4 
do corrente, significativa home
nagem a Madre Gertnldes Cecí
lia. Prado, Abadessa. do Mosteiro 
de Santa Maria, permitindo que 
ela passasse o dia à sombra do 
estandarte de sua Pi:l, União e 
revisse as .antigas irmãs em Ma
ria Santí.ssimA. 

As 8 heras, foi solenemente 
cantada a Santa Missa, teado 

COMPRA-SE 

OURO 
e PRATA de qualquer es
pécie. Antes cte Y·&nder seu. 
OURO é de seu p.répdo ln
te!"ê-sse OOftSÚ!ffr' 0$ !"..OSSCa ' 

pi,iç!)S~ Avaft~ gr.atls. 
Também compro prata, den-· 
tad·uias e cawo baix(). Rua· 
São Bentc>, 54~ 1.0 amla:r ~
sala .6, pl'ó~mo ao larilo· São-

,e~p._ """'._ ~o::~.~•,: . : l 
~.· ·-·--·· ~-··-·- _ ... _ ....... 

.•:.·, 

. . . . . \ 

Temos a11amas n111 
111 agentes no lnlerlar. 

. -- . D!SU~OORESh :•.. . 

'1s-nard&8 
· · · ê~~- fímdada ~ 185S 

Rua 24 de Maio, 80-90 - Slo Paute 
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EVANGELHO 

Os convidados às Núpcí-as 
do filho do Rei 

. Este ê o significa.- DEClMO NONO DOMINGO DEP~IS DB Eis que descobre 
do d& p&rá.bola. O - . -- PENTECOSTES entre os tiéls da 
-homem-rei é o Pa.! Igreja. qu~m não se 
Eteni-o, o filho do São Mateus, XXII, 1-14 vestia com os trajes 
rei, ·o esposo, Jesús convenientes e con-
Cristo; a esposa., a Naquele tempo, falava JesCis aos príncipes dignos dos convivas 
Jg.reja. · As nupcias dos sacerdotes, e aos fariseus em ·parábolas, di- de seu Divino Fi-
entre estes ·d ois zendo: o ~no dos cêus tornou-se semelhante a lho. - Esta veste 
esposos começaram um homem rei que preparou nápclas para seu nupcial, obrigató-. 
na Incarnação, filho. E mandou seus servos a chamar os convi- ria para um dig'Jlo 
quando o Filho do dados para a~ bodas, e êles não · quiseram vir. filho da Igreja, não 
p·ai as-sumiu a na. Enviou novamente outros servos com este recado: é a Fé, pois esta 
tureza humana, na Eis que jã preparei meu banquete; os meus bois virtude é condição 
união da sua Pes· e os cevados foram mortos, e tudo estã pronto:· preliminar para o 
soa Divina; e na vinde ãs bodas. Mas êles desprezaram o convite; só ingresso na 
natureza · ·humana e se foram um para sua casa de campo, 'outro Igreja; mas são as 
tomou com.o sua es- para seu n~g6cio. Outros, porêm, prenderam os boas obras, ou, de 
posa. dileta, a Igre- servos que o senhor envi-ára, e depois de os co- modo geral, a cari-
ja, ou seja a co- brirem de ultrajes lhes deram a morte. Mas ó dade. De sorte que 
munhão dos fiéis. rei, tendo ouvido isto, Irou-se: e fez marchar sel11!1 não basta. crêr pa-

0 banquete nup. exêrcitos, acabou com aqueles homicidas e pôs !l"a a pessoa salvar-
cial deu-se quando fogo ã sua cidade. Disse então aos seus servos: se; é absolutamen-

. o Pai Celeste, pelo ~ certo que as bodas estão préparadas, mas os te necessário pra-
$(:» sêü "Filhó' 'Uni'gé!ii!'' ·•que ·havtam·,sldo' convidados não -foram dignos: tica.r a doutrint de 

to, propôs aos Ju. ide, pois, ãs · encruzilhadas dos caminhos, e a Cristo. S .em as 
deus e a. todo o quantos encontrardes, convidae~os para as bodas. obras, a fé é morta, 
mundo a ínesa . da E, tendo. saido os seus aérvos pelas ruas, reuni- como diz São Tia-
doutrina dos Evan- ram todos os que encontraram, máus e bons; e · go Apóstolo; .e São 
gelhós,' dos ' Saêra. a meu do banquete f.fcou cheia de colividados. . Pedro, . na sua se-
mentos, especial- Entrou, então, o rei para ver os que se assenta- gunda epistola no~ 
D:'lente da Sagrada va·m ã mesa, e viu aí um homem que não estava i'lxorta a assegura'r-

.. ·Eucaristia. Para es- vestido com a veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, mos a nossa voca-
te- con"V'ivio convi- como entraste aqui não tendo a veste nupcial? ..,.ção à Fé pelas boas 
dou o Senhor,. por Mas, êle emudeceu. Então disse o rei: Atando-o obras "Esfor-
Moisés e os pro- de mãos e pés, lançai-o nas trevas exteriores: ,a(. ça~::vos,_ ll.or torna.r 
retas e ultimamen- haverá choro. e rànger de dentes. Porque· mujtqs ,,: pe!as,; boa,s obras 
te por seu Filho, são os chamados e poucos os escolhidos. · b ,", I!il,ais- _ce#ª' a vossa 
Jel!1is Cristo, e os .. _.·.,, . yoc.ªçíip'.'· 
Apóstolos, primeiro aos Judeus, seu povo Aquele conviva, que_ se enc,ontróu sem a 
eleito, ·a quem antes dos mais se p,ropu- veste nupcial, simboliza,_, .pois, o Cristão que 
nham a doutrina da salvação. · :é::les, po- contentou-se com a fé. e descurou-se da prá-
rém, preocupados com os bens da terra, sim- ti:ea da doutrina de Jesús Cristo. De na:da 
bolizados na casa de cam,po e outros nego- lhe serviu a vocação, sinão para torná-lo mais 
cios, recusaram o conv.i;te, chegando a mal- culpado. . E realmente seu silêncio bem de-
tratar os envl,a-doa do R~i, e até a matá-los, nuncia a conciência de sua culpa, quando 
como fiztH'am com Jesús Cristo e alguns não seguiu as inspirações divinas que o cona 
apóstolos. - Por is~ enviou-lhes o Senhor vidava:m para a prática das virtudes. Eis o 
o ca$tigo:, tiveram sua. cidade destruida e castigo de sua negligência no serviço divino, 
gua -naçã-o dis-peraada com a invasão da Pa- no cuidado de sua alma; foi lançado nas tre-
lestina per ·Vesl)a.3iano e cerco de Jerusa- vas ext-eriores, ou s,eJa, no Inferno, para so-
lem por Tito. frer as justas penas de seus pecados. 

'Só então, em segundo lugar, dirigiu-se, o Termina a parábola com estas palavras: 
Senhor aos Gentios espalhados por todo o "Muitos são os chamados. e poucos os esco-
m"undo, >de maneira que foi necessário !3ai- lhídos". Elas, é claro, não se podem referir 
rem os apóst-olos pelos caminhos todos, e to- aos últimos chamados, dos.· quais um apenas 
das · as .. -estr;;tdas para evangelizá-los. Os gen- se encontrou indigno de se assentar à mesa. 

-" , tlós ·"""" ,:tions e· máus, isto é, de toda a classe Elas se aplicam aos Judeus a quem Nosso 
,c_i~-. _J?:08S!):8-."1!, ~ .. acollleram benevolamente o Senhor se dirigia imediatamente. nesta pará-
chamado divino e ·ingressaram na Igreja, para 'bola. Deles, sim, -apenas átànderaxn ao cha~· 
·saborearem os manjares celestes de sua dou- ma-do divino uns poucos: os apóstolos e os 
ti:ina, seus sacramentos e sua moral. discípulos. · 

. Este. banquete perene - pois na Igreja de O que não quer dizer que devemos cruzar 
Deus a mesa está sempre posta a quem qui- os braços contentes por ter.mos acolhido a 

graça da vocação. Cada um de nós pôde bem, 
zer meditar e saborear a ooutrina e os meios no dia do juizo, ouvir as palavras dirigidas 
de salvação - termina no fim do mun- ao conviva indigno. Cuidemos, pois, de ser 
do. É o dia, em que o Senhor entrará na verdadeiros servidores de Cristo, guardando 
sala do festim, para ver os que se assentam na nossa vida, integraim,ente, todos os seus 
1 · mesa, examiná-los, premiá-los ou puni-los. preceitos. 

Santa_ Margarida Maria Alacoque 
17 D-E OUT·UeR,Q 

Toda. a · 1ti~t6rià untv-ersal .povo, tão cheio dos favOl'eS, de 
~e sei,_ resumida oom o ré-. :neus, entregou-se à idolatria. 
lato da imen.sa f:ngratidão dos enquanto no alto do monte 
homens 'ao . amor sem' limites Sinai, Deus entregava a Moisés 
de Nosso Senhor Jesus Crtsto. as Táboas da Lei. 

Antes da vinda do Messias, Desviando-se o l)QVO do ca-
Deus, em sua misericôr-dia, es- minho de Deus, Ele suscitava 
colheu um povo destinado a profetas que eram mortos e 
guardar intacta a pureza de ridicularizados pelo povo es
fleus ensinamentos. E êsse colhido. Enfim, mandou o seu 

pr..6pl'.f;o Filho que, déstinado a 
salvar . a humanidad~ vinha, 
.no . eutanto. remir em primei
ro ln§ar a êsse povo, que ape
sar de todas as suas in-grati
dões, continuava a ser ainda 
a nação predileta. E os ju
deus o crucificaram. 

Raiou com a Paixãí> de Nos
so Senhor uma nova éra para 

a humanidade, O catolicismo 
foi pregado a todas as nações, 
toda a humanidade foi chàma
da a gozar da amizade intima 
de Deus, todos os homens fo. 1 
ram conTidados a receber no 1 
eora~ão a visita de Nosso 
Senhor, que, prisioneiro, se 1 

conserva no Tabernâculo à es-
pera do pecador arrependido. 
E os judeus que, durante tan-
to tempo, abusaram da mise
ricórdia divina, tornaram-s8 
reus da morte de Deus; levan
do consigo, até a consumação 
dos séculos, a maldição que 
êles mesmos pediram. 

Mas, o exemplo do povo de 
Israel não foi compreendido 
pelos homens. Eles continua-
4'am a renegar a Deus, a per
seguir a sua Igreja e a opor-
sé com suas máximas às dire
trizes que Deus, por sua Igre
ja, -traça à humanidade. . E 
vê-sé · êsse descalab.ro dos ho
mens tão pequenos, fracos e 
covar.des, a lutarem contra 
Deus que poderia, usando da 
sua justiça, esmagá-los ime
diatamente, a desprezarem o 
Deus que por êles tudo faz 
e que não se vinga dos ultra
jes que recebe porque espera 
a toda hora a sua conversão, 
porque sabe que êles não sa
bem o que fazem. 

Mas, o· coração de Nosso 
Senho.r sangra da ingratidão 
dos homens. Ele que tanto 
amou e ama os homens, vê-se 
cor.respondido com as mais 
crueis punhaladas. E E1e 
quer, Ele exige reparação. E 
essa reparação Ele mesmo nos 
revelou como deve ser feita. 
~ no silêncio do /claustro, 

em Paray le Monlal, que Nos· 
so Senhor aparece em 1673 a 
Santa Margarida Maria Ala. 
coque no dia da Festa do após
tolo que mais amava: S. João 
Evangelista. 

E êle pede a essa Virgem,· 
que durante toda a sua vida 
se lhe dedicara inteiramente, 
que seja a apóstola de seu co
ração. E dá-lhe a Flora San
ta, pede-lhe que se festeje o 
seu coração na 1.ª sexta-feira 
depois da Festa do Corpo · de 
Deus, suplica comunhões re
paradoras na 1.ª sexta-feira do 
mês, enfim lhe revela toda a 
devoçãq ao Sagrado . Coração:. . 

~. Nosso Senhor que ensina 

7 
} 

~ençois . 

Fronhas 

Colchas 

Boa~) ·RQupa 
d-'ê Cama. •• 

significa. 

Satisfação p-ermanente! 

Para uma clientela que sabe exigir, estes 
artigos representam sempre, em nossª <:asa, 
:uma autentica especialidade l · 

Lençois e fronhas sãQ foitas dos melhores " 
linhos e cretones que os teares produzem 
para este fim. . . Em sua confecção preside 
o mais absoluto capricho. . . E tanto os 
simples trabalhos "á jonr" como os borda. 
dos do mais fino lavor são inteiramente 
executados a mão. Visite V. Excia. a nossa 
seção de Roupa de Cama e Mesa na 1.ª so
breloja. Observando-os atentamente, verá 
9ue estes nossos renomados artigos 

"são sempre os mais baratos 
em relação á _qua]1-$,de l » 

Casa Anglo- Brasileira 
Sucessora de MAPPIN STORES 

aos homens o meio, que virá r 
conter a sua :ustiça em cas
tigar as afrontas que a todo 
instante recebe cl.os homens. :t 1 
o juiz que de~,.,catado e inju
riado pelo re.:, vai amorosa
mente ensinar-llle o que deve 

razer l)ara conseguir a sua ab- ~~:=========================~ solvição. 
E, no entanto, muitas vezes, 

o próprio reu despreza o meio. 
certo de sua. salvação. 

A devoção ao Sagrado Co
ração d-ev'e -ser unia d-evoção 
sólida daqueles que verdadei
rame·nte amam a '· Nosso 
Senhor. til a devoção qúe dá, 

Dr. Durval Prado 
Oculista 

R. Senador P. Egídio, 15 
.Saías 613/U • 14 às 17 hs .• 

Telefone 2-7313 

um pouco ae alegria ao Cora- ~ 
ção de Nosso Senhor, porque I A "Biblioteca Infantil 
é o sinal da gratidão dos ho- Anchieta", 
mens pelo grande amor de recomendada pelos Srs. Ar-
Deus para conosco. J!':, por ou- cehlspo,s e Bispos elo 1!3w.a-
tro lado, mais um meio . de ii:e sll, jâ tem e<lli!'ldos 'l-2 li-
apagar llQ Coração de J-esus vros de.diicados às Cl'i-anças 
os ultrajes ,que. nossos pecados do Brasil, - livros de aven. 
têm ai gravado. turas movimentadas, l¾lcoi-

Sejamgs devotos do Coração madas de tudo quanto possa 
de Jesus e procuremos apla- macular o coração dos rios. 
car a sua justiça, para que não sos Filhos. 
aconteça conosco, o que acon-, EDITORA ANCHIETA 
teceu com os judeus, amaldi- LIMITADA 
çoados à força de despreza. Rua Xavier de Tol_edo, 216 
rem o amor de Deus. ---------,,-------

ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo 
Praça da Sé, 23 - 2.0 andar 

Sala 215 

1·ndi·cador Profissional DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomeu 

Cirurgião-Dentista - Radiologiste 
Pela Escola de Farmácia. e Odon •.. 
tologia de São Pau:lo - Clinica, 
Dentâria em geral - Raios :X: -
Diatermia - Infra-vermelho ..;.. 
Coagulação - Trans-iluminação 
- :Vitalidade pulpar, et<:. -
Trabalhos por cartão, hora ou 
orçamentos. - R. Martim Fran~ 
cisco, 97 - Tel. 5-5476 - s. Paulo, 

Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

Rua Quintino Boc.aiuva., 176 - 3.0 

sala, 323 - Tel. ·2-1a1s 

Joviano Telles 
-e-

J. N. Cesar · Lessa 
Advogados 

targo da Misericórdia, n.0 23 
Sa.la 904 

Luiz Gonzaga J>arahyba 
Cainp~ 
Ad:vogado 

(Pale.eete.Santa EelenaJ - Praça 
e:!!. Sé, 2~7 - 1.0 ~d~ -·&!2. !.OS' 

Tê!: 2-495!. 

Dr. Francisco P. Reimão 
!H-ellmeister 

Rua. São Bento, 224 - 1.0 andar 
aa.: 3 •;-~ -~ - S. PAULO 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

Rua. :Benjamin Co1U1tant, ~3 -
i.0 andar - Sala 38 - Tel. 2-1:98& 

MÉDICOS 
Dr. Vicente de Paulo 

Melillo 
Prof. de Higiene c'Jo Colégio 

Universitário 
Diretor do Sanatório "Vila 

Mascote" 
Colll:l.: R. Marconi, 34 - 6.0 and. 
Apart.0 63 - Tel. 4-8501. 
Res.: Av. Agua Branca, 95 -

Tel. 5-5829 

Drº Ca..-rnargo Andrade 
Do-0 ~7.., cfo Seru:e..~ - l""-"W$_ 

º~~ 
Dá. Beneficência. Portuguesa e dà 
Matemidade de São Paulo -
Cons.: R. Senador Feijó, 205. 
Tel. 2-21,U. - Das 14 à!! 18 hs. 
Res.: R. Rafael de Barros, 46-1 

T~7-~ 

Dr. Hugo Dias de 
Andrade 

Clinica geral e moléstias de 
senhoras 

Cons.: R. Libero Badaró, 137 -
4.0 

. andar - Telefone, 2-2270. 
Res.: Rua Tomé de Souza, 55 

Tel. 5-0565 

Dr. Gil Celidônio 
Partos - Moléstias de Senhoras 

Oper.al}6e8 
Residência: - R. Albuquerque 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
M"ÊDICO RADIOLOGISTA 

Rádio - Diagnóstico - Exames 
:Radiológicos a domicílio 

corui.: Rua Marconi, 94 (Edifício 
Pa$teur) - 2.0 and. - Tel. 4-0655. 
Res.: R. Tupí, 593 Tel. 5-4941 

S. PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Llns, 902 - Tel. 5-4156 .,... Con- -------------

HOMEOPATIA 

Di,-. Reze:nde FiU1ó 
Cons.: Rua Senador Feijó, 205, 
7.0 andar - Tel. 2-8839. - Das 
15 às 18 hora&. - Res.: Avenida 
Dr. Arnaildo, 2.117 - TeL 5-2925 

ENGENHEIROS 

sultório: - Rua Marconi, 3.4 - Dr. José E. de Paula Assis Amador Cintra do Prado 
6.0 andar - Tel. 4-8501. ' Adjunto da Santa Casa - Ope-

Dr. Barbosa de Barros 
Cirurgia - Moffstias de senhorM 
Cons.: Rua Senador Feijó, 285 
2.0 · andar - P.rédio Itaquerê -
Te!. 2-274!. - Res.: '!'el. 7-1268. 
~tes-: das . :!:O ~ !1 e, d2.S 

rações e tratamento das molés
tias de 0m>ido, nariz e garganta. 
Cons.: Rua 7· de Abril, 325 
1.0 andar - Apto. 1· ~ (das 14 
às 17 horas) - Tel. 4-7551 

Res.: Te!. 8-U32. 

!l às !7 hores. - Sá.ba.dcs, d3.:s UR E PEO!'AG.m O 
· 10 às . 11 horas. 

Dr.· Celestino Bourroul. 
-Rea.: Largo São Paulo, 8 _.,... 
Tel. 2--2622 - Cons.: Rua 7. .de 
Abd1. 235 - Daa a às- 5-:~ 

.• LEGIONARIO " 
1i: DEV'ER DE TODOS 

OS ~A'.l'óLICOS, 

Engenheiro Arquitéto 

Arquitetura religio.sa, colégios, 
residências coletivas - R. Libero 

Badaró, 461 - s. Paulo 

CONSTRUTORES 

Affonso Butti 
Perito Construtor 

Estudos - Projétos Orçamentos 
Construções. 

AL Glete, 359 - TeL 5-6719 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso d~ doutorado da Fa
culdade de Farmácia e Odonto
logia de São Paulo. - Cirurgião 
Dentista. diplomado em 1914. _,;. 
:EX-dentista do Liceu coração de" 
Jesus. - Especialk!ades: Pivots, 
Corôas, Pontes, Dentaduras ana
tômicas e sem abobada pa.iatina. 
Consultas das 8 às 12 e das H 
às 19 ho!'as. - Com;.: R. Direita, 
n . .O 6-! - 2Y 2!!da!':- ~ 7-'Z'-~~ 
Re~~:··_A:!. Beráo de F'..:t2.Ci02.~ .. ~ 

S. PAD!.O 

TODO CATõLICO 

deve ll'lr o 

l" !. E G I O N_ Ã R 1 .Q "\ 



'.NOVO CóDIOO D-E 
FR.OCE.SSQ PENAL 

ô S!!. Presidente da, :República 
~ dia 3 de Olltubro mn im
portante deCl'eto-lei promulgando 
Q novo Código de P-rocesso Penal 
da :República. · 
~ impoi-ta.nt.e imtituto ju
~ compõe-se de 811 artlgos 
~ rerá. pCÍsto em v.lgor em 1.0 de 
Janeiro de 1942, junta.mente com · 
~ Códig-0 Penal, há pouco tem
po promulgado. Acompanha. o 
novo Código de Processo Penal, 
uma exposição de motiV06 feita 
BCI sr. ?.residente da República, 
pero s:r. Francisco campos, mi
!tlstro da Jtlf!t__iça.. Nessa. exposi
~ão, fala-se da necessidade de se 
a,pa...-ell>..a!' a. Justiça que vai pôr 
em prática a, nova legislação pe· 

PRATA E PLAT,NA 
de tôda espéçie, ao preço 
mai3 alto da p<'aça, com
pra-se. Consultem nossos 
J)J'eçós. flua t6 de Novem
bro, t93,·, 2.º andar, sala 

.. 23, - São Paulo 

.MA_NOBRA,...S DA 1."' E 2." 
REGlõES MILITARES 

.!::a1 Desde há alguns dil!S realizam-
. :Foi mantido o L,.quérito poli- 88 as manobras de treinamento 

illa! pàr-<1o atender à-s necessidades das guarnições federais das 1.ª e 
à,os distritos e comarcas mais 2." Regiões Militares, sediadas 
~fastadas. Consoante o que ficou respectivamente na Capital Fe
tlstê=inado na lei de 1940, o deral e em São Paulo. 
U(;go código de processo consagra Nas manobras da 1."' Região 
in:.S.=as modificações no siste- Militar que estão se realizando em 
\i!::s de provas. Atribue ao juiz Gericinó, onde acampou a tropa, 
-:s iniciativas de fazer produzir desenvo'.!vem-se os mais difíceis 
~0va.s complementares ou· suple- exerciciD.s de preparação militar. 
ti7as, t,a,nm no concurso da i11.B- Desde a mrmhã do dht 6, ele
ti:uç§.0 cr.lmina.!, como no final, mentos das tropas estão naquele 
:,>;:,2te., da proferir a sentença. local onde logo após a su~ che-

rf.-a re.!f~=~~ 
7 = ; . i 7 :; 7 . -zE? d .. ·. 2. % 

9 Notícias 
do· B·r a:·sTl 

1 UN!VEESIDADE - Reali~ 
zou-se dia 6 na Capital da 

República, uma reunião presidida 
por S. Excla. Revma., o Sr. Car
deal Sebastião Leme, para tratru: 
do acabamento do prédio em que 
funciona a Universidade Católica 
do Brasil, com séde naquela. cida
de. 

2 AULA - Foi reaberta dia 6 
de Outubro a Faculdade de 

Direito da Univer.aid.a.de de São 
Paulo, que havi..a .sido fechada 
dia 29 de Setembro, por det,enni
nação da Cobgregl!,Ção daquele 
estabelecúnentó de ensino. · . . ' 

7 mssíiO - A Missão E«>nô-
mica. canadense, atuálmente 

no Brasil, vtsita ó Estado de São 
Paulo. · 

8 CffiCOENTE.Tlt~..E!O - Tran-
correndo .dia 9 o cincoente!lá

rio do nascimento do saudoso es
critor e.a.tólico Jackson de Ftguei
redo, o ''Centro D. Vital:" de 
São Paulo, fez celebrar por sua 
intenção às '1,30 horas, Missa 
na Catedral Provisória. 

9 MINISTRO - Chegou dia 11) 
na capital Fede~,& Sr. Luiz 

Lopes Mesa, Ministro ffas Rela
ções Exteriores da República co
lombiana. 

•:.·, :• . EEii 11 1 . • 

·.l'J o t í cJ a ~. 
do Mundoi-. . / 

Sif~is 
··t~ 

F~ritkis ~ ~ 1 . «ÉUXIR .DE . 
NOGUEIRA 11, 

Mm..sa~. 

8 GENERAiS - Outros do!S 
generais turcos Joram con~ 

vida~s pelo governei alemão pai:a, 
visitàrent' a frente orlente.1. . São 
ê~ oo srs.: Sall F!!-ud e· :J!:rklit' •. 

1mpo_riantes modific~ões serão gadll,, começaram os trabalhos de 
t~a1=uas no que respeita à pri- 1 preparação do terreno, acampa- 3 VIAJEM _ o sr. Ministro 
1.;2.0 êl'.U flagrante e a liberdade mento e 0 rga111zação das posições 

· · • o " l 'bli da Aeronáutica, Salgado Fi-
il:t'OVJSOl'i&. c amor pu co de ataque e de defesa. O tema lho, visita presentemente · os Es-

(ABRLLDS 
BRANGOS J PREFEITO - Morreu na 

frente oriental D. Luiz Alco
chor, filho do prefeito de Madrid 
e membro do Esquadrão Azul 
Espanhol qa.e luta. pelo nazismo 
n·a frente de batalha. 

9 ONZE - O a.lm!ra;n~do bd• 
tânico comunicou o a.fWlda

meÍ:itó ou danifl:Mçáo de ff uni
dades italia,nas no Méditerranéo, 

deixa de ser condição essencial das manobras foi organizado sob. ta.doo do sul do Brasil. 
para. a prisão em flagrante. Bas- a direção do general Francisco GN~R~ A . 

1 O C.QMs-AO ~ Durante, os 
exerclcios da. ma;rinba ar-ta para. tanto, que logo após o José da Silva Junior, comandan

delioo, o criminoso seja persegui- te da 1:a ~gião Militar. A dire
do peilas autoridades, pelos inte- ção de arbitragem está sob o con
cessados ou pela vítima. trole do coronel Angelo Mendes 

ll: considerado ta.mbem estado de . Morais, estando a figuração 
de flagrancia, o fato de alguem inimiga sob o comando do coro-
1!,pós o delito ser encontrado com nel Adriano Maza e o destaca
mµias. ou obáet06 que façam acre- mento de defesa sob o co1nando 
ditar seu detentor, autor da in- do coronel Alexandre Zacaria.'l de 
!'!'ação. Assunção. A ca,valaria da figu-

Os ca5<lS em que nã-0 se permi~ ração inimiga está sob o comando 
tem. a, apresentação da fiam;:,a, são do tenente-coronel Alberto Dias 
~numerados taxativamente. . d06 Santos. 

O-decreto-lei 167 que organiza o A situação criada par!), essas 
manobras foi a de uma ameaça 

' â Ca,pital da República, ao sul 
·.: da Ser-r,s, de Madureira, cabendo 

ao destacamento sob o comando 
do coronel Alexandre zacarias 
Assunção a missã-0 de repelir essa 
ameaça. 

Dia 9, em prosseguimento aos 
trabalhos, o destacamento levou 

,

1 

a efeito um grande "ataque" que 
que inutillsou os esforços do "ini

. migo". Essa jornada foi assis
tida pelo general Gaspar Dtitra, 

,, ministro da Guerra e outras al
tas patentes do Éxército, 

SCIENTlFICA.MEN'l'E 

AS S11ÀS FERIDAS 
AS MANOBRAS DA 

2/ REGIÃO. 

9-'P~moda seccativa São Sebastião Realizaram-se 11.'dS. proxlmida
~ombate scientilicam<>nle toda & dcs da capital paulistana, na Es
qualquer affeccào cutanea como. trada Rio-São Paulo. 
11ejam: Feridas enl geral. Ulceras. o motivo principal do tema é 
1.Chérgas antigas. Eczemas. Erysipela. 
f'rieircs. Rachas nos pés e nos seios. a defesa da, cidade de São Paulo, 
,Espinhas. Hemorroides. Que1madu- ameaçada pelo avanço do "par
Tas. Erupções. Picadas de mosqut1os tido verde" representado pela 8.ª 
i • ÍllS€c<:!os ven,:nosos. Divisão, que procura infiltrar-se li. "j)~ entre oo defensores, "partido ver-

1 - _ melho", composto de tr-0pas da 
· SAO SEBASTIAO 2." D. r., sob o comando pessoal 

5~CCAtlVA - ANTI PABAS!TARIA elo general l'vlauricio cardoso. 
sô PODE FAZER BEM Tomam parte do conjunto das 

t':l!mm
···- - operações, o 6.0 R. I., 5.0 B. e., 

. 2.º R. e. D., 4.0 R.A.M. e 2.º 
9 

• • J A.G. 
1 A aviação e: ·scmpcnhou impor

. · _ · _ ·" ' · · , lante papel nas manobras que se 

w.:~+.~-::~.:.::~:.;:+::.::.::.::+::+::+::+::+::.;:+::+::+::.::+::o-::+::+::+::+::+::+::+::+;:+::+::.::+;:+:~:.::+::+::+:~, ~·· . w 
:§ QS MELHORES PREÇOS ;3 
~ E A. MELHOR QUALIDADE ~ 
~ . . - ... 
~ ~11 
~ Presunto e Frios .. Vinhos Ji'inoo, W 
~ :+: 
~ Frutas, Bjscoutos e Bombons ;<>; S. Goo.eros Ali:menticlo.s :!: 
1 . ~ 
~ ,EMPORIO MONTENEGRO ~ 
~ ~ 
~ ~ 1'ag11sm, 1.1'$39 (Esq, R. Luiz Ccethô) - i:'GM 1-0ôSb :.i : ,MERCEARIA AVENIDA .~ 

~ 
1 

~ ~ JmgadeiN> Luiz Antc>rúo, 2.()98 - (Em ~ 1 
;; .,_ .la~ Jmaeulada Conceição) - Fone 1-64Sa 

1 únicos dJstrnif>uidores da 
~ 
~ '~ '~ 
~ 
~ 

QlliOAOOS [ABEllOS. · 
4 RECEITA - Segundo decla- 2 ESTADO MAIOR Foi ~e~;!na,_ os t~e~~ "Brown,, 

aprisiona.do todo o C$tado. e :Co.rrlentes eç,lidJ.ram, tendo 
maiGr do 9.0 exército russo. o segundÓ afURdado. 

rações do Sr. Secretário da 
Fazenda, a Receita do Est~o dé 
São Paulo, no exercício de 1942, 
será de 1.147.804:434$500. CASPA PREHATURACALVICIE 3 RESISTtNCIA - t-ra Abissi- 11 s~~TÀ - o p~rl~meli· 

5 !~~~I~~i~P~ser:P::~ ftlJ.~~ií·~.lJfl t,,n ';!· P~":'0:2:,.re,is- ,_ ',,=-:~;:::..::;j 
Niterói for.ain avisaclas de que Ili.( ""'!'- ~Jj~if- . 
o . . . .· ?Aw;~k:"u~o;:~~R~ ..... ~~R; Jurnal i itf aolil, . e sçnta Bc ba1tüti11P1 

li r o Compr~ pagando os melhores pre~ Pulula no meio das crian-· feito ao Cle.ro pélo Diretor do 
ças ingênuas e dos jovens in- Depar-tamenló Nacional da 

Rua Álvares Pentea- • . D· e I M O n a e O· caatos ª estúpioda literatura .Criança; ·pr~f; Olinto ·de Oli-
do, 208 - 3. o andar . . . · , , 11 

màl rotulada como infantil e veira:, 
===================:::::::;:==::::::=== que não passa de uma escola "Vimos· -pedir ao Revmo. Cle-

- de banditwmo, onde o herois- ro e especia:lmente ~os Snrs. 

E X T e'_.. R I o R j ~~°ueé ::tl!:t, ~i~ t!!~: ~!!!:~Í: d: .B!!:l ~;;:~:; 
.R dia de um criminoso; pela de- ativa em todas as O:bl:as .4-esti-

o sr. ~te~~:=~~uno disJ 
curso, anunciou uma grande ofen-1 

A· TROCA DE PRISIO-
... NEIROS , -

siva na frente oriental. Esse ~ta-1 A Inglaterra e a Alemanha ue
que tem que ser .bem sucedido, goc!aran1 uma trégua durante ·a 
pois nêle está empenhada a pa,- qual' seriam trocados· prisioneiros 
lavra do "fuehrer" que garantiu dé guerra · fe1ictqs · que n~~ lll!lis 
que essa nova ofensiva contribui- pudessem servir na ~uta. Mas, 
ria poderosamente lJll..ra o aniqu!. eviden~mente a Ins,lJÍ.terra tem 
lament · completo do exército l)Or certo um núméri:> inenor 
russo. de prisioneiros nessas condições, 

Dado o tom ger~l do_ discurso I pois a ~uerra se processa sempre 
do "fuehrer", bem ma!S preca- fora de seu território. 
vido que das outras vezes e sem I Dai· o fato de a troca ter sido 
atitudes bombásticas relativas à numericamente desfavorável . à 
,;Blitzkrieg'', chegando mesmo a Alemanha, pois elli!ua~to a Ale~ 
confessar que foi com surpreza ma11ha repatriaria 1.200 ingleses, 
qu~ o exército alemão percebeu a. Inglatena só ir! a· man
camo a Rússia estava bem ar- dar à Alemanha 150. A última 
macia, êsse ataque é um ponto de hora começ.ou a Alemanha a fa. 
honra. para a Alemanha. Ou êle zer novas exigência.s, pedindo para 
sera bem sucedido ou a Alema- serem incluidos na troca ç1.s mu
nha sofrerá a primeii-a derrota lheres e os homens inválidos, no 
séria desta guerra. que naturalmente os ingleses não 

Nêle, foi lançado todo o pode- concordaram. 

vassidãci <de um infiel. . nadás ão àmpar-0 áái"infância. 
Felizmente a Pastoral Coleti- dá ··matemld'iide e da--·~s-

va. d-0 Episcopado Paulista, de cência ,, · · 1 

27 de n<iv~mbro do ano findo, ' • · " • • 
não· toi um b±a.dó perdido- ri~ Res.ponderuio {!,O aJ2,êlo dos 
ime11sidão dos ai:es; sufocado dois ·poder-es, Perilambuco- pro
pefaS àreiaa murlas do deserto; ino-~eu uma vttor-iosa campa.
Mas ecoou pelo Ba:asil ill)j:lnso, nhll: C!?U-t~ 0~ _~µs j<?r~!),111 'e 
d~perta.ndo entusiasmos ins- renat~8 pe.rn~9ID~.s, P,l'~pin_do 
· · · · ' essa oor-ru~a lii.erat1m1, cha.plrand-0 campanhas em prol da 1 ·· · ·, .. · , ,. - ··, -. 

Religião e da Pátria.. 1 ml!.cµi, mfajitil. . 
"Condenamos a pseudg-lite- T~~p~m o C~r.á ro,mou u.tl 

ratura infantil, com que se de-. medi~ pol-bitiv;i.. 
seja aliciar a freguezia de pes Em Belo · Horizont.e, ~s de 
qu~ninos leitores: :t>l'ada mais 500 S~üoonis ·<i~~ p~clpàr.{tm 
prejudicial pari um c~rebr~ da ~ei:n#<L d~-~~ ª?~~~~
em flor para uma . concí.ência taram ao Sécret4,ri,o da 'll)duca• 
em botão, do que a descrição çã,o um pedi<fo"se~IhinJ.~, p;j,. 
e i!Ústraçãé> ,a.é cênai:i brút(l.ls ta saneamento da ~~ br~
de crimes, que chegam a alu- sileh'à. · E o apêl<> !,Ulgusti,0130 
cinar as crianças". ,das famílias . Piuti~s <deve 

Assim expressou-se o Episco. quanto antes ser .dirigido li'a,,i. 
parlo Paulista. toxidade competente; 'afim :de 

E a "União", do Rio, nà. edi- fazer ~om qae nií.Q fique sém 
ção do dia 6 de julho do cor- frutos o brado de alarma do 
rcnt~ ano, p~blicou o apeÍo seu· ~erando Épiséopâdo. 

rio alemão. As alas procura.m Foi ~ntão rompido o acôrdo 
atingir os objetivos que estão I tendo a Inglaterra desembarca
sendo visados há muito tempo, do os feridos alemães que já se 
tendo sido aniquilados na Ucra- achavam em n.avios-bospitl/,is no 
nia, os exércitos ru.ssos que aipd.a porto de New Ha,yen, pr-0ntos para 
resisti,am, tendo capturado Po- partirem para a Alei.n,anha. 
talva. Mas, em Leningrà.do, as Anuncia-se, no éntanto, que as l 
cousas nf:io vií,o tão bem para o negociações continuarão sob .a 
exército alemão. A resistência base de trocas de grupos de cem 
russ1, ~ setor ê v~rosa, e prisio~il'.()S. 
chegou a. toma.r a ofensiva, como · 
.~.in os proprios alemães. AS AGITA,ç6ES 

o ~ dês.se novo ataque ale-
moo se procei;si;., no enb2JÍto: pelo ContJnm, ~ t.odcs O!! tem= 
centro, na, · região de &no:temk. liJrios OOllÍlados a. revQlta. contra.. 
Neasa região i•-se dois· mi- o dommio- alemão. ~
!hõés de ,âlem~ 'que 1~m às te na. $é,rv1t1, e ~ Checos!ovâ~ 
ilnhas r~ .J;Wece q~ com qnia, onde u ~ades ~. 
&lclto. se v.imm • ·~ oom ~-

A "t:dlftwaffe ?' tambem inten- ras revoltàs ~- Vãnall 
s1fica oa seus a.taques à . Rússia persoll!l,lldades · po1WC6.8 dêsses · 
1l28aJldo princlpájmente l!enfu- pa.ises, foram exeeutadils pel~, 
~ e o sistema, ferroviá,rio alemãM, tncimlve algQn.s qne per.;: 
rnsso. tidpa.118Jn do· sa~ ~ 

Seeçào especializada em artigos .Pllrn ~ivas 
Linhas - Cambraia ~apt~ ~ · Qr~ú,>;nes 

' Cobertores . ~ Lençoes - Fronh..as -- Sedas 
· · Fil6.,s - Grinaldas _,_ Colchas _;;.;. etc. · 

Na sua grande s~ de 
. RENDAS 

pam roquete, alva e pam tsaÍltas . de altar 
tem as mais lindaf!, f.eitas a mão e a máquina 

MJf'NT'Ellltil ~ MN DEIR4NT !!" 
~.~oo ~001~~ Nas ~ f!tentes. de ~ ·~,q~-da, ~~ 

~--~~~~·~.~ . 

_;.::..;;,--
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Deney Sales 
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A semana que entra parece· declsilva para a situação 
eur~péia, 

Hitler afirmou a vitória sôbre a Rússia para antes do 
itwerno, e em breve se saberá até que ponto os fatos c:ónfir
;narão a sua pi-evisão. 

A Eucaristia e os povos guaranis 
O enorme podêrlo . militar atirado eor,tra Moscou parace 

~;;i:Í-il~ li e.m;-aijilf' li res.i11têncfa doe ex:ércrtos "ü!l"ºª' para Proximamente vi.i reailZW' o 
.i qwai Y õíí.i>:íiío Ui:i:s aiiados, tem iilt:i.:, ,'etativamente m,iito liistado de Síio Paulo caLóUco o 
pequeno. IV Cong1·esso Eucarístico Na.cio-

Entretanto, esse auxrllo ainda poderá chegar a tempo nal, ;fato que se registará em ca
para permitir a resistência, não sõ pelo mater.lal de guerra racteres d;, ouro na história reli
enviado, mas principalmente de forma- indireta - por maiores . glosa do Brasil. Em virtude des
ataques aéreC)S contra os . centros vitais da Alemanha, pelo te grande acontecimento vale a 
hlc.rem~nto d-o espirita ele resistência nos pafses ocupados, pena. considerar como os guaranis, 
c-u o que seria ideal, por tentativas de desembarque nas zonas os primeiros habitantes de parte 
deaf)t'otegidas pela remessa de quasi todos os efetivos para a do Brasil, Argentina, Paraguai, 
fr.ente oci-dental. Uruguai, etc., se portavam, após 

j Os prõprios observadores aliados e russos reconhecem 
como muito grave a situação, isto é, reconhecem os sucessos 
~ as tropas invasoras estão obtendo •• 

a. sua civilize.ção, sob_ a direção 
dos missionários jesuitas, pera.u
to .s. Santa Eucaristia. 

-----~=-=-·,,,_. 
gn\da& be1aii capelinhas, as qu!>ís 
atraln.m Of1 índios mais por curio-

sidade ~ que por devo?ão· im A AS 'l'OAI.HAS, AS nos•ri.\S E I o.~ lugares. Era a. p1,ece mais em 
celebraçao da Santa Missa - O VINHO voga, e ainda. hoje em dia. na vas-
pressionava aqueles assistentes ' ta campa.nha. do Rio da Prata se 
que se não deixavam reduzir à Uma das primeiras preocupa- vêm pequeninos recitarem '11tà 
força, mas sim pela palavra un-1 ções dos missionários na América. plegária. 
gida do sacerdote. eta a da provisão de toa.lhas, par- Como os índios vivessem em 

o indomavel guarani não ca- tículas e vinho, já que os navios comunidade, todos os dias a.Mlà• 
recia de religião natural. Acre- eram raros naqueles tempos, e tiam coriJ. fetvor à Santa Míssil. 
ditava no esplrito do Bem (Tupã) com isso 'O conta.etc com os euro-
é odiava o do Mal c(Atlha"ngá). peus tornava-se escasso. Caciques e povo, com as 811ª8 : in• 

· dumentárlas origina.is, tomavam Possulam amuletos (payé~) e se Montoya: descreve ess,as dlfl-
davam à adotação dos elementos cu!dades da seguinte forma: - parte nêslle ato agmtlavel ª NOSS<l 

· Senhor. 1l: quem sabia _tocat, a1-superiores da natureza. Dai a "Durou-nos mela pipa de vinho 
gum insttumento _musical se apre. facilidade de a.precla.r os atos re- quasl cinco anos, servindo-nos de-

. · sentava, executando lindas ~ ligiosos, os quais têm como cen- le somente para a consagra1,ão 
···o ·a Santa -Eucaristia, como nós na Santa. Missa". Os llétnguíneos, musicais, enquanto. outto~ e:iitoa-Se Moscou cai-r, praticamente a Rússia estará completa- w. vam ca:riticcis religiosos. ümá 

AS PRIMEIRAS MISSAS católicos sabemos. os corporai~ e outros pbjetos ne-
me·nte dominada, pois ela constitue realmente o · centro vital E a Mlss.a como sacrifício sabe cessários para. 0 SantQ Sacrifício soleriidáde que reunia. sempre 

\ÓO país. Sirvo-me para· êste trabalho a.trair pobres e r.icos, sábios e lg- eram feitos, aos poucos, nas no- :u~!~n:
4
:_~ :o:~~ad~ec:: 

Não s6 0 resultado militar da vitória sobre um poderoso dum magnifico· escrito, aparecido nora.ntes, unindo-os todos para vas regiões; mediante o trabalho sa, procissão de tà.rde e festejos 
aaversãrio conseguirão os exêrcitos alemães, derrotando os na Revista Eclesiásticà Argenti- levá-los até Deus Onipotente. A apostólico d.as velhas ítldla:s que 1 · · 1 rt te f ·t I d rebelião dos .. P,ovos guaranis aos gostavam de se dedicar a esta ,popu ares . 
. rwsso_ s. Talvez. seJa mais mpo . an o e e1 o mora , esper- ""', trn"Ando como autor O _P. ce- . . Q"nndo passava . ·o SSmo Sá· ·- - poucos.foi desaparecendo, em vis- obra. tão bela. - · ···· 
tando novo e maior entusiasmo na própria Alemanha, e aba- sa.r Pedro zoni. ta da ·presença. dos missionários, Quanto à farinha ,1savel para crarnento pela.s Reduções, os ·mé• 
tendo terrivelmente o espírito de resistência nos países ocu- Após longas peripécias chega- 18- ·tid • i d! a fec,,.; de hó t' ,.~ lhores ornatos, tapetes eram co-

b ad d . t t • t os qua er,am os .. pe,os n os con ,,.~o s ias, a co,_ locados nas resldênc1·as. Nesse' 
pados. ~s a li erd e e mov,men os que erao as ropas ram os missionários nas zonas do · · ta te d T - E "' tornava mais difi ·1 Is 

f como -repreSCn n s e upa. s~ ci' po a d'n os n·r1·nazens· era nrovidos dn 
· alemãs, jã para a guerra na Asla Menor e na A rica, como Rio da Prata. E na.turàlmente d i illza.d e •·m à pro que provinha da Europa se cor - Q '" 

h · d ta qua.n ° os c v or s "' - · • -melhor forma possivel·. ' A noite, para uma maior pressão sobre a Espan a, visan ° O ª que no inicio não contavam com igre- cura do selvagem, já pelo cami- rompia facilmente, devido ãs con-
~ Gibraltar - se não mesmo uma tentativa de desembarque jas e capelas! Para a santa Ilho faziam tascas cruzes e as- dições de '-armazenagem e longo diversões, as má.is var . .adas, 

'na Inglaterra, tudo isso torna verdadeiramente catastrófica Missa. serviam-se de navios ou er- sim se apresentavam, como men- tempo que levava para chegar a'té atraiam grande massa popular. 
par.a os aliados a derrota da Rússia. guiam os a.'ltares nas matas fron- sagelros de Deus,_ nos acampa- aquelas .p'.lagas. Por Isso, "a ne- Grandes fogueiras iluminavam 

E a declaração perentória de Httler fez supor a abso- dosas. E a.s primeiras conquistas mentos indígenas. Os própdos. cessidade no.s obrigou, d!.?; Mon- praças e edifícios. Para realizar 
luta segurança de obter esse desideratum, pois em caso con- entre os selvagens se fizeram caciques demonstravam certa ter-· toya, a semear com possas pró- ·1sto serviam-se de cascas de la
trário ela se· tornaria uma respO'nsabilidade insustentavel para ma.Is com a cruz do que cem a nura para com êsses homens prias mãos o trigo necess~rio para ranjas, as qtiais era.m en.::hldà.11 
os nazistas, capaz: cte provocar a queda Imediata do regime. espa.da. Aos poucos foram er- apostólicos. fazer hóstias." E mais tarde es- de sebo, cera silve5tre, colocalldo-
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plgas douradas de trigo eram co- de sebo, ciera silvestre, co!()('ando 
E ao claro dessas luzes, entre· os 

!bidas, com que se faziam a fa- sons de harpas e flautas, se efe
rinha e as partículas. . E. assim 
llÉl oferecia a Deus a primícia dos tua.vam ahilnada.~ dança.~, com & 

labores sacerdotais agrícolas em to1erãn ela. dos rp.issionários. As· 
terras da América. sim _se homenagea.v.a a-0 corpo d& 

Deus!· Tão solenes foram e·ssàs 

TRADIÇÕES E FESTAS EUCA- festivida.des que lhes valeram as 
As da.mas pa.unstas dão edtli- vea, se consagraram verdadeiras da Silva, Ratita de Assunção e veira. Cesar, Maria. dp carmo AI- RiSTICAS seguintes palavras de Bento XI'V: 

e,a.nte exemplo de fé e pa.triotis- obreiras do bem ~{ católic~. f~- Rute . Baruel. - IZABEL MO- ves, Maria Helena Cesar Neto, "Mais felizes são os povos do 
. mo emprestando sua decid1ãa co- votos.as e de inteugente compre- RJ!:ÍRA LIMA E MOREmA e Maria Jo.sé cesar Neto, Ma.ria Aos poucoo, aqueles lugares so- Paraguai, cuja pledadé na festa. 
laboração para o êxito do g:ran- ensão, marecem, por isso, a.lém SARA Rll3EIRO CAMPOS SA- Rute de sousa. Alves, Marina litá.rios foram habitados por in- e procissão do Corpo de Deus dl• 
® cer-tame de fé. AB casas co- das muitas bênçãos que Nosso LES; a.uxillares: Alzira de Sique!- Furtado do Amaral Sousa, Olga dios civilizados. Mas par.a man- ficllmente haverá quem as apre
mercl&is e as indústrias .serão vi- Senhor lhes reserva, e para. suas ra Mateus, ce<:ille. Muniz de sou- de Paiva Melra, Ofélia Fettelra ter O selvic<>la animado, era .pre- cie bastante, ch,ega.ndo mesmo a 
aitad.aa pelas dist!nte.8 senhoras fa.milill&, 0 a.plâuso, as homena- za, 111.al'la Izabel de Almeida Pra- aei:iéa. F. Simões de Castilho, ciso despertar-Uíe o interesse, a comover-se com intimo e sua.ve 
CIQ8 compõem a comlssão de do- gens e a. gra.tidão de todos os do, l\&rieta. do Amaral, Marina. Sfivla d.a, Rosa. Hartiny, Si!vla s. e.tenção Daf para todas as ações a.feto de consolação." 
nat!ltos. eomumoa,-DOS a Junta art.ólioos de Sii.o Pa.ulo. Hess, Nazaré Alves de Lima, Re- Q. de camargo Viana, Zenaide diárias entrava em função o si-. E agora que São Paulo vai .efe
)Sxecativa: Damos a seguir a. lista des di- gina Nougueira; Maria. do Car- Alves 8alga.do e Maria Luclla. n-o, que, com os seus sons alegres, tuar seu Congresso Eucarfst.ico, 

Hà ma.is de um a.no que o mo- vensos grupos a.té hoje formados, mo de Macedo Soares, Olg,a Ma- Burchard de Revoredo. - MARIA a.nimava. a todos. Uma das ora- não é demais recorrer em espi
vtmento pró IV Congresso Euca- estando outros em formação e ciel de castro, Olga Eckman de TERESA NOGUEIRA DE AZE- ções ma.is usadas e fa.cilmente rito ãs tradições tão ternas .da
ristieo Nacional vem co:ostitumdO cuja relação daremos oportuna- Simões e Urba.ninha. e. Vieira VEDO; auxiliares: Noêmla. Nas- aprendidas pelos índios era o queles que nos antecederam· como 
um exemplo maa:avmi.o&o e edifi.. mente: Palme.. - IDA CHURCH e MA- cimento Gama, Nisia Capote Va- "Bendito e louvAdo seja. o SSmo. habitantes do vasto "hinter-
-cante da. rellgiesidade do e.spiri- AMANDA PAR ANA G U A RY MONK; auxiliares: Senhora lente, corina Fernandes Dulley, Sacramento", canta.do por todos land" a.mcrica.no! 
w de fé e da. f~ção euea.risti- BRANDA.O 'e VERA PARANA- C. F. Wilklns, ·sra. D. H. Hurn, Olga Ferraz Pereira. Pinto, Anita .,_ 
da do.s católl.cos de São Paulo. GUA DE SOUZA DANTAS; au- Sra. F. Andrews, Sra . .O. F. Ha.r- Passos, Brasilia CassineU Sa.m- A I dA • b ' 

Logo ao se fazer ouvir O pri- xlliares: Alice de Barros Montei- grell,ves, Sra. Ha.rrk Boules, Sra. pá.io, Elisa. Arruda Botelho, Ester s en c:nc,as a sorventes 
me.iro toque de reunir, partido ro, Amelia Bueno Vidlga.l, Ana Jeiome Wood, Sra.. J. J. Esteve, Rodrigues, Fanny Sampálo Dó- r 
do coração ardente do desVelado Ma.ria Mendes Ferreira, Antonie- Sra. P'l1ar Fa.ns, Sra. Oliver Ma.n- ria, HerIIU\.Iltina Macha.do de l 
Pastor desta. Arquidiocese, 0 sr. t.a Rocha Azevedo, Bebé de Sou- nlngton e Sra. W. Noble. - Campos, Lúcia Dias Pedroso, 
Arcebispo Metropolita.no D. José, za Figueiredo, Dora Levy Glass, LISAH A. DE L. HOMEM DE Marga.rida Vila.lobos, Maria Pie
não houve siquer um só católico Chiquinha Botelho Viegas, Her- MELO e ELISA DE BARROS d.ade, Marina Amaral Campos, 
que se mostrasse indiferente ao :minia Vlla.res Barbosa, Hila.ra ALVES DE LIMA; a.uxllie.res: - Norbertina Arantes; Odila Negrei-

do Estado Francês 
As escolas religiosas livres serão mantidas 

à. ã Galvão, Olga. Borba e Teresa Albertina. Lion Armbrust; Edite ros, Paula de . Campos e Yvette Foi certamente com grande sa-1 te necessá_ rio manter as Esco'"ª apelo, concitando-os oraç o e _ 
M ti:aballlo pró Congresso. Em Cerquinho Assunção. - ANA ES- Porchat de Queiroz Matoso, He- Dulley. - MAURA BRANDT DE tlsfação que os ca.tólicos fran- Livre.<i Religiosas a.o lado das es-
$empo relativa.mente pequeno, Ml,:RIA LEITE DE BARROS e lena Sa.bino de Souza Queiroz, CARVALHO NOGUEIRA; ~uxi- ceses foram Informado.'! em 23 cotas do Estado que ago;ra eram 
muita coisa se organizou e não DULCE DE OLIVEIRA VER- Helolsa Alves de Lima e Mota, lia.res: Cândida. Pinto Prates, Ce- de Novemb_ro do ano passa.do que tambem ca.tóllcas? 

'""~ GUEffiO; auxlila.res: Agueda. Lei- Lourdes· Berlinck de Almeida. Pra- Una Fonseca Rodrigues, Clotilde a palavra Deus seria introduzida Certamente é a. tend_ êncla à pmcas se reah-,.am. 
te Guedes, Ala.ide Macedo Leme, do, Luizinha Botelho de Almeida Caiubi Sales, Helena Botelho novamente no.~ programas das unificação de toda instltUição in-

Nas paróquias desde as ma.ls li Ir H Cecrna. Lacerda de O ve a, e- Prado Marina Rezende do Ama- Vieira Marcondes, Isabel Rodri- escolas. Esta palavra tinha sido dependente, inerente ao regime humildes e Incipientes até as , , lena Lacerda de Oliveira, Maria- ral e Rute Berlinck. _ MARIA I gues I Sodré, Maria Carlota Kiln- abolida dos prog·ramas em 1923 totalitário, e por esta :razão expll-
maia bem aquinhoadas vem se is 1 n 1 na de Ba.rros Br o a, ,,.aque PENTEADO CAMARGO,· a.uxi- gelhófer, Maria Penteado de Ca- por Léon Bérard, atua.lmente em- ca-se a campanha da. imprensa 
desenvolvendo um trabalho que ,. 1 Neto, Sara Lobo Neto, ..., .. ·sula. liares: Henriqueta sampá.lo, Lídia ma.rgo, Marianlnha Vergueiro baixador no Vaticano. Todavia, parisiense controlada dlreta.men-
6 bem uma honra para. oo cató-

Ba.rbooa. de Ba.rrQs, Zulima Ta.- Whitaker de Lima, Marcel.a de Cesar, Mariana Nogueira Fleury a satlsfà._ção dos católicos seria · te pelos alemães, pela escola úni• 
ticos desta ArqUidiocese. O tra- '"" . . pa.jós, Estela de Toledo p_. e -'- ed Antunes Rosa Celini._e ide e.amargo, Zoé Bernardes de de curta duração, porque o sub- ca, e pela corporação da. juven-l>alho dos pobres operários e até =V o , . 
dos indigentes vem constituindo Belinha de Aguia.r Pisa. - ARA· Zuleica de e. Prado Oliveira. _ Oliveira., Helen.a Procópio e Re- se;retário de· Estado · de Instrução tude única. Pois que ,as organi• 

cí GORDINHO QUEmOZ DE MARIA AUGUSTA SOARES DE gina Pinto Alves Sales Pinto. -1 Pública, M. Chévalier, foi subs- zações católicas são as únicas 
ama grande esperança para ª MORAIS; awdliares: Alice Gor- CAMARGO e ADELINA DE BAR- ODILA ARENS DE ROVIRAL- tituido por M. Carcopino, cujo existentes a.o lado dos orgariismos 
fell<:ic!Ade do Congresso. diBho Déria., Bebé Speers Cintra. TA e EMILIA SEMINARIO; - primeiro ato ministerial seria a oficiais, essa campanha tem pois 

Não há muito S. Excia. Revma., Gordinho, Leonidia Cintra. Gor- ROS LOUREffiO; auxiliares: - auxilia.res: Araci Arens Pereira I reforma desta medida que o novo uma tendência. anti-cleric.al pro
e sr. Ai"eeblspo Metropdlitano, 9 <linho, IJla Lopes de Oliveira, Amelia Uchôa Junqueira, Angela de sousa, Lídia Corrêa Ar-ens, sub-secretário designava como nunclada. 
gmnde responsa.vel pelo gmndio- Francisca do Va!e Cintra e Zita Low-elro, Adelia. Geba.ra, · Anita Maria Dias da. Silva, Mima En- clerical demais". Em !lugar da Porque razão os católicas deve• 
IJO acontaoimellt.o, bateu às por- Cintra Gordinho. - CONDESSA Val de O 1 i v e I rª Adams, rlette e Maria. Vitó;ria Prada. - palavra. Deus, êle colocou o se- riam renuncla.r às escolas livre.11? 
tas das famllia.s ma.is elevadas (la MARINA CRESPI e CONDESSA ca.mlla. Soares Card0s0 , Dora. PAULINA DE VERGUEffiO guinte: os valores espirituais, a Porque o govemo de Vichi ill• 

. IQC1eda.de pa.ra 83llcitar de todas MARIANOELA. MATARAZZO; Bayma de Carvalho, Eglantina RUDOE; auxiliares: Anita Du- patria e a. civilização cristã. Aos troduzlu nos programas Elas es
aa damas católleas e sua. eficlen- aQÉllll.J'es: Albertina. Spengler, Afir, Ernestina Pinto Alves, Eve- tra, Elsa de Sousa Rudge, Irma católicos surpreendidos, M. Car- co1as o ensino do ~glellalismo, o 
·êe colaboração. Não será pre- Elil!abete Castrucclo, La.tif Ra.cy, lina. Na.der, Helena Pereira de de Sousa, M.arla Rangel Pestana. coplno explicava. que uma medi- estudo dos dialetos provinciais e_ 
eiso di7.er que o apelo !eito cor- Maria Hels~ Pardo Ramos, Re- Morai.,, Helena Racy, Hend Curi, e Nênê Ramos Gomes. - :MARIA da assim radical e a. reintrodução ma.is êctucação física? ~ re-' 
~u e ~ até toda nata c. da snva. Prado e Teresa Henaine Hana.isse, Isabel Maluf, DO CARMO ASSUNÇÃO; auxi- da palavra Deus nas escolas, re- formas podem incitar os catéll
,:~ de S. Excla. Revma.. Brtmetti. CONPESSA DE Lucia A&Sunção do Amaral, Lu- l!ares: Baby Gonçalves, Chiqulta quereria um grande período de cos a. confiar seus filhos a. ins
as damaa ~ acudiram .SERRA. NE;GRA.; auxiliares: - cinda Pereira Inácio, M.aria Ca.- Garcia da Rosa, Edite Magalhães, transição. Mas, em contradição trutores que até o armistfcio erana 
-pressurasaB ao apelo do Sr. Ar- Amadinba de Almeida, Camilota. rolina. de Almeida Bayma., Maria Elvira de Lara Assunçii.o, Liuza com a definição "Per1odo. de ainda francamente anti-clericala? 
:eebispo e heje toda.s elas dispu- Barbosa de Oliveira, Cintra Mo- calfa.t, Mara. Nobre, Maria Si- Assunção Machado e Maria El- transição", êle a.crescenta.va que, "Somos contrários a. criação era 
:tazn com grande espfrito de fé rato Leme, Belita. Guedes Pen- mão, Olga Mortari Leme Ferrei- vira de A. Novais. - RAQUEL antes de tudo, o direito de crêr Escola única", declarou ·o BisPo 
• primazia n~ traba.lhos .e na. -teaàQ, Elisabete camargo Viana, ra., Sa.!lwa. Ca.lfat, Sofia Harbe, D'OREY; auxiliares: - Carmita. ineluia o direito de não crer. de Ma.rselha Mgr. I;)elai",porque 
~. na ded!ca.ção e no sa- El:l;l.estma ele C&rvalho, Lourdes Sallna. Azem, Violeta Ja.fet, Ivone Marx, Helena CS:ldeira, Irene Logo revistas ca.tóllcas denun- o catolicismo l)l'{}tege a. a.utoiio

:crificio. Meude:I, Maria Aparecida Ver- Jafet e Raquel Cerdoso· Simon- Longo, Lulzita. de carvalho, Lia clara,m estas frases oomo estMldo mia das crianças contra 11.9 ten• 
Bstle gesto nitidamente nobre -gueiro, Mar1a. Asaunção Fleury, sen. - MARIA ANTONIETA Severo, Mal'ia Améll.a. Eça e Ma- em contradição com as a.firma- · dêncl,as do Estado, de monoPQJ> 

;,-.senbans._pau&ta.s aôbre CGaS- _:~ Lourdes Lambert, Marina CUNHA BUENO DO AMARAL; ria Pires de Melo. - ZITA GUE- ÇQes do Ma.rechal Pétain, que a. za.r a Educação." 
.tnmr o mais belo eJr.emR}to de- .Qllltra e Odete VJelm. - DA- a.uxilia.res: Albertina de· Castro DES GALVAO; auxiliar: Georgina edueação eni França obteria. de- ~a. linguagem é clara. o Ca1'o 
-~ do que v.em a ser VINA DE LARA NOUGUEIRA; Pra.do, Ana Luiza de Souza Quei- Guedes GalVão Vicente ele Aze- baiXo de seu regime um.a base deal Gerlier dirigiu, por sua v._ 
il O:liJg:reaao Euceristko, é tam- -awcWaws~ Aniulinàa. Pinto Me- roz, _A. H.elena. do Amaral Alves vedo. - ZILOTA ASSUNÇÃO essencialmente católica. Mas a. uma carta pública ao Pr~ 
&11:m ~ e seguraD~ d?- lão, IreDe do Va.le Teixeira. Lett;e, de Lima, Clotilde Bra.ga de Oli- FAGUNDES; a.uxlliartl3: Melá!- oposição dos católicos cresceu for- da .Associação de Escolas do oe-·· 
ID&fs belo e grandioso êxito da Henriq\reta. Bastos Thompson, veira. Cezar, Ester Castilho de de de Paula Sousa.,· Adelina Lara temente qlia.ndo M. Carooplno partamento ão Rodano, na, qual 
ma&estosa apoteQSe que S. Paulo. Maria José Qua.rtim B.a.rbosa., Síl- Almeida, Eurídice F. Barroso, !3ueno, Elsa de Paula Sousa., Li- começou a. propaganda pela uni- S. Emcia. disse: "Para cona
l!IIPl,l'a .a. Ne.sao sem»r Eu.:ar.is-. \lia Thiofiler, Terem de Toledo Zilda. .de Berros Lindemberg, Ge- lia Plrajá Assunção, Manuche A. fica.ção da juventude. ponder às instruções supremu ... . jLai?a e Zer,tíbia. A. Monteiro SOa:- ralda Macedo, Leo. nor F. de Ca.m- Leme Ferreirà. e Zoraide T. Jnn- Seu argumento era que os ca- de Nossos Pa.pa.s e aos apeQQa 

As ãemas de São P~ulo, n-0 re3. - FELIC:tss:IMA A. DE- pos ~ria Antonieta. do queira de Oliveira. - MARIA tólicos tiXllwn obtião -~ urgenta dos ·lares eat61icos, ..._ 
·liii elai tem de me.is nQbre e LA.RA; a.ux.lliarea: Ema W •. de Amatal Cintra, :Maria Cecília do ME:SQtllTA DA Mcn'A Jll li&V.à.. cle!$txo do regime de Pêtam. OW'O tne •--•dai...., 
.~111r ••• ..,. . .-- ~-----. a. .--..MatJa Qlla1111111 u a- - QDU.à ~ ..._ PfflMW Ytr* ....... _1111 ... t .,._ ,_ .. 1_1111-.• ' 
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O Congresso· Eucarístico da, Diocese de Sprocaba 

Não é preciso ser profeta, para prediZ'?J' 

o êxito invulgar do Congresso Rucarísti'.?o DiG· 

cesano de Sorocaba. O brilho e a pied~de 

de um Congresso decorrem de uma p1·<'parai:ão 

próxima e: outra remota. Ambas, em Sorocab'l, 
de tal maneiht se conjugaram, que o sucei,~o 
d~ grande certame eucarístico se pode prever 

;~óitr uma segurança absoluta. , 

Dirigida pelo espírito criterioso e sere;io 
'de· s·eu piedosissin\o Bh;po_ tt Diocese de S;;iro-

~~~f~1~11A,ª1:~t~g~J!!,9!'.\8~~~illt..;:~--. 
seu __ -Congresso· Eucarístico, o formoso símbolo 
-que se coritemp!a no brazüo de armas desse 
virtuoso Prelado: sob um céu de anil, ilumi
p~do pelo esplendor solar da Eucaristia, can
didas ovelhas, em serena e fraternal uniiio, 
,se nutrem nos campos do Senhor. Com efeito .. 
em um ambiente desanuviado de 'paixões ter
renas, a Sagrada Eucaristia iluminará tod:rn 
as almas que, nesses dias, acudirem à epis
copal cidade de Sorocaba, como ovelhas fieis 
ao chamamento ele seu Pastor. 

Quem nesses dias admirar a tranquilidade 
celestial do quadro se lembrará das penas, 
das fadigas e quJçá das lágrimas que tan:a 

. bonança custou a 'tão feliz Pa,~tor? Manda, 
· entretanto, a justiça, que se ponha em re: 

; levo nestes dias de triunfo do Rei Eucarísti· ' 
· co, ~ figura veneranda de quem a Providên

cia escolheu para ser o instrumento _de tão 
belas realizações. :i;; a essa gratiss!ma tare, 
ta ~ue consagraremos algumas linhas. 

Cóntemplandó de longe a vida que levam 
os nossos Bispos, I ecolh!dos ao silêncio auste· 
;ro e saturado de 1 ueditação de seus palácios 
episcopais (e guru ,tas vezes o aparente es
plendor da palavra '·palácio" não serve senúo 
para encobnr a pobreza de uma habitação 
simple~ e ta'.lvez até desconfortavel!), ora 
absortos t-.i!. gestão dos multiplos inte1·esses 

,, espiritu~ e -temporais do governo diocesano 
ora envolto~ na pompa das cerimônias litúr
gicas oii no ambiente protocolar das solen!
dacles _l)úblicas, nossos Bispos parecem por 
vezes ser pessoas que receberam na viela um 
quinhão de escol, dividindo todo seu tempo 
entre o repouso ààs horas de prece, o brilho 
lisongeiro da; funções do mundo e o aparato 
apetecível ela vida protocolar. E, quem assim 
só se deixa guiar pelas exterioridades as mais 
ilusórias, pensará por certo que é atraente e 
invejavel a vida de um Bispo. 

O juizo do ·senhor é cercameate suave e 
leve o peso que Ele impõe. Isto não obstante, 
de quantos sacrificios é feita a vida de um 
Bispo ! 

Antes de tudo, o que dele exige a Santa 
Igreja é uma perfeita imolação interior: não 
apenas a imolação dos afetos e das tendên-

elas ilegítimas, o que à qualquer católico se 
pede, mas ainda o sacrifício muito frequente 
das mais legitimas consolações. Deve o _Bispo 
renunciar por um ato interior profundo e efi
caz, a tudo que, em qualquer tempo ou de 
qualqunr maneira. possa entrar em colisão 

r 
' 

. í, 

.. , 

P/inio CORREA DE OLIVEIRA 
com os mteresses das almas, às qua1s sem 
reserva se entregou. Só quem conhece a re~li
dade ao mesmo tempo trágica e luminosa que 
estas simples frases encerram, pode compre
~nder o que. é a oblação que um Bispo faz, ue 

sua pessoa, no curnpr.imento do dever. pa& 

to_ralt. ' 

Assim e s,ó · a!lstn~, ,totla_ a s_ua: ~r!loualt. 

dade adqu1rirá as profundas qua.Jidades exlK! 
das de um '. Bis1>0 corno ·condição d-e· êxito .10 

seus traball1os: Urna autoridade qué avassal11, 
sem sua;izar,: uU:_!l, ;11{iniilda4e _q~e: e_xiste sem· 
prejuizo da autoridade,: uma inàulgê_xic:ta, q>.1e 
sabe 'pe1;do~r. sem jamais patuar; uma: firmeza 
que sabe :s~ imPOl'. se~ ÚÍnàis se. exB.C'erbar, 
uma caridade ,que' sabe elevar_ os' homens. sem . - . ' . ,; - . 
jamais se reb::i~J!ar ao niv'fl das paixões .deleB; 
é· no equilíbrio de to.~as essas· harmoniosas 
antites~s-· que está o segredo da profundidade 
de,' úni· episcopado. pr~rú{~,d-amente eúibebido 
do· espírito ·e da selva. dé Jesus Cristo: Não é, 

pois, em vão _ que _a piedade -do Exmo. e 
Revfuo'. Sr. Bispo: -de .Sorocaba inscreveu em 

seu. brazão de arma_s o Í~ma: "Per_ ipsum et 
cum, Ípso et f,D; ipso". Com: efeito é na. pleua 
identificação do Bispo com Nosso Senhor que 
reside - a causa profundà. ela. fecundidade de 
seu apostolado. Deus sape o que de sacrifícios 
eleve lazer um Bispo que assim vê seus en
cargos, no exercício oneroso das funções de 
mando · e na .. mónotonia fastidiosa da vida 
protocolar. Mas Deus dá o centuplo, já neste 
mundo, aos que assim O .servem. E, por isto, 
c[llaudo _ \'ir a~ imensas· falanges de seus fieis 
formarem· em torno do SS. Sacramento; no 
presente · · congresso Euc.arístico, uma ~rga, 
coi;oa ·_c.ie almas. e de corações, o inclito Bispo 
de Sorocaba sentirá por certo, a despeito de 

~;iii ;;,~l'.ov,er.oíàl-•-fium.Riltil~que .e~ta.- . coi;qa,1:é.: 
... '·:,, :"' ~, .,/·,·. -,.;.-· . " . . , ... - '., 

· ;umtCtinagem ·da col.'oa imortal que por r_ecom- ·· 
pen/ia: de tantos tr~I,>alhos, lhe será dada um 
dia,. no céu. 

· Mons. francisco antonio Can~ro 
Vigario Gera/: da Diocese 

e P-residente do 
Congresso 

S. EXCIA. REVMA. DOM JOSÉ CARLOS DE AGUIRRE 
BISPO DE SOROCABA J\ 1 

O LEGIONARIO, valente semaná
rio católico que se edita em São Paulo, 
desposando a causa de Nosso Senhor 
em jogo no próximo Congresso Euca
rístico de Sorocaba, reso1veu dedicar
lhe um número especiat, a sair por oca
sião do Congresso. 

Este gesto tão expressivo sobre
modo nos penhora. Vemos nele umjl 
comparticipação valiosa da imprensa, 
a arquivar em suas páginas um aconte
cimento histórico para a Diocese de So
rocaba, levando-se em vista a vibração 
religiosa que o Congresso deflagrou em 
todas as Paróquias. 

Esta pronta arregimentação de 
forças espirituais não se improvisa. 
Presupõe formação lenta, persistente 
trahalho de esforçados ~acerdot_es. 

As lampàdas, à sobre.vinda do Es-

\ 

poso, só se acendem, quando de ante- . 
mão providas de azeite. 

Esta verdade, é bem que nela se 
atente. 

No entanto, nosso Congresso ser-1 
virá ainda' de estírnulo àqueles que tal
vez não deram pelo silencioso, humilde 

1 trabalho espiritual das almas em suas 
Paróquias. 

E estamos, que Jesus sairá deste 
Congresso melhor conhecido, e por me
lhor conhecido, mais. amado: e por mais 

1 amado, melhor servido. 1 

Em nome de nossos queridos dio-1 
cesanos, agradecemos do fundo dalma 
a valiosa adesão do valente LEGIO
NARIO. 

A todos quanto labutam na reda
ção desse semanário, o afeto de nossas I 
bençãos. , 

Mons. Francisco Antonio ~angro, Cu;·&

da Catedral e Vigário Geral do Bispado de 

Sorocaba, Camareiro Honorário da Santa Sé, 

no exercício desses cargos vem alargando o 

círculo de admiradores gue grangeou nas oa-

róquias em que trabalhou com ardente zelo 
e profunda piedade, servidas por uma inteli

gência brilhante e cultura. profunda, - que 

l lhe dão a força para edificar e arrastar apõo 

ai os que dele se· aproxlrrnu:r" . ~ 

• 



fandiosas 
ucarís'fiC0° 

,;..,· :As 19- liõras,' jli11fü ào Alfar-
1111onume:rito, S; .;Excia. ·Revma. · Iº Sl'.. Di José Cal'.los ele Aguír, 
,re, dd •. Bis:l;lo Diocesano, dará 
~nício aos·;_Ji'abaJlíõp • do · Co11-
Jg1'esso, com à i;a. Sessão Sole
)ne, que ooêdécêtã /i.. ieguinte. 
[ordem:. . :. ·.· 

1.. ~.lfino Pontjfício;' 
. . i """'ê Crec,l.o, caÍltáélêi pela h.s
&istência; .em profissãti ue fé; 'DIA 24 DE·0ÍJiT-t,JB.RO 
• . 3. -.:...:. AbeHui'â .!lõ-' Cl)ng.rêsso;.· Sext-a•feira 
tpefo füspó 'Diofes.áno.; • . , · 

_ Canto; .. ... . Pela :manhã, comunh'6es ~ni; 

D'IA 26 DE êUTUii~~; 
0,:,hllng'o : >, ·· .;>' 

C!IA. 'i ,-, :i;telat6rios,.de 3:!a~·õquias; todàs as Igréjas peló tésüí.bé;, 
" 6 ,...., 1.á · tése: "A :Elucaí'úitta Iecimento · da; paz univerlilaL'.~ ,; 
/Sêl.ú'entélrâ dê Vocíiçõês mc1é: Ãs 18,30 ho.ras, cHEôAJ:!A .,!'sâij 

. f3iâstidas", pélo Revro@:.Pê. Ar• DQ TRElVI ESPECIAL, éõndu;· _ li1NCERJlAÍ.VIfü.~iffi>'.bo ria cie D'13edâ. ! 
· jmanno Gtrerrazzi,· lente do 01, zíndo o Exm.o. e Révmói 'Sf .', • . .. CONG-R:li'JS.SO S.L~;. A :~~1:1mtt ··repres~taçâd 
.~á"i,o de Sm:oçapa; , •. . Arcebispo de · São :Paüfo;' ·'9 · , . J .-, ~~fá- .6~~~r~üãluµente. of~reQi~· 
. . '1. -,:o, Hino das :Vocações, S:i.- Elxmo. e· Revmo. Si,;, At<éebis;, ,AS 7,3P hOras .,... Ni:r :Altar: .áo -púbhéo.. , •. , 
~er;otais, do 1;!,eví:uõ, '.Pe. Izáí'.i po de Cuiabá, demais Bispos é Monumento ~, fyli$sa 'éel~bt~-.-;, . . ·. -' 
'Lorena; . . Sacerdotes. Em seguida, os da ,pqr Sua Ex~iã. ·R~vmã:·,·o, COlVIUNÚ:Íô GÊJJÍ:M,d)ôS 

, J ·. • i . ·' Srs. Bispos, acompanh~dos .dá Sr. D. Franêisco· de Aquino' HOMENS· .. 
8 ,-. 2.a tese: ·"Infü.1.êntiá da massa populª'r, demandarão à Elol'rêla, .dd, Ar,çebispo lvtétro-

puéâfüstiâ nu. Fô!'lfijJ}àO tla. In> Praca l!~tíli ;Baraúna, onde. as- pÓjitano de CuitioÁ .... ::: cüh-1t:f, '§ãbado, ãp'ó~,.-á •Sê§são Sol~ 
~fanei.a", peJo Pl'Of, *:Toi,ge Moi- sistirão às ·i9 horas no· Pavi· MIUb GERÁL DÊ; TODAS ii\S néf õôhre~tWÍI~ i.ié ~ôi!ffss~· 
too .Betii, .l~nte, de. §ocíologia <!Mo d~ Congresso, 'à Sêssã6 ASSOCIÀÇõÉS REJLIGIÓS,(S •. ft9S,Jl.O~e,~s,i~9~e~,~.9 ~~f f~t~ 
,no Ginásio dó ;Elstad.o em So- Solene: , ÀS 8;3.0.horas.·..1 .. é-h. e.gadá do~ no prõ.Pr.i.o rec.in.to <l.o.· <Jon:gr0

"-

Ü:oéaba. . . : t.r. ens especiais êóndüi!íidi>. -ÔS !só;' íF.'P·r .. â~á.'·· .. '.Fr. 'êf'. ·.>:Sâ.f. li\'füà.,.' '~ 
1 9 ·,:...., Hino' do ·êongi:~So· Ei1•1 · tlSE·S-SWO-SOL:.EttS cohgt·essistàs .dii. .Diocese de. SQ; 1t-. is:MrP:or~s ·J'.m~~i).o.~ttLdO.: 

·. fªl;ístico 'Nâcliiil,iÜ. .. 1. -. cr:.: .. .1.-'. cauta·'- pe .... as-·· .. ': .. ·~·:i,, ...• 'b. ··i'n .. o·. :'d·--.A .......... ·.·.·o· ...... "··. ·r· e'.Í..· s·.o· .• ·.··."'.·.·· .. :.·.:u;·.· .. · .. •· . rO'cah!\, d~ Arittididoce2; . ,e_.'tlé l;)I'-1,',.2§ .-:--::-·· .M:IS.SJl Jl)t ~H\t.Uo-' ' """' ...V ... .. o . n " '"' .... .. .... .Otiti·as locaJitláues o -lUStã'dó. 0 A"nieíífü ;' 'cel~Jjr'á'd'' f:1;6 ... !§; 
! 'oú~ 23 DE OUTl.:J&RO sistêncja; . . , cai'hi'tféd· :N-áti3h'ál; <. . . . ÀS 10 hórâ:s l:.. Nó ·A.rtar•MO" !ilmt.·i1:Miiã' ':õ ~lÍ-:'it"'Jjâãtl: 

~uinta,felra. · · 2 - Saudação ao Episcopadô •··.·. · '.· :' · .· · .. \: . miméntó ;..... SOLENE PONTJ'. Dilréfa1 ,J?ifi'ttl/da-; Blipn·\í'iis'ãb 
;;1,+ µelo Exfilo. ~.r. dr .. Geraldo DIA·25 tiE Ót;J:tUl!JRO FICAL '·pel9 Exlllo., e IteVlllO, Cárlos êôMUNl{:)t' GÊlt,Ati 

Pela 11:ianliâ, cómuiihtes em Celso de' Oliveira Braga, m~d. Sãbàí:tô. - Sr. D. JOSÉ .. ·. GASP. AR .. ·.· DE Dó§ .,,. ; '~Ns' '; · , . , · .. 
,toda···s· As . Ig.1'éja~i1A . .Qj:. hit~IlÇãb Juiz Stil)stituto do Distrito dé ... · .. ,' . . • . f" -AFONSEÇA E ;sít,vA:, i.td, !,l<: ' <J:tJtún :i. ~$' .IPª·· 

•· .. Qbrã' da$ :y:~~~s Sacei·- Sorocabl; .Ã,S. 7~3.0 hqráii,., li ii;{:• !,lêJil~P&.''l)íetif~!i~-f(dê"'SJ~, l.,i~~· ..... 
tais, . · · 3 ,.... Relatório' das Paró~ nutnehfo, .. Missa cêleo .aã• Pa)tl/). · · · Y:<'· :, ·s_ • ·r'1 :. · ·.·.•...... .·. ele· J\'~tes;,;.c·om; 

. , . ,.··. .... 'quias.;: . . s. EtciJ. ~étiila. ~,Sr .. D .. ~~l ,'9!.~.tttle/orft,ú,e~tr;t,;,~oR;a,,~ire~ 
S'ESSÃÓ SOLEN~ · , 4,...., "Laudes Hinc niai'i", p&- Luiz Maria 9-e Sant':Mil\, .d,t ".. . .. . B]i)N9:iº. 'i?APAi: ç~q .. do 1ft~ymo. ~-.; .. ítQ~Jt iZ:À.• 

1 
ío coro· füs_pó . dê íífotUcãt\í,· e. Gomid1\ . • •' í ;. i)'; '.'i ·:· • [s• i ,;, .'.., , .• • . .··· .·. . . . . ··•·· . . ·• · . . . N:t:JLA; ·Ei:{ . . O ão ;teffilnãrio ; 

fMo:uuménttl: Ord~ril 'tl.a Sessão: [·consolação· do Sacerdote", pelo '.· .. ,,ts J,36 '1-~Êª~i.·.~.~~.~. . M Sé> Mst'. ~? : {/,, .. ' } . ,/· ... 'df;\dâ a :m~ri,!;íi() ~ãpaÍ; ê'õ}n ;1h- sí,fioíl\111~l'ií,•>;!a·, i. ·~~ ~: ,'< . ÀS 19 4oras, junto ao Altar- 5 -· 1.a tese: "E'ucà.i'istia nliãó Geral d~~·· .·.· ... ·.·· · ..... • ... 1--..... ç.r ....• ª.·.·ª.· .. º.··'····.c~.~.n.tâ··.ª· •. ª .. •'.· .. ·P.·.e .. l.a ... ·.·;·á· •. S·: .... ·.1·.:····A. p ..• º.s. ª .. lV·i·i's.·fa·P· onhf .. füá .. Í.· $ •. e.ta·· ... ··â·'·'.:so .. · .. · .. 1-. e.'iíl:i.i; .·.'. tl.i\.·1···."·.· ... c»·'".'Í.1·t., ... 

1
. 1. '"'::'". C. re.do., cantado pela as-·l Cônego Luiz Fernandes de n:i-lntlifi<t.}~loê~~,M, ., ~!l~~itra .~ -:- ~ ... ·~ >~~ .. fapa '_PelQ 11f~g'ên.c1a pledâtia a ·totlos o~· Pel'.osi,. ~<im H. Pttft'oi -môvei~ 

)1;1istência; • . ·· Abreu, lente da. Faculdade dé pox: $; E~eia. :Biet;1na;. <>_Sr. ~- adtogaqo;.Jo;a .... ~t1st~ âe Ma: .. qu~ ~~ houyere~ confessado e em. Gregori,Q~, ::~f,.:.;;.:~~:J · 
• ' 1~ ·n; " . 

t ' 

·HINOS.~._QÚE 'SERÃO CANTÀDOS DURANTE· o· i." ·é(JNGltESâ{) \.t~!f!1t\~JJ~J1Jt~'·(t~i_!~ãs:Pêfas .. 
. F.lUCARfSTIC~ DIO.CESANO DE SOR~ÇABÃ.. & ')::,. IJeus'0 :éitã.~quO: É\Yê'í:tê:à foãos àihénail' 

, · · · ·· · · · ·· ós iês:Oú1'1>S,' ,d'ê divittál duíí:Br .• , ! . 
,, 'Ou~u.brQ. de 1941 . Fíliu~~, ~ern~;rgé~1:~:::~1' J~iü!xC~llf~~J1a- :, ,r".f {';,1;;: }/' • .... ;J ''\ ' : 

rKmO DO . . i'V CONGRESSO ~UCARISTICO tum ante ómnia sa-ecÚlâ. . , . . . . . Acenâe"éin·(fl'.os.so s'êr ~ -:~'i'fa cltama, 
NACIONAL · Detun. dé Í>éô ~ füüi.én'.d'é füiliHie .. ;..'... Doní~iS'<féÍ''\Íêntexambr 1

." •,•> 
.(Sijo ·Paulo ,-, 1942) Deum verum de DéO véh( ~ . . ·.· ... • ; D··. êttf.,'~i(.~,,;~~{n.}!, Ft.~:.tt io.o.r.·/lÍ1:.~ ... Íl.0( .. aina. ·. 
· · • · Génitum, úon fàctt11ri .:..., 'có,tj.substántíáiêfü .Qonro,,:J>:~h -como':~nugo e,,Jlenfeitor. · 

E-strlbllhêí: Pat.ri - per qüém õiijn'j:á 1fádta' s:u,Íl,t. ""'"' . · · ., •·~ .,, · · · •· c.4· 
Qui _propter. nos; ÍíôÜifü~s; .'.. '.· êt proptêr ..•.• cº.'.áª.lln· .tté .. ·éé~·;·ºº····s~',·.·.·.•·.:.•·.ªs~.·.·.·eº.' ... L.'.·1:.·~ .. ····in.c: .. eº.·~s·. •ad .. ·.~.ó,.s ..... ·.1,ª .. ·.·· .. m.· · .. º .• ··.r·····~ .. ·.·.ª.•·.·.· .. ·.· .. · ... · . íBraslleirosF tev'an,téinos nostrain . sàlúténi deS,ç~nffi e cÕéÍ.i!!, .. ,-'-, . . UI .· .... . " , 

· !Nosso tiantiêôJocímdo: · ET INêARN.ATTJS. . . • DE S.P!Rl'l'Ü .])éus é'st~:à:ci.u1t,~hJx ".ifidê adoí·a'doi·es, = yg;et~r::.:~:ªi ~undo, : ~!~ii~ ~f.ARIÂVIRGJ,~ ,-:ETi ~~NtO .· Ad,Orémô~';•tf~i:tº>~;ste. àlt~~". ·· .. 
· Crucifixus éliaítt pro ilobis. sub Póniio 'Pelo Bhí'.$1Ú tà,ntb'em, ,:â r,t1:i11 áíhàqa, 

.A<lóraçã:o: Pilàto - passus/et séi>~ltU:s est ... -'- . . orefu.ós à.(à:e~\Hi !': ); ), ,: ... :." · .. ··. , i ' 
. . , ·. . .. ·. . . _. , . Et resurréfü léí'tiê u.iê, 1St!éU11t1U!il Sci'til, · ÊÍê êstã··'•aqüf!.'' Na Ií:t'stiã' -~~l't~íÍfruíÍa 
,J"nhos de unia Pát1}a llvr.e, turas. - . . . , . . · . . . .· Pi·otegeilclo a Terra de sinta Cn1z; 
Livres <},obramos os •joelhos, Et ascéndit hí câ~lÜ.nf . .;:,.;. sêdêt al;\ ilêt, 1 : . . . • .·· . •· .. · · 
íJ?ara, 6' · Jesus;, Te adórãr, teram Patris. ··::_ . . . i;. 

,solenemente afirmando Et iterum ventúrus est CUlll giór% .. - j~- GLORIA A JESOS 
iNossa fé, nossi!, éspérança . dicáre . vivos et znortuos ::_ cujus regni non 
No Sacramento do altar. erit. tinis, · "'""'. , , .-" 

Âgracklcm,e,ito: 

Por noss<:>s :b·éns; nossa história. 
·Por rtSte~solo bendito,· 
Onde tivemos. o sêr, 
Por tudo ~·quanto nos destes ....\ 

. Erguemos,Te ~osso$ b.raçci'á 
E :Vimos-Te agrí:uléêer/ 

Reparação: 

Dos pecados c'oletivo~, '. . 
Como dos. 'particntàres, 
Que Te· êausam tarità dqr 
Queremos de~!lgii.afar-Te, 
Protestar· fidelidade, · 
'l''l'Oeaild-o amor por . am·or. 

Sui)lica: 
,. 

. Todos .nós énfim .oramos 
Por que a terra' iJJ,tefra teuha 
Um só Pastor ê um só redil; 
E pará. ttúe seja sempre 
Fot·tlc\ ,unido, i1,cleíiendehte 
GI ~ssó ama.do nrasjl, · 

·. CRl::DO ($.0 tom) 

i . ·Crtido;jn.unulh Denm _._ P:ítrem <>ll1-i!J10· 
::! :: ~tem~~"<factórem caéli et térrae - vi:si1Jf: 

... ,,~iúm é't invisibilium.. 

• 

Et in Spi.l.'itp.m Sa,nctqm· --,-.. Pómiuuiil et 
TiVificántem . ...:.,. . qUf ê~ Pàtre Fiilóqtie proa 
céâit.. · . . .• , .. , . ·.fü,wia:iJ~s(;t'1úl'i-tt:st1a·sa\ÍÍ~ 

Q.ui cum Pátre et Filio sim-ql . adorátur 1. Qtlé $'e tótlsãira.; !!ohr~ ;, ,alfüi· •~ > 

et conglorifieátur - qui locútus es.t ,per Pro-. ·Jí1.,á'éis tios.shs 9Hlol!! )íe le.Ylih.ta · 
phétas. . . . !'ara o, ~r.as,ii .abahçoar1.· . . . 

· Et uüam, sanê'taru:;' ·~atíitlicàm et àpostó· 
'r llcài'n Eéciêsiá. '-". ·· · · · · · · • 

éonfítéoi' un\.iih bà).)fi!!Í:hà ín r~hl!ssi3nem , 
peccatórum. · · · . · 

(Côl'<>) 

Et exspecto resU:rréctfoiiem mortuórum~ 
- Et vitam veutúH ~aêcúll. Ainen. ,· 

Càntemos ao iim:01; doá àn\oi·es, 
· <.!alltemos àô Senhor! . , . . . 

Deus está aqui! Oh! vinde. adorálfüí·~à 
Adoremos a Cristo Redentor.! .. 

' ' .,.,-_,_,-: , ',' 

Glória a Cristo' J esús ! . 
Céus e terra be1üllzei' ao· Seu11or! ', 
Louvor e glória a 'fi; ·Ó ~ei..' da gtQrl;!., . 
Amor pi·'a semp•re a Ti, ô Deµs .dê_:afüBr.i 

Unamos nossa VOZ à dos cantares 
Do côro celestial! · 
freug. está aqui! ·Ao Deus destts altares· 
Exultemoa com ,;oso angelicali 

' . ; . ' 

' Glória a J esús na Eucaristia · 
'No Sacramento. dl:í am~ 
· Longe de nós toda herésia' 
Que 'àt:noi.sa Fé se aueira.ilopôr. 
. '' ·• . .. .,,. 

Glpria a Jest\s ~.a JJJuc.\r~ti~ 
.,.9a;nt~nioS .to<l.os l!êi:n, c~~s!J.f 

C~rl:ôs tàmoifüi • quê · clé ·· 1ytãí'!a, 
Bênçãos a .PiHHâ nà ílé ~ái1húf'. 

·é).\'Í'erei\íót Beui,.•h<Jiiiené ·iíifiili't\ls(,· 
Ad Pai s(tprému, >ao .I'tei:leJ;ltQr, • 

· Z!>m,~aw;da }.l'~ .1ts, in,se11s.~~9s;_, .. , 
µi'í41!fil~-s~. él~ v~o ÇQUtfll,' Q S!ó!~P,.Qr,. 

- < - • - • - - • -- .- "' • ~"< ;: >- ~· - • : 

(ê~~<>t 
I)l\' iltSSl'i · fé, ô'b:1 ; :Vttteili : 
o brado aben:çoái. .. .: 
Queremos Oeus:<,J.tie-é o. nosso Rei ·t ~ia,' · 
~ueremos· Deus· que. é o nosso Pai ) · 

')·-

Queremo~ De~s! E prcjntis va.lllUII"' 

.sút.,t~r i'lu\'t(:cl@Mld~r~· · •. ·•· 
~t1t.pi'ê0 :s'~r_r:1,fü .,ütiui~t~ot. · · 
Q~ereiuos l:Hiv.s . ité , llJ.oii.rer.k . ' ' . - - '\ -;* -~- '":' ( ., ~ 



.. ·::· 

.·l'- -
.'.-.: ·-·-- ---~--------' 

, . 

' . ~--·---·~-..........,.~ 
13o~ôc1:1-b~ :àAtiif!-ip:ànt~ co• !1µª .. j,r·o· _us.·i11as . h.Jdro-_e_lêt.ricB,S, 1 · .sê_de. de ... b!~P ... -~-.d. _<?; :p_el .. ~~ª<!!ª.·. tot~i :de 3-f~ _qt~j.l~lll~tr.o~; .. ~tl!a_l- .t~?. , ~f-~cim~}1fo, P?iS. _é. ela_.~ 

)lh~ ~ 'vnll. -~ .fitipe, se'ndti umà. co'm Câ.l)ac1dade de Regional tle Pohcia, Oent1o de 'l}l~!,lt~ • ~t,Y,?l'fl~ce~?:~~-,-~~o~:1:e- baee \3ln que .s~ a.sse11ta uma 
· existiu no . lul{à.r denominado sêhifüâ e cinco mÜ H;P. ·e for- Saúde,. Sub-estação de Agfic1il: nielite a ci:r_cul.i:1,~ão d~s suas l'Í· bóa. acÚuirí:istl:á~iô. · , . . . 
m,~fi .. v,ô~t~'í:fo.f~etll.'ê ·í\~~u- n~t0h'g~ e\:ieFg~a -~~ra ~útrõs t~\:a, I.leÍégàci_à ,Re~iol_lái ~-~ quezas; reajustamento ae· Üt· "Nãi> cievemps ésquecêr, ·fatil-

1·_ ~.:,!,·n"_·a.À ... · .. ·. "'
5

f
8
ó~_ffn. ,··!r•~_~o·.·i:1,cOe' •.•!il_~

8
d5n,S]~o. ll.~

1
)1ec_.n~·.·a·o_ n:iimfofoiõs il1éhÍsive O dà ~a- Énsfüó, sêde .de Sei•viçó Co_n• '. xâs e ii:ripoâtõ~; i'êtó'rmà tlÔ b~~': â; ~óop~1iiãô m~inífíca 

l"... ,., .. u • Í>ital. ' tra a Febre :À:marê1a, éasa c1ã ip.ãtêh~i rbãáni{. ~. 'â'qi!iát~i6 qU:ê "à. Pri~eitii'l'a e1tá. ofei:eéen-

e 0sgõtos, insuf:icknt,-,:: ;-;,,,;;. 
at01idere1t1 ás ~ieçe},0idRà~:-s ..r2. 

põptilàção .e 'os i"{>(_(;Íis'.:c2 

J:likierie. Àtacm1cld êá.;G~ scn 
ços,. conl:lou~ôs á füinn 

-~giji :c1~W~ it10; .Mn~tàton~ A êida'd·e êori.sfa ae qu:atro Laranja, centro irradiador na d~ outros 'veft~í'àt i11fr11-si~i ·4g_~s e~ptiri;;;.~j.s -~~g~nÍzâ 
,,_ :tffi\l1 · q\\l ~ 1Jõ~â'dô ó'à~~ à\r"'êhiaat füi'úi l>i:aç!t~ e cento. zona, de varias firmas impor- â~to-irfigadp_~ p~à, â Limb;zã. ções de assistência socia.I. . 
:~ ~ tTufufnÍôk iãFa i iãéd e oitenta._ed~êo_.1:°Ü~~,,-nâ, sua tàrttés da ~apita!; q_tiiJhk'.i dô ,.Públiéa, CUJO~ sel;Vi· 
;~,.,,,: .. ,,-~~-j6fg~~~ Jegl~t~~, quasi totalidade calçadas a pa- 7.0 B .. ·e, da Força Pública; !1Ós foràln lev·adós 

berg Assumpção, o âr. k':; 
'Mesquita., Es~as olirns, scg·.::.:-
clo cónsta, atçndcrãD c;o:;i;ú:c:--

'

"'-\tê é} àêêaclêndà" da9-ui- ralel'épipedos. Serviço de aguà com Esc.cila de Recr{i'tâs. áós ..ãiã_ti'Úós. ãe ~af:, • 
~f q'Íi'ê iê~r1 tarttó' ~é1npõ 'ifü,'. é ésgotos, Humihàçâô públicâ As oficinás . da Estrada de- ê à'J cíi~111â:dás ""vi,·,'· 
~'.~~~!', e •• '"'.. . _. .. , 6ôfü llials d~ ijúts niiÍ 1artijjà. Férro Sórôêâbânà; qu~ itqfü la~';; cbn;tr~ç&ó, de 
.. Úíflj fiiÍ1õ âã êHlàd~ $J,uli1tâ' da_-;:;' ci~. 6Õ e iôb vélás. Linhas fúrtciOnáin,, são as ~àis iiliP.ch·: õoeiros . e -al:êrfosi -

. :~ i~ã.iÍ>i;0.$~hàziir Fei-ii:~n- de bondes elétricos, rêde tele- lante~, no gênero, da Améi:iéa éon'sfrúçã'6 cie 3 pon'. 
J~~ ; :;:~ êstabelêçerá com fôfüca urbana, com oitocentos elo Sul. t~s no, , dl§fo.fo,Jto 
!'i\il iê. .'úffi.. pó\ícÔ iãià'nt'é a.pâi:ellios, é foteriírbana (cen- O ·níoviméfttó de construção, Salto . dê Pirápõra;. 
: iK. . . ' d~ Áf~~l:i~áJ ,re\\,rt}, iro áe zona); cento e vinte SO- ná ciciâd~. jâ, chegoh à ii:i'éâiâ, nit ,esti'aàii. . l:l~ IÍ)a
. i't~nie ã.: partii- ãi 1'6S4;ihfüi c_ ieci.áde. s diversa.s .<religiosas, ele dois prédios terminados ptít ,.---:r. · "'' • ;.t· •' a·, ·a"ê. 
~i4\'\~f;Jõ_~~~gaf_ ncuiio dê . esportivas, recreativas,. cultu- . dia, 'l'écoi'de dó interior.' f1t:fffá:\!ul\1:aré 
j,fêjÔ~fr.~f ~íidia âo. de ttriia râis, beneficentes, etc:); sete e · o~tras, ií1t~ii:â:. 
~-Íi 6;, 'c'ônÍie"étdô o igÍ•íija~ doze chpélas, dóis hos- ÀD~INISTRAÇÃO 

. iltjvà~ll'Ó Ít[vii'. pi'tãis, \rês a·sjlbs, b_ihcÓ cine- f'ÃlJ~ttÍPÁL. 
mente de concreto, 
nas i'uas F1'a11cisco . . \6 fuàlt q_uê t's ·1~ítiu~s mas, oito hoteis; seis pensões, 

'.làii s~ fêtirlí:-va1n, 't{ido ábá;. quatro restaurantes, elezesete 
tiihf&ii; ':~iVãi~r ·· .. F&Íúi:;tlt>s bit'res, dezoito padai'ias e con

.:~~i i'itJ~ fr~~~I~~;~}~ci~ feitariás, seis ciup.[?Ós !le fute-
. 'tte Sãó . pe .. í:)ãf•a, o 1:>ôi, 1J,uàtro co:·póraçõe.s mü~i-

-6:'tíi; tte i;c[/ . 0/ k. éh1 cais, doze jazz-hancls. 
... <t tfé-sertyoJv'jm~ilt;, ·p~tiç;ão· -O niunicipfo de Sorócaba ~ o. :: :-=il~ · ;obt~Y .. · ~ déibachô fá- -

,'¾ p. i·iihê.fro quanto à. proclucão c1.e i1iiã'.~L-ai. it:õef~rli"àâti· Sáltà. , 
""' 5 làrá.nJà em São PàUlo, e o se-
~~ef,z~~·~'~Pl ~(lata 'i1r 3 hi éun. elo. con:i. i·eferênéia_._ 1.10 mo
$iàt~ .. · Íiõ íétêrido ãtíô, déuo- -"" · vJ111cnto exportador. Há gra,1-
fu.·.l.h_'1.n.·.·. t1.·._n .... s.,,, ó .. ~-~cab.-·.à. t rtova vu~·. ... cl~ tli'odução de cereriis; algo-
<11e. ftcoü l:lÕO á i11vocat.ão cle df!ó, ·Gt:G, A i\lshüç:io iiúhlica 
N 'S r dit\PQiítê · · e·.· .i,eifres&hti\tla frnr nials . de 

)~ .6'âl~g>tWi~ :~t 6i'tlai\; ilàtã. cític~énta estabeleeimentos ofi
\iê .:5 Ld~ fê-i•e1~iro d~ 184:i... . \dais; ;!entre ~Jes o .Ginásio do 

;('.~;~ju~ ~al\lâ atíht).ü t_od<> ? Estacfo, , a B~scolà N·on'nal, a 
~à!;¾~; .11ô\Hra~ époéàs, · i:l!'\yido Êscofa f>rofissionàl. :\lista, as 
{!. ~trníitis ÍêÍ_l'ai3· çlt ,iiiar~~; i~scola,; AláterlÍai>; lll)l'C Grn

~~~~-ºjf h: S~U- hç>_p\ nt{fii~ ·:é ~t:Í.lll· Í>OS escÓÍa l'f>S, Ótc.'. e· dêzesete 
-.. , ... 'p_~tiêil -~m. t.octo o · Esta· c;tàbeleciment~s paHié\1lare$, 

Ístà- ê· ·n~eÍ511ib fóra 'ãêlâ · cle.slaeó.ndo-se o Colég_io Santa 
:t~i-~ífi. ·àct1à-se eiii .s6i·'oé.âhâ Escolftstica e a gscola ele Co-
·-- ij-·~·. ·ftláiõr f,aÚiué)ih-
<~f . do iI1teÍ;iÔr, c61Í1 C~ll· 

1 't~~-;~iQ t;i'it.i. é- ~et~ '~stabéleci-

mércio. 

.Nas cli vers,Ís c·asllS .cle ensi
no aqüi àchàm:s\i nJatricülaclos 
í11ais de oito~ ni.il ah:11os. 

. ~iâ}pâ' e '.p~iitss~s 
Dirige os des_tibos de .Soro-, . .,, "-, ··· --- •· 

Toleuo, e .Vilà l\ta,. 
cabà o pí:efeifo ca1.iitão AÚg\Ís, · · · · ' · · · 

· .. · .- ' g··-.alh.· .. ã.e. '_s .. s .. _ôb_r.e.'. º-·.,-.c .. ·.·.6.-.:r.·.: .. · to Cesar Nàsci~érifo _Filhó · -
ciut eiíi dois aíids de âtliaçâb rego Supirid;. refor-
conseg~1ÍU graJc1~s iiié111o~â- ~· 'i:ii )lt,eiiidk nI:. 
111e11toi ·. no doh1í;lio púbÍÍáb:· A.fÕhst>. • 'vitrktiéii•õ; 
Quanto. aos serviçós. da :adifüs • ;ndê i:~i~m '. cÔnstrui
úistr.Í-ção cio mÜni~i];>iÓ, Í,i'Ó0 'dos .tafübém. àl~lihs 
pi·Íârn~iitê, o ãtuàl. 1frel~it9 tt- bôeií-os;' â.x+.tlá.hiéÍitÔ 
ele áp1:ese11tàr Úm êxteusp . ft~s biüáiis, 'c1ê ·jJ.· 

' ' ,, . ,, ,J ., ·.·,•\:~·~ ....... ;J ,,~,;,.:,:·,,rll'. '". ;;, 

computo de .. reaJizações, .• tod~ vor.~~ ~ran1~i Y.UI-r 
oviclenciando o seu alto . crité· Car;val110, • Vila hi,clé( 

rio, a sua Íuéxg'Ótá.vêl ilôá 'vÔri, ocntlência, . YHâ. Rô, 
ta de, o seu esfól·çõ , permanen: ~:tarlt>1, _ V_iÍÍÍ ,Ile~b e 
te pai-a que · OS •·lllUllÍCipes O.b.; 111\. .i11ipcjrta_1ffe zôíia 

tenham sem cessar·~$ i:i~n~r~ ;le: :S~t> :i~up~;· ap~
cios a que têm direito. C.óiÍfo d\·egullifühetlto . das 
exemplo citâmÔs áe i·êlaíí1ê~ vil~ ~·<,1.>IÍb~s !hhl.a 
ôs úuk' n1êlliôí-ã111ihtõt, hiok ;;t9 iP}}ikitit~âás ... i 
ganlzaç~o clà ;~s-~i:it~ dã' f'ré~~;: ,pâi·â1erepi-pêc1ôs e Je 
tura p.elo sistema mecaniza~lo, ~JgµnJJ, t~.;ç!loi'! .J~ 
aproveita111ento dó , tt'abalh\) _ estrada.s niunicivais, 
dos funciónãrio.; ele âcõh:ló · âteí·ro ela Póiite dos 
com as ·al;tidõ~s .cie iiâ\Í. liin; .f'h\lll3iÍ'os, sih~b-
orúú,izáçãi:>. eia.- i1i~tª g.eí·ii.L à,~ manto - em p~;fü;; . 
município da .cJdacJe,e .. elos, pJ~: cJiyers,os .!ilt' cidade;. ,_Il'.l_~JhQJ'ja 
tritos cte paz; reforma ._do p\·é. iras instalações -dP' Paço .Mu-
(l io d. a dÜârclá Cívil.·, àlfarêlhà- · · al t • '41GIP . , e e. . . . 
111eíi tó e inôh ti1;e;.;i elo iltlil'~ A pài·té fiÍ~a~ceii:a tê~; íii;fe-
i\Iercácio Muni~ip~l; qopsti:tt_- ciclo 'ct~id~d~ ;;~~çi~Ld_ó ~~Pi· 

,A 

tàii:çàndo tlíii êfii:pfêstiiliõ de_ 
~.iób ·triii16§~6õii.1ithiu i?dróil-
.; ::: ::...:::: .~, ''./ú~. t:.· ,':.,,~f..),IJ. l• .• - f.:,.: .. ,~ ~::.;,. 
ele esplêndido êxito·,a; reforma 
e ;~plla~ã~ d; rêde. de ~giias 

~~nt~ ªº ipnÍciiko ,4J :uma ~ •. 
pu~a:ção a _yezes mais d~ qu~ .\ 
atual, ~ se1·ão. · enti:éguef::1- à -~ 
pÜlaçã:~ ~~ ,:1942. . 

ifui"ii.t~s, · virtté. m;i: ··õl)ei'á'rios; 
lf~»ifü'tüpeí·iói· à quàttocehtos 
.-ífi.ii :iafii:8s. éríJÚfdüçãÔ. anual 
. iêfniã: dé frJzéntoã mil contos. 
·'itiiitem;_ n~ J;)~rj1i1~ti-~ urband 
'iiove'.iííll é quüihehtós prédios 
'ii à boiíül;çãô é iiiilito deh~~. 
ci1díiinâõ-~~ en1 ci11coeÍÍí.à 
~h í,1s~ôã~ ô tôtâi dos motã-

A lavoura é representada 
po1'. quas( cinco mil prop1·iecla
cies, ,,aJen~o acima de qüarén
tà ii1il ·coütos e ·mil.is cíe qÚa
rerita mii alqueii'es. cúltivados. 

. ./ . . 
As casas comcréiais atingem a 
ôitoce1Hos ~ trinta. 

ção de . um abrigq púbU,co na .. . . · ·~ • , · . · . 

~~:~~1ç: 9
d~e i~1i~~~~;s à ~na;~~:.~~r~â~ . .. 'ÜÍNO~ QÜf ttgfff~Í1c'i/-~ê~~~fiNW~:oC0JiBz9Nl1~~SSQ 1 

.ineiito~_hêssã P)'a~k; àiup!Íã- ~CéNGl,.úSÃG DA.·."2,; ;i~INA).. ·, -.. ·.~e.ssa•.ch.ag(~li.e_· •. riin,J~ ...... \ .. ~.---•• ~, .. --:~.,: • ..-; ···~ ".~ I" ; • '· ' ' •• 

ijor~s adá . cida_çle. !{este parti-
iulãf. StitbéâM ê o quarto cen-

"ªº· dá úuml~a. ção· ,i5& .. üu'êã, .. sà; 1 - · --- · , · ~ .•. , .... _____ • _ 1 • -· ... • .. _ "·.--·-- •• . Qttz abrirem vosso Cora!:~,·.,.. 
tÍs[aze11dq, assiÍ1l, o,_ des~jo 'dos HINê A Nô~sj.· ls~Nl'lb~A ~PAREbl~Ã .~,Jesús;-:nõs deixamqs agor~ ' 
moradores de· multas via.s que , .,... / " 1. Nossa. mais, fervoros~ 9:ração 
ainda nã.o :pôs:füiãfü tal níeffü,. Virgem.: :?ifâê 'Àp~r~~Ítl~, "'-· -0 

. iiió àê Jii&. Ê>âu16; ii.ó intifl~r. 
lffe.~fü~~iii âõ tll~füéiilií é- d€ 
iitiilta. i êiiifô tiiíi :áliiã;, 
.. ii~Má têd~~~i. quaí~f~é. nin 
~iniSi; ê~tia1iã1i'trê~ mil cóft
t8~; . ttfüittéipái, ttêk fuiÍ - cÕn
t~; ,B~~lf áà câ;15itài e aó 

bí;tá. Soi·oéaba ~lâ cápital 96 

iíüíióiuetrÔ~ peíà estráclá dê 
t:odagem ~ :u.o quilótr;s pelá 
Estrãda de Fêtro Sorócabana, 
esta com seis estâções dentro 
áo rirnÍilcipÍo. Temos aindá' a 
füsf.ràêlà Élét:-icà votôí·aritím, 
cÕm qt;atro estações. 

· · · • 1 • • ·• • ·• · •.• -.Éstelidei õ vosso olhaf . 1 Enviai, Se.nhor., ... OP~.rárJ.o~ .. à .... :w:-0s .. sa. _ M. e,.sse, .·· .. rânfot1to; ajárdiiiãhtêhto da . - .. , - " . . 
A
·. ,·eii.·

1
.·cla. ·. 'sa· i'e'r·. n·' 

0 
.,. c·o· .. ·n·, :

5
·tr'·.u'.··ç· ·ã·.·

0
.·. Sobre o êiião de nõssà vii-1ii.. · Pois a Messe ~ grande é pôuco,i 9â 'óperãri~ 

Sobre hós e_ iÍosilb lar! 
da bela praça da B~i1d~ii:~; . . ,, ,H1N_~ NA~IONÂk 

\.,_;..,,;,..,.-,."'i -1,... -~-,.""4---' ·~,.,, ..... ,• .. 

porto dé. Santos; Soroçaba é o 
:rii~bt cÕ~tribuÍnte. dos coft·es 
·4ta trtiiãõ; séílifü á recêita te: 
li:lfãt íitiiU suB@Ha~ à âfu á!gHfrg 
:ilUaiii>t á~ l3ra~iL . 

~tiêiottârti · rio· mú11icíp!Ó 

A inípí·ensà é repi-esentadà 
pÓi· tirt1 clhhio, ."0 Ci'úÚiro do 
Sul", um semanário, "Ó Co
mércio" é Quatro mensârios. ela 
classe estudantina: "O Grê
mio" "0 Ginasiano", ''0 Es-
hiJàiitê" e "0 CéÍiitàdór". 

descriminação dos períinetro V!):'ge~· Mãe Á!)â~êêidã 
·· · Nossa .. vma·.· e· 11·o's· ".a· ·lu·z-- 1 ••. / 

.,,,,, .. ,,.;4_., ' 

Quvir#m,;_d~ IJ?itãÂga,. às ~Jtrge~sJ)Íáddas, 
:Oe.: UllJ.,ll9Y~Jiêh;)\tío ~ i;)rá.!lo .ret.ufubailte: . t P .• :ii,ql .ja l~berdMé e':ln: ráiosiflllgi~~s 
Brilhou no cêú dâ Pátria nesse instante; 

urbàno e suburba.11'6.s·; criãção " 
' . Dài~ftoS. SehÍpte Íies.tâ. . vidê'. .: 

de muitas eséolâs. inunicipais; · Paz e _àlilOi' aõ bo!Íi. Jesús1 
construção· do prédio destinado 
~o grupo é;éõlar d6 sáitÕ,_ .d~ 
r'irapóta; Mnstrução da m!lg
ilíficii Esc·d1à NórriÍá1i 1;ifü,rililt 
óü' aBeri:.ütli. d~ é~ti'âd~~. :liüfü. 

•. 

Pel'M~-r-iíjQS;, Johges,s terràs 
Caminhamos attavi:?:;i : . , 
De altos 111ontes;. dê:.àitas 
Para vos, beijar os· pêt. 
. \ . . 

-Éstendei "os ,yosl~~v ,b;4~~~-- . ~
. Que. trazeis no peito 0 éfii. cru!! 
Raí·a rt?s guiai: ,os _.,iiassos 

'Para ·o rei'no dê'· J esús. 

\ 

. ' -- - - ~. . 

sL.ét .í~ni9k :ae~flª _i~ua1c1acle , _ 
°9nseguimos <jónqui_star cofü braço forte, ' 
ll!mJ~µ l;!,eio, Q liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 

p\P~f~ia, àtüada~ 
Idofat:rada; · • 
~íilveí ~alv'et 

í-i,r-i"õ ê>A. õãi:iÃ -:óÃs .vbpAçoEs 
· 'bi!ít:ê~6 dé sôrôcába 

· 
1 

·. Brasil, ürii sb:ÍiliÔ ihtéiisô; um,; ra10 v1v1dii 
De _a,mof._e 'de1esperánçâ â terrâ desce;, 
se êm teu forinO:so céu; .risonho e limpicto, 
A imagem do Cruzeü:ç> resplandece; • 0' Divino Coração, _ ... :,, 

O' i:tQ\smo iI.!flQPd;l,y!!L cJ .. e a1~1c,or; 
Atendei:~ .. n,QRSa almà. ciue):eza ' 
Esta prece tão cheia· de. dôi·: , 

, . ' ~tii~tt~ ~~~íf 1tõíiria ·11ãúireza; 
j b-is ~s :JJ~w;. êi;_Jortê; iúipáyiclo colosso, ! . . . 

Ehvial; Senhor;. ope.1:átiôs ãvq~st: ~~§~~;-- _· .. 
Pois a Messe é grande e poucos ij~ élt>eNtrio~: 

Ni~a/,jrl~i~J~õ~ P.~-*f#}S: , .. , 
E tíeµí oúttói:l. 'dê~éjó"S !füs te1rios, ., 
Atefld~Í. ,~st~. p8~~i, di-~çãi:ij ... , . ..:,." . } ; ,. 
Néla estit tucfcl cí ij_úe íiós queremos ). bis 

fü~;Jãj, .~.~)-lÍlÔ~, ~ºP;i.~:{riçs t Y?SSã. Mes~e; .... 
· _Pois a. Me.sse. é .gra11cli\ _EljJOJlCOS .os .ofiéh\.riÔS, 

:til ti teu füUíro· es11elha essa gfa:údéz&. 

'Í·~i+ii. acio\:àda 
Éiit1·f dü.h'as m:n, 
:lii.s ti:i Brasil , .. 
b• Pãhlâ a1nàdà! 

, , I . 

Dos fiÍhós deste sólo és mãe 11:entll. 
<:l?átriâ: áí11àda; 
Brasil! 

SÊsslõ ~ DE :i~,tv.iiti~ .. -R.:} .ti s.:,trÜ~lRIO MEN:OR 
s •. CÃ11UJS' n9írR(}l«1<.JJ. ' 

:. 

;- i,;;i1:ia(/h i\i:o,.tR1';S,,'f9~.,~. tlã ab lé1íiâ dás Vocações Sa-
i gresjdêfü.:i;i,~dq .vJ:iJfilP.~~e;~éVJ:!l~· c:éi·ílótáis. · ' . 

1 
9l'., D, fayFuJ,e ::ç:ars.,o, _qf: Ca!~1:: Uín séniihai·ist~ c1ii: Dioce.fo 

. 1;os, d.d. Bispo de Sahtós, .COJl! fà:ía:H\. sahi·e ,o nasCÍth,eíHo -~ 
i ,i assfüêiiêià êioL Êxii"1ds. ê preservação úas . vocações ná: 

. l 'Revmos. Srs. Arcebispos ~ -Bl~: tantííiíi :. cf-isHL Êspeclàlfüent.é 
i !)?8c'.,9<? Retm1:r.G!er?:i-~,;}JeJ2 cõffvict~&&, ·am~ftárn. ~õÍ'iré a 

Revmo. Pftdre José :\folhado rle. 
CampQs; virtuoso Heitor_f!o ,:;e. 
minftrio. DiocéSano. de. Boi.uca
i(t. · .Em s:egnida., os Exmo's'. ·e 1 

Revmos .. S_rs. Bispos ... e visfüm. · 

Nãvê tefürâ:1 é áltâr mót âã CaÍédrái l católic.;os_ -~JV-,. g.éJJh. ·realiza-se' ....... ~",--:,,L • .:.~ ..• -~" , ... , ,,,., ,, , ., 
110 Semmariõ blo·cesano .. u111a \'.Jl!'§?ep_:áçiio. da~ ".?_<:_açqts iii
sêtUião tlé éslutloi<: subordina- cerdotais · uo Seminário" ·o 

tes pe1;éoi-reriio as cii've1: 9as t,é-
v,éiidênciàs do sêiniríario, 6$-· 
i:>ieiálfüênie a ·' Exposiç&b ctá 
Óbri. ciââ yôêàgôeá". . 

.i{, 

.. '" . 

l 
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úrnula ~istórica ~as Paró~uias ~a D~ocese r;fre Sorocaba 
ALAMBARI - Bom Jesus 1..andou -"' .. , por Alvará de 

22 de fevereiro de 1820, que fos-
P Jvoação fundada em territó- se conservada a paróquia no lugar 

:iJ pertencente ao município de onde foi creada. Entretanto. 
·:t,::;,:ininga, à margem direita sendo em represália vedado aos 
:io rio que lhe empresta o nome. moradores corte de madeira. e 
Po: elevada a. ,~aróquia por pro- construção de casas nos terrenos 
v:~::o do Bispo de São Paulo, de da Fábrica de Ferro, em grande, 
I 9 de, setembr'.l de 18.46. sendo parte transferiram-se éstes para 
s2u ,1mneiro vigário o .Pe. João .:i bairro do Tatuú, onde edifica
l3~ ::sta Arroza. A atual matnz ram a capela· de São João do 
J'c, loe:1~1da por provisãc, de 3 Bent'ica. 0 or fi:· requereram ao 
e_,; julllo de 1848. A lei provincial! Bispc, Matq.:i mudançr. da séde 
cic 12 de. abril de 1861 elevou-a j cta paróquia, ao que anuiu S. 
.-,, e atcgona de freguezia. A pa- 1 Excia. por provisão d~ a de maio 
r,.::'.1Ll ultimamente· tem estado I de 1821. 
,~n":ªclª. a __ Itapetininga. O se_u I Tendó porem, deixado, S. Excia. 
,, ...• 110 ,1ga110 101 o Pe. Gu1lh~1- ~evma. a escolha do local ao 
:i::· \',-i1itte, que ali faleceu a 24 : critérw ctos paroquianos, surgi
d, ,.c:110 ct, 1919, aos 65 anos cte ram divergências entre êstes, tra
jci.:1cic. r.endo os anilnos indecisos por 

quatro anos até que o primeiro 
Ai':GATUI3A - Espírito Santo vigário que havia sido nomeado 

gm 1867, mais ou, menos. o 
c::c;1itáo José Marcos de Albuquer
r:uc comprou no bairro do Pal
:;1i,al. do município de · Itapeti
r·.:1ga, um terreno, para nele fun
d2_r :--, povóação do Esplritc Santo 
ci~ Boa Vista. Falecendo o ca-
pit::o. sua viuva, D. Paula de 
Camargo contraiu segundas nup
cias com o capitão Tomaz Pres- · 
tcs. o qual malogrou a projetada 
f,111dação. Sitiantes e outras pes-

Pe. Gaspar Antomo Malheiros, 
sabendo que o alferes Bernardi
no José de Barros, morador em 
terras situadas entre os braços 
do ribeirão Guaicurú, estav,a 
constn:'.:·. io nessas paragens uma 
capela para a imagem de Nossa 
~enhora das Dores que tinha em 
sua casa, entrou em combinação 
con.1 ue, e o alf~~ .. - cedeu a capela: 
para a imagem de Nossa Senhora 
das Dorçs ·_ue tinha em sua casa, 
nela se transferir a séde da pa
róquia, com a condição de ter 
por · Orago Nossa Senhora das 
Dores. 

CAPÃO BONITO DO PARANA
PANEMA - N.ª S.ª da C,;mceição 

;;o~.s reuniram-se, e construiram 
a prn,11,i·:.: capela que foi de ma
deira. A lei provincial de 8 de 
março de 1872 creou a freguezia. 
A paróquia foi criada por provi
são do Bispo de São Paulo de 
19 de abril ele 1874, sendo nomea
do primeiro vigário o Pe. Cae
tâ.l'IO Tcdeschi, 

A paróquia. teve começo em 
1746, no sitio denominado Arraial 
Velho, sendo seu primeiro vigá-· 

BOTETE - Nossa Senhora da rio O Pe. Manoel Luiz Vergueiro. 
Piedade Daí mudaram-na para as mar-

Fundada em território então ::o~aº n~::na~:~:maínf:~;:li; 
pertencente ao município de Bo- pestífera, mas riquíssima em mi
tucatú, ª povoação que. foi fun- nerios, principalmente ouro. Em 
dada. em 1832 por ~~se Antomo 1848 o sr. Pedro Xavier dos Pas
~erre1rn, ~eva ·prlm1t1vamente a. SOS, comprando parte da fazenda 
aenom~iaçao de. Capei~ do Sa- denominada Capão Bonito fez 
mamba1a, sob a mvocaçao de N.a - ' __ 
'°' a. d Pi d d · 1 f . d d doaçao de 150 braças de chao a '-'· t . ? ~ 3

• ª qua 01 ºª 0 Nossa Senhôra da Conceição. O 
o paonmomo c_onstante de qua- y;gário Pe. Joaquim Manoel Al
trocentas braças em quadra. ~e ves Caméiro foi a alma do 
terras, sendo doadores o sr. V1- , d · to · - tó i 

' ccnte Ferreira da Costa e sua segun ° ;novim~n m~a r 0 

mulher, D. Eugenia Maria do dos seus paroqma11os, edificando 
carmo. · no terreno doado à nove. matriz, 

A lei provincial de 28 de feve- para a · qual . transferiu . definitl
reiro de 1866 elevou-a ao predi- vamente a. sede paroquial a 21 
cr.mento de freguezia, sendo ele- de agosto de 1850, 
Vi{da a paróquia nêsse mesmo ano 
por provisão do Bispo de São 
Faulo de 17 de agosto, sendo seu 
primeiro vigário o Pe. JJsicio Au
gusto Chefalo. 

BOITUVA - São Roque 

o creador de Boituva foi o 
coronel José de Campbs Arruda 
Botelho, em terras .pertencentes 
ao município · de· · Porto Feliz. 
A paróquia foi creada por pro
visão do Bispo de Botucatú de 6 
de março de 1916, sendo seu pri
ryciro ivgário o Pe, Na!tale Pa.
gliari. 

DOM SUCESSO - N.ª S.ª do 
Bom Sucesso 

A cidade está situada em ter
r;·/do oc1.tróra pertencente ao 1111.1-
·., ·ç;pio de Faxina. A paróquia foi 
e,,:c: da por provisão do Bispo de 
r;. Paulo ele 24 de abril de 1859, 
:,,,ndo seu pril,1ciro vigário o Pe. 
,;o.:;o Do:r:.ingues' Filgueiras. 

BURt - São Roque 

Anterior a 1887 quanto ~ sua 
fundação, só- se incrementou de
pois de elevada "' município por 
ld de 1 de dezembro de· 1921. · A 
µ::iróquia foi creada pelo Bispo de 
Botucatú, por provisão de 24 de 
julho de 1922, sendo seu primeiro 
,_,igário o Cónego João Bati.sta 
{)r:).sar. 

CAMPO LARGO - N.ª S.ª 
das Dores 

A po\'Oação foi creada paróquia 
t:D. capela de São João Batista, 
d:>, Real ,'r,b,·ica de Ferro de Ypa
'1\)ma., por alvará ele D. João VI 
de 2 de setembro· de 1817, e ca
ecnicamente confirmado pelo 
Eispo D. Mateus de Abreu Perei-
1:a a 23 de maio de 1820. O 
diretor d,, Fábrica tenentc-coro
,'101 P:ed"dc,, · Luiz Guilherme 
\an1i1'.lgem, tendo notícia da 
;,rcaçao d?.. paróquia naquele es
i-~ '.'cl"çim•;nto, representou ao 
Qov01·rio a. mconvemencia que 
m-o resaltal'ia.; mas D. João VI 

CERQUILHO - · São José 

A paróquia. foi creada por pro
visão do .Bispo de Botucatú de 
15 de junho de 1914, sendo seu 
primeiro vigário o. Pe. José Joa
quim Castanheira. 

CESARIO LANGE - Sta. Cruz 

Chamava-se primitivamente 
Passa. _·rês, sendo seu fundador, 
em 1878, o sr. José Mendes de 
Almeida. A paróquia foi creada 
por provisão do Bispo de Botu
catú de 20 de fevereiro de 1914, 
sendo seu primeiro vigário o Pe. 
Pedro Gravintt. 

CONCHAS - Bom Jesus 

A paróquia foi creada por pro
vi.são do Bispo de São ·Paulo de 
17 de fevereiro de 1899, sendo 
seu primeiro vigário o Pe. Vicente 
Francioné. 

FAXINA Santana 

O paulista Antonio Furquim 
Pedroso fundou a povoação de 
Itapeva. de Faxina em 1766, no 
lugar denominado Vlla Velha, 'à 
margem esquerda do Apial-guas
sú,, servindo-se de um aldeia
mento de índios. 

Foi elevada a vila por lei pro
vincial de 26 de setembro de 
1769. A paróquia foi creada pelo 
Bispo de São Paulo, por provisão 
de 24 de julho de 1770, sendo seu 
primeiro vigáric o Pe. Manoel de 
Barros. A 23 de abril de 1871, 
expedia-es portaria episcopal de 
erecção da capela (atual matriz), 
que serviu de núcleo à transfe
rência da. vila, que dez anos mais 
tarde era elevada ao predicamen
to de cidade, por lei provincial 
'de 20 de junho de 1861. Existe· 
na cidade uma igreja de Nossa 
Senhora do Carmo, contígua ao 
cemitério da Ordem III, Essa 
igreja. era primitivamente. de ))l." 
s.11 da Conceição. mudando-se
lhe a invocação a pedido da Or
dem por provisão episcopal de 8 
de outubro cie 1860. 

GUARE! - São João Batista eia! de -10 de março de 1885-, e 
município por lei estadual de 28 
de agosto de 1896. A paróquia 
foi creada pelo Bispo de s. Paulo 
por provisão de 22 de novembro 
de 1897,. sendo seu primeiro vi
gano o Cônego Sizenando' üa 
Cruz Dias. 

Por iniciativa do Governo 'rm
perial, chegarctm da Prússia mui
tos colonos para o Brasil. Em 
182'1 aportaram êles às terras da 
fazenda de Elias Aires do Ama
ral. Por ->rdem do Governo 
iniciou-se em 1840 a fundação 
do povoado, construindo-se uma 

S. João Batista capela dedicada a São João Ba- LARANJAL 
tista, ·um cemitério· e várias ha-
bitações. , Anos depois, Elias Aires , O fundador do primitivÓ nús 
do Amaral reclamou perante O cleo da_ povoação de Laranjal. foi 
Juizo de Itú contra a ocupação o sr. Delphino Martins de Mello, 
de suas terras mas, os colonos em· 1890, quando construiu. uma 

capela de taipa em louvoi· de São 
prussianos conseguiram ganho de Luiz. 
cousa pela lei de 26 de abril de A . . . . . 
1865 que desr<:ropriava para séde 

O 
paioqma foi cre~da_ ~lo B~

do povoado, construindo-se uma , P de S. Paulo por p10v1sao de .4 
das entre os ribeirões Guarei e j de_ fe~ereh:o. ~e 1900, sendo ,eu 
guarda-mór. o Bispo de s. Pau-; pnmc1ro v1gano o Pe. Pedro Lo-

lo instituiu canonicai~1ente a pa- J pes. 
róquia por provisão de 9 de fe- 1 PEREIRAS - Nossa Senhora da 
vereiro de 1872, sendo seu pri- Conceição 
1r.eiro vigário o Pe. Antonio Mai
nerl. 

A capela de Nossa Senhora da 
Conceição 'de ' Pereirat filial da 
paróquia de Tatm, foi elevada a 

ITABERA - Nossa senhora da paróquia pelo Bispo de São Paulo, 
Conceição por provisão de 30 de março de 

Foi fundador de Itaberá o sr. 1876, sendo seu i)rimeirq vigário 
Antonio Joaquim Diniz, o .qual, o Pe. Francisco da Silva Ribei
por escritura particular passada I ro. O municipio foi creado a 4 
cm Faxina em 3 de outubro .de de abril· de 1889. Podem-se con-
1846, fez doação do terreno ne- siderar fUndadÓres os srs. Her
cessário para a construção da l ménegildo Alves de Mcraes e sua 
capela. mulher _D. Teresa Maria de Jesus, 

Por uma provisão do Bispo de os quais, por escritura pública la
São Paulo de 10 de novembro de 'vrada em Tatui em 19 de feve-
1864 foi concedida licença de reiro de 1872, fizeram doação a 
erecção da· capela de Nossa Se- capela de um terreno de 75 por 
nhora da Conceição em terras !:60 braças junto à mesma capela. 
denominadas Lavrinhas. da Pa-
róquia de Faxina. Essa capela PIEDADE - Nossa Senhora da 
foi benzida por provisão de 20 Piedade 
de fevereiro de 1866. A lei pro
vincial de 9 de março de 1871 
deu-lhe predicamente, de freglle
zuia, sob o nome de Lavrinhas. 
Elevou-se a Curato por provisão 
episcopal de 4 de abril de 1852. 
A paróquia foi creada pelo Bispo 
de São Paulo por provisão de 27 
de abril de 1871, sendo seu pri
meiro vigário o Pe. Francisco da 
Silva· Ribeiro. O município é de 
8 de abril de 1891, tomando o 
nome de Itaberá. 

ITAPETININGA - N.ª S.ª dos 
Prazeres 

Situada a O. da Capital, entre 
o ribeirão Itapetinínga e _o seu 
afluente Ribeirão da serra, esta 
cidade foi fundada em 1776, por 
Simão Barbosa Franco. Foi ele
vada a vila e paróquia a 6 de 
novembro de 1771, o que se evi
dencia do fato 

0

de ser de 20 de 
janeiro de 1772, o primeiro assen
to de batismo nos livros da pa~ 
'róquia, sendo seu primeiro vigá
rio. o Pe. _Ignacio de Araujo Tei
xeira. O prestante paulista Sal
valor de Oliveira Leme (vulgo 
"Sarutaiá ") foi· o primeiro ca
pitão-mór desta. localidade. Ele, 
e mais o .alfer!lS Domingos José 
Vieira, português, casado em So-
rocaba, podem ser considerados 
tambem como fundadores desta 
cidade, porque, sendo dos seus 
primeiroo moradores, tiveram nu
merosa e distinta. descendência 
até hoje conhecida por sua im
portância na mesma localidade. 
Dos fundadores procedem as fa
mílias Vieira, .11:ires, Afonso, Me
deiros, Meira, Fonseca, e BrizoJ.a. 
Filho ilustre de~ta terra foi Dom 
Joaquim José Vieira, Bispo do 
Ceará. A atual matriz é obra 
do vigãrio Pe. Francisco de As
sumpção Albuquerque, falecido 
em 1878. 

ITAPORANGA 
Batista 

São João 

Teve origem esta. povoação em 
em .1843, pela migração de uma 
parte da. r.umerosa tribu indígem, 
da nação caluás, que passando 
aquem do rio Paraná em 1819, 
vagou erradia nos sertõçs ela Pro
víncia de São- Paulo, ebtabclcc,:a
do-se em parte nas margens do 
Rio Verde. Frei Pacífico de 
Montefalco, o.e., enviado para 
catequizálos, ai edificou em 1847, 
com. auxilio ·dos índios, a atual 
matriz que tem por Orago São 
João Batista. A paróquia foi 
creada pelo Blspo de São Paulo 
por provisão ·de 5 de mar_ço de 
1855, sendo seu primeiro vigário 
o Pc. Frei Pacífico de Montefal
co, o.e;. 

Remonta a fundação de Pie
dade -aos primórct· ,s do século 
XIX, época em que se foram ai, 
aglomeràndo diversos moradores 
de outras localidades, entre os 
quais menciona-&e Vicente Gar
cia. Este, ao fazer . uma dcrru
bad_a à margerr. do rio Piratiora, 
aí encontrou a iniagem de Nossa 
Senhora da Piedade que até hoJe 
é venerada como Pàdroeira ct::. 
freguezia. A todos os t'alqueja
dores dírigiu_-se Vicente Garcia 
cheio de zelo religioso, a :pedir do
nativos para construção ·da cape
la, à qual assinou como patri
mónio um terreno de sua proprie
dade. Para a construção da· ca
pela muito contribuíram: Manoei 
Mendes· Ribeiro (falecido em 
1870 com 111 idade anos de ida
de), Francisco José Moreira, ca
pitão José Francisco da Rosa, e 
tenente Dcmetrio José Machado. 
A provisão .episcopal, de 20 de 
maio de 1840 autorizóu a benção 
da. capela já concluída. A pa
róquia foi creada pelo Bispo de 
São Paulo por provisão de 3 de 
março de 1847, sendo seu primei
ro vigário o Pe. João Higino Ca
margo Lessa. 

PILAR Bom Jei,11s do 
Bom Fim 

Simples bairro do município de 
Sarapui, já em 1874 Pilar tinha 
uma cadeira de primeiras letras. 
Foi seu fup.dador o tenente An
tonio de · Almeida Leite, o qual 
por ~scritura pública de 6 de no
vembro de 1868, fez doa
ção de uma parte. de terras e 
campos no bairro do Pilar. A 
capela foi construida por provi
são episcopal de 11 de dezembro 
de 1868, e ben:::lda por provisão 
de 29 de agosto de 1877. · A pa
róquia foi creada pelo Bispo de 
São Paulo por provisão de 23 de 
abril de 1888, sendo seu primeiro 
vigário o Pe. Hannlbal Cerrou!. 

PORANGABA - Sto. Antonio 

Foram seus fundadores em 
1873: João Machado da Silva, 
Frnucisco Manoel 0.liveira e Ma-. 
noel lzidoro Brenha, Chamou-se 
primêiramente Rio Feio; depois 
Bela Vista de Tatui; finalmente 
Porangaba. A paróquia foi creà.
da pelo Bispo de São Paulo por 
provisão de 19 ·· de fevereiro de 
1898, sendo seu primeiro vigário 
o Pe. José Gorgá'.. 

PORTO FELIZ - Nossa Senhora 
.Mãe dos Homens 

O povoado que primitivamente 
se denominava Porto de Ararita-

ITARARÉ _ Nossa Senhora da guaba deve sua fundação à fre
quência de exploradores do ser-

Conceição tão que se dirig·iam a Mato Gros-
A cidade foi !'undada em terras so e a Goiaz à procura de minas 

da fazenda "São Pedro", sendo de ouro. 
oreada freguezia por lei provin- Antonio Aranha · Sardinha e 

· Antonio Cardozo Pimentel· edifi
ca.ram em 1721, na barranca di

. dei.ta do rio Tietê, junto ao Porto 
Geral das Monções, uma capela 
dedicada a Nossa senhora dâ 
Penh'a do Araritaguaba. Des
membrada de Itú, foi creada a 
paróquia. de 1728, sendo se1,1 P!,'i

. meiro, vigário o sacerdote ituano 
Pe, Pe!ipe. de Campos. . 
' Em' 173·5·; ii pároco e seus fte

guezes fizeram uma representa. 
ção. ao. Bi.spo' de Rio de Janeirq 
D,. · li'rei Antonio de Guadelupe 

. (pÇ)is, nao existi.e. então o bispado 
de. São Paulo), pédindo-lhe per~ 
missão para acrescentarem a re
ferida . ciÍ~la. Obtida a conces
são, notou-se que a. capela havia 
sido mal constr4ida pelo· que, 
resolveram em 1744 a construção 
de uma outra. influindo muito 
nesse intento o missionário Frei 
Angelo de Siqueira, para o que, 
dirigiram nova petição ao Bispo 
do Rio de Janeiro, agora D. J~ão 
da Cruz, sucessor de D. Guadelú
pe. Por provisão de 27 de :rio~ 
vembro de 1744 foi concedida ·a 
licença impetrada, sendo designa
do o vigário da vara de Itú. /Pe. 
Miguel Dias Ferreira para· esco
lher o local em que devia ser 
c6ntruid'a a' nova igreja matriz, 
sob a invocação de Nossa Senho
r,a Mãe dos Homens, o que foi 
fdto' em 1745. A lei provincial 
de 13 de outubro de 1797, que 
elevava ao predicaniento de Vila, 
mudou-lhe o nome de Araí'fta• 
guaba pa.ra o de Porto Feliz, 
sendo elevada a. cidade por lei 
de 16 de abril de 1358. A margem 
esquerda do rio Tietê, junto à 
cidade, vê-se o Porto Geral que 
era. em épocas remotas o porto 
de · partida das monções _que. por 
conta do Governo e c!e particula
res, faziam-se par:. Mato Grosso 
e Goiaz, em grandes batelões. 
Um desses batelões ainda lá se 
conserva carinhosamente. ao '· pé 
do soberbo monumento granítico 
mandado erigir no histórico lugar 
pelo Pre~!dente do Estado de São 
Paulo, Dr. Altino Marques de 
Arantes. No jardim público cio 
largo da matriz \'cem-se tambem 
dois caldeirões e duas ancoras 
de ferro. que serv-rram nas mon
ções. t digno de vêr-se o pare
dão deüominado Araritaguaba 
que em Português quer dizer 
"areia que as arara$ comem" J 
formado por um rochedo salitro
so. talhado· a pique. à margem 
'esquerda do rio. Aux,liado pelo 
povo, essencialmente piedoso, o 
vigário Pe. Alexandre Hourdeau 
erigiu em 1926, numa anfratuo
sidade do rochedo, uma belíssima 
gruta com a imagem de Nossa 
Senhora de Lourdes, copiando 
com muita fidelidade e exatidão 
a. famigerada gruta de Massa
bielle. Jl; a gruta de Porto Feliz 
o ponto frequentàdo de piedosas 
romarias de muitas paróquias da 
Diocese de Sorocaba, e de outras 
partes; para o que, dispõe de um 
aitar provisionado para os .atos 
do culto. 

RIBEIRAO BRANCO 
Bom Jesus 

SOROCABA' 
(Nossa Senhora da Pont.e) 

Sorocaba foi fundada por d. 
Francisco· de Souza, para explo
ra.r as · minas de Araçoiaba, tidas 
como . auríferas, pelos anos de 
1600, a 1610, no lµgar denomi
nado Itapeboçú, ,,com o nome de 
Vila de São FeÍipe. Esta povoa
ção decaiu ràpidamentê, sendo 
que a mór parte de seus habitan
tes afluiu para o lugar.· chamado 
rtavuvú, 0nde· d. Francisco de 

. Souza mandou levantar pelouri• 
nho,. sob a invocação de Nossâ 
Senhora da Ponte de Soroeaba. 

Em 1654, Baltazar Fernandez, 
e seus genros os espanhoas · André 
de Zunéga, e· Bartolomeu de Zu
néga, emigraram de · 1>à.hlaiba. e 
estabeleceram-se meia légua. 
aquem de Itavuvú, junto ao· rio 

. Sorocàba,. pà,ra. onde trataram de 
mudar o peiourinho,com provisão 
do Governador . Gera,! Salvador 
Corrêa de .Sá e BeriévidE"" de 3 
de março de 1661. tiomem de 
posses, Baltazar Fernandes cons
truiu a expensas próprias outra. 
igreja de Nossa Senhorà da Pon
te, que, em testamento : legou aos 
religiosos beneditinos cte Parnai

. ba; a~ quais·. fez gril.hdes lega· 
dos'· de terras: 
· Con-lb, . à primeira igreja não 
tlv~sse-"p~trimônio, o sr. Lutz·Tei
xeira dá .Silva forneceu~lhe .lume 
todo o ano. 

Es.ta pl'imeira matriz; feita de 
taipa, com dois altares laterais, 
1! uma capela-mór, é a atual igre• 
ja do· ·mosteiro de São Bento. 

Em 1 770 deu-se começo à ma• 
triz nova no lugar que até agora 
ocupa. 

Esta matriz ficou concluída e 
foi inau:,úrada a 18 ·de .setembro 
de 1773, com licença do_ .1;3ispo de 
Sito Paulo, D. Frei Mahoel da 
R :ssurrc ição. ·' 

Elevada a Vila a 3 : dê março 
de 1661, quanto à criaçãô da pa. 
róquia. pairam sérias 'dúvidas; 
~orquanto, ·no 1.0 liv.o do Tombo, 
às fôlhas 2, lê-se: "Tem princi
pio esta freguezia conforme as 
informações que tirey de homens 
antigos desta villa na era de 1646 
!lO.UCO mais OJl menos não ~~! des
membra-da ,:>orque · os povoadores 

.... J. a erigiram sem aucto
rização de Pre]'.'ldo, eis porque não 
ha noticia ri :e livros antigos" 
(Relação do vigario Pe. Pedro Do
minguez Pais, de 1 de julho de 
1747). No entretanto, parece que 
o Pe. De· · ·:1guez não foi bem in
formado, porque os primeiros li
vros do Arquivo paroquià.l datam 
de 1679 ( os batizados, fevereiro 
de 1679; - casamentos, agosto 
de 1679; Obito.;, 20 de setembro 
de· 1680). Será que passàra.m 32 
anos sem· escrituração? O primei
ro vigário,· segundo o · i'.0 livro de 
batizados da .. ~róquia, foi o Pe. 
João da Rocha Pedroso. Os pri
meiros vigários não eram cola
dos, e percebiam a. congrua anual 
de 80$000 que -a Camara ti -arreca.
da va. diretamente do povo, e lhes 
entregava. 

Tendo a Camara requerido de 
Sua Alteza, . passou a paróquia a 
ser colada, a 20 de janeiro de 1797 

.Primitivamente chamava-se assinando-se-lhe a congruà anual 
Rib'eirão Przto, Foram seus fun- de 120$000, mais 23$00(1, para gui
cladores Francisco Caetano da zamentos, e 5$000 pará' repostei
Silva, e sua mulher d. Maria cus.- ro do sacrário. Sorocatííi. recebeu 
tódi~ de Jesus, os quais, por es- mercê de cidade por .Jfj; provin
critura particular, e judicialme:ú~ eia! de 5 de fevereiró,?de 1842. 
te legalizada em Fáxina a 28 'de É sede do Bispado do m~mo no
novembro de 1864, fizeram doaçií.o me, criado pela Bula •itlbi Prae
do terreno denominado Boa Vista· .sules" .de Sua Santida.dt Pio XI. 
do Campinho, para nele se erigir . em 4 de julho de 1924/ e execu
a capela do Bon) Jesus. A lei pro-. tida. a 1 de janeiro de· 1925, por 
vincial de 29 de março de 1883 'ocasião da tomada. de posse do 
que criou o distrito de paz, mu- primeiro Bispo Diocesano D. J'o.sé 
dou-lhe o nome Ribeirão Branco. Carlos de Aguirre; 

A paróquia foi creada pelo' Bis
po de São Paulo em 1905. 

SÃO MIGUEL ARCANJO 

SOROCABA 
(Bom Jesüs) 

Era o bà_irro da Fazenda Ve- Esta paróquia foi criada n~ ci-
lha, do município de Itapetininga, dade de Sorocaba por Decreto do 
criado distrito de· paz por lei pro- Bispo de SOrocaba. de 6 de agos
vincial de 12 de maio de 1877. to de 1926, s_endo nesse dia em• 

Sob o patrocínio de São Mi-. l)OSsado seu primeiro, vigário Cõ
guel Arcanjo foi elevado a pa~ ·nego Francisco Antõhio Cangro. 
róquia pelo Bispo de São Pauló Para. sede da' nova paróquia foi 
por provisão de 11 de janeiro ,dé construida uma Igreja · provisória 
·1886, sendo seu primeiro vigário em terreno J.oado para esse fim 
o Pe. Vicente Gandlríieri. · pelo sr. Alberto, Kenwor;hy no lar• 

SARAPUí _go da C_hácara· Ama.rel!Í; 

Foi fundado em território da TA TUí - . (Nossa. Senhora. da. : 
comarca de Itapetininga, no sitio Conceição) · 
chamado Capela da Fazendinha. 
Sob : ·. vocação de Nossa Senho
ra das Dore. f ,1 criada a paró
quia pelo Bispo de São Paulo, por 
provisão de 28 de· fevereiro de 
1844, sendo seu primeiro vigá:i'to·· 
o Pe, Afonso Pereira. Chaves. 

Pascoal Moreir11, Cabral, nota~ 
vi-:1 ·paulista., ·funda.dor de Cuiabá, 
fez diversâs -explorações no ser
tão, à cata de minas de ouro. 

.(Con.;lue na J.ª pac.). 
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Horn ena gem da Diocése de 1Sorocaba 

D. Antonio Augusto de Assis 
.lv;cebispo-Bispo de Jaboticat-al 

. ~-·".: .. ' 

D. Antonio .José dos Santos 
Bisp,; cte Assis 

:_:o; ... José Carlos Aguirre 
Bispo · .de Soroca ba 

,~ : André Arcoverde de Albl'il• 
querque Cavalcantl 
Bispo de Taubaté 

D. · Lafaiete Llbanio 
• J3lspo de Rio Preto 

:D. Francisco Borja. do Amaral 
Bispo de Lorena. 

.. 

O. Gastão Liberal Pinto 
Bispo de São Carlos 

A S. Santidade · 

0
1 
Sumo Pontífk(' 

Gloriosamente rein;:mt-e · 

Pio XII 

(ilia] homenagem 

da L)iocese de Sorocaba 

Exmo. e Revmo. Sr. D. José Gaspar de Afonseca e Silva 
Ar.cebi:ono Metropolitano de São Paulo. 

,r,. 
,, 

1>. Alberto José Gonoalves 
Bispo ·de Ribeirão Pret.o 

D. Jo.~ Maurício da ~ 
Bispo de Bragança 

D. Henrique Mourão 
Bispo de pafelândia, 

1). Frei Luiz de Sant' Anna 
Bispo de Botucatú 

t>. l'aulo de Tarso Cam»u 
Bispo de Santos 

D, Manuel da Silveira D'Elbomc 
~ispo a.uxilia.r ele Ribcirf;.o P-tet.J 

e titu!Rl' de Bar\$ 



$ 
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Obra das Vocaçoes Sacerdotais· em- S01oic1b·â 
Tem màis. ÓÍhê, os diplo- ias . pi\rã. as ófüâ;t âe -li$i!l;lH<!it 1 . 

. 
11ma. e11trevi!ta. co:m o seu 
Diretfft :; · 7. 000 associa
d8~! .;;;;.. Ó ll_üfí jbde a per
ife~~ _ ~-ti _ iltifü. propa· 
ÍàftiÍã' ,;;;;., i> 'slisU!iiíb dos 

Após algumais perguntas, con- que póde e o que quer, mensal- sacerdócio, o que é o padre, có-
tinuou: me11te. mo se ordenou para ser nos.5Q 

A história da Obtà das Voea- Men.:;almente .•• replicamos. niêdianeiro com Jesus Cristo, sa.-
ções na. Diocese é curi:â e facil Mas i1orque em_ véz éié, p. ex., cerddte eterno e único; etc. 

=...7z~~i 
de seguir-se nos Anuários da Dio- $500 mensais 11ão se dão logo - l1: verdade, V. Revma. abre 
cese, pelos diver5ps àvisos e nu .... ,. 5$000 anuais? Não seda mais iartôs horizontes à meditação de 
damentos do Exmo. Sr. Bispo na prátlcó, niais fácil? nossds Íeitores. 
fundação e uesenvolvltnent-0. Na ...:.. $im e não. ;,.;. !>ois, é. Agora é justo que 
coleção de "O Meridional", jor- ...;. ! ! ! ii.pã,réçaril os números, as esta-

tfãs "itiitàt nal oficioso da Diocese, póde ser -'- Sim, porqtié na P.rimeira tlstlcãs. Temos atualmente 35 
lido também todo o belo movi- vez poderíamos até, fazêhdo uma 

: -: ,:,l~ ~ilil;; i:nitiutos, élé és~-- menta que se vem realizando. Na grànde campanha, ter dinheiro 
_ ~ · íi~~ii8~ ·. sfil::Hdêii,f.e_ ria verdade. estamos numa épot:a e111 para uina parte dó 11ovo Séminâ
.sa:íl êlti têUp61& liã ho~ã türia que os católicos pi-éclsá111 impri0 

Dloc~fii; ô ~vifi6. Sr. ~é. Jo- mir e publicar aos quatro V~l1• 

sê Rf00r6 vffi.nii; bb. Cliãnceler tos as suas reàlizàções, nãó por 
, do Blspadti. _ _ n-iotivo de , vanglória, inàs para 

- Vim tomhl';1fiê o tempo pre- não parecerem mais atriizâdos 
'êfoso ... ·'nestes dias de' lufa-lufa que os seus \nim!gós é, pritic!pal
cld-. ~ Con!Jl'Í!SOO._ Eútarlstlco. mente, por· motivo de é111ul:ição, 

'...;; i!; j;íârã ií LÍ::GÍ0NARIO, não estimulo para o bem. _ 
6? ...;. foi-nos logo dizendo ao ver N_ossa Obra das Vóéâçõcs _ fÓi , 
que a.prontiifaln§.~ papel e lapls, fundada pelo Exmo. e, ReVlno, I · 

- eiifiiS V, -Révlli1t sabe, te- Sr. Bispo em 20 de julho de 1937 1 

éentrbs paroquia-is em pleno run
éionamento. Cada pàróqu!a tél11 
mn céhtro, mas oóde fundai· rli:i~ · 

mas. E tainbém ·est_a11dal'tes! O aos mendigos? · · 
pririiéiró, pertencente à Paróquia - Respõhdo,. Sr. Padre!: al• 
dá. Catectrâi; vai ser inaugurado guns ptibteÍi _ a. !Yl/i.ls têr~m me• 
agoí:à nà Í'rócisS-ão Eucal'ística ·1horiá. nátj_uete _ tÓ!tipô é iut!i-r e, 
d'o Conitrcssó,. é . pintado ppr uma depbÍS; 'bhHe . est~i:íáh,, ôí; i:riÜhões, 
bêbêtfüfrià db Colégio Santa Es- de \ntll~!dÍió$ it'ê _ àgÓra. _ j}ênefi::.. 
eoiii.stfoid - dãdóli ~iiJ ünôHhl ~si>fritb do 

+, Dé irtõdb. q4e,.. pâdl'ê \ricfo.1tê _ êié ~âuIÔ? - _ ' 
.::,;. SHi\, ~ihdà foi, mais alguma ..;,;. E 'â. pro)>6~1tó: sâ.be qliê $ifo 

cousa: . Hvra.;i, pãpei!:1, relatórios, vicente rtãt> cúid6ii só ~ê à'ilili'>i, 
ó6jcfos d~ próp~ari_dâ, etc.; o sr. nãb ê. illêsmcí.?', t,ôi~ ~ rê6rga;'.' 
pó'tlé vlHói há, Exp-6s!ção • da nlzbu fíã, Fránç"â. ê êi~i,óís' µh, 
bbra i1Ó Sé~i\):friá bióêesano. Igrt!jÍi tÓtlã. à Ó~ta _ ªÍI, eóBitfução • 

dre'? ExpÓsiçãt~ à.tê isso, Sr. Pa- e1·01~nrieãu~U~ct!h~s;!n1_·~õe:itrU-'med1'lffiic!}lu1oce;;:i 
Pois é, aproveitando ª oca- v .,.. ... "' v -1 

,siço do cbrtgresso, rêsolW:mos ex- lebre não M pelá suá cal'idade' 
por Ím nossas Íitividàdes, paí-a es- nas epidemias - de Milão, inas 
tímulo e tambérn para justa sa- til.í'Ííbem pelâ fUi'rda9ãti mà.tê1•ià1' 
tisfãçãó a.os r:~is caH:i!!cos. é pí·irlc!i1âlrnente é~t,li·itttai . .ctos -

·e:... !t~I lã. Àgoi·ã me despeço. Seminários. ·, · 
- Espere um pouco'! Faltam - Pois é, acrescentou o Pádre 

.. mos 6 ii~B .htiinér& espe&ial do com uma -orgai,,izaçâo béin ___ si_m_·_--l 
e~~~ ::e jiU~~~~itici~ âltumas ptc:!, do centro para a perif(êia. 
n6Eü · ll8'6tê â bbrá das Võca- com efeito, mstalou-se á 4 de 

'c;&i8 Sãêêrà&tais àà: btbtese. novembro de 193s à primeira 01-
- . 6, to8W ti6 rib~so fritHit>t:tltor retoria Dióces~.n:i. Esta tratõU 
¾ÍfutilnOt!-sé tiUm . sOrrlS"o, e !relll logo de fúnd«. os centros paro:.. 
a~iÍ!. coní~êoit á' dÍtát-1@; Úitta quiais e estes brganizatam os 

1 

ainda alguns dados, O nosso Se- Viana, nós té!Íítis iitj\11 pra,ta de 
minàrio que teve a sua 1.ª pe- casa. QÜein é êíüê riãB ~i\be. que 
dra em 4 de n:ivembro de 1937, Mon~erlhor ~óiü·ê; rriorréu vitima 

. foi sole11emente inau;;urado, na da _febre ãmiitelit: ê: d,. ,sll~ !i~çiJ
p'artc já construida, cxatamenté ca~ão efu Sêfrócitbà?., •. ~ : · .... 
dois anc,s depois, abrindo-se as - !!; ró"i ó i-êstii.u'ri!dtit ,i:liis. n-· 
suas aulas em 8 de fevereiro de. nineis 1dÕ si·hidb seiiilniid&: •de' 

1

1940. Os seus Jl.Junos, bem como sll& ·Páuiií'. _ _ _ , --- ... , 
os semín'aristas' maiores de. Sáo ·'..:... lt hiesttto: ·, t càl'itfaélé :lrJÍ'-"': píiff!ó é::lê diÍfjôs !istatistic~ qúe centros nos bairros. . . 

.118jê triMttiÍUmõs áb~ _M~~s lei- Aqui interpelamos o nosso en- _ 
+ii'fel Vffi!Hüiilr. Plzieé1;ã.:r19 · eia 1' trevistado: _ . · . 
cibti _ áãs V6i:ãi,&is; _ '6 licvmo. . - Mas quand6 v. _ ftevtná, _ foi l 
Pe. -VÍíüi!t · _é fHàãa@.-1iiMnte a I nomeado Visitador Dloces:uio ain-

·'alntà fi~ · fi&t~~t:l!hti! !Í.ssoc!a- 1 da não estava coinplet!L a, orga- _ · _ . _ _ 

Paulo· depen:lem, _em. maioria, . te:rlà~ párá. é{s. énf~Í"Í)tõlÍsàt!Úà jµn-:-,: 
' ct1 ô6ri êiàs vocações q~e com to tõhí àquelã. que .iái tBfp1!r ia._, 

.çã,o, todo 8 ~~t,4st,&gfüB de sacer-1 nlilação? . . . . . . 1 l'ÍO •. hão,·. r:orquê . ~fonia .. infall~ ,-o..~. cdno p. êíL, _'roriba, •na pa. 

. do_ te moço é ativo _êle c_omo q_ue _ Devo dizer-Ih_~_- _que i_1ã_ º-.' r>õls I ,·elmente a. 11ssoc1açao demro em róquiá dé rtitl:ierà, é Guadra, na 
b , de Tatqi. Estámos, pois, incre-o .. canaliza_ para ____ ~~~ª. o ,r.a ,Clue em con'icços de 193!l, quando e_n- pouco. _ .. , . 

· · · - · · t d~ Dio · · · ... · M rr1a·, mentà1iêló a formáção desses íiô~ 

éles despende ariualmente, 72 cerdot& cár'iiiosbs -fibs !l&m1iã.:· 
contos de reis, · rios: Mâ~ é:itáínos, é~rtô!i aé que. 

- :E:tttãb t\ ptiicisÔ que a Obra os bons c:àtõÜcM de Soróéiba au~ 
forneça ess:ct importância anual? xlliarão o ii::xmb, ~. ~êvr.:o. ~r .. 
'- lt claro, tem~s de atlngil· Do mJosé Carlos à terminai· o 

e§Sa. quota, e até sobtepujà~lay seu Sêininó.tlo. _Não _ouiiú Jala.1.· 
para pocicríiio:; rcc:2bei· novos á!Ú~ de um belo éxémp!Ó do dr. sêve~ ·reputá á maJS urgen e "' • trei a desénvolvcr __ ineu_ s esfçirt;os - • _ 0 . • 1:. . , _ , 

1 
-

cese. neste trabalho ti:1.õ c6nsolador - f'.ois _ s,m, homem de Dc,us., YJs centros. Nâ 'êi:ciade de Soro-
, · • • 1 · l t h•for cti,ba. estão em estudos os de São ,:: . ' - A,-Obra das vocações Sacer- para a alma de um sacerdote, n2._._o v_ e <Jgo qu~ ~so ,":e ra " _ -

· · · 1 • , l s 11~ta 11u·1· I!cnto,. Cei-radJ, Stà. Cruz 'do -dotais na J:il8E_~ _ ~ vai-nos di· ainda faltavam intütos i:cnti·ó:s a mar a numa _,un,J e· , , __ •. • , 
'zénd(l ;.::: , nK& (J lílilHií ci' que de- fundar e era preciso Uiná assis- livro_ de ouro para colher ass1; Asilo de S[Í.o V'il:êntc), Sta. Tere-

.nos. Porém, em 1:)38, . ti\'emõs rino Pereirà. da Silvá-? .. .
cerca de 25 contos .. de 1'.éis, em - O que tlêÜ só jJOr_ si o altar 
1030, 6b cõn_tó~: em 194_0 .-64 con--j·monltt~~_e-~-11 ,~~-,,()biJilrê~_-º.X_, .. 

. - . 1 - r 1 fe ta ·sliilta t1 scmliiiüio. 1:.-1.bdo.cto ape-ve @ lÜi tie sef; _i;k _ beÜs ftuizcr, tência mais contÍnÍlá 11. cií.da ~á- , natur~s,' COl110 se . nz _ la s 
~à~ t~_ni . piõírféd!,do vÍstveifu.e11-

1 
róquia. Fciizmeiite _ pude _ fázê-lo do D1.:·mo ou do Padroeiro? 1ia1\ l'.á Ul'.1 niês,. º. cóllt'..o de Sta; 

.. -ti· .tiliri ürii_ trabãlhb stguro,_ m· devido a ser secretário do B_is- - E verdade. . • , _.. R_o.'..~l,a, _çoin . s,cio.; de_ ap<in~~ 
tifis6;.' i%HniHv6. PÔSSÓ tãl:ir pado e à ter pot isso n1âiores fa- . - . E_ o qµe se quer nao e_ I.SSO, ! 1$10J e $200 _r.Fnsais, Ja atingiu 

· ~fií à&ii ~ õ ffi~rióf ctirilitrâns cilidades de viajÍlr, óU jltnto com é_. a_ form~çãb _da to!1sciê11c!a ??~' ccr~&, de. 120~CO~ • na _ p:·1me1\'a 
ê~fSi" 1%ifi$i átl@!ãt dê sér o -as Visit3s Past&ráb õu iioz!nllii, ~ólkri, é_ 111e,ulcar áos poss(js fic_is c:1~,r1buição:. aqucl.1 Ylia o~ra-
-__ ,,.,,,iuii.;: · ,:;~;; .. .:;; ,,.t.::,c 0,· Ziii.1·0· ,,,.,,1·110 _' "'e·v·m·· 0 _<:r· à o_brlgácão de pensar _ pe_ re11e __ -_ r_i~- e um ex_·emt>!o \'l\'O do quanto 
·\'·1,1,U·llllv?· '''"""""" com V- para o que o ..,,. . e "' . .., . . , ... ', . . . . . . ''..... . . . . -- . ' :·< ·.: • . ': 
: d&~, ~f&t6~. Pàfoeds ê & ésfót- Bispo consente êm fléar ptiváctb 111éntê n:o idêál db sact:rdóti),. pn:- pode a .· _fc : e111 povo:çocs bem 
ç68 · áâir dttefotiíii 1ôç:í.1s dóin de meus traba lhÕi; iià Ctiria, ràui- t~ serem n1áip tespeito~s _e _ ob~- o_rientadas; ·:tilº. e º· caso_ daque-

. se\is 8tifri& ÍlltXÍlÍlÍ.:rês ê êjue tb- tas vezes. clientes _ às diretivas do_ Cleto __ e, la, tior Uh1 sac;etfiote CC)lllO_ Dom 
'nfi8 iidnsiigi.lidí:i tâtitos frutos. _ Mas ... e O q_ u_ e_ é que _V. sobretudo, obterem de Deus, pi!- Engclbcrto, O,_S.,B. ; __ 

· .t)epjjj/í i:ití til.rifa J;ii-dpigã.hâa e dres, pàdres sai1tos · e nú111e- . - Hâ .. tual!11ente .. '. 
. •···"t·~ .. j· ··1n·· g't-:t'1·,,;r-• àcón Revma. faz áo chegár nas ptlró- rasos! • - Cerca de 700 .z.eladores e 
nas vespe .. ,, ue u t ue • quins? _ - - - · la'l- · - · ·-d· ' 'Dl · 
te · entó -qÜe ii'ã lflltls uma vez - Ajl! por isso, os tesouros es~ 7.000 zc cosem t<>.á __ a · occse. 
. cun - Faço reuniões de todas à~ pidtüais... -,-. i;i um belo 11umero., .li:' co• 
~oca,: llZ9:_r: .. 0 . P:?.b1t;1~8: d.as voca- Irmandades e dos i:éis, falo, ex- 111·0 s·c' , .... :1·11i-u· c'111· ais o·u' tí'iis· às~ 

• d ta não e preciso - Isso, VeJ· iÍ. àqut estes l)á• -· " · ·çoes .sacer._o_ is; , ". -, plico. retomo o eterno assuhtõ - " • ·, 
"insistir sõbre o alto Iaealismo da falta de vocatões e deixo ftih- peis, Olhe que beltzni Coino es- sociaçoes. _ _ _, 

istã d t b- ·a bt·as· reu te bon· 1 povo e'·s·_ta· i·ezándo 1:iei_os Padre Viana tirou do bo1so c1· o. es a O ra O s O · - dado ou mais aii!inacto o centro -· - · -- ' · · -- · · ' 
nir 06' êiiô&~~iHibs tle Sorocaba paroquial. Mi!s, voit.eiiios ao ii.s- padres. Está fiéttncto instrnicto. uma medalha e uma_ fita. _ Ê1s 
numú êrui1Uiil. dê ~teêes contí- sunto da organizac;ão, _Está vei1,;- Está· se interessando pêlos pro- áqui a nqisà ri1edalha, _ pesáda, 
nua/'. ~fa "'Ü~ í>ôüs !?ri'Vii3 operá- b!c1ru,,s dá Ígrc]a. Di:Íxando de metá_l oxidado: num _ lado São 

"" P"' 4 do esta.s cadernetas'? Pois cada - i ri6íí à iüã. mi!;::sk é iip6s isso . . __ , .. - ser água tno!e, indiferéiltc. o· Càrlos Borrcmêu, o padroc ro; no 
(!S~ijiI~ütiã til~, dá. convH:çã; zelador tem uma Pªfª al1otar ª~ sr. qne gosta éié teologia,.. vetso, o émbiema dá Obrà:, na 

':,á(;~jj: ttê<:~5/i{<iãt1ê, é, reÜriiâ.o de egmolas mellsais ~OS /eUS aSSO - QÜCll'l foi <jUfJ disse que eli Cl'UZ uma estola_ C ambos SObl'e 

.

, -.. ·1· ·_ · __ .. · ·· · · --1· .- ~.-. ·- · ·' f''' ··.- ' · - 1 ciados. Esmola qu-e Mo um mi- ~osto dó teol0~tii:? _ u_ m _ missal c_om a _ oração jaculâ f! ,,J~~t:tl!':.~.}'f}';.,.ª Í~musª?!º nlnw de 100 réis .e não teúi mã- to·r·1a· a· o la' do, A' fit·a· tc111- a's ·co: aO" 1uiuros .saccruores. <SXC auo ,· . - Órà, pelos !;JUS escÍ'i!os. Pois, ., , " _ , _.. __ _ .. _ _ _ .,. 
_ ;&" t.tmB,rli M.Üfüitãt ó :i~io tlê. xrmo. _ . . . , _. . réJâ. quãritos dognia~ á Obrã dâs tês , rohtiflcl3s, }~to p~ra os .. ze. 
-~6; i iii6.8 _ f&ft€, i béntárn 1 - Nao t6m ma:x11no? VÕêii.çõé~ énslti:i àos ttêl.s: à êti~ lá1ore~. _ S~~ _ zéladot..té~1 ª-~.- _rne~~ 
ifnb'fiiü ê t ~litinêli ê!éiíyêla- - Não se :mm~te! As maiores I munhão dos santos - isto é, as mas insign!as, i$órem, ã tneêlall'la 
às· &ü~- 5 · iiBss& íii>tiiia sr. :bom esmolas são de ssooo, e cs~ontã- i orações e sacrifícios dos cristãos é de aluminio, 
J~ 6tt_·_·1_~ __ fifêStt ã ã~sóéÜ!.ção, neas. A 1100_ ~ª_ m_áqu-ina e_· sim· i' da r_ gre_ ja 111ilit-ante faze1_11 força - Estou maravilhado, Revmo. 
~ 6 q~ êt~iftHi ~riã. s\do a, ples. Cadá _ p~soa, col'lvicta_ de ~o_s, céus _ p~ra obter,. seus __ don~, Padre! Ainda não vi isto em lu-
sua. eid~ti'fiêi:i; suas obrigaç&s de tíitôlicà. dâ o Dohs do sácerdocio. O dogmá tlo /::ir i1~nhi.irtd · 

tos, esperamos n.o. maximo 65 .....,. !>ois e, exemplil,, ttaihtnt, os 
éontos cm rn11. _ exeífipfos âtdstàhl. Têfuóg ain-

- PdrÜinto, à, Cúna Dioc?- d?; qÍ.\e ver ffiuitas e bi':1~ ctiusas. 
sana . . . Pã.ctie i1aúà t~hrii~õú . óthhis~ 

- l&so mesmo, a Cúria tem en- til., ale~t·e, e_ verid~~dÕ it1;t~s~~t~ 
ti'àdÓ C0111 à qUôtÓ. . restante: ou 1110 e11t0Óu os. prij11eirds -Côl_'l1{,a:5~ 
o Exmó. Sr. Bispo, !){'la sua boa sÕs ifo I-Iiní:> iià 6BHí:. diis V~á.,;, 
administr.ação. _ _ e~, tpfuÍ,bsfu , ~lb, ~{~ili: i?t 
ná~o?E a conMrução do -- Semi- Ís~c l!~~a}::irtniitii1dõ!: ' 

- - Ah! esse é oµtro caso _ain- meus parabéns! - . . . .. ·_ .. " 
d e b ·• 1 - ·p· a·.r· a_._. o LEd:to·~-Attib,· séin- · a., 0!11 as so rns, se 1ouvesse, 
da manutenção dos seminaristas, pre às ordens. 
so àpós · h1uitos anos é - que se ARNÔ~IUS 
levaria a cabo ·a obra grandiosa 
·qoe rcsúi ifor.·tazêr. . DESENVQLV,IMENTO CO~-

- ,;ntão? . . SOLÁDÓR 
, - Então· é o caso do livro de 
tll1t·o, das rub::crições de · tempos A Obra d~s \Toca_ç~s Sacerdo• 
3,- telnpos, das quermesses das tais, fundaaa elfi 1937; _aos pou
se1tià11is pró-Seminário, cté. l cos vai t6ii1àricitc_ô~iide't~vel in-

- - .~ão seria o caso tambem cremento em 110&a i:S'to.cgse, *1'a
tlo.~ Hbmcn., de ' m;l!Ór fortuna, ças :i.ó_s esforço;;_. do~ RR. Pliro
lavràdtires, comerciantes, mdus- cos é âemàii; Sacerà.ofos, t:ieirt _ co
tri~!s tomarem a peito, p. ex., a mo __ áo lntéF~f. cios _bôfis cátó
cobstnlção de uma parte, de um licbs ciesêjosos tle · côõpêrà.r cciµi 
~ivÜhão'/ . 1 a l~têji Í1a. sô!Úç_~ó _ _d(~~- ~1â.~~ 
. - Úso, is50 mern10 ! 1·1rou-me n~ . f,tbblétrlà, o técrutâmehto de 
à. pàlâ.vra. dos làbios. Só resta- cléto. . .... _ ....... , . , ....... 
vá quê oi; milloná ri~ brasileiros ~íâ, _ li_ ci,t ~~~~ Ao):l;~~~h
- falo do Brasil em geral - te ânó b Oepa.rtament.õ tiit*:éM-• 
compreendessem que não é só, no ih1i~téu · !i qÚã~ ta.t\M â~ -pà,. 
para igrejas -e hospitais. sobretu- róquià,k ê · ténHBs -at tlBf§,_ h,sts
a~ i;i,_sfiitais, que se raiem doa- nias da üsô6ii~~~ t>,ir&. sas ze. 
çõe~ êfri vida ou legados testa- !adores e zeladoras, conforme 03 

foe11tã.rlbs, mas tambérn aos se, nomes já registrados na Secre
ÍfünãtiÔS onde se formam fúturos tatJa_ G,eral. ._ . _. . _ _ __ ._. .... _. , 
pàéli·ês que irão ensinar as gera- , E111 . bre-ye; _ êsse , be!o _ núméro 
9õi~ pdrvindo1.11:as a serem cari- será elivá,do 0011~- à, _remessa de 
dbsàs: - 1 mais 90 distintivõs para as qua-

- li: cerlo: Sr, Padre. ··s1 hão tro paróquias restàntes, · dê· cujos 
fJ~~é [i, Igreja náo lw:cria São I zeladores §é lt#i&tiÜii Õs nomes. 
Victiltê de Pa~lo. p. ex., ·e; pois, Dos 6~8 zl!!íiitÍ8tt:~ .rê~Jsfol.âofe, 131 

. ~s idi111râve:s a~ilos que·~ ê!e se são ifon1H1s é !4? ~ã.B ~n&or-as. 
: úvêffi no mundo inteiro. f!B r~piélo a~~nf61v$i~nt-o, 
' __ - Süponhamos agora que to- 1ri6stfã; ~Hiçás ã. __ Õãü~, ~i;êjir~éi-

úl111 ãltuns boÍ1s ricos q11e fun- 1 da. ,ébfripref11~ã8 dit tsfü, _d~d3a
~'irii.m e sustentaram - o que é I ccfoõtés e ftâ.niia slttitJit~i~, péla.· 

~i~~O ~fide a~ã~15~;~~~~~ d~a P~~f~ 1 ~~Jttr8rt1;~6â~~Ü~\~~{~ J,t! 
· ~l : ~~ orHenou p~.dre. . . S1 eles, em l zelo pittll. t{ti~ logo velihatrt ·.~,tu
;j i ,:ez. tle ª,uxiliar também os semi- bem,. iliãJ~ tiêhçãbs ~iht ii.i; :nos-;:, i banes; so reservassem suas esmo- sas alti'tás. .. ·. · _ .. , • _, 

,,;:_ , 

·.·.~~.~~·é:~,~~~~~1c;~·;t}~j~id~:1~· 
Projeto do Seminário Diocesano de Sorocába. em consttu.qão. 

~ •••. - r.,., . • . ... • . .. _,... • . ., ........... ~- -....,[ 

!A i _: , ·, Praça Frei Bãfã-Ó.na 
! 

( CURIOSIDADE insi'óRICA) 

A iii-a\;a Frei Elaraúna, onde 
~ fónlizam as sessões magnas 

·tó Í:'Í'imeiro Congrcs,;o F~uca
i'.,tfoil Dioceé·ano de Soroeaha, 

'iit óilhóra ·quintal do :\Iosteiro 
.e S:to B_ento. que lhe l'iea ao 
:di.i. 

l:dtii .mnit a ,iusti,:a lhe <10u a 
'.'fl!1ilifa o nome do último 
r:dr tia )ll'OYÍl)c:a brasileira 
,.1 tfrtlcm em Sorocaba, o qual 
iti'dÜ com ela em acôrdo pa-

a ú ãbertura da pra<;a e das 

familia l:i~i'anã ê Jã~ nà capela 
mói; éÍ€i S~Ó "iiMito, 8iià~ se vé 
umil. .Üifi1i1~. 

Ali s~ f&ãiifií.i-áiii c~l~bre:s 
cthâilHítlás. f'oi d&~8i~ um 
Bdô Jifrtiim, cbfu áÍi;tü1s ãni
riiil.1/;, éhtH 6s tãiítffréi§ h&ri
dfif;·: 6 Játiilfu úili; 6iEMit ~hs 
iln fR~ili&i-!à fig~ li8rfl!:;ã:ffaiios 
11ã8 s~ ã{iãi;-úã. & ttii tit Fã~sàr 
em tfáâi~1l8 nii pfü _ ã, filhos, 
a glórífi .milfü·, éi~s~â pfâça que 
havia caid11 iliii d~sprezo: o ter 

""ª" adjaeentes, nn, 1S65., sido a sede do Primeir Cor1-
li're1 Baraú11a era de ilustre gré~s& '.EJúcái'Í!;Üc~-

.t•· 

I 
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~~~~.~ !~ .. ~:~ .. ~.~ .. t! ~ !.! ~ .~.~ !. Diretoria Diocesana ~o Ensino Religiosa 
4ad~ ·c1a Semàna Eucarística das as secções- da Escola. En- siásticas, civis e militares, um ________ ...,....., · 
ma Diocese de Sorocaba,. é de t,retanto ·deV'emos· destacar de almoço feito pelas alunas do 

\ .• 

A Doutrina dlateiffl justiça qu.e se d~ta· 
'.que, na parte social, as sole
:1l'ldàdes promovidas pela Esêo-

todoJs os tra!>alhos a pufte re- Curso de Dietética, na manhã 

la Prótisi,i.toilàl 16cal, em hóm~
~tem áó eoniresso. 
f O LEOIONARIO, em suas 
ediçôés jú tem feito referên
cias a esta Escola ·qu_e vem, ul. 
tifuàtntfüte, S~ de9tacartÜo SO· 

b,l'êíilôdo de suás congêneres 
do· ·Estado pelas suas ihici::iti
vas;_ p~IOS l;!CUS trabalhos, pela 
sua ;organização, pela sua apt·e
sentação em público e, princi
pálfuetttt!, · pelas suas oficinas 
m-0del:ares. 

EXPOSIÇÃO 
5 .• , 

ferente ao aprendizado, os 
gráficos e as. séries, tanto da 
secção feminina ~orno rilascúli-
118., Por êles -se ·poderá àvallar. 
o . aprendizado metódico e efi• 
caz sob um contrôle j)ei'feito 
e rápido; para isso a Diretoi'ia 
dà escóla expõs ao p\1blico o 
processo de ensii10, coln as 
respectivas infài·mações. 

BENÇÃO DAS NOVAS 

OFICINAS 

Aprov(ütando a feliz oportu
nhlade do Congresso 1'Jucarís-

' · tico, ás noV'as oflti1~as; sitas à 

rua Dr. Nogueira Martins, re
c~ber'ão de S. ExcHÍ. R~vtila. o 
Sr. 4rcebispo · iVÍeti'opolitanó. de. 
São Pai.tlo as bençãos 11ô, Ctis, 
to Ré!. 

de 25. 
Procuramos informações ê0m Nas Paróquias, a Doutrina quentassem firmes o Catecis- A Palavra de Deus; éé# ~ 

o. Diretor da Pi·ofüsional sr Cristã é uma Sementeira de ino, esvasear,se-lam âs peiJ.Ílen- tadupa íie cristàt f!ué j~ pa,./ 
bre· ai,sEl almoço, .e êle apenas futtu·os baluartes da Fé. No darias e não haveria nos hos- ra á viíia etern• deve ~iíêtrae,: 
disse: •· Será uma surpre::a amanhã os cavalheiros serão pitais tantas vítimas da em-. ná aima da InfâíióÍii emb,ll~~, 
ág1'11davel. Quero aprovar a os rapaziribos d~ hoje, as me- IMague·. z·.· da luxul'ia,_ das extra'] do,a tod. 11 e. istó .par.. m.Wo·· .· '•de-. 
confiança que tenho · em h1i- niíias de então, serão as ma-1 vagâncias toüas de uma. juveil~ lábios hútnanôs... · 
nhas alunas e mais ainda, tronas do porvir. tude i_nfrêne. O efeito não ~ é) Romano Pontífice i collli 
qúahto vale o Ensli1,0 Profis- Si um futuro tão sério de- maior . que a causa: NiÍ.o se êle os Bispos ett~~did<i ~
sionaL" E ó reporter do LE· pende do pi-esente, quanto des-1 p1·at1ea1t1 virtudes.' sobrenatu- ihals lórigitlqí:ttis i'eéanttiií .. ~. 
GIONARIO recebeu um muito velo se lião deve. dispensar! rQ.is sem lhes conhecei· -os priú- orbe pelos Saceriioteà •• ·.,: ·:·t,' 
obrigado, um convite para o com a questiio básica social re- 1 cípios. 

0 
p d. · "· ,· ·--~ 

· · · t d · . . · S · · . . a re no sett «i!UPO n-ael allnoçô e saiu· cer o e mais, l1g1osa de uma Paróquia!... i o houver, será caso extra- ,., t" ,. · · -·· -~,. 
·. · , .. · · E. . . .,as " pa.r11 tuua, ..• estl:! .. uà·s• 

um triunfo para ::t. noae11 a· Otimainente se cotn_püra com ordinário e isto fião é o cami- . · . . · .·. . .. 
1 

· · ---;,,.:, · 
. . . _ po1s nas peªsoas algas ounll-! 

cola. um fato natural a moralizacuo nho normal das cousas: )=>01· ·t·t· ,. d 
1
. d. d. · ,· 

·· 1 um o, ao . a o as entid.adea 
cristã. De fato um fronco não vias normais .Jesú's nos remiu. ·· · ' · · 
mais se indireita; si o quizer

'terminamos aqui a nossa re- rl10s .retilíneo, devem6s come
i>oHagern, felicitando sincera- çar o trabálho quando dele 
mente todos os funcionúrios e aparecem os primeiros reben-
alunos desta Escola, e fazemos tos. Cousa idêntica na forma

rão do homem ... 
A criança é uma cêta nas 

(!OCiais da Par~quia, a tQó r.e,; 
J\Jxcetuando-lhe a Encarná- · · · · 

comenêlada t::ongr~gãçãÍ> · . fiti. 
ção e o Natal, sua Vida fora 
toda uma séHe de ííoriíiàllda; Doutrlhá Cfistiio,' qüe tenhâ 
tie e süas Etpasi(;ões úão o -ro. 
ram menos. . . aiiêi;ias . ãlgitiis 
milagres ... · exceçõ,es cotifi,r• 
ruanüo os eternos tlé<!l'etos. 

os ardentes votos de que as 
solenidades pramovidas pela 
Escola sejam mais um ínoth'ci 
de inteiro júbilo para aquêles 
que labutam numa casa de En
sino e para: 'sorocaba, que se 
orgulha de ter uma escola mo-
delo. 

mãos de üm pfüstico, amolda- Si endiri?itamds o ârblisfo 
Se-Ílle à YOntade e um bom J;>llÍ'a termos tÍ'Onê.i:)s" retos, inà
Oi'ientador faz dela um cristlio trilamas as criançp,~ vara ter-

ser o braço direito ài ~ró~ 
nâ catequese dá Infância, o Fu
türó dà Pãróqulit . Qtiê glõr!a 
para 6$ çàt~quiãt~f 1Q\iê:t~

. ehamàr-~e Lux MlJ.ndi, tJU:mta 
nanüo 'º mundi, di3t Ni$n~ 
viridentes de Jeéiíi. . 

Sal-Tei·r:ie 

ftJn\flt.tanto, niio podemos es-

de elite. 
O .mesmo não se dú com o 

homen1 maduro ... 
Idéias cristalizadas, cansa-

mo·s homens moralizados. 
Ainda Jesús àutbf!iando: . crianças das cotr\iil!;ieà .:que 

"Venham a mim as criauci, campé!IUn fütiaeil\vêf~ À ,. 
m.as pará peráéi': · " 

Aiitedipiü1do a sua e:tposição 
anual,. tivemos o prazer de vi
sM1.-la. Verificamos o grande 
número de artefatos expostos 
l,H!Íáli \óárfas . Sêcç6es: confe• 
Çt>~s, bordados, flores, artes do
m~sdeas, puericultura, quim!· 
éa'. -labo,ratütioli, pintura, dese
nho, it.ís!ca-mecanica, ferroviá· 
rioá, toi.'hearia, entalhaçüo, 
iliareenari'i., ferraria, fundiçãe, 
.mee.a:nka, t~eelagem, pl~stica. 
aju.stagem e senalherià. 

Será uru atp d.e gr:..nde r~;. 
percussão soda], v :i s t ó , S. 
Elxcia. Revma. · estar acompa
ilhado . po/ tódos . o~ 'Exmos. 
Srs. Bispos preséntes, . desta: 
cando-se tambem a pí·eseüça de 
S: Excia. o Si:ir. Secretário da 
Educa~~º e S.t'. Superinttllden-
te do .Ensino Pl·ofissional. quecer a pessoa do Sr. Diretor ços, comodismo estagnante e 

nhas, pois delas é o Reino do · ·· .. 
Céu." Só delas? Nãe... Tam, .Pascal se giarmva ile ff1' :;êti-

· Tu<los os trabalhos represen
tam gosto e artes aplicadas 

As atuais oficinas tem sido da :S:scola, Prof. D!ogenes de amor próprio tornam-no inac
visitadas l>Ol' · pessoas técnlc~s Ahüeida :Marins, que se tem cessivel a uma ri ova orlen-

berü dos ãdultos, poí·êm com . te<1ullítà1 Pio X, do ttéíioi1Í9 
mais segurança, Si regados Rbmà el.iéréte • "'Acê.rlJõ ·• 
desde a Infilncla cem a Agul-l mis '', l.irgindô ~ .eii,fü1ó .àô Ôãi; par~ fim útil. Nas oficinas e todái ~firmam ser llÓ mo- revelado uin administrador u 

niaséi.tlfoas estão expostõs es . mento. ;as modelares do ensi, altura desse importante t•sta-
tagão. 

Resta0lhe apenas a graça de 
tfabaihos deste ano, como $\e
j_aiµ: roupeiros, arquivos, ban
cadas, eüpulas, forno de bron-

no tii·ofi~sional. 'bé 1 ecimeilto, principalmente uma conversão ou o que, nos 
pelas novas inst'àlações; ali~s a1•ca11os da Misericórdia Infi. 

· da Di.vlna Pàlavl'a, .it · !tliisa de · teeismo. · · · "· ·· · · ·, 

tenras plantas. Se isso Mo hos eóhvemfes"1,, 
Fale-nos . Deus por Isaías! . ií'iam<Js co~tei:IipÍar ;i J~iü~ • ! 

ALMOÇO 
:ie conjugaçíio de um torno 
in~eânico, conjugação de uma Completando- s_eu, µfograrna. 
Úú1adot·a> tornos pará tornea-1 os <:orpo,; adrilinistrativos, do
:r,ia,. ferramentas, série de tra- J cente ·. !l discente, · 1rnm gesto 
bàihos, enfim, uma qua_ntidade l cativant~ e significaüvo, ofe-

o seu nome já é bastante co
nhecido no Estado, pois, guan, · 
tÍÓ ;instalau a Escola Pl'o.fissio
na. Ide BoÍ:Ue:atú, foram gerais 
os aplausos da imprensa e do 
povo boturatuenses. .....;.;.... _______________________________________ _ 

. (Cqnclusão <.a 8:' par,) 1 em 6 de janeiro de 1935, ereta 
em 18 de mai'çó de 1935, agregada 

!GM, ereta em 4 de dezembro dê em 20 ae sé'forribro de 1935, sob 
19S'4 e agregada em 20 de tetem- o n.0 62.330. ..;.:. DJ.retotia: Dom 
brií de 1935 • ..;. Eliretoria: Frei I Engelliéi'to Schnnéll, O.S.B., Dl
Eugênio Becker, O.F.M., Dire- retor; José' María Leite, presi
i;or; Domingos Tétuz, presidente .. dente. 

eatêdre.l 

Homem 

i.congrêgação Mariana N.ª s.• 
da. Ponte e Súo João Bosco. fun
di\i.Ía a 12 dé inaio de 1935, ereta 
.llril ll dé,lnáio de 1935 e agrega
da em 23 dé jalõleiro de 1939. -

'Dl:i:étoria: Mons. Francisco A. 
-Cangrd, Diretor: Luiz' Almeida 
->là.l'lhs, t:)l'eáidente. 

. - SO:i;tOCABA '-' . CatedrM 

SOROCABA - Vila Santána 

Congregação. ·11aHana N.ª S.ª 
do Carmo e Sinto· Antonio, fun
ctade. ém 23' dê inah'de 1937, ereta 
em 1 ·c1e inaio de 1937. agregada 
em 4 de novembro dé 1937. -
Diretória: Fr. Fii·mato Rebeln. 
d.P.M., Diretor;. Alberto Ron
delo, presidente.· 

SOROCÀBA - Vbtorantim 

ro, Diretor; Alfredo Alves ·Perei• 
ra, presidente. 

SOROeAB~. - I(lngll. 

Congregação lviariana N." s.e 
dos Remédios e .São José, funda· 
da em 6 de maio de 1935, ereta 
em 30 de ·maio de 1935. é agre
gado. em outubro de 1936. sob o 
n.0 63.571. - Diretoria: Cónego 
Josué' Belosi, .Diretor Francisco 
Albert~ni', tesoi.ireiro Manuel e. 
Machado, mestre dé novlçós. 

TATUÍ - N'Úcléo dé Quadi'a 

Deixamos de de.r notas sôbre 
esta. Congregação Mariana por 
não encontrarmos o qi.testiorui.1·10 
corre,spondente. 

TORIBA 
Moços 

Cbng~egação Mariana Imacula
da Conceição e SâQ João Batis
ta, fundada em 1935; ereta em 6 

· de rmiio de 1935 ·é agregada em congregf;\.Çâo Ma1'!ana Imácula-
, .. ,-congregaçâo Mariana N.• s.• 25 de outubro cie 1936, sób o n.º da Conceição e àiio· Luiz on2a
·Apa1-ecitla e São João Berck- 1 63.572 .. - . Diretoria:. Frei. Zeno · ge., fundada e rn22 de abrÜ de 
nufrs. ignora-se a data da fun- Rohr, O.F.M., biretor; Antonio 1935. ereta ein 14 de novembro 

- i.tlit)Àó. · Elreta em 12 de outubro B. Sàntos, :fií·esidénte. . de Í.936 é agregada ern 25 de 
:de 1937, ~gregacla em 23 de ja- óútubto de 1936, sob o n.0 06.575. 
~heb.·o dê 1939. - Diretoria: Pe. SélROCABA ..:.:.' Sé!nlbárii:l - Dlretor1a: Pe. Ambrosio Marc• 
'·,füM Batl$te, Ribei1'0, Diretor; .. Di~esano kes, bifotoí:; Antonio Lisboa Gon-
José M1fü!gan1, preside~te. çalves, presidente; Sebastião 
José Madureira, tesoureiro; Le.o- Co11'.g·1·egação MariahA Regina Mendes Oliveirá, secretário; J'oa-
i:161 l*\êól, me.st1'e de noviços. .C&!li e Sãô Cál'los . · Boí:rQmeu, qüi.rh· Alves Mota, tesoureira. Não 

fündaaa. e1rt :í5 de feverêiro dl! há tnesti-e de noviços. -'-'- Quadro 
1940, ereta eín. 25 de févereiro de social: 41 côngrélll,ldos, a noviços ...... $O:ROCABA ....:. Cat~dral 

Menores 1940 é nfio ag1'ég11da. - Direto- e 13 ca.ndldatos. · · 

nita, lhe está reservado. 
Si a Ética nos preme assim, 

QlH\llto tuals a voz de Pio X na 
"Acerl.Jo Nini is•·: "Numerosos 
são os cristüos que, mesmo 
versadas . nas ciências profa
nas, ignoram completame11te 
as verdades necessúrias ü sal
vação eterna." Esses numero
sos cristãos eram as crianci
nhas do passado e não lhes foi 
ensinada a Doutrina. Conse
qí:lêiJ.cia fatal! . . . Ignorância 
eompleta, diz Pio X, das Ver
dáues eternas. 

"Assim como a chuya e _a rieve Deus !eito ~om:~m qu~; ~Q~\ 
1lescelll do céu ê 0para l~ não ç;oando a. Criança<ia, diseíJ· êo,. 
voltam mais, mas· embebem à energia: "Não impeçáis qtM 
terra, penetram-~i; . fazem-ha elas vénliàm à mllti. ;; 3!iih\s • 
germinar, propinam a sementé quet•l... .A Câtec:f\iese· ·á 'ob.n. 
a quem semeia e o pão a quem das máximas. Ou~~Ín98 o' ápe. 
come, assim sehí. minha· pala- lo. da. Infàn~ia Que t,~de ·d • 

vra, qüe sairá da miúhâ ho~á, da' A:llna .•• á Lüz ela Fê.' ·,,:;· 
~la não voltará in4~H p~ra .· ·-
mim, mas faz tudo o que eu Pe. JôÃO B, RÍB~tRO 
quizer e desempenhará a lição 0iretar Qio,;eiano i. c:i. 
para a qual eu a enviei." ÉMllló Â~liil'o1~-

Mais uma vez, 'em relevo a . . 
urgência do ensino de religião I ~é? 

M C'rianças. Si as crianças fre. 1 teu 

Pecador, sálva a tua alma! 

Ámanhã? Õáqui a so anos? jesus sábé. aie vlrÁ i.iiSile 

leito d~ morte si e adôráres agórâ tíu~ hHl:!i:. vh.lai ,.: . 

·súmula histórica das Parôqtiiâi'.:· 
-da. Dioçese dê so.-oc~ha · · 

(Conclusão da 4.' pag,) zeram logo embargo. Os intrwfüs ,. Pirapõti; àtê que fól iilévàd&' à 
ehdereçaram ao Govern,o u.má pe- c!c!àde eóíri ô hômê dê ''1".lêtél : . 

Chegou ao Araçoiaba em compa- tição de desapropriação de· úfu, . Efü ~ritjfüpios êfo" -~~:~ 
nhla do abalizado miherologista quarto de léguas em quadra ~as Jóãó dê óllveira, VicêAte: ':Aiiiili,. 
:Frei Pedro de Souza em 1680, tra- aludidas terras, para Q fim _qµe ral, áJferés · .tds~ Arl~WJ:~( ~ 
zendo consigo .uma iíhagem de levavam e1n mente. !;)esgostoilOS; tnoi·áaores nçl .bàirrô ciô mndJií.' 
Nossa Senhol't\ tltl Populo, para bi.: fmd:s vender~m a .sesmarlá -~ slintl4t\i, e füa~ ai!iíii{~\uê~ 
a qúal edlf!cou mais tarde uma brlgádeJI-o . Jordao. o brl!Uld;® lávi'àéléires ~o bali·fp · dqf .l"il~ 
capela num sitio agreste eh.ama- Manoel Rodriguez Jol'dão, últl- fóririârain O âfráú\l, e ~~ iáll 
do Tatuú, da paróqttlà de Sóro; mo morgado JjáUlista, sabendd tlb requêfoia.)n crlàç!ío àa .. pjfóqu'.lâ, 
caba. Os moradores desse l;)airro requerimento que os inttusos · ha- A . ó . ;. , d . ' . , '._.., 
de Tatuú mais tarde edificaram : . par quia. "º1 crea a -1,IOr ·:Al-
outi·a caJ)ela a São João Batista viam feito ao visconde_ de Congo- vará cie 2 de agosto de iaii ~ 

ria: Côheg·o. Luiz. éastànho de 
Gongre·gação Mariana N.ª S.ª 1 Almeldi, D.ii'étbr;· Abnér C. Lau

A.p&ieç!d,a. e São Luiz Gonzaga, reano, presidente. 

ho bairro do Bemfica, eln 1818. nh_as do can1po; nifi;~deU71hes ~.: do seu pl'imeiro Vigário o re: -~ 
Compelidos os moradores da pa- zer sei- es<:usada ª desaproprJaçíl.ç ~µel Pauijno_ . Aµ-es. à · ~ 
róqula de São João do Ipanema com~ulsoria, porquanto el: espon~-- Jriz foi . il;lici~da -~ J~l6; ',}e 
a se ;nudarem pa1·r. outi-o sitio, taneatnente oferecia.º te~1;eno ne~ eoneluida ;em ,l~}s.; O ~J~ 
onde pudessem cortar madeira e cessário, sem ~IS c~nclições que nfo da PiJróqi,iia co~tit.~:.~ 
edlflcar suas casas, o que lhes ~ de cercarem-h~, e par~ den~ ·tert!ls. doadái, P9r. ~e41'9 ;yat.· ~ 
vedava a Diretoria da Fábrica dê desse terreno se mudarem os de•_• -Ali:neida, e a¼!'el'~$ l~, .~tónio 
Ferro do Ipanema, -. optaram i,nais intrüsoc que ocupávi!fu. suas-.· Paeii,· numBo ex_tensM1 .<ie .. lQais ,.c.'le 
Tatuú onde já havia a capela de terras evacuadas. Há memória· . l,0.OQ0.· braC!\11 _etµ· qµiuJj'a, . : Ã 

DIRETORIA DA FEDERACAO Nossa Senhora dei Populo. Isto, dé que O primeiro sei:tanejó que CJ:~í\!> !ila VJ.la é. 'de'(~' de 'mai:ço 
bíóc~CANA em 1821. penetrou nas matas dé. '!'àtuí foi- d.e l84Z, e a dth~l~, de .;li 

fündl\da em 26 de maio de 1935, 
ereta em 25 cie maio de 1935, e SORQCABA, - $alto de Pi.rapora Diretor: Frei Zeno Rohi·, O. F. 

M.; presidente: Luiz AÍmeicia agi:egada em· 18 de dezembro de 
1935, sob o rt.0 62.622. - Direto-

, ria:· Mons. Francisco A ca11gro, 
Diretor; José Miguel, presidente. 

S©ROCABA -"- Mosteiro de 
S. Bêlitb "- Moços 

Gôttgrégaçil.o l\tariltha. Imacula
º ái tfort~~iç!lti f Sãb Luiz Gonza

gá,' tuntli\da em 29 dl! rtovetnbro 
. de 1929, ététA ~fü 11 de novem

bro de 1929, agregada em 17 de 
Jàneiro aé 1sso, stib o n.ó ss.945. 

·...,. Diretoi-iã: D. Engelberto Schn
nell, 0.-S.B., Diretor; Benedito 
Aiveã 1:>11,~il'a. i>i:êsictehte. · 

Cong'i'egaçã,o Marlaha N.ª S.ª Marins; secretário: jósé Maria 

AJ)atéclda. . ê S. ão J,oão .Batis. t. a, 

1 

Le. _ ite.; teso·u· 1'eiro: Heitor Àntunes. 
funda.da em· 7 cte abril de 1940; Assi.stente.s: todos os srs .. presi• 
não .. foi ereta . e nem agregada. dentes· de Congregação Ma1'iana 
- Dil:etoria: Pe. João B. :Ribéi- da l:>iôéese. 

• · A Eucàristia resume etii si toda à iiossa religião. Congres

so Eucarístico é a vibràt,ão entusiãstica de todos- os fiéis em 
adoração a Jesús Sacramentado. 

Ôh ! Jesús ! Qúeremos 
so ! Queremos .aumentar á 

·de\>eres relf!iloàbs! JesQs 
vós àrháfflo'S! ·' 

ser melhores depois c;teste Congres· 

nossa 'fé, praticar melhor os nossos, 

nó Si.htísslri1o si~ratrientô; qu,11r.to 

Para além de Bemfica havia o velho Rufo, estabelecendo-ire no. de Julho de 1867. · 
utüa grande sesfuaria doâdà em sitio chamado Tronqueirasl. · Na 
10 de novemb1·0 de l '709 a João município existem deseendet1tes 
ci.e Catn!)OS, e à Antônio Ródri- ci.e.sae sertanejo. . 

VOTO.R-AN'l'IN 
( São J'õãõ Bàtisl:6) ' 

guez. comprc<'ndendo seis legoas A paróquia foi criada por·· Pro-
de terras na para~m denomírta.• visão de 5 de março de : 1822, E dlstHto dé _paz de Sóroc& 
da Ribeirão do Tatui, chamada seudó St!U pritneito vig-árlo o Pe. ériaéfo poí- lêi e1.ítirdüál êtê• 18'ti 
mais tarde "Tefras do Paiol" Anacleto Dias Batista, o qttàl fez a~stó tie · 19:Ü. Por ifil'ciatji 
poi· ser o cele'.ro dos retiros vizi- o prllnéiro batizado a 1 dê 'dé" dbs ·d.!rigénte.s 'dá. i,soí!iedaàw 
nhos. Toda essa sGSinaria passou zelnbro daquele ano. Ahõnlliia' irotoritntlm ", lol• éo~ 
às ri1ãos dos frades carmelitas trtil-da êih terras deiisá '$dêl.éd~ 
dê !tí.i os qi.ta!.s, não a desfrutan- TIE'.Í'il: Santíssima Triilaai:i~ ühia. ~tà êa~là dé'dfétiiià a:·~-
do, 1·esolveram ái·i·t.mdâ-la aos ser- . João Bitista., éln i~2Õ, ê ~ 
tâhejos Ahtôriia Xavie1' de Fi·e1- Pertenei.a à pahíqtiià de _Pórtô éíl\jjelâ. nlhcionâYâ'. Ufit 'centro;':êÍi) 
tas, e Jei·(>himo Antônio Fluza, Feliz. A cidade é situada à mar-· i:\í3ostl»aãa 'da Orãgiõ, ifiii mi;_ 

l!JOROO:MM ...;. Sahliâ llio&.lia 

Õóiigfégação Mariana N.'· s.ª Joelhos em terrá., diocesanos de 8orocabã: é Jesús 
~çm e Sé.o José, fundada pas.sa ! Temei e, sobretudo, amai a J esús que passai 

que alí sê estabeleceráin. Muitos gem esquerda do rio_ Tieté, e de .mêroso eeht:rõ ~ ··:êaf~m,ó,a'e 
intrusos for.am vindo, e tí·ataram uma cachoeira chnih!Uia antiga~ :i.tfu :Centre . de móçõii clitó~ 
logo de corisfruir, üma capelinha I mente Curuçá; heje Berra, nó si- com -Missa têifos és -'àó~~'i 
coberta de iildiüás, qtie dédicai·aní tio Pil'a}jora. Quahdo · sintplés ar~. âiàs ffa.ntoa: .. êe~IMilá- 00½>' -~ 
a ._Nossa __ Senh~ra_-.da, êo.·flceição, 1·r~ial, teve·o nome de Curuçá, â,é_ ~- jutór· til eàtêàra(,:·" ,::.,,f; ·.,'., 
co.mo nucleo mtentaao de uma v1do a unia Crliz abei'ta por obfá Pór ·~to_ d9 B~~ · 'de S!t
nova povoaçâo, o que despertou de arte num rochedo à margem r'ó'éâUA. ~~- JL'd~ ziµl,1íi 'áê 1m, 

qt\e ciumes noo habi~ntes do Be_lÍl-, esquerda do flo, à 3½ . quilóhi.~~ (oi' <\!½l'clo j!!lqÚé~ ~~ia 1IÍll 
· fica, . que denttr.ciaram os planos t~o.s . da átual cidáâe. Ç'ófuo Iia- bul'àtó, -~hdó $U ~u,9 .-

• aos frades c.irr:nel1tas. Estes opu- roquia e Vila, vigorou o _nome de o P;e. J91ié Zazui•, ' · '· 



Don%elãs da· Diôe"ese-·~e Soroeil'ffaT ·'l!liffiJe,'~! ~ 
sús, vosso amor, vossa vida! - Sem Jc::;ú:; vo::;so amor .v::~ · 
vid.a! Sem Jesús como viv,er? Vosso g.uia, vo~sa luz! 

1

M;,ç11Í. 
. . z;- •: .. ,, : 

de joelhos ante a- _H6s~!a; 'Hój~- e sempre, se quereis ser a ai. 
oria de vossas _famili~-, 
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Operários da Diocese de Sorocaba! Prestai vós também 
a vossa homenagem a Je·sãs ·que passa! Jesús Sacramentado! 
Só tle conhece o segredo ·de todas as reformas sociais. 1 Só 
ale 'não mente, não se -enga_na ·e não ilude! 

Congr e nas.na Diocese 
Sem. dúvida nenhuma o movi

mento mariano da Diocese_ de 
Sorocaba é empolgante e digno 
de nota. Desde há muito exis
tem congregações espalhadas pe
las várias paróquias. Mas, um 
novo entusiasmo se despertou nas 
vésperas da grandiosa manifes
\ação mariana da Diocese, na ci
dade de_ Sorocaba. Isto se deu 
em 9 de junho de 1935. 

O primeiro Diretor da Federa
ção foi nomeado em 21 de setem
bro de 1934, cabendo ao Revmo. 
sr. Cônego Luiz castanho de 
Almeida êsse elevado cargo. Hoje, 
S. Revma. é o Reitor do nosso 
Seminário Menor Diocesano. 

As primeiras congregações da 
nossa Diocese são as :eguintes: 
de Moços, do Mosteiro de São 
Bento, na séde episcopal, fundada 

· em 29 de novembro de 1929, e a 
de· Tietê, em .8 de dezembro do 
mesmo ano. 
. Há pouco· contava-se o número 

de congregações, atualmente so
mam 50 núcleos, e muitos outros 
adjacentes que conservam o nome 
do da Matriz do lugar. Assim, 
por exen::.plo, na cidade de Campo 
Largo contamos com uma· congre
gação e mais 3 núcleos, um em 
Ipanema, outro no Araçoiaba e 
outro na Capela do Alto. 

Depois da carta <'o Exmo. e 
Revnio. Sr. Bispo Diocesano. em 
1934 em que pedia a fundação 
de Congregações e fundava a F. 
e. M. diocesana, é que o movi~ 
mento azul de Sorocaba tomou 
Vida. 

A primeira diretoria foi assim 
constituida, da referida fetlera
ção: Diretor, Cônego Luiz Casta
nho; vice-, D. Walfredo Rother
mund, O.S.B.; presidente, prof. 
LU13 Almeida Marins; José Maria 
Leite,• secretário; Jorge Alves 
Mendes, tesoureiro; assistentes: 
Guilherme dos Santos e · Simão 
Mer!no. 

Dei.-..:ando a direção assumiu-a 
ma.Is tarde o vJ.cediretor que se 
afastando desta. cidade, deixou-a 
ao. atual Diretor, Revmo. Fr.Zeno 
Rohr, O.F.M., Cura de Voto
rantim. _ Com relaçãÓ aos outros 
membros, houve mudança na te

. souraria, que hoje está com o Sr. 
Heitor Antunes, e com os assis~ 
tentes, que são automaticamente 
todos os Srs. Presidentes de Con
aregações de 'toda a Diocese. 

viço tipográfico fomos obrigados 
a tal cousa. No e_n.tanto, neste 
mês de outubro distribuimos o 
20.º número, de custo inferior 
por ser feito em duplicador, e 
que será o meio interessante e 
de grande alcance religioso-social 
entre as Congregações Marianas 
Diocesanas. 

O CONGREGADO NA 
DIOCESE 

Considerar o valor do trabalho 
mariano na Diocese é desneces
sário. Mas, para os que se en
contram afastados do movimen
to é sempre agradavel saber o 
que se passa num setôr novo. E 
por isto vamos contar-lhes. 

Em todas as paróquias, é a 
Congregação )Mariana o 1.0 di
gamos assim ·" corpo de choque" 
do Revmo. Sr. Pároco. Para tudo 
e qualquer moviménto, são auto
maticamente escalados os con
gregados. Si se trata duma festa 
ou duma procissão, si para acom
panhar o padre aquí ou ali, é 
sempre o mariano o companheiro 
fiel, desinteresado e de confiança, 
que se incumbe de tal cousa. 

Nos g-randes movimentos paro
quiais, haja visto agora nas Se
manas Eucarísticas, sãos os con
gregados que recebem as maiores 
e mais árduas tarefas, e que as 
desempenham com galhardia e 
satisfação, por que tudo fazem 
por amor a Maria Santíssima! 

Somos ousados, mas vamos 
afirmar, que em muitas paróquias 
desprovidas de sacerdotes, ou na
quelas em que êles visitam perio
dicamente, são os Srs. presiden
tes de congregações que consti
tuem o elemento de ligação das 
Autoridades eclesíásticas. Este é 
um exemplo que nos enche de 
orgulho, e qii.e nos anima a con- · 
tinuar firmes 1e · resolutos nas li
des azues. 

Relação das Congregações 
Marianas da Diocese de 

Sorocabà' _ 

ANGATUBA - MATRIZ 

Congregação Mariana Imacula
da Conceição e S. Luiz Gonzaga, 
fundada. em 6 de março de 1932, 
ereta em 2 de março de 1932 e 
agregada em 15 de agosto de 
1935 sob o n.0 59.840. Diretoria: 
Pe. Amadeu Mendes, Diretor; Os
car Moreira Branco, presidente; 

ANGATUBA - Núcleo de Ribeira ' 
Grande 

nedito, fundada em 16 de nove1p-1 - Diretoria: Pe. José Antonio I dAPÃO BONITO. - MAT~IZ 
bro de 1935, ereta em 10 de abril .1:'ab6n, Diretor; José Vieira Pires, . , _ 
de 1935 e não está agregada. - ·. residente. Congregação Mariana Imacula-
Diretoria: Pe. Joaquim Ferreira ·da. Conceição e São Sebastião, 
de Inocêncio (falecido llá poucos CAMPO LARGO Núcleo de fundada em 8 de dezembro de 
dias), Diretor; Orlando Torelo Araçoiaba 1934, ereta em 19 de feverefro de 
Guelfl, presidente. 1941 e não agregada. - Direto-

BURí - MATRIZ 
Esta Congregação Mariana fol ria: Pe. João Moderiano, Dttbtor; 

fundada em 15 de agosto de 1937. Josinó P. A. Filho, presidente.· 
- Diretoria: o Diretor é o mes-

Congregação Mar·lana !macula-· mo; presidente, Antonio Martins; 
da Conceição e São Roque, fun-
dada em 11 de novembro de 1S36, CAMPO LARGO - Núcleo da 

Ipanema ereta em 25 de junho de 1936 
e _não foi ·agregada. -- Diretoria: !, 
PG.dre Artur N. Vern, Diretor; 1 Esta Congregação Mariana foi 
Nicolau Adum, presidente. fundada em 24 de junho de 1939. 

CAMPO LARGO - MATRIZ 

C.pngregação Mariana r-/.ª S.ª 

CAMPO LARGO - Núcleo de 
Capela do Alto 

das Dores e São João Batista, Esta Congregação Mariana foi 
fundada em 20 de setembro de fundada em 1.0 de janeiro de 
1931, ereta em 16 de. setembro de l 193fl. - Diretoria: o Diretor é 
1931 e agregada e!ll 13 de no- o mesmo. - Luiz Leme Machado, 
vembro de 1932, sob o n.0 58.890. presidE:nte. · 

D-om Aquino 
Dom Aquino Correia vem, 

enfim, a Sorocaba. t uma hon. 
ra para a cidade donde parti, 
ram os fundadores do Cu.íabá, 
mas um'a honra desejada hã 
bem tempo. Amigo e irmão no. 
episcopado de D. José Carios, 
o Exmo. Snr. Arcebiopo de 
Cuiabá mais ,de uma vez esteve 
a ponto de aportar ría terra de 
Pascoal Moreira Cabral. Reaii
za-se agora .!Ste fato auspic:oso 
e f"Jtna ocasião brilhantíssima 

je se dão 'os parabens no "~1-
Dorado" eterno, on:le certa· 
mente ·receberam o premio de 
suas gigantescas façanhas por 
um Brasil maior, mas cem ~or 
cento católico, reino de Cri,;. 
to e da Virgem! 

É f·l,:.to Gro~so que volta, 
Mato Grosso que recebeu eia 
oente de 5oroc.:iba os rudimc,,, 
tos da fé, 'tesouro muito mais 
precioso elo que as lavras :lo 
Cutil. fulgidali! "'m momento 

CERQUiLHO - MATRíl 

Congrégação Mar'iàna N,i. .&:• 
do . Rosário e São Luiz Goimiga; 
fundada em 1.0 de dezembro :de 
1935, eteta em 2 de de:t.eníbro 
de 1985 é agrega.da em 25 de ou
tubro de i93Íl, sob o n.0 ii:t573. 
-· Diretoria: Pé. Antonio Macédo 
c.ss.ii., Diretor; Alfredo car
los · Ma.deita, presidente. 

CESARIO LANGE -
0

MATRÍZ 

Congrega(}ãt> · Mariana N." S." 
Aparecidà ,e $ão· Luiz. Gonzága, 
fundada. em 18 de maio de 1936, 
ereta nesta. datá e não' agréga
da. - Diretoria: Pe. Hérmáno 
J. Kwonwolf, ·Diretor; Jóil<túlm 
Vl~irá. Silva, presidente; 

,·. 
CONCHAf;..;. ~ATRIZ. 

Congregação Marianà do co
ração de Maria e São Luiz Gbn-
7.,aga, funda(la em 15 . de .. óutu, 
bro de 1935; er(lta em :fa de 
maio de 1935 e n~ àgregâcia. -,.,. 
Diretoria: Cônego João Quirlno 
de Almeida, Diretor: Beneclito La
ra, pre~:dente'._ 

GUARE! 
Não recêbemos dado~ 

ITABERA - MATRIZ 
' ' . ; o 

· Congregação Mariana Imacula
da Conceição e São Lµiz Gonza
ga, fundada- em 12 de novembro 
de 1932. eretc. nessa data e agre
gada em 2 de março de 1933, sob 
o n.0 59.410. - Diretoria: Pe. 
Ambroslo Marx; Diretor; Carlos 
Farrenkopf, presidente. 

r-r:At -'- MATRIZ 

Congregação Mariana Imacula
da conceJção e Santo Antonio, 
fundada ·em 9 de ·revereiro de 
193G, ereta em 6 de marco de 1935 
e não agregada. -Diretoria: Pe. 
,Diretor já falecido; João Orsi Ju
nio'r, presidente. 

ITAPETININGA - MATRIZ 
., 

Congregação Mariana N." S.ª 
dos Prazeres ·e São Luiz Gonza
ga, fundada em 19 · ele novembro 
de 1933, ereta em 28 de novem
bro de 1933 e não agr~ada. -
Diretoria: Pe. Dr. Antonio Bru

LARANJAL - Núcleo do Baim) 
das Abóboras 

Sem modificação a anterior, e~· 
ceptuando o Quadro social:· 31 
congrega.dos e 6 noviços. 

LARANJAL - Núcleo J.;::. 
Maristela 

PEREIRAS - MÀTI'ÚZ 

Congregação Mariana N.• · ~-~ 
do carmo e São Sebastião, fun
dada em 29 de maio de 1935, ere- ' 
ta ,nessa data e agregada .em 2!) 
de setembro de 1935 •. sob:.·ct t.~ 
62.334. - Diretoria:_ Pe. ,·Anifé~ 
Terzi, Diretor·; Joi:\o VieirÍ!,., Sô; 
brtnho, presidente. . . .. _-··. 

1 PIÍi:DADE - MATRIZ. 

Congregação Mariana N'.11 ' ~t'ii 
da. Piedade e Sio João Bosco, 
fundada em 18 ~ maio de 1935, . 
ereta em 10 de maio de Úl3.5 e 
agregada em 20 de setembro de 
1935. sob o n.0 62.328. - JDireio.;, 
ria: Pe. 'João 13'.l.tista da Palma, 
Diretor; Raünundo Leite, presi
dente. 

PILAR MATRIZ 

Congregação Mariana · N." s.• 
da Conceição e São Luiz Gonza
ga, fundada a 4 de novembro dé 
1934. Não foi eí·eta e r,em agre
gada. - Diretoria: Pe. caetano 
Jovino, Diretor: Eurico Morais 
RJsa, presidente. 

PORANGABA MATRIZ 

Congregação Mariana N." s.• 
Aparecida e São Luiz Gortzaga, 
.fundada em 28 de abril de 1935, 
ereta em · 5 de fevereiro de 1940 
e não agregada, - Diretoria:· Pe~ 
José Helmans, Diretor: J'oão B. 
Mirançla, presidente. . 

PORTO FELIZ - MATRIZ 

Congregação Mariana N.ª s.• 
de Lourdes e São Sebastião, fun
dada em 25 de dezembro de 1933, 
ereta em 23 de dezembro de 1934, 
agregada em 20 de setembro de 
)935. - Diretoria: Pe. José Pi
·res, Diretor; Angelo Macan, pre
sidente. 

RIBEIRA.O VERMELHO 
ItiATRIZ 

Congregação Mariana Imacula• 
da Conceição e São Sebastião, 
fundada em 15 d~ janeiro de 
1938, ereta em 15 de novembro 
de 1937 e não agregada. - Di
retoria: D. Atanasio Merckle, S. 
0.Clst., Diretor; Florentino o. 
Benk, presidente. · 

Hoje, a Federação Mariana 
contá. cotll a filiação, de 50 Con
gregações MariaMB, num total 
de 1.491 congregadoo, 402 noviços 
e 223 candidatos, cuja soma é 
de 2.116 marianos. Isto já sofre 
modificação, pois estamos rece
bendo os últimos boletins perió
dicos e todos êles anunciando au
mento do número. Toda.via não' é 
nisto que se encontra a beleza 
do movimento mariano. Ele está· 
todo e verdadeiramente na -qua
lidade dos membros. A forma
ção é que é o tudo na congrega
ção. E. com êle tambem · contamos 
em nossa diocese. São poucas 
as exceções, que no entanto, pro
vam a regra. Ultimamente, a 
l"ederação Estadual definiu bem 
a situação da Federação Dioce
sanas, fazendo passar por elas to
das as suas ordens e determina
ções, -salientando como é certo, 
o papel que desempenham. Asim 

Congregação M.ariana N.a S.ª 
Aparecida e São José, fundada 
em 19 de dezembro de 1937; ereta 
em 4 de ·agosto de 1937 e não 
foi ainda. agregada. - Djretoria: 

netl, Diretor; W!lli11m 
presidenti). Jenser, RIBEIRA.O BRANCO.- MATRIZ 

Pe. Amadeu Mendes, Diretor; José 
Batista Santos, presidente. 

ANGATUBA - Núcleo de 
Aterradirihc, 

Congregação Mariana N.ª S.ª 
da Conceição e São João Batista, 
fundada em 29 de setembro de 1 

1940, c--·eta em 10 de agosto de 
1940 e não foi ainda agregada. 
- Diretoria: Pe. Ar.i.adeu Mendes, 
Diretor; Augusto Duarte. presi
dente. 

é que todo o movimento dloesra- · BOITUV A _ MA'.rRIZ 
no tem como centro a Federaolo em que se exaltam os mais pu-1 apenas. Se as tumbas falas· 
da. Diocese. E5tas por sua vez congregação Mariana ImaculaJ ros se.ntimentos dos sorocaba, sem!) Levantar-se-iam das três 
dão seús resultados à do Estado, da Conceição e São José, funda- nos em homenagem à Eucaris· 
esta à. Confederação, e por fim da em 26 de maio de 1935, ereta tia. 
esta a Roma. Dê5te modo con- em 23 de março de 1935 e agre- O poeta mavioso, da Religião 
seguimos tambem nós aqui na gada em 27 de abril de 1935, sob e da Pátria glória sem par, 
nossa humilde Diocese organizar O n.º 61.904. _ Diretoria: cônego vem cartar conosco as ,magni• 
o nosso trabalho .e já temos O João Sandoval Pacheco, Diretor; ficências de Jesus Sa9ramen. 
nosso fichário em 0rdem, e de Pedro Fortuna, presidente. tado. Sua voz abc.nçoada é o 
4 em 4 meses indagamos do mo- intérprete mais autorizado de 
vimento social em todas as Con- BOITUVA - Est. de sto. Antonio tantos matogrossenses que aos 
gregações Marlana-s. congregação M.arialla. !macula- sorocabanos devem os primór-

Além dêstes fatos, o mo_vimen- da Conceição e Sant.» Antonio, dios de sua terra e. de sua gen· 
tó fü;1anceiro que era para nós fundada em 15 de deembro 'de te. li!: Mato Grosso que por sua 
não existente, tomou vida, pois 1940. Não eltá ereta. • IMllll! maior figura refiresentativa re
as quotas mensais são e1,1dereça- agregada. - Diretoria: ~ Ar- trocede à fonte primeva, a dex
das à Diocese e esta à de São tur Bonoti c.ss.a., ~ - tra carregada de bençãos! 
Paulo, cabendo a metade da taxa Francisco Valerio Gil, presid.:mte. O que hora ju::iilosa · a que 
para cada órgão central Desta estamos vivendo! Sombras glc,, 
modo pudemos reviver a Circular- BOM SUCESSO - MATRIZ riosas de bandeirantes, almas 
Boletim que vimos morrer em ' forjadas ào fogo· de uma crença 
lt3'l com o número 19. ll: verdade Congregação Mariana Nossa Se- ardente no cristianismo e nas 
• pelo encarecimento do ser-- ·nhol'a do Bom Sucesso e São ~ li..d ~lrCl.t.la otvllizadoras, ho· 

Igrejas: Catedral, São Bento e 
Santo Antônio, os Moreira Ca· 
bral, os Antunes· Maciel, os Do
mingues, os F,ernandes, os 
Sutil de Oliveira, os Lemes, os 
Pais, e tantos outros, para di· 
zerem que o tudo de seus sa
crifícios e de seus sofrimentos 
foi nada, diante do triunfo eu-
caristico desta hora luminosa, 
em que Sorocaba e Cuiabá, São 
P,,.u!o e Mato Grosso reunidos 
num símbolo· ao mesmo tempo 
de patriotismo e de fé - e Ar
cebispo e poeta - vêm pro
clamar a unidade da Pátria e 
a verdade ,eterna da Igreja Ca· 
tólica. Seja bemvindo, Senhor 
Dom Aq•~lnol 

), 

ITAPETININGA - Militares 
Não recebemos dados. 

ITAPORANGA - M.-\.TRIZ 

, Congregação Mariwa N." S.ª 
das Graças e São ~Ulz Gonzaga, 
fundada· em 28 de de.zembro de 
1934, ereta nessa data e agrega
da em 18 de cleumbro de 1935, 
sob o n.0 62.62a. - Diretoria: D; 
Atanasio Merckle, Diretor; Nel
son Coluco, presidente. ' 

ITARARt - MA.TRIZ 

. Congregação Mariana· N." S.ª 
Aparecida e São João Evange
lista, funcl/il,da em 27 de outubro 
de 1933, ereta a 15 de dezembro 
de 1933 e agregada em 12, de 
maio de 1938. - Diretoria: Dom_ 
Domingos Doerner,· s.o.c1st.; 
Dh-etor; Sllvio de Melo, presiden
te. 

L~ANJAL - MATRIZ 

Congregação Mariana N." S.ª 
Aparecida é São Luiz Gonzaga, 
fundada em 25 de março de 1935, 
ereta em 15 d~ novembro de 1937 
e não agr~gacia. -, 01reior1a: -
Cônego · André Pieroni; . Dh'.etor; 
Lama.rtine Alv~ Correlà., presi-
dente. · 

-Congregação Mariana N." 1:1,ª 
Aparecida e São ~uiz Gonzaga,. 
fundada. em 10 de setembro .de 
1,~39, ereta nessa datá e_ . não 
agregada. - Diretoria: ,Pe. An-. 
tonio Sola, Diretor; Callm:érió ~: 
Machado, presidente; 

SARAPU! - MATRIZ. 

Congregação Mariana N." s.• 
das Dores e SãÓ Luiz Gonzaga, 
fundada em 21 de agosto de 1937, 
eret.a em 25 de janeiro de 1938, 
e não agregada. -· Diretoria: Pe. 
Antonio J. Pereira; Diretor; Jos6 
Camargo BaITos, presidente. 

S. MIGUEL ARCANJO 
MATRIZ 

Congregação Mariana N." s.• 
do carmo e São Miguel, fundad• 
em 18 de ·setembro de 1935, êreta 
em 20 de setembro de 1935 e 
agregada em 25 de outubro de' 
1936. - Diretoria: Pe. Carlos Re
gatieri, Diretor; José Lopes SO• 
brinho, presidente. 

SOROCABA - Matriz do Bom 
.Jesus 

Congregação ,Mariana N.11 s.•. 
. das Graça, e São João Bosco. 
funda.da em 18 de novembro · dll 

(C<>NCLVE l;A .'Z,11 Jal,IIÂ] 
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Ano XV· 't Diretor: 
PLINIO CORRitA DE OLIVEIRA 

SÃO PAULO, 19 DE OUTUBRO DE 1941 
Diretor-Gerente: 

FRANCISCO MONTEIRQ MACHADO Num. 475 
l" 

Em númerus antertores, te
mos acentuado o ridféulo sen 
timento de precariedade de sua 

O Dia d-as Miissõ.es 
·, 

obra puramente humana, que A catolicidade é uni dos CQ· dos paises europ_i;u's, e para a 
experimentam QS_ protestantes rater!sticos da verdadeira qual há 1 10 anos nada fazia-
ao fundarem suas "igrejas•·. Igreja de Nossd Senhor .Jesus , mos- ainda. __ 
Há dias, · o órgão oficial deste Cristo. ' Quando, porém, · a situaçã.o 
estado,•,trouxe disto um nota- Ess,a catolicidade se pateu- internacional fez cessar o au-
vel _ indício. · teia aos olhos de todos, ao ,e- xilio proveniente de muitos 

Com efeito, dos estatutos ni rificármos a extensão da lgre- paises, é preciso que cresça a 
· !!'igreja evangélica. santista", ja por todo o mundo. / nossa generosidade. 

publicados no dia 7 de outu- Mas ao estudármos e acoru
})ro p. p;, consta que "havendo panhármos tle perto a ohr:i 

• menos de doze membros que missionüria ela resulta. ma s .. 
· subscrevam "in totlim'' os 25 patente:· é a graça divina que 

árUgos da: :Brev·e Exposiçlio, a faz os herois que em todo o 1 
fg.reja sera· considerada -extln- mundo trabalham para ganhar , 
ta•· _,,:·· almas para No.sso Senhor. 

Énq~anto a Santa Igreja Ca· Ao falármos em l\Iissões, ve· 
tóliç-~· ·coii'grega em torno de mos os µeróicos sacerdotes <Jllt 
um'''mesmo Credo milhões de na África, na hHlia, na Chi'<}à 
fieis, a novel igrejola santista verá aux'lio para essa obra. 
teme não poder conservar ;,1i- gens. No máximo nos pai!:-;a 
que1: doze membros reunidos pela idéia que. em alguns pou
em torno de uma exposição de l tos longinquos ~o . Brasil exis-. 
doutrina que ela mesma qm,. 1 tem algumas tr1bus selvagens. 
lÍfica, de :'breve" 1 Não nos ocorre que o Ama-

zonas, Pará, Acre, Mato Gros-
. • so, Goiaz, i\Ia.ranhão, Piauí, '.\Ti-

-_ _ [ na~. Gerais, Pa_raná, Santa Ca-
Causa-nos gaudio saber que I ta1 ma, Rio Gtande do Sul e 

o ·«õsservatore Romano" infor- São Paulo são campos missi,~
mou não terem sofrido o me- nários. 
nor dano/decorrente da ocupa- No nosso Estado há colônia:, 
ção britânica· · âs obras e ins- japonezas pagã.s, somando .... 
tihtições · católicàs localizadas 200.000 almas, que devem ser 
na Etiópia. conquistada~ para Nosso ::,e. 

Neste mês ·de Missões todo.., nhor, ao lado dos campos mí:3-
os católicos sinceros 'deve~ sionários dos Estados extre
<lar graças· a Deus por esse i1;- 1 mos, em que o sacerdote tu~a 
signe benefício. 1 com a natureza, com as molé-'1· 

.. tias, com os animais selv:i-
,. ·• gens e com os indios ferozes 

1 das tribus dos coroados, dos 
Infelizmente, entretanto, 'l j cbavantes. e tantos outros. · · 

. gaudio desta informação foi 1 • 

•para nós _empa1;1ada,. ao _menos 1 0 esforço .ntssionárío da 
..._ __ .. _ -·~; '""'~ l)a~,t~,;,"P,~l~.t;n?tic1a d!~'\1Jg8;: Santa' Sé>'~•uma•-&b~Jori~tí 

. _ . _a,J:~ P- _P. pela agência ofi . que necessita o apoio de todo 
ciosa_ d~ V1chf, segundo a qu~I 1 0 Orbe católico. · · 
nas ultimas semanas a pol!c1a .l!'elizmente O ·Bràsil já vem 
de Paris r_evistoti_ e inquiriu contribuindo, como se vê dos 
setenta e cmco mil pessoas e 

I 
dados estatísticos que publica

efetuou desde junho até aqui, mos, para essa obra Missioná-
(Conclue na. 2.ª pag.) ria, que exigia a contribuição 

"frança, sim, mas Deus· ~ri mf ir p" 
diz o Exmo. e Revmo. s,. Bispo 

de Montauban 
O .. despertar religioso do povo 

:francês, do qual os primeiros si
nais eram visiveis bem antes da 
guerra., atingiu profundamente 
as massas. Em nenhum momen
to do século passado, o clero foi 
tão popular. As igrejas ficam 
repletas, e o espetáculo que ofe
rece todos os domingos a pere
grinação de milhares de crentes 
pelas ruas .de Isião, até a Praça 
Fontviére, séde do Arcebispado 
é inesquecivel, Para. ouvir o Car
deal, eles- veem dos suburbios da. 
região não o·cupada da província 
e mesmo das regiões fronteiras 
ao !)auphiné. O velho provér
bio "Se o perigo é maior, Deus 
estâ mais. próximo", parece se 
verificar. 

A atitude Pmdente da Igreja 
com relação ao governo de Vichí 
contribua · certamente, para a sua 
popularidade. O povo aprecia o 
esforço das organizações católi
cas contra a indiferenÇD. crescen-
te do francês médio, que se de
senvdlve eni todos os terrenos e, 
especialmente no jornalismo, onde 
oo estabelece, um estreit-0 contacto 
com os católicos da Suissa, Es
panha. e Portugal. Em cada edi
ção, os jornais da Igreja afirmam 
a universalidade do catolicismo. 
Tais palavras ~m um efeit.o má
gico nestes dias em que um na
cionalismo exagerado impõe o si
lêncio-a. todo um continente. jor
nais como "La Croix", "Corrie
re de Geneve", e mesmo as "Se
manas Religiosas", que tinham 
uma tiragem muito reduzida, an
tes da guerra, tiram atualmente 
mais de um milhão de exempla-

, .rea, e, uma vez .que são os úni
cos jornais qu~ teem correspon
dentes no estrangeiro, levam aos 
leitores, o éco · de fora. atravez 
das notícias sôbre o progresso do 
~11c1smo 11aa Uuas Américas. 

O povo aprecia ain;d!l, a atitu
de da Igreja em favd~ dos. refu
giados, nacionais e estrangeiros, 
e sua. critica do "chauvinismo" 
e das medidas anti-semíticas. -
Aprecia, tambem, a resistência 
da Hierarquia EclesiásticE.. à ten
dência do ,&tado de. Pétaln de 
absorver todo organismo indepen
dente. Sentindo a pópularidade 
do Catolicismo e vendo que, ape
sar de suas medidas em favor da 
Igreja, não pode obter essa es
treita colaboração como o que ele 
desejaria., Péta.in se encontra em 
uma situação dlf!c!l. Ele não 
pode opor nenhum idéia ou pro
grama à crítica representada pe
la oposição muda em todo o pais, 
porque o lema da revolução na
cional é mu!t.o vago e superficial 
e não encontra éco no povo: ·Em 
vão Vich! convida a Igreja para 
endossar ·as idéias que o Marechal 
edita. A Igreja consentiu em 
um!l prudente colaboração, mas 
recUS!I. toda identificação com o 
regime de Vi.chi. 

A experiência de outros regi
mes autoritários incita ao Epis
capoda francês a tomar essa pru
dente atitude. O ataque contra 
as Escolas Livres e contra a Ju
ventude Católica, lhes dá razão. 
o Exmo. e Revmo. Mons. Théas, 
Bispo de Montauban, resumiu o 
pont-0 de vista. da Hierarquia nes
tas palavras: ·"N96 não podemos 
naturalmente, colaborar, se isso 
leva a uma confusão do temporal 
e do espirituail, ou mesmo à sub
missão do espiritual ao· tempo
ral. . , e, particularmente, se im
plica o sacrifício d11, liberdade de 
movimento da 4ção Católica. -,
Todas ·as organizações da Juven
tude devem perm11,necer indepen-
dentes." · 

E o Exmo. e ~vmo. Sr. Bispo 
de Montauban, conclue: "França, 
sin:1, mas P,ewi primeiro." 

A Franç-:t, vencida na guer
ra, nos dá um exemplo a imi
tar -· Há lut<.. e miséria :,a 
pátria de São Luiz e Santa· 
.Joana D'Arc. Apesar disso, e 
contra as negras expectativas, 
as Missões receberam da Fra:i
ça um auxflio mais generosµ: 
as contribuições daquele pafs, 
apesar da guerra, aumentaram 
de 30 a 40 por cento. ' 

Mas de outros paises não• 11a
verá auxilio para essa obr:a, é 
é preciso' que a América, e 
principalmente. nossa páfria, 
que conta com a maior Pl>PU· 
lação católica do novo mundo, 
não permita, por sua falta ele 
compreensão, que os herois- qae 
labutam nos paises pagãos e 
no interior dos nossos vastos 
territórios quasi deshabitadr>s 
sofram ma:ores priv'ações. 

Para dar uma idéia da obr.a 
missionária entre nós publ_ica
mos um mapa das prelasias e· 
Missões no Brasil, e os da.dos 
relativos às mesmas que mos
t.ram como preclsam~s da con
trÜ:mição econômica e de ora,_ 
ção pelas vocações missioná
rias, que a Obra da Propaga
ção Fidei espera dos fieis. ' 

• 1) - Prelazia· de Labrea, 
Amazonas, criada em 1-5-925; 
~0.000 habitantes, dos quais 

10.000 indios de várias tribus 
Ipurinas, Catianas, Amanacas, 
Iumas, e etc. Está a cargo de 
6 Pàdres Agostinianos Reco
letos; 3 religiosas Agostinla: 
nas prestam cuidados médicos 
aos enfermos e ensinam. nas 
escolas. Tem 5 paróquias e 
mais de 50 capelas, espalhadas 
em seus, 210.000 Km.2. 

2) - Prefeitura de Alto So. 
limões, Am1zonas, criada em 
23-5-910. Tem apenas 25.000 ha
bitantes em seus 14Ó.000 quiló
metros quadrados, dos quais 
2.400 indios Tucunas. Está a 
cargo dos Padres Capuchinos, 
11 missionários; 5 · religiosas 
da mesma ordem dirigem 2 co
légios e 1 escola, 

3) - Prelazia de· Sãc;i José 
de Grajaú, Maranhão, fundaria 
em 1922, tem a area de 450.00() 
auilómetros quadrados, e 10.000 

indios Gaviões, Urlibús, Timbi
ra·s, etc. alguns ainda inaces

' siveis. O Prelado, Frei E. Do
na ti, é auxiliado por 12 capu
chinos, e 24 religiosas francis· 
canas, que dirigem escolas e 1 
posto médico. Há 5 paróquias 
e 41 capelas. 

area de 200.000 quilómetros 
9.uadrados, tem 28.000 habitan
tes, dos qual~ 15.000 indios. 
Destes, 1.700 são batizados. 
lesianos com 9 missionários e 
Est.'\ entregue aos Padres Sa-
8 irmãos, auxiliados por 15 Fi
lhas de 'Mari~ Auxiliadora. Já 

4) Prefeitura -de Tefé, existem 2.,escolas', 2 colégios, 2 
Amazonas, criada em 1910. hospitais, 7 dispensários para 
Conta 90.000 habitantes, dos assistência à populaç~o. Conta 
quais 7.000 indios, quasi todos a Prelazia 3 Igrejas, 13 capelas 
já catequisados. É dirigida pe- e 30 oratórios menores . 
la Congregação· do Espírito ·;:10) - Prelazia. da Foz de 
Santo. Compõe-se de 2 paró- lguassú, Paraná. Criada em 
quias com 13 capelas, 2 quasi- 1926. Terµ 21.000 habitantes, 
paróquias com 5 capelas, a car· sendo 7.000 Guaranis e Coroa
go de 5 sacerdotes. As religio- dos, quasi todos já batizados. 
sas franciscanas dirigem 3 •H- Pertence à Congregação do 
co~as, 2 orfanatos e 1 dispen· Verbo Divino, cujos 5 missio
sário médico. Existem álnda 1 nários já fundaram 3 paróquias 
asilo, e 1 seminário. e. 80 capelas. . ' 

5) - Prelazia de 0iamanti. 11) - Prelazia de Guajará-
no, Mato Grosso, criqda · em Mirim. Mato Grosso. Fundada 
1929. Tem 3.500 habitantes, to- em 1929, tem 10.000 habitan
dos indígenas: Pareeis, Nham- tes, sendo 6.000 indios Cabixis, 

biquaras, Bacarinis, etc. já Miguemos, Araras, Kumanas, 
civilizados, sendo impossivel Tuparis; Pareeis, Parfütintins, 
calcular os ainda selvagens. etc. Pertence à III.ª ·o. R. de· 
Pertencente à Companhia t:e São Francisco de Assis de Albi 
Jesus; com 6 padres, 3 irmãos (França). Há 6 religiosas que 
e 5 religiosas das Irmãzinhas dirigem 1 hospital 1 colégio 
da Imaculada. C.;mceição, que misto, 1 internat<'> e 9 esco
se dedicam ao ensino primário las. 
e dirigem um hospital. 

6) Prelazia do Bom Jesus de 12) - Prelazia de Guamá, Pará 
Gurgueia, criada em 1920 ·no Tem 15p.ooo habitantes das tri
Piauf. Tem 100.000 habitantes, bus Timbiras, Urubús Tembes 
espalhados em 90.000 quilóme- etc. li: dirigida· pelo's Padr~ 
tros quadrados; há diversas Barnabitas auxiliados pelas 'Ir
t.rlbus de índios, toda.s com mãs do Precioso Sangue. Há 
poucos membros. Está aos cu!- 1 poSto médico e uma escola 
dados da Ordem de Nossa se. normal. 
nhora das Mercês. Há 6 sacer- 13) - .->relazia de Jatar. cria 
dotes que dirigem um pequeno da em 1929 em Goiaz. Perten
Seminário e 3 escolas. Com- ce aos. Padres Agostinianos 
põe-se de 3 paróquias e 44 ca- Eremitas, em número de 7. 
pelas. Compõe-se de 4 paróquias e 6, 

71 - Prelazia de Santarem, capelas, no total de 60.000 ha
Pará, criada em 1903. 320.000 bitantes. Dirig&"a no meio de 
habitantes, dos quais 170.000 dificuldades eno;mes, D. Ger
civilizados, quasi 50.000 mun- mano Yega Campon. 
ducurús. É dirigida pelos Fra:1- 14) - Prelazia de Marajó 
ciscanos, conta com 61 irmãs, Pará. 40.000 habitantes. Deles' 
que dirigem 2 orfanatos, 1 Es· 25.000 índios, quasi todos bati 
cola _Normal, 3 colégios, 4 es- zados, É dirigida pelos Padres 
colas públicas e 1 posto mé- Agostinianos Recoletas, sendo 
dico e 1 hospital. 3 os missionários. 
· 8) --- Prelazia do Rio Negro, 15) - Prelazia de Paracatú. 
Amazonas. 28.000 habitantes, Minas Gerais. Tem 81.000 ha
deles 24.000 indios Tucan:l;;, bitantes, espalhados 'por 18 ,i
T-apuios, Macús, etc. 7.400 · são, las e povoadoS: Pertence a1Js 

.'batizados·. É dirigida pelos Pa· Carmelitas, . tiue, em número 
dres· Salesianos. 27 religiosas I de 3, alí trabalham. 
dirigem 5 asilos, 4 hospitais, 16) -· Prelazia de Alto Ju. 
1 colégio central e diversas es. ruá, Acre. 50.000 habitantes. 
co1as. · 1 Há várias tribus. líl dirÚi;ida 

9) - Prelazi~ de Pôrto v,., .. pela Congregação do Espitito 
lhc;i, Mato Grosso. Com uma Santo_ .nela. trabalhando 17 pa-

dres, 5 irmãos • 
5 _religiosas i pos
súé',;um posto mé-
dico. · 
· 17) -···.Pr~lazla 
de Pôrto· Nhcional. 
Goiaz. 800 inlli
genas, Tapi;r'ipés. 

. Javaés e da~áa. 
Perte:g.ce aos Do

. minicanos. 
18) - Prelazia 

de Registro '. d• 
Ara'{_uaijl/ .1\1 á te 
_GroW~. ' · Fundada , 

, em 1914, q,onta 
.42.000 -habitantes, dos quaia 
5.000 indios Bororós, • Carijós. 
além dos terriveis ChaYantea • 1 

outras tribus . desconhecidas. 
Nela · trabalh'am 12 padres . aa
lesianos, 20 irmãs e 11 irmãoa 
leigos, já havendo 7 paróquias 
com 12 capelas, 9 escolas. i';Aâ í' 
religioS'll.s susten~,asilq;;;4~ · 
pital, posto· ·"médiéo, esco1a., 
etc. Nelas foram martirízâdoil -
M poucos anos dois · sacetcie: 
tes, vitimas da ferocidade dos 
tndios chavantes. 

19) - Prelazia de São k.f 
do Tocantins, em Goiaz. , Com 
87.520 hllbitantes, dos ·quai. 
L300 indígenas Cherentea. 

:-Chavantes, e Coroados - m11i,. · 
tos .- ainda ferozes. É dirigida 
pelos Filhos do Coração Ima
culado df#' Maria, -eom 6 · dedt,, 
cados _missionários. TenÍ. lf 

Estaçq@~ Missionárias,_ 12 • p•..
róquias · com 35 igrejas-. e 'c ... 
p·e1as e 2. e3colá. liJln 1939 fun-
-dou~se um ., Seminário. Trab• 
lham na Prelàzia irmãs ··nua
A~1l.fr~, . Fr~éis_c:ana!3. __ . ~,, ~.-r 
· ~a) ~•âtiª2!ia de S. Pelegpt,; · ·0;,; · 
no Laziosi, ou q.e Acre e '.Pll-
rús, ~cre, 60.000 habitan,te1. ' 
sendo 2.000 Tucunos e ou{roa i 
indios. Tem uma area de 7li:ooo, 
quilómetros quadrados e 'foi, 
c.riada em :1.919. Perte~ce aoa: 
Servos de Maria, ai trabalha:a- : 
do 5 capucp.inhos e 3 irmãos.]. 
15 irmãs dirigem 1 colégio l. 
·orfanato, 1 leprosário e di 
escolas. , . · \ 

21) - Prelazia da Sma. Con-<' 
ceição do. Araguaia, Pará. Nu--' 
ma area d~ 480.000 quilómetr~· 
quadrados, há 15.000 habita · 
tes, ~os quais 5.000 Carajõs. 
CaraJás e Tapirapés. Criada, 
em 1911, é dirigida pela Orde:ro., 
Dominicana. Trabalham ai ~· 
capuchinhos, l secular 2 · ir: 
mãos dominicanos e io re 
giosas que dirigem 1 colégio,j 
1 externato e 1 asilo. í 

22),.-. São Luiz de Caceres,.; 
Mato Grosso. :É bispado, Iil~ 
há uma grande missão aos; 

cuidados da 111.a. Ordem Rega-: 
lar de São Francisco. ' 

23) - Prelazia do Rio Bran. 
co, Amazonas. Conta 30.000 ha
bitantes, sendo 16.000 indige, 
nas, M®uxis, Uapix, Taulipa.
nos~ Ja.ricunas, etc. estan_do4:' 
batizados 6.000. Os Maiorijos e 
Macús são ~ravios. Pertence 
aos Beneditinos. Há tambem · 
13. religiosas que dirigem . 1 · 
hospital, 1 esoofa. 

24) - Missão Japonesa err, 
Registro, São Paulo. Confiad:l 
aos Padres do Verbo Divino. 
Tem feito enormes progressos. 
Há várias escolas, e 1 escola 
profissional. 

25) - Missão Japonesa de 
São Paulo, confiada à Compa
nhia de Jesus, e dirigida pelo 
Revmo. Pe. Guido .Del Toro. 

26) - Prelazia de Santan• 
da Ilha Bananal, desmembrada 
em 1924 da Diocese de Pôrto 
Naêional e confiada aos Dom), 
t1icanos. A ilha, com 25.0ot 
quilómetros quadrados, é habl~ 
trula apenas por 500 indios .J a-i 
l'aliés, distribuidos por 10 al-1 
deias. · 

27) ., M,ssão Japoneaa; 
Franciscanas, em Taipas, ~I 
tia, e outras localida,des. 

28) - Miasâo Japonesa e,,. 
Promissão, Noroeate 'de ~ão
Paulo, ·boD11ada tambem aosi 
Padres,Jesuftaa. , 

29) - M'-Ao J-.,01111-. ... 
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ANONCIOS l 

:t E G I O N A ·R I O· -· 
Em artigos anteriore.s ternoc l'lir n· oportunidade destes cortes ®· 

mostrado a açãq nociva do libera!is- em seus alunos, diri.gidos ou filho:;, 
mo religioso, que timbra em defor- . os m;iis ligeiros sintomas dás crises 
mar rios càta"ílcõs. ~s-. Virtudes rriàis - - que s~ esboçam, afi,,;,. de prevenir e 

adeq1,rnd,as à luta· e ,aQ combate, crian
do assim o tipo ridículo do "carola'' 
inofensivo e inepto, que o próprio li
be_.l'_alismo é o p.rimeiro a es~igmati
zar afirmando que a lgrej.1 não é ca
paz de produzir figuras diversas 
desta. 

Se o liberalismo se empenhou 
particularmente em iludi.r as massas 
católicas a respeito da virtude da 
fortaleza, é certo que outra virtude, 
a da perspicácia, também tem sido 
muito combatida pela propaganda li-

·que de futuro seria talvez impossi'Jel 
remediar. O homem de estado não 
pode deixar de distinguir por entr'? 
as m_j:iltiplas manifestações de ami
zade que seu alto _cargo suscita, os 

amig.os.·sinceros dos insit1ceros: todo 
.o. êxi~o de .sua carreira política está 
condicionado• à esta aptidão. Os ad 

vogar:los, militares, industriais,. r.o
merciantes, banqueiros, jornalistas;. 
eté., etc., não podem exerc~r conve
nientemente suas funções, nem pou
par aos interesses que tem em mãos 

beral. Muitos católicos se terão por os · m~is graves sacrifícios, se não 
certo espantado · quando aflrmam!)s:- ''torem' munidos de uma perspicácia 
que o Evangelho de Nos~·o·; Seriho·r '</ . ,, ' 

um traidor que sacrlfü:a cruelmente
os elementos sãos. e J.nocente», aos 
elementos culpados? 

"Se teu pé te e;c-anditi'iza, cor
ta-o Se teu olho te escandaliza, ar
ranca-o" ~ esta a máxima do Evan
gelho, Mas, quanta perspicácia. é ne
cessária para perceber a premência 
de certas amp:utaçõesl E no entanto 
o apóstolo leigo que- não sábe disce• 
lorosos, ou nãq sabe apreciar a utili
dade de tais ampufações não é me
nos inepto nem menos perigoso para 
o laicato católico do que o mêdico 
que desprezasse sistematicamente o 

emprego dos processos cirúrgicos. 

** 

P R·-U 0 E ~fc IA
CAPITALIZAÇÃO 

~eçam tabela sem compromisso 1 

Não publicamos colaboração 
de pessoas estranhas ao nosso 
~uadro de redatores. 

Jesus Cristo é uma inegualavel esco~ 

la de energia e herois"ll 'no senti' i:(:.-P-J-~ID,-.
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aJ mais belicoso da palailh·. 
1
Sua ~ur:''' li 

Não foi outrora a razão pela qual 
Nosso Senhor além·, de recomendar tl 

amputação dos membros gangrena
dos de qualquer sociedade humana, 
falou de, modo todo particular contra 
os falsos profetas e os lobos disfar
çados· em ovelhas. Qual a virtude que 

nos faz evitar os aventureiros arvo
rados em profetas, .senão a perspi
cá"cia? ~uai a virtude que nos leva a 

repelir o lobo metido na pele da ove
lha, senão a perspicácia? E o que 
de mais triate do que, por falta de 
perspicácia, seguir falsos profetas ou 
abrir o aprisco ãs falsas ovelhas? 

CONTI• 

NUÃÇAO 

DA 1.• 

PAGINA 

~ 
. D desenvolvimento do 

eatollcismo na Oorea 
Neste mês de Outubro dedicado 

à campanha :missionárhl, :is vis
t.ns de todos os católicos se vol
tam para os· palses de Missões. 

Enquanto na Europa a luta 
contra o néo-paganlsmo, que sur
giu ameaçador e sanguinário, su
érmca rnuitn.<i vldns, a luta he
roica e silenciosa dos missioná
rios contra o paganL~mo ::int!go 
eontinua na Asfa, Afrlca e Amé
rtcn. 

o :Revmo, Pe. Eul-Su-Yun, sa
«!'rdote coreano, autor de utn en
sáio sobre o confucionismo ele 
um dicionário latino-coreano e 
que manteve' durante muito tem; 
po um periódico "Lux", em en
trevistii. ~- imprensa portuguesa, 
detF animadoras notíS)ias sobre 
-.ús ·missões 11:t Coi-ea. 

Existem na Corca perto de du
zeíltos· mil católicos em uma po
pülação de 23 milhões de almas. 

como se vê, a messe é grande. 
Felizmente, · esses católicos são 
militantes e muito auxiliam os 
:missionários. Estes contam com 
60 escolas primárias, 30 dlspen
lt'lrios, um hospital, um orfanato 
e uma escola comercial. 

o número de sacerdotes nati
vos tem aumentado consideravel
Jnente, 

Declarou a.inda, o Revmo. Pe. 
Eul-Su-Yun, que "tudo que se 
requer ali para se obter· numéro
sas conversões, é sacerdotes". -
Estas palavr'1-S mostram a neces
sidade do auxilio dos católicos c 
set-vem de proveitoso tema de 
meditação neste mês das MiBões, 

~ Dia das 
Missões 

~r\sa não· s~rá ·,menor se lhes disi;er 
m-P.s hoje que o Evangelho ·é uma ine
gualavel escola de perspicácia, e que 
Nosso Senhor Jesus Crfsto lnc1,1lco~1 . 
~~lteradamente esta )'irttJ~e. . ,-- .. 

,o que vem a ser perspiclicia1 @: 

a virtude pela qual nosso olhar, 
transpondo as aparências enganosas 
apresentadas pelas pessoas com que 
lidamos, penetra até a realid,de mais 
recondita de sua mentalidade~ Assim, 
diz-se de uma autoridade eclesiásti
ca ou eivil que é perapieaz se, atra
vez da prolixidade dos conselhos e 
informações que recebe, sabe dlscer• 
nir a verdade do erro, adotando em 
consequência uma linha de conduta 

conforme aos interesses que. tem em 
mãos, Dentro da mesma ordem de 
idéias pode-se dizer que é ·perspicaz , 
um médico que sabe discernir a exis
té!ncla de uma moléstia atravez dos 
mais ligeiros indícios. E no mesmo 

-]UIZO, l EM ERA RI O 

Jt.oje mais ,11ecessária do que nunca. 
A este respeito queremos ·insis

tir muito especialmente: todo mundo 
'tem em certas circunstâncias o di
reito de arcar com prejuízos que .afe· 
tem seus interesses individuais. Nin

guem, entret,anto, tem, o direito de 
expor os interesses de terceiros. H.:i· 

verá situação mais ridícula do que 
a de alguem que declare romantica, 
mente haver comprometido os int.e
resses de terceiros que lhes estavam 

'confiàd.os, porque "foi bom demais 
e confiou excessivamente na bonda
de alheia". "Bom demais"? e: real
mente ser "bom demais" sacrificar 
ao amor próprio de uma meia dúzia 
de aventureiros os it1teresses sagra• 
dos confiados ã pessoa que assim 
procura se ,inocentar? .Quem não per-

sentido aindã se chamaria perspicaz 
0 deteti'/e qué ·sabe in,erpretar as • cebe que essa "bondade" fora de pro

pósito redundou em uma injuiitiça circunstâncias aparentemente mais 
insignificantes, delas deduzindo com 
::egurança qual foi o- autor de um 
crime. Difícil seria imaginar uma 
profissão ou condição social em que 
~ perspicãcia não fornecesse ao ho· 
mem os mais inestimaveis recursos 
P.ara o cumprimento de seus deveres. 
O pai de família, o professor, o dire
tor de conciências precisa discernir 

cruel para com .os terceiro_s prejuc.ii· 
cados no caso? 

Apliquemos na ordem concreta 
. dos fatos estes ·conceitos. Um ·apósto

lo leigo que, por "excessiva bond;i. 

de" tolera em alguma associaçã~ 
membros gangrenados nos quais con
fia infundadamente, e que ocasionam 
a perda de todos os outros, não é 

Por isto mesmq No~so Senhor 
não se limitou a prt!gar a perspicá· 
eia, mas deu dela exemplos insignes 
e memoravei~. Assim, quando o Oi· 
vino Mestre denunciava os fariseus 
o que fazia senão estimulàr a pers
picácia. de seus ouvintes, desmascé'l
rando aqueles sepulcros caiados, 
brancos. por fora e por dentro chei•Js 
de podridão? E entretanto, se o LE

GIONARIO dissesse de algu'em -- de 
um violador de tratados e cqncorcia
tas por exemplo - que é um sept1l• 
cro caiado, quem não afirmarià que 
além de fal_tarmos com a caridade 
estaríamos cometendo um juizo te, 
merário? 

Em torno deste capítulo' dos juí
zos temerários quànt~: · 1;eo'togia ; de 

água dC1ce não se tem feito? 

Era precisamente,. '.par~' desfazer 
um pouco do ridículo. romantismo 
edulcorado ~ pietista que em torno 
da questão do juizo temerário se tem 
formado, que ,escreveremos nosso 
próximo artigo. 

• 
dezesseis mil setecentos e qua-, 
renta e_ nove prisões. 

'l'ais cifras . são bastant~. 
tristes para dispensarem qual,. 
quer co·mentário. 

• 
Como todos sabem, foi demoli-. 

do o velho e inestético edificlo 
em que, na rua 24 de Maio, fun
cionava um templo protestante. 
Do ponto de vista urbanfstlco, o 
fato· trou:w à cidade conslderavel 
vantagem, já que, . conforme dis
semos, aquele edüício não t.lnha. 
o menor valor artístico, e con• 
corria para 'desfiguràr uma arte
ria que, dia a dia, se torna mais 
importante. Do ponto · de vista 
histórico, a demolição do templo 
não trouxe o menor inconvenien
te: sendo· o movimento protestan-_ 
te coisa inteiramente exótfoa. no 
Brasrl, não tem ehtre n<ís. a me
nor expressão social ou cultural, 
e os templos das seitas heréti
cas jamais foram local. de açç,_n
teciment::,s :1istóricos de grande, 
pequena ou pequeníssima . impo:r
tância. Assim, com àplausos ""de 
gregos e troianos, destruiu-se o 
velho,. ban-acão, 

Até aí, correu tudo muito bem, 
Entretanto, elementos dirigentes 
do movlroento protestante enten
deram de dar grande relevo, por 
melo da imprensa, à abertura da 
urna que se enc6n:travo:· nós ali
cerces do casarão. E, por isto, 
convidaram a imprensa, afim , de 
assistir à cêna que se deveria re

•. vestir de grande interêr.'>C hlstó# rico! Histórico porqt:~?' Só ore-
"'-~~ _

1=_= .. = _= _=_= _= _= _= _= _=:_= ,,,.= _=.,=,,,.=_= _= .,=_=_= ... = .. =.,.= _= _= .. =_= .. =-= _= _= _= _= _=_:: -~-;.-~-.-~---~·-:·:::::===:=:::;::::::_~=~:-:-=:.:.:.:,:,:,:,:,:_:_:_:.:.:.:.:.:.:.:.=:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:,:_:_:_-:_·'."'·~--, r'~ 1·~ ln":i s>;,sp hislórico o que -de 
; 1 qualquer maneirn se relaciona 

e A T O L I. r ._ o s com a I-Iistórin.: dí-lo o Cons. 
~ Acacio. Ora, qual o fato histó-

! · . , ;)~:ra:~!;c~a~~'Lc::ei~omhe~ét~!,5°~~ 

1 lom'prem e·x e, u s l v ame n, e suas iôias e seus presentes na conhecida J ºa, h ª 1· 1 ª 1': nele funcionava? - -
(Conclusão da 1,ª pág.) 1 • 

te ~t~ã:e p~~~:.n~~:fi~~roaeo~ e A s A ' , e A s T R. o Entretanto. em um sentido cer-
Padi'es do Verbo Divino. En- tamente muito diversa do que su-

. e&rregado da mesma o Revmo. O f j C j n a p r Ó p Í j a r,unham os prom'.)tores daquela 

. Pe .• Jorge Gemeinder, que es- ~c,lenidade, realmente ·teve o 
· teve 12 anos no Japão. . maior int(;rêsse histórico aquela 

30) - Prelazia de Palmas, Rud 15 de _Novembro N. 26 Unices concessionários dos afamados I i cêna. Com efeito, da urna foi 
110 Paramá e Santa Catarina. * · cxu.mada uma ata que, depois de 

E d R h } relo. g10s "E L E e· T R A '' Confiada aos RR, PP, Frur. ( squina a ua Anc ieta l1istoriar as incursões, em terri-

ciscànos. Indios coroados. 1-----------------------·----~--------- l: tório brnsileiro,: nos tempos colo-
31) - Prelazia· da Vacaria, -------------------·-------------------------------------- 1 nil.!i8, de vários propagandistas 

Rio G'f'ande do Sul. A sua po. 1 protestantes, informa que "as 

pulação é de 100.000 almas. Foi u m ª· '' H I s t ó r .• a d a B .• b 1 ·, ·ª '' ravam ~obre ,° sepulc:·J_ ~a-zio. que i benevolas atenções dos Padres da 
fundada. em 1935, Conta 6 pa- deu ong·em. a ressurre1çao. l Ord . . 
róquias, entregues aos FP. Ca- ________ Jl.1:as a forca de sua idéia mes- em , (a Companhia de JeSus, 
puchinos, e as Irmiios de. Siio u'a. o reino · do amor, propagou- 1 provavelmente) , dirigiram-se po.-
José dirigem 3 colégios, Os católicos podem ler o livro Pe. Heládio LAURINI se e a,,sim nasceu o ~risti::rnismo. ra Jean de Bo1leau, o ptlmeirO 

32) _ Missão Lazarista de "Hi.5tória da Bíblia" de Hendrlk I Eis O seu ·Jesus, que não é O prc:;-ad'.)r presbiteriano nesta pro-
'Tooantins, dirigida pelos Pa- Van Loon? (Tradução de Mon- Ora bem, a rlegação do sobre-_ Eis a que ponto êle redu7. a nosso Jesus. porque nfto é o Je.5us víncia, qtie teve ª horira ·de· ser 
tire, Lazaristas, teiro Lobato) Companhia Edito- natural da Bíblia fere a espiri- Bíblia. histórico, o' Jesus da. Bíblia ver- enforca.do erri 1567• servindo de 

03) ·- Pr.elazia de Xingú, no rn Nacional, lO-iO). tua.!idade católica da inspir:i..ção cladeira e .·.verdadeiramente en- carrnsco O santo José de An-
:P:;,r:\. criada em 1934. e entr<'- t Não. da Sagrada Escritura e de sua JESUS tendida. chieta, ., 
g 110 ú Congregação dos :VIJ~- Porque, em resumo, 6 comple- inerrancia. De fato. a Bíblia nfto Esse Jesus é Jesus e é Homem. Biliosa e amarga verrina con-
,ur.!1ários do Preciosíssimo tamente anti-católico. é um livro como os demais, é Para Van Loon Jesus é o me- ~ Ele operou de fato os milagres, tra a CompMhia de Jesús, cujo 
8qigue, Com uma area <Jc Entre as muitas razões contra um livro à parte, porque pela Jhor dos mestres, Tambem isto narrados pelos Evan~elistas, - J:ll Centenário todo o orbe cató-
283.000 quilómetros quadrados, 0 livro, tcnha-~e cm mente O que sua inspifaç('to, 0 autor princi- só, Como nega todo o sobrena- Nunca foram seus milagres ln- lieo, e o Brasil de modo muito 
tem 20.000 .habitantes, Os ;'1, é ª Bíblia e quem é Jesus ,para pai é Deus, como t.ocla a Bíblia tural, Jesus é nm grande homem, venção posterior. Todos os do- particular, ac::.ba. de celebra.r . .Bi-
dios nüo civilizados são. fo~o- Van Loon. é inspil'ada, 0 autor de todas O maior dos homens. Mas não ctm~entos dos Escrit-'.)res cristãos liosa e amarg·a verrina aihda 
cis~imos, tcnrlo martirbmdo :: as hrirtes é O mesmo Deus que:· Deus feito homem, orimitivos e todos cs códices an- contra Anchieta, figura histórf-
mh,sionúrioR, Jólxiste1n 3 cap()- A BiBLIA não pode permitir erro algttm Como todos os homens. teve tll}'t1íssinlo~--cla l;líblia,· trazem os ca de primeira grandeza, que não 
la,:, :\ eolc\gios. spnrlo os missi'l- f: mn livro puramente humano: em nenhuma página dela. J;'.1.i e mãe, Josê e M:nia. · Seus Evang·elhos com os milagres. Isso pode ser atacada sem grave ln-
11ários auxiliados por r0,l'ig',1, o melhor, o .mais belo, só i~so. Além da inspiração e da iner- IXtis tivernm muitos filhos., além qu.usi s~m in~erv:Ho. chega a anos júria a nossa .Pátria. Realmente, 
s,as da mesma Congrcgac:ão. Como todos os livros. contem , . . . . , , . , após a moi;le do sé:>.hor, qu').ndo teve grande sio-nlficacão históri--

34) _ · Prelazia de s.intar.a pontos de vista errados. Os co- rancm ª, attt.:!nti~idade cl?~ p'.)ntos I do_ pruno~emto Jesus. Jaune. Si- a.i_nda vi\·iam discípulos do iv?tsfre ca a abertura 
0

daquel~ urtia é a, 
- outros cl;i. dautnna catohca. so- mao, Jose e ,Jnrlas. Pregou a . 1- 1 .. - d 

1 
·t· 

;,la Chap.ida, nrn :\fato Gl'os~o. nhecimentos atuais de outraR ,. · · · . . e. ·seus -.ouvinte.s, , e 1vu gaçao aque a a.~: provou-
confi:id,t aos PP, l<'r,iH(·is(·,,: ronl<-.~ do: h;stórla. antiga ao Orien- bremaneit·:• a autcntidct,,cle elo.a nova doutrina. chamando a Crefü n'a- p9,Jin:!'>1 de -Deus:.con-. se assim mais __ µma .v~? que O mo-

r:os .1,1 <'.,tahPlf'f·Pram· 1;, 1:;". tt' v<'io moclil'icar o .iuizo Que se livros-, .A'" .. ll, par.a l•l0. V:·11 Lo~n.11 ~t::wão p:1rn ° :::mor u_D;;u~. ~.ur tld::,, .na ::,::.3 rnc1a. E,:cl'ilurn <' en-: vimento protestante é tão anti
t.!'.1·i,Ps ou rP.:irlc,nt0s. :"\Pia h,t I l;nha sôbre as históri::iis da Bi- os Evangclhcs n::.o. s,w obr'.t dC' e Pm ele boncladC' e n::,,o rei im- i :,inach pc:l::i Igrejn, nacional, que não pode alastra.r
l,lÚim ns I riil1t8 B:-i,·mós P d(h biia. y::iis dc!,1ornrtrou n. · frilsidadc i\_rat.cus, Marcos, rJuca~ : Jof:o e I placaYel e co~1 essa dou'.rhrn ga- j ·: creio- em Je.sus. :o 4uaf foi con- se vem vit1_1~rio ~r~ nossa,s mais 
~~iu,·,$. Tnn ti i\·N,:as e-asa;: ,k , de n.:o poucos· .d,ados da S~gracla s1~ elo seus .netos. E ulcs nar- nh~u- populancladc e aJUd'.)U os I c::-i:Jltlo no Espiritb ea.úto e nas- caras trad1çoe

1
s h1storlcas. 

rPl;,<:o,,as !<'l'ancisc;:rnas. rlP S. / ESt,rilnra, · - · · .... raram fatos ccmesinho.~ Ui) só lioi,K,is. ceu ele Ma.ria Virgem, Quanto ao fato de ter Anchieta 
B.-,,·na:·rlino. Qnasi todas a~ i:-1 E r·om essa ;c1éia da l3fülia, €:li' r.'):,c; tnclo quanLn se l'C'fP:'<' ,1 mila- Nunc:t. fc7. .mil~3Tcs. i\'10t'l'll. ------------- E:nf~rcado Jean de Boile~u, ou de, 
r,1-~,-~:;r! ã,:w1·i"r·:rn:1~-; diplom!'l 

1 
:10,c·rt',·e os· fatos nelci. ri:l.1·faclos1.~·,es.cle Jesus é f'.;IJ;·ieàç:'.l «li- N'a;c:a; eh: l"C:su1·1·ri~:;o .. poi~ foi -~1, O D O-. C·.:..;J:-: c.,L .l··C Q,~61~ •. p~rn· que· refutnr.in:ênt1ta,-: 

::.,u pc;1 mecllr-inn "' Fnrmú.ci'.i ! d<' modo lnteimmrnte ra.ci0nnlir- -:,~;,<:::- essa p::tl:ivra) b2111 mais re- Cl'tndic;:, cios após:olos, cli:lnLP da ri e v e : e r o · j ii qital hoje nenhum h!.Storil!.@r 
ct~·.:; :&dt1dos Unirias. J C?ii, 1 cente, n,f!rnrntlrn de nrnJhen,.;. que cho- •· L E G I O N J., R I O " 1,ério dil. crédito? 
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JOIAS Ultimas novidades ém JOALHARIAS fv\ODERNAS 
~~. ouro, rubi~ e brilhantes 

Pe. AGNELO ROSSI • GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA fRESENTES 
Não nos é possível nos li· êtn termos, uma in1possibilidn- Distri~uido1·e~ dos Relogios Mundiais O M E G A e OMEGA-T ISSOT 

1nites deste artigo considerar de. Quem é de Crist.o !;lá de ter 1 !, 

todaª doutrina das "àssem- º Espírito de Cristo que é º. C - B · I L b 
tltéias de Deus". Résümindo Espírito Sant.Q. . . 1 !:/ · a s a _ e n o o e .. 
o que se eücontra··n:t· revista 2. A etjdência do batismo j · 
l)énteco~tal Wt_nccsa "V'iens et do Espírito Santo ise processa. R·· _ _ ·s _ . -: · .. _ . . _ I 
v'ois" (110v; 1'934, pág. 167) po· pelo sinal illic!al e físico do j v:A 1 DE Nl:JVEMBRO N.0 331 
deremos em 12 pontos acenar dom das lin.,.uas •. .A. u. tiHdadc '1 1 " lh ' 

Õ d ., ~1.-J. oa aria p· refe_ rida pela alta sociedade HA 
1

_._3 G'E.
2

A
4

~C,õE~~' _ _ :m-:--:::-_ ::- . aos principais t picos o pen- dessas línguas. como em Pen- -
ttfooitisirio: 1 - A Bíblia, úni- tecostes. 6 c!ar glória a Deus 
éa. regra 4e fé; 2 - A unidade e edificação à Igreja \'isto co- • 
de Deus verdadeiro e \·ivo na mo muitas vezes nas Assem- ----------------~----.;....,;--- -----· · 
trindade de pessoas; 3 - A bifias se ralam as ·· línguas elos verdadeiros crentes de se- l 

---- -- ----~-----~-----------
11ueda dõ homem pelo pecado; dos anjos·'. rom ourados por Cristo e po.r-
i - A salvação em Cristo Fi- tanto devem dispensar os rc-
lhó de Deus; 6 - O nu tismo Entretanto O dom · das lín- !llódios humanos. 
~e imersão aos penitentes o guas do PentecoSlcs dos Após- Quem não vê que isso é sim
crentes em geral; 6 - O Ba- tolos não se pode compa.rar plcsmcntc tentar a Dous? Sem 
ti!!mO do Espírito Santo, cujo, com as blasfemas línguas pen- necessidade, exigir um milagre 
sinal inicial é o dom das lin- tecoSUS tªs. Naquele dia rue. de Deus é tentaçãc semelhante 
guas; 7 _: A Santidade de rnoravel para à Igreja falou à de Satanaz, no pináculo do i 
vida; 8 - A Cura divina; 9 ·Pedro a pessoas pertencentes Templo. Deus manda que peça-· 
- A fracção do pão; 10 - A ª Yárias nações e todos com- mos o "pfw de-cada dia'' mas 
s,eguncla vinda premilenária de preellcloram cm sou própl'io igualmente que trabalhemos 

idioma. Cristo; 11 - O castigo eterno; para consegui-lo. Se pois a S. 
12 - Os dons do Espírito Quem porém entende os pen- gscritura diz ·que "ê o Senhor 
San.to. · tocostistas. tamllem apelida- quom sára" não nuer dizer quó 

Consideremos sómente as dos "liguas"? O Revdo. Epa- dispensa a nossa cooperação 
doutrinas carac,teristicas e minondas '.\loura atesta que ns- ll.orqua11to tn.rnlióm . diz que 

~il:ltiu a uma sc>:JsãQ pcntccos- D~'US Úlimcnta as avezinhas do 
princip,l!s dos ventecoslistas: tista e nos seus "cxtu:;;c~··/ 011 f céti, (! isso faz nfto J'o"ando o l. O Batismo do Esp(rito San- ,, 
to é a .. promessa do Pai·• fci- melhor atl\ques a tudo o que· os Í aliment<; cio céu cm seus bicos, 
ta não són10rite aos apóstolos ··língua;;·· diziam se. reduzia I mas est_unulando-os a procurar 
e as 120 pessoas reunidas no a isto: .. liqu,c, li~tue; leque, lo, 

1 
o alim:nto para si próprios e 

ce.ná.culo scnii,o a todos os fi. que! llú. !Já. ababú! Sarnrai! selis filhotes. l\'osso Senhor 
!!los µ_e Deus. li: este batis:110 Salalaquo. siaéú-rci, siat:á-si! também sabe que os cnfcrmo3 
que proporciona ao e.rente ver- Que! :\lauacarí-quê! Laque. lo- prcciw.m eh médico. Na parábola 
<ladeiro a i•reccpção dos dons" que. lo. lú, á ... Ababá, abakt! do Bom Samaritano há o em
especialmente O de .. ralar ou- l~a!al1ue·: leque! ... _ ( l!Jxpositor 

I 
prego cios dois melhores medi

t.ras l!nguas", não com vistas Cristão, 8.4.41, pg. 4). camentos da antiga Palestina: 
a. prgeação aos ostrn1Ígeiros e '.\'fto ó idioma compí·ccnsivel azeite e O vinho. . 
sim para conversar com Deus. o que eles inventám:· Se real. 
Não bastá pois o batismo de 'llll)11tc pus1St1isseu1 o cal'ismúti- A 
água, cerimônia simbólica do co durn das línguas llilo teriam 
batismo interior pelo sangue seus missionários estrangeiros 
d.e.Cristo, mas· se.requer o ha- necessiclade de aprender a nos
tismo do Espírito Santo e do sa lfngua. Finalmente o rcc111·. 

. "Biblioteca Infantil 

fogo, confonnc-anunciou Cris-jso & "linguados anjos" é rldi
tci. Quem não for liati;mdo niio · (cUh.> o iHcom;istcnte. 

Anchieta", .. 
recomendada pelos Srs.· Ar
cebispos e Bispos do .Bra
sil, jã tem editados 12 li
vros dedicados às Crianças 
do Braci., - livros de aven
turas movimentadas, esc.oi·· 
madas ~e tudo quanto .. possa 
macular o coração dos nos-: 

teµ1 o EspfrHo S.i,nto. :J. Cura diYina é o p1'ivilé3io 
])_m .respost_a breviss'ima a 

es.sà pr_etensão pentecqstistà é 
süJiçie'ii.te recordar qÚe, ·segun
do São Paulo; falar em um 
Verdadeiro cristão SCIU a J)l"C

S~nça do Espírito Santo cm 
f!,eU cor.ação é uma coutradiçào 

Dr. Duryal Prado 
Oculista . SOS Filhos. 

R. Senador P; Egldio, 15 
.Salas 51,?114 . H às 17 bs •. 

EDITORA ANCHIETA 
LlMITADA 

Telefone ,Vi313 Rlla Xavier de ToJ.edo, 216 

Preexistência e 
Personalidade 

É cm todo o terreno que ,;e vc1·ifica o 
exagero sem controle do esp:rith;1no, rilti
gando horizontes desmesurados 11a faina 
de espiritualizar, materializando. Assim ó 
que a vida futura, germem que cresceu n-:i 
espírito humano em todos os tempos comJ 
consequência da espiritualidade da alm.i, 
arguiu, dentro do arcabouço doutrin.;ü __ u.ó· 
pirit~, uma vida passada para a alma,· exi-
gida. na explicação dos vícios e tendênêbs 
·más do homem. Ora, se ó vcl'dade. co!11o ji 
mostrá.mos, que ó pacífico inteiramente o 
ponto de vista no que concerne à pl'illlei:·a 
parte, (posto que ilúgico no €spii-itismJ, 
entendido às aYcssas pelos seus corifcus) 
há uma duvida lancinante para convicções 
do que diga respeito à preexistência, Ju;;
tificaria, é assim que argumentam, certas 
desgraças que se não merecem e que per
segueui muitas vezes, determinadas pcr;
soas. Flagrante subslitui<;ão anti católica 
do dogma primário do pecado original, por 
uma imputação de crimes pessoais ante
riores à vida, qpsurdfssimo por tantos ti

, tulos, como teremos ocasião de demonc
trar. Um mistério que a razfw não atinge 
na compreensão total, mas que não rcpe:e 
porque não lhe repugna; um mistério t'e-

.· ·velado po1' Deus que não engana; uin mis
tério que explica todas as consequências 
desastrosas da história do homem mas que 
não foi idealizado para explicá~las. lCsle 
mistério é substituído pelos espíritas po!· 
uma ficção. Ficção que - coflfesscm ! --
foi-llles revelada 1>0r espíritos que podem 
enganar e que se divertem em ludibriar o~ 
homens; ficção que contradiz a razão ,~ 
que s~ divertem em ludibr.iar os bomeno; 
.fi~ão que contradiz a razão 0 que elimina 
a. lógica das coisas. 

:\[as nào foi st'.nüu i11cidcntaln1ente !J;J•~ 

cnYcredamos por este a::isunto. ü que q,1~ 
reU1cs c~tabelecer hoje, segundo a doutri
na católica, ó o fato da substancia da per
sot\apdade humana depois da morte. Po;·. 
que já -expusemos, refutando as interpret.:.
çõcs erradas do espiritismo, como a lgrc.1a 
Cl'P e manda crer na l'ida eterna na vida 
d'é alé1p. tuniulo, ua 1·iela da aln;a, a qu,::· 
stí\ juntarão. no fim elos tempos. noss0;; 
corpos redivi1·0s. l''alamos de 11crsona!i

daüe .da alma sobrevivente e não podemos 
deixai' a cx])rcssão ao arbítrio dos maus 
entendedores. /\ JJCSSOrJ. de fato é o ho
t'ncín completo, corpo e alma rlentro ,Jc 
sua "espécie. Bsta integridade pessoal será 
alterada, evidentemen.te pela ausência do 
corpo. :\Ias como negar uma certa perso
nalidade aderente à alma, quando o coTJ)O 
se deteriora sem operações pró1,rias, quan
do só a parte espiritual do composto hu
mano cunstinua a subsistir'/ Já não ::,erâ 
estritamente personalidade humana · mas 
poderá dizer-se personaliclade da aln;a d'l
quela mesma almá que informou aqu2!," . 
mesmo co.rpo, cor])o e alma determinadr,s 
que constituem determinada pessoa. qu,:m 
nega esta personalidauc pcrnianeute? Ain
da aqui, contra o sonso comum, é o es!;i
ritismo. Que esquece uma :v_errladc · essc'l
cial: o que justifica a cliferenca entre uma 
e outra alma é exatamente a' rela<_:ão 11,i
tural (Jue deve ter cada alma com sc,1 
próprio corpo. O que individualiza é .., 
matéria; depois da separação, ainda é :, 
relação com o cor])o, iL espera do jui1,o 
final para realizar-se, que oferece à alma 
uma subsisténcia de personalidade nuc <;e 
rem dissolver, desmoronar-se, com o mito 
rcencarnacionieta que o espiritismo illlü.· 
ginou. 

Governo 
...---·---------·· ....... ,_,_..,sa,11,· 

Arquidiocesano 
.~ (~' 

l~ISS.~ CAPITULAR · '.!'ailló... Na Al'qu!dioc.Qlle foi por · doie dias, a ÍU\'Ol' do 
.°'vig;i,ri'o .de .. Salto e P\»IJ.~iro 3. Róvmo. Pe. Deusdedit de /iirau. 

TJo"n,iligô i11;óxi1110, às 10 ho- ·1''undou a ·revista "O''balvá- jo; por vinte e cinco tllas, a 
l'as, com a presença do Colcu- rio", 41l8 dirigill por vá1'iôs favor do Hovmo. Pe. Pedro 
·do Cabido '.\Ietropolitano ha- anos e lançou as bases do Alvares. 
verá na Igreja Matriz de San- Juvenato Passionista. de Osas- Confessor extraordínãrio, da1 
ta Ifigênia. Catedral Provisó- co. Ocupou muitos cargos dê Religiosas Filhas de Maria 
ria .a tradicional missa caoi- 1'espons(\bilidade na Província Imaculada, a favor do H.cvmo. 
tular. · • do Calvário, vindo falecer c·,1· ;Pe. Agostinho Mendicutc Je-

Scrã cclcbratHe o Revmn. mo· Consulto1· Provincial da suita. . • ' 
Sr.- Cônego Josli Joaquim Ro- -méSma: · Confessor adjunto, das Rell
drigues de Carvalho, fazendo Em suf-l'ãgio .da alma -deste giosas Irmãs Missionárias Ze
a Homilia O Revmo. sr. IJô- veueran.do e zeloso sacerdote !adoras do Sagrado Coração, 
nego Antonio Alves de Siquei· passiQnista, o Exmo. e ReV'mO: a favo1• do Revmo. Pe. Agostl

Sr.· Ai·cebis).')o ·pede as oraçõe'1 nho Mendicute, Jcsuita. ra. 
do ltevrito/Olero ·e fiéis. Procissão: a favor das par6-

REUNIÃO 0-0 CL.ERO 
. ~·· . . 

S. · Pa~lo·, · 14. qe Otltubi•o de quias: da Sé, Nossa Senhora 
· l941. ---'i (a) Cgéi. Paulo Rolim do Carmo de Santo .André, Vi· 

Segunda-feira próxilll'.i,-,. · às .. Lo1-1reÚ'o. ,- .Oh!!.nceler do Ar- la Clementino e São Roqu9. 
14 horas, havetá na C1u--ia. Me-. c~biSJ?aclo. , :ro-10-194-1' 
troi;>olitana, sob a presidência 
do Exmo. e Revmo. Sr. Ar-"-' CúRIA . METROPOLITANA 

Vigário, da Paróquia de San. 
to Inácio de Loiola, a favor 
do Revmo •. Pe. José Romano 
Gori. · · · 

cebispQ. Metropolitano· a: cós
turi1éira reunião meiisa:l .uo 

. cler6 secular e regular da_ Ar-· 
quidíocese; · 

AVISO :-;,o 228 

FALECIMÉNTo· oo :Re:VMo. 
PE. LOURENÇO DO SAGRA· 

DO CORAÇÃO DE JESUS 
PASSIONISTA 

De ordem do Exmo. e 
Hevmo. Sr. Arcebispo Mctru
JJOlitano, comunico ao Revmo. 
Clero e fiéis do Arcebispado, 
o falecimento do Revmo. Pe •. 

. Lourenço do Sagrado Cora\:âO 
de Jesus, Qcortido hóje, -às 13 
horas, no Convento do CalYá· 
1•io. Nasceu na Itália a g 
de Agosto de 1876 e entrou 
para a Congregação 1ios Pa3-
sionistas, ordenando-se sacer
dote a 18 de Março qe 189:l. 

J<"Jxercou o cai·go de Sunc
rorioi·, na Europa e foi envia
do ao Brasil, 011de missionou 
nos Estados do Paraná e fülo 

Instituto XV 
de Novembro 
Rua da Liberdade, 57 

Tef. 7-6522 - São Paulo 
Cursos prãticos de 

português, linguas, etc. 

DATILOGRAFIA 
TAQUIGRAF,IA 

E 

Ra~ios 1942 
CARLOS GREIF_ 

R. B. ITAPETlNINGA, 120 
1.0 andar - salas 108 a 112 

TELF.FONE 4-3972 
(e na Feira Nacional de 

Indústrias) 

'.' ~:10-1941 

'l\íons. Ernésto de Paula, Vi
gário Geral, despachou: 

Vigário cooperador: da Pa· 
róquia de São Francisco. Xa

. ,·iQr, .a favor dos RR. Pr.: Wi:', 
Eg!dlo de Assis e Fr. Amadeu 
Junges. · 

Pleno uso de ordens: por um 
ano a favor do Revmo. Pe. 
Evaristo Gonzalez 

Celebrar uma M·issa: na Fá· 
?rica de Tecidos Brasital, a 
favor (lo Revmo. Pároco de 
São Roque; na Capela do Ro
sário, a favor do Revmo. Pá
roco. de São Roque . 

T.rJnaç.ão, a favor do Revmo 
Pe. Domingos Vermeulen~ 

Binação, a favor do Revm!'.l, 
Pe. Francisco de la Torre Lu 

Vigário cooperador: da ·Pa
l'Ó(!Uia de Santana,, · a favor 
dos RR. PP. Agostinho Poucet 
e Pascoal • Rochedreux • 

Procissão, a favor da Paro-
quia de Pinheiros. · 

Trinação, a. favor doo RR, 
PP. Agostinho Poncet e Pu
coal Rochedreux, 

Testemunhal, a favor. do· Sr. 
Osvaldo da Silva Ferreira, 
para ingressar no Noviciado 
dos Padres Salesíauos. 

Transmitir ordens, por oito 
dias, a favor dÔ- ReVDl,9, Pe. 
Clemente Dottmar. 

14-10-1941 

cena. Pároco: da paróquia do Ttt· 
Capela: por cinco anos, a j curuví, a fav.or do Revmo. Pé. 

favor ·da capela elos Remédios João Ljgabue. 
na ._Pàroquia de São Roq~e;' Vigário: da Paróquia de San. 
por um ano, a favo1· da cape- ta Ifigênia, a favor do Rcvmo; 
la _do. Abrigo de 'friagem; J;lor Pe. Pascoal Bcl'ardo 
um ano, a faYor ela capela tia Vigário cooperado;·: da pa,. 
Santa Casa na Paróquia de róquia de Santa lfigênia, a. fa.. · 
São Roque.' v.or dos RR. PP. Louren.ço 

Ausentar.se da Arquidiocese, Scia111an11a e Pedro Vcrsmis~en. 
-;=;==::;:;==::;:=====a:===~, Pleno uso de ordens: por 

O.URO 
PRATA E PLATINA 

de 1:ôda espêcic:, ao preçe 
mals alto da p,·aça, com
pra-se. Consultem nossos 
pre§ios. Rua 1:.ó de Novem
·bro, 193, 2. 0 andar, sala 

up1 ano, a favor .do H.evmo. 
Pe. Alexandre Morais; por 
trinta dia, a favor do l,cvmo. 
Frei Poliearpo Lceuven. 

Celebrar uma Missa, cm o:·rl-
tório particular, a favor· do 
Revmo. Reitor da Igreja "ll 
Santo Antonio, Praça do Pct-
triarca. 

23, 7" São Paulo ! Trinação: a favor do8 Rlt. 

R C A VICTOR, ZENITH 
General Electric, Philips 

~Ielhores aparelb.o·s. l\ienorcs 
pre\;OS. Pro.st.ações suaves. 

"Desde 40$000 mensais 

PP. l\iiguel Passionista e Jo,i.o 
Ligabuc. 

Fabriqueíro, da paróquia. rle 
'rucuruví, a favor do Hevmo. 
Pe. Joào Ligabue. 

Benzer uma imagem: a. favor 
do Vigário de São Pedro de 
Alcântara, de Pitaugucil'a:;. 

Maiores descontos, pagaruen· Procissão: a favor das paró
tos à vista. O maio1· estoque q11ias: de Jaçanã, N. S. Aux!· 
da <.:idade. Valorizamos trnc4s liadora, Vila Olímpia, Siío P&
com preçoli melhores. Hãdio-, dro do Alcântara; e da V.O.T. 

'Vitro:.:u;, rútli,) a pilha e acumu- do Carmo. 
la dor. ::lcm intermediário. Q'uermesse: a fayor d;rn PR· 

1 
rúquias: de Yila Olímpia e 

,Indiauúpolis. 

Mai.• • Bolsas ., Pastas de todos os tipos - Maletas .. Estojos po,· Preços de Fàbtica 

SO' NA CASA 

DONATO 
= 

FERRARI 
FERRARI 

- (Fundada em 1901~ 

& CIA~ 
',•· 

Telefone 4«;'6992 

, 



_, -=~================_,.;;;;=-- t E G J O N A R I O .São Paülo, 19 de Outubro di)941, . ···--····-- --- ·.:e.:··-~=====:::::;===;.._ -----·-·---
São · Pedro de Alc.ant.ára 

,.: 

·poR QUE A 'NOSSA ALFAIATARIA 
_19 DE OUT_,U~80 

Declarado Pela Santa Sé, juntamente com Nossa Senhora 
~parecida, padroeira -especial do Brasil 

ADOTOU O CORTE ''KENWAY''? , ~\riucles que são de Cristo, pírito do grande Santo, _de vento · da. Ordem I)Or ete ?'e
crucificaram sua própria car-. quem mais se. apr_oximou, .. :;i.té formada. ,. o .. Papl:I. consentiu 

* Para mefho, seivir nossc, 
clientefa, · pondo em dia o 
modo masculina com a efe
gâncio · do época / 

Foro oferecer maior con
forto, -consoante éom o 
senso prótico do século ! 

* Paro propordonor o efe
gâ.1cia, o conforto e o como
didade 100%, que o novo 
corte "Kenwoy," empresto 

ANATÔMICOS 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
EtífCOlH!DOS; ENTRETE. 
LAS DE lÃ; LINHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

·FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAl 
DO PEITO, MfNIMO EN
CHIMENTO. (EllMINADO . 
TO~O o PESO INÚTIL) 

MOVIME.NTOS _LIVRES 
· NA CAVA, NA ESPÁDUA 

-E NA CINTURA 

TECID.OS .DE PUR1' LÃ, 1 
PRE-ENCOLHIDOS; OM . 
MELHORES PROCED~N-
C IAS; DE PADRÕES 

MODERNOS 

. ne com os vícios e concupis- hoje na Ordem (la Penitência. é foi tão'. feliz essa reforma, 
cê{icias .. , Estas palavras .. fle Tão rápidos foram os s.~us que algum tempo depois con-
São Paulo tiveram admiravel progressos na virtude. que. e.oro tava com. 300 conventos. Fo~ · 
aplicação em São Pooro de 20 anos foi nomeado Superior pois orga,nizada . uma nova 
Alcantara do Convento de Badajoz. Província Franciscana'. 

Filho de um jurisconsulto, Sucessivamente ocupou 0s São. Pedro, doando de noTO 
i>edro nasceu em 1499, em AI- mais ;tltos cargos na, Ordem à .Ordem .9· .seu maior bem, & 
ca1úara na Espanha. Ainda . na Província. Como pregador Pobreza, - leyantou um dique 
menino' a sua santidade já !;!e. de .missões era ext1~ordinádo contra ás. heresias que avaSSl!l.• 

. ,·eleva ~la . modést;ia . ·e man.si- e ning'uem çompetia com ele lavam então a Europa. . , . 
dão. Embora fosse estudiosís'. como .diretor espiritual. A. · · Muitas pessoas que .foram ' 
,i.mo, e um dos ,melhores !J,lu- . própr.ia infánta D. l\larja a ele por eles dir.igidas espiritual
nos da Univers.iciade. de Sala-. se entregou confiante.. · mente, não foram flagelo me. 
manca, sempre foi humilde e Nada possuía e de nada usa- nor do erro,- como Santa Te
·.i:e.doso.. Toq9s. O/l dias ilj. .. à .v·a. Dormia só 2 horas por dia resa a Grande. ·Esta·.o 1'iu·na 
[g.reja, ónde implorava a bens e nunca se agasalha,'a.- E. glória di~endo~ "Bemaventnra-

.. si·aças bastantes. p_aJ'a domin.;.r quando •OS Outros fradps lhe •da penitência, que me fez al
absohÍtamente os· seus senti- pediam que abrandasse: o· ri- cançar um· grau de glória· tão 

· dos. · · · gor de suas penitências? sem- sublime:" Quando· os ·munda-
As horas v.agai; eram por pre respondia sorriJ1do: . ",Fiz nos poderão dizer· isso de suas 

ei'e e1hpregadas em visitar os com o meu corpo , Ulll,: contra- diversões?· 
doentes,. que 'tinham wr · ele - to: ele se compromete· a. ,,z,o. São Ped·ro foi · santificado 
verdad.eira veneração. ·. ·· frer nesta vida, e .eu compro- por Clemeilfe rx, e ó seu t:1-
. En1bora fosse vontade .·.:.ite meto-me .a lhe conseguir um mulo é um lugar de constante 
seu pai que estu.d_ass_e. qirqit~,. repouso l).a outra." . romidia, -poi's 'os 'mifagres COll· 

aos 16 anos pediu admissão .. na Eleito Provincial· abdicou· · fürnafi:i tãó · ·uuínerosos como 
Ordem F1'anê;scana. · E ·-c"íim . para funclµr no p;·omontór!0 por ocasião· da morte do. san
o háb_i,.t9 tomou. ,tipnbenr ô' es'. · Arr_fl-bido erú Portugal um con- to. Deus' é sempre misericor-

HERV AN ARIA AFRICANA 
Pl~ntas Medicinais 

Rua da Liberdade,· 420 São Paulo 

O·dioma dos aboríge
nes austral,a-nos 

Noras pro':as sôbre sua re- das, ,b.~tos e gi-avw·as primiti-' 
mota· existência. - Lin;sua- vas, que encontramos em ·algumas 
gem bela e· correta que ex- éavernás, hos -permitem _:garantir 
pr_im\\. grandes · possibilidades ·.contra 'tais ài,gumentos; (JÍle sua 
Intt?lectuais ! ·;ultur-:i. pertence ao 9r6pri1) pa

. o 'dedicado missionário e .:_emi
nente· etnólogo, Pe. E. Worms, 
p. s·. M., em um· artigo cientifico 
publicado' pelo ··'The Acivoêate", 
em seu número de 13 de Marçq 
p .. p., apresén:ta-nos um bem do
cwlientado estudo, mostrando que 
o agudo senti.do do idioma do na
tivo australiano, e a lógica de 
seus raciocínios manifestados em 
sua linguagem, refutam por si 
mesmos certas teorias i::ustenta
das por alguns evolucionistas. -
Acompanham este estudo várias 
reproduções fotográficas de al
gum.as gravuras de arte primiti-

1 

va, tomada~ pelo próprio Padre 
. Worms em cavernas então ha
bitadas pelos aborígenes austra-

leolítico inferior (Acheuliano e 
Mousteriano) e que, para tanto, 
os aborígenes australianos•. ,cóns
ti.tuiram o hom~m pré-histórico. 
Esses ac:1ados são uma revelação 
cpncreta da primitiv~ vida pre-
hist(rica. , -
'Ul.dem.&is. i.ós· atuaisJiativos Qa.'. 
quel..1s reg·iões têm o inesmo quei~ 
xo ru:lín~entar, correspon-,ente ao 
Ifomo prirrJgenius de Neander-1 
thal, o .ue de· resto não dificul-

, ta sua pr.inúncia . nem impede ,o 
uso 1e ,:;onsoantes mais difíceis 
ainda que as do idioma inglês. 

dioso. e a ·santidade não perde 
a sua ,força: , 

Vtgnoli 
NOVA óTICÀ 

:789.338 Religiosos Servem à lgreia 
· · 874 lnstit.utos ou Congregac;ões 

1 

lianos, 112 região de Kimherley 
------------------------:-----------------,-. -·-- (Austrália Ocidental)._ Do artigo 

c:tado extra imos o seguinte: em "Frequentemente me pergun-
tam - diz o I'e. Worms - si 
os aborígenes australi:l.nos com 
.quem tt.nho estado em contacto 

dres da ?0.mpanhi~ . d~ Jesus uurante oito anos, nos seus tra
~6. 303 rehg10sos, d1v1d1dos em balhos missionários e lnvestlga-
5~ provincia,s,. _1. 53: residen-1 ções · mo.lógicas, possuiam . um_. 
c1as e 66 _ nov1c1ados. entendimento logicamente desen

Lo.,:o, si existe tal semelhanç:i, 
fisiológica e cultural entre o ho
mem australiano da I.dade da Pe
dra ·e o homem do Pleistoceno, 
porqa~ o primeiro haveria de es
tar desprovido de linguagem, en
quanto o de hoje é possuidor· de· 
tão perfeita e lógica linguagem?" 

LtR E P.d.OPAGAR O 

CONCERTOS 
Rua Antônio de Godoi, 91 

Fone: 4-6336 S. Paulo 

Entre os Largos Santa 
Ifigênia e Paisandú Pela primeira vez a Sagrada 

Congregação de Religiosos pu
blicou estatísticas completas 
s/\bre as ordens e congrega
ções de ritos pontifícios. Os 
dados referem-se sómente aos 
religiosos que não dependem 
lias autoridades diocesanas lo
c:ais. ·mas diretamente do Sto. 
Padre por meio da Sagrada 
Congrcgat;ào de Religiosos. 

Contam-se atualmente 874 
fnstitui,;ües .com um total de 
7S9.33S lllClllbros. 

As estatísticas derilonstràii.1 
que existem 61 ord'ens de reli
giosos incorporados mediante 
YOtos solenes, com um tótal de 
108. 34 7 membros, sacerdotes, 
irmãos e noviços. Estào catego
riá inclue alguma das mais 
notáveis instituições religio
sas. Cronologicamente, desde 
os Ermitãos Agostinhos, fuü
dados no ano 390, até os Cis
tercienses de Casamari, funda
dos em 1929. 

A classificação dá aos Pa-

·o Eco repete,, •. 

"S'a&n~at 
é 6 n,:11c'·di,, indi<:.ido eomo auxiliar no tratamento da 

Sífilis apara 111a11,e1 o ~angue livre das impurezas qae 

aumentam a pressüo arte.l'ial, dificultam a circulação 

do sangue, causam arteriosclerose, dôres de cabeça, d,'>
ns nas juntas. valpitações. vertigens, tonturas, dormen

em e ··~.rizcs, 

Gr., .ue parte da classe médiea, confirma a. eficácia· 

seua efeitos. º"vP-11 portanto w,.i-lo com toda 

N.0 43 E'O 

As. tres. _famílias francisca- I volvido, e si seu idioma estava 
nas, lllclus1ve os frades meno- regido pela gramática e um cor
res, acusam 24 .143 reHgiosos; reto vocabulário. Com satisfação 
os capuchinhos com 13. 410; os aprovei.to esta oportunidade para· 
conventualistas com 2. 757. ajudar a. desvirtuar aquelas vc-

Existem 97 Congregações de lhas fábulas sôbre a rudeza idi.o
religiosos com votos simples, mática dos nativos. que si são 
cujo. total ascende a 105.067. relat:vamt:nte primitivos em sua 
Esta classificação inclue insti- cultura material, são semelhanr 
tuições religiosas muito conhe- tes a nós todos no que concerne 1 

cidas, como a dos lazaristas, a suas possibilidades intelectuais. 
redentoristas, passionistas, sa- Um ~i.mples exame daquele idioma 
lesianos, etc. 1 nos demonstra que as linguas 

Os Ir.mãos das Escolas Cris- australianas primitivas são não 
tãs de São ·João Batista de La só perfeitas: - lógicas e corretas, [ 
sami·-são· os que levani a pri- como ·tamb'em: -possúem uma es
mazia, com os seus 15. 303 re- pecial beleza; na sua estrutura e 1 
Jigiosos. Seguem em segundo expressão, e de tal modo que não 
lugar os salesiasnos, com . . . . são muitos o.; idiomas modernos 1 
11.702 membros. que podem competir com elas nes

te aspecto. As congregações mexicanas, 
com sede central na capital do A grande variedade de consoan-
1\Iéxico, são representadas pe- tcs e riqueza de sons enfónicos, 
los l\Iissionários Josefinos, unida a uma flexibilidade admi
com 83 religiosos. Missionários ravel da linguagem, nos oferecem 
do Espirito Santo, com 103. uma prova concisa cont!'!l. algu-

mas t.eorias evolucionistas, que 
Há 720 congregações de reli- estabelecem que O homem pre-

giosas, com um total de .·. . . histórico do Pleistoceno não pos-
574. 924 membros. As Irmãs de suia uma lingua humana defini-,, 
Caridade de São Vicente de da. Argumento êste que apoiavam / 
Paula, com sede em Paris, são com várias observações sôb:·e o; 
as que numericamente mar- J)Cqueno desenvolvimento da man- l 
cham na vangu~rda, com 43.325 dil:iula · inferior do homem de " 
membros. ·Heidelberg (Homo ,unen~ .. J:S), 
.. ·As religiosas- do Bom Pastor, remoto antecessor do de Nean
com- sede em Angers, contam cferth3,l, de queixo redúzido e do 
com, 9.822;. as Jnlhas d.e Maria tipo ncande1'thaloi.de do paléoli
Auxiliador~ (Salesianas) com tico inferior, qúe demonstra per
sede ··em Turim, contam com· i'c.itamente a origem· do queixo 

1 
S. 708; descn wlvido. 

Mons. Eurico Pucci. .· Os reetos de oeclra.s trabalha.-

\ 
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I.!EGIONARIO -a-

Critica Cinematografica, . .-da :A. J. e. 8 v A N GEL H 
0 

O ,Filho do o·ficial Orientação Moral dos Espetaculos 
A propósito desta 

PEDE-SE UM MARIDO -
(Da Metro, com Hedy Lamarr 
e James Stewart.) - Baseia
ae o filme na história de um 
casal "moderno" e na vida 
"independente" dos cônjuges. 
Alem · do tema inconveniente, 
um casamento por interesse, 
leviandades,· divórcios qua.,e 
realizados, são defeitos que o 
final feliz· não consegue desfa
zer. - Cotação: Restrito. 

tambem ensinan;ientos patrió
ticos. Df menos recomendavel 
nota-se uma dansa que, entre
tanto, não consegue prejudicar, 
pelo exagero dema(liado, sendo· 
motil'o de gargalhadas por 
parte dos assistentes. - Cota
ção: Aceitavel. 

assassino e um suicida. O frase do Salvador: 
assunto explorado e ainda as "Si não vêdes. si; 
inconveniências de várias pas

Vigésimo Domingo ·d~pois de 
I 
Pent~~ostes · milagre, estes e~ 

tàos atêm-se ao fllll 
imediato da prece, 

sagens; . prejudicam inteira- na is e prodígios 
mente o filme. - Cotação: não acreditais", sa,. Naquele tempo, havia um oficial, cujo filho es-
Mau. lientam os autores esta doente em Cafarnaum. Ouvindo dizer este 

a diversidade com oficial que Jesus t[nha vindo da Judéia para a 
O VELHO CONSELHEI- que Judeus, Sarna- Galiléia, foi procurá-lo, e suplicou-lhe que viesse, 

RO - (Da RKO, com Guy e curásse seu filho, pois ~s_fava .moribundo. Jesus 
MARIÀ !LONA - (Da Ter- K_eebe.)-- É ·a história de üm rganos e Galileus lhe disse: Si não vêdes· ~ina"is _e _prodígios não 

ra Film, com Paula Wessely ·e homem· honesto que' orienta se l1ouveram com o acreditais. O oficial retifr:Oou:" Senhor, vinde an-
Willy Birgel.) -, É um filiné suas atividades no sentido de Messias. Os primei- tes que meu filho morra. Di;;s.e-lh·e Jesus: Vai, 
sobre as rivalidades e guerra fàV'orecer a comunidade em ros, apesai- ·dos pro- que teu· filho vive. Acreditou o homem o que 

ELE, ELA · E EU - (Da entre a Au.stria e a ·Hugní:ia, que vive. Nada_ há que ofenda d í g i 
O

s realizados Jesus lhe disse, e partiu. Esta11dô j~ em caminho, 
RKO, com George Murphy, no século passado. · Séu defeito os bons costumes, podendo 1 • vieram os servos ao seu éncóntro, e anunciaram· 
Lucille Bali e E'.dmond O'Bri- é ser apologia, sem restrinções, ser visto por· todos. - Cota- por Jesus Cr1stº• lhe que seu filho estava- c'.om vidéi; Perguntou-lhes 
en.) - Trata-se de uma comé- da supreinacia dos deveres ção:· Aceitavel em Jerusalem, não a que ho_ra o filho começ~ra· a· meih.o~ar. E os ser-
dia baseada~ n3: amizade rc.cf- patrióticos sobre todos os 1-J- 1:. no acreditaram, e vos lhe disseram: Ont~m)â hor.t sétima deixou a 

à saude do corpo, 
ou algum outro bent 
da mesma orde:rn, 
Como os Galileu• 
esqueciam que ?• 
prodígios faz.ia - oa 
Nosso Senhor para 
fundamentar a fé, 
beneficiar a alma, 
encaminhando-se pa

ra a salvação, olvi-
dam estes cristãos 
que todas as graças 
que são objeto de proca de tres _Jovens. O en;-P.-1 mais. - Cotação: ·Acei"tave.1 · TESTEMUNHA OCULTA _ recusaram sua dou- febre. Reco.nheceu, ertãô~'.:é,:pai-jjlÍ_e'era a mesma 

do foge às costumeiras trivia- para adultos. ·:. · 1 (D<l i=o~:-~om Lloyd Nolan.) _ · hora em que Jesus ln~i';'<!isse'ra~ Teu filho vive. 
] 'd d · c n· t s d · · · · trina. Os segundºs E creu tanto e·ie com·o' :_:_'t··.o·_·d_a'·. a' s··ua fam·,1·,a,·: · nossas orações, de-1 a es e m onve 1en e o · . Filme poljcial, em que O pro- -

• "e_t~rno . triângulo", mas sa- RANCHO ALEGRE - (De tagonista encarna um deteti're agir,a,~;;d·ô.,,i.nodo in- .. / ._. :-:< , . .'-':: . ·.:. :?{,: . .>< ... ' _vem condicionar-se 
cr1f1ca ainda a moral, em ou- S_anchez Tello e Cia: com Lo- incumbido de apresentar um t;iramente diverso, acolheram-no __ logo <.!9nio .o :tJ!i.9; ~em s_uprem,? d1:i nos'sà alma, à salvação 
tros aspectos e outras cenas. renzo Barcelata e Carlos· t.o- · testemuiiha éin juizo para sal- Salvador das almas, o Grana-e· Profeta:, que ;;.: · a.terna~ · ·. ·-.--;\: --, .. 
Não convem a. crianças e ado- pez.) - li; um romance ·-:ili,i -i·ar O 1-éu:. o· trataiiiento levh- viera conciliar os home11s . com. l)/iµs,; : préo~ .. , "' Como .n:o ·ciúfo)1:1"~.ênte a cura do filho do 
lesccntes. - Cotação: Aceita- tem por cenário ci inter.iór ·, Ú'.l ·'no cio casamento e cenas in- cupam-ii_e priJ1c!palmente da ar1w\.t:· Para' <is 'ticiál fo{, qcasiâó j>àJ!à':,<iµe:,·acrcditasse toda 
vel para adultos. J<Jspanha. o único defeito que conveúieÚtes · io/nam O rn 11ié Galiíó'us, · Jesus é apenas o ta\mi)i:turgo, autor í:familia, às ·-rezes c·oncêde o Senhor o fa'4::>r 

apresenta, muito, rarii_damente, in;próp1:io pa;•a. C'!'.ianças e ado- de. prodígios. e milagres, Com.<q\ié· distribue a ,· ido para despei•tar elli .nós sentimentos de 
ORDINÃRIO, MARCHE! 

(Da Universal, com Abbott e 
Lou C:::ostello.) -:- O recrnta

·mento militar. dos Estados 

é uma t:ntativa d~ ass3;ssi?iº'.- I lesçénte::;;_ .-· _Cqt~çãb: .Aceita: felicidade aos homens. Os G-à'1i.Ié\Ú; não pro- ~gratidão que nos afér'vóreinilio serviço divin'>, 
o que· nao chega a preJudrcar:. vel para adu_ltos. cu_r

1
am a Jesus, sinão para_. li' cÓni;ecução de .'c,d,1n granileiproveito·-para :nóssas almas. Há, 

o filme. - Cotação: Aceitiivel- r . ·· bené.ffclós temporais. D.ai .a ._rcfle:,,.iio. queixc::isa · .. ,,Jçdav"ia, t_ámbem os casos, em que o Senhor 
' . .·· . r 0 SANGUE E AM:OR Da do ~Ies~re._. . : ·.. . .. Y{fluer prqyar ª. nossa paciência,. a nossa fé, a 

Unidos é apreciado neste f;]. N,ê.S GARRAS DO DEêST(NO_ Mundial ·Films. com Marii,a Nao e d1f1c1I de encontrar; entre os fle1s, . ."'{·-nossa generosidade; .e nos deixa, durante a 
me, que procura mostrar as - (Da· Art. Films, com Clive Tamayo _ um drama parti- muitos que tomen:. a mesma atitude; diante \t'vida,',e:Jongo tempo .numa escuridade e aca
vantagens do exército, onde não Brook) - 'É a história de um cular'ria revolta de Juarez c011• de Deus, que .iratiquem a Religiãó"; principal-· . b'runhamento: tu,d'o·.nos vái. mal. - Jamais 
deve existir diferença de elas- perdulário que, pela sua vida tra Maximiano cÓnstitue O e!l- mente com vistas terrenas,._.para não perder a· '-'..,esqueçamos que· a ·um· -ciiséfpulo de Nosso 
-ses sociais. Todo _el~ decorre desregrada e de excessivo Ju- redo- deste filme. Traições e posição ocupada, ou para ,cqnsegufr ··melhorias - Senhot~· Jesus Cristo é dep1·imente fixar neste 
num meio de alegria, música xo, causa a desgraça de seu defecções no cumprimento do de situação. E entlbiani:a fé, ,aban'éi.oriam os vale_ de ·1ágrili1as o termo de seus anhelos. 
e comici'idade, não faltando lar, tornando-se finalmente um dever, por sentimentalismo, Sacramentos, qua_ndo cr~ni'q),le s~l!, Q;r~iii9 tiifo O céu _é que é sua morada. Lá terá ele suà 
------------------~--------- apresentando com . simpatia, foi ate,1dida, pois o ten1po:;;pa'ss.9,ti; ef'ril;i:i: :a!, :'. 1.>e_ri1aventurança. E quanto maior fôr a pr::,. 

~.i:_I!:_i:::•::+::+::•::+=:•:;:~•;:•;::;:~+::+:;•::+:;:•;::;•:;:•~::;:;•:;::•;::+::+::~:~::+::•·_-.!i·.~.!•?l,,·_ ~~:coco~vºre!'.g:~~: c;~l~~d~~ ~:~f1~::m rf x!~::.s:s:::i:1~~rn~t11tii1~~~~~:a ;~ .·. ~i!° a \!!tt~!:ii. mai$ sep11ra e maior ser-

T, T. tornam o filme impróprio para 
Salas de . Visitas, Cortinas, P~adeíl"as: 'e-··. menores. .:.-:- ; Cotação: Aceita-

:., ·,., vei pa'rá adultos. ALVIM & 
:., · Decorações e.m geral '•' 
~ w 
:., '•' A v1D'A t u·MA COMÉDIA. :., e·, -· S -M/G, U, -EL·-_ ... ::: ·:_-_- __ ·• A ;~ ~ H ·w 
~ w 
:., MIGUEL VITULLO '•' 

FREITAS, 

LTDA. 

~:h,,._ ',\!_/. ·, il: 

'""-'.'. _Da Warn~r, · com J,!mes 
-~t~wart. .-:. ·com~dia ligeira, I 
em que um_. di.vórcio projetado 
é aceito com naturalidade. ·- 1 
Algumas cenas íntimas tam- -----~-~-------...... ----_ _.;._.;.,_;..._....,.....,..;,.;.....;.. _____ -'-...;;.:;;;.;...;.___._ _________ _ 
ber_n tornam_ P_· film_· e pouco re- _, .. ·, _.. · •"'"''" 

!!?};::.: , _ ;;\ '/ Telefone 4-8461 _· , .f 
:} ,:J'.?_µ;t Sa1,1,ta. Ifigênia, 227 -: :- S. P Al,JLO, ;:; ~~~:~ni:~:\dult~~ação: Ac_ei. o povo beJ.g~ <11.ã;O·_, ces,$ªi d.e 

. . ~a1er·,o iµi~iijô' . 
com• 

:.: :(">.~:;.~.;,~ ~~;·-~-; .. o~.:.·~ V ...... V o •••• o., •••••• V ........ :. o ......... ·.~ ......... v·v·.:+: ~·····:~:~~::··u:E·• .. • .. • .. + ....... R .................. ;+R..U.•-:····~Ã···-·z ....... O .. +.;+ .. • .. ,: .. •, P Rl)XIMAS EXIBI ÇôES 

r _ QUATRO MÃED ..,... "Expo-
sição de belos sentimentos fa

FALECEU DIA 14 úL TIMO, CONFORTADA COM OS SA
CRAMENTOS, A EXMA. SRA. D. MARIA CANDIDA 

miliar.es. J1; edificante no seu 
conjunto. Uma leviandade seifl 
maior consequência não cém
segue alt:erar a cotação. - Boa 

DE SOUZA FERRAZ 

Nasceu D. Cota, como era 
tratada pelos íntimos, na e.i
dade de Campinas, para uma 
vida:. cheia de caridade. 

De~dê ha trinta anos exe.r
cendo atividades extraordiná
rias como Dama de Caridade 
em Santa Cecília, foi Presiden
te da mesma. Secção por es
paço de mais de Vinte e cinco 
anos. Quando a morte veiu pôr 
fim a seus 'cansaços em favor 
dos necessitados, era tambem 
Presidente do Conselho Supe
rior· ·das Damas d.e Caridade 
de São Paulo. l\:aleceu com a· 
idade de setent~ e cinco anos, 
repentinamente, como as pes
soas que são chamadas para a 

cente de Paulo, à rua Turias- · "El Pueblo", de Buenos Air·es. 
sú 990 ·visitava e socorria inú. MAISIE NA ALTA RODA ...:_ 
meros pobres nas mais humil- Aceitavel para adultos, pela 
eles mansardas. Aliava a uma Legião da Decência. 
fé inabalavel na Providência 
de Deus, firme confiança n4 MOCIDADE DE BRIO --

·Aceitavel, pela "Legião da De
proteção de São Vicente. Pro- cência". 
fundamente humilde, a ponto 
de fugir às situações de des
taque, possuia bondade de mãi 
e energias de mulher forte. 

MISSA DE 7,0 DIA 

Amanhã, dia 20, às 8 horas, 
em Santa Cecília será rezadà a 
Missa de 7.0 dia, sendo cele
brante o Exmo., Snr. l\fon;:;: 

MAJOR BARBARA - Acei
tavel para ad ui tos, pela "A 

. União", do Rio de Janeiro. 
. OS MORTOS FALAM 
Restrito, _pela "Legião da De-

· cência". · 

NOTA - Quaisquer infor
mações sôbre o valor moral de 
peças teatrais .e. filmes em 
exibição, serão prontamente 

'· ;/:.::i"·?it'::f?':: · .. :X ;r· . .·· , . , :,~(\;.-:~~,_~:-.1 , 

A~irma o Sr.: VarfZeeland·np Canadã 
Chegou rece1,temente ao Ca- land comentou a· atitude dos contrário ao Reich foi afixado 

Úadá o l:lr.· Van Zeeland, ·anti- londrinos em· face dos bombar- na cidade: oficiais alemães, 
go primeiro. ministl'o belga. ·dei os alemães. em automovel, apanharam um 

Tendcf escapado antes do de- "Eni todo lugar, do mais al- belga no áto de afixá-lo e pren-
sastrEJ total, o Sr. Van· Zeeland to elemento da classe social ao derain-rio. · ,ljln,quanto porém 
conüima colaborando com o mais bitixo, ha ·uma simpliéi- -efetuavam a prisãó. um outro 
governo belga em Londres. Re- clade na coragem, uma ener- cartaz foi, afix'ado na trazeira 
centemcnte fof enviádo em gia, não obstante os sofrimeri- de seu' carro. ,Assim um auto
missii.o secreta· ao Canadá pelo tos; ,uma; determinação lnabala. movel cóndlizido por alemães 
sey.r~o~ernÓ.' . , v~l, al,lesar dos choques, que transportou pelás ruas de An· 

. ··Entrevistado . pelos jornalis- • úl~rapassam. tudo que se possa ' tueri)ia · 'propaganda anti-na-
tàs ·'em Qúebec, o Sri"Van Zeé; dizei' ou contar. zista." 

BALSAMO INDIANO 
Reumatismo, neyralgias, 

"No meio das ruinas ainda Pôr toda parte continua a 
fumegantes funcionam todos os campanha do "V'· que os ale
serviços normalmente: é é isso mães inutilmente tentaram 
que espanta." desvirtuar: 

Essa determinação de lutar Um pequeno exército belga 
existe tambem nos varios go- está organizado na Inglaterra 
vernos dos países ocupados ora para combater. 
instalados em Londres. · Quanto ao Rei Leopoldo o 

· eternidade ativas e alertas. De
dicadíssima aos Inválidos que 
se abrigam no Asilo São Vi-

Ernesto de Paula, DD. Vig. Ge
ral da Arquidiocese e Assis
tente Eclesiástico das Dam'.ls 
de Caridade de São Paulo. 

atendidas, das 9 às 11 e das 13 
às 16 horas na sede da Asso
ciação dos Jornalistas Càtóli
cos. Telefone: 3-7760. 

dores .locais, caimbras, e 
tudo proveniente de friagem 
e umidade é combatido com 
o BALSAMO INDIANO. 1t 
multo indicado pelos Srs. 
Méd_icos e aconselhado pe• 
los que cr aplicaram. Nas 
boas farmácias e drogarias, 
Laboratório "VUG" - cai
xa postal: 2175. 

Quanto aos PO'[OS submeti- Sr. Van Zeeland afirma que o 
dos e em particular quanto ao mesmo é prisioneiro ê que suas 
povo belga, afirmou o Sr. Van- relações com a Alemanha são 
Zeeland que não cessa, antes muito incomodas para esta. s. 
aumenta, .o combate ao inva- Majestade é prisioneiro de 
sor. guerra, age e é tratado_ como tal. 

"Recentemente um, cartaz tal. 

l=====· 

) 

ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo 
Pra.ça, da Sé, 23 - 2.0 andar 

Sala 215 

Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

Rua. Quintino Bocaiuva, 176 - 3.0 

Sala, 323 - Tel. 2-7276 

Jovian.o TeJJes 
.-e-

J. N. O?sar .Lessa 
Advoga.dos 

{,argo da Misericórdia, n.º 23 
Sara. 904 

Luiz Gonzaga Parahyba 
Camp~ 

.. Advogado 

>~~ &ata Hek«.'§J - Praça 
da -Sé, 21, - 1.0 andar - Sala 103 

Tel. 2-4951 

fu .. Francisco P •. Reimão. 
!Hellmeister 

Rua São Bento, 224 - 1.º andar 
&la 3 • Tel, 2-1643 '_ S. PAUI.,p 

lndicadQr Profissional DENTISTAS 
Arnaldo ·B.-1.•·tholomeu 

Cirurgião-Dentista - Radiologista 
Pela Escola de Farmácia e Odon
tologia de São Paulo - Clinica 
Dentária em gera' -,- Raio.5 X - , 
Diatermia - Infra-vermelho -
Coagulação - 'Trans-ilumilrn,ção 
- Vitalidade pulpar, etc. -
Trabalhos por cartã..,, hora ou 
orçamentos. - R. Martim É'ran
cisco, 97- - Te!. 5-5476 - s. Paulo. 

Dr. Carlos Moraes de 
Andra~~ 

Rua :aenjamin Constant, 23 · -· 
4.0 andar - Sala 38 -· Tel. 2-1986 

MÉDICOS 
Dr. Vicente de Paulo 

Melillo 
Prof. de Higiene do Colégio 

Universitário 
Diretor do Sanatõriv " \'lia. 

Mascott-" 
Cons.: R. Marcom, 34 - 6.0 r.r.d. 
Apart.0 63 - Te!. 4-8501. 
Res.: Av. Agua Branca, 95 -

Te!. 5-5829 

Dr. Hugo Dias de 
--.Andradt 

Clil,tica ·geral-:~ imoiéã-tias de 
senhoras 

Cons.: R. Libero Badaró, 137 -
4.0 andar - Telefone, 2-2270. 
'Res.: Rua Tomê de So11za, 55 

Tel. 5-0565 

Dr. Gil Celidônio 
Partos ..;.. Moléstias de Senhoras 

Operações 
Residêncla: :- R. Albuquerque 
Lins, 902 - Te!. 5-4156 - Con
sultório: - Rua Marconi, 34 

6.0 andar - Te!. 4-8501. 

.Dr. Barbosa de Barro::. 
Cirurgia - MolésUas de senhoras 
,Cons.: Rua Senador. Feijó, ~05 
2.0 anda; - Pi-édio .It-aquerê -

D.r. Camargc Anclrndc Tel. 2-27.41. __ Res.: Tel. 7-1268. 
Doenças de Senhoras - Fartos cimsu1tas: das 10 .. às 11 e das 

Operações, · .1:4 .às 17 µoras .. :- Sábados, das 
Da ~neficência Portu~esa e · da · 10 às 11 horas. 
Maternidade de São,. :Paulo .-,,- , . -------------
Cons.: R. Senaçlor Feijó, 205. D:t. CefostinÓ Bourroul '· 
Tel. 2-2741. - Das· 14 às 18 hs. Res.: Largo São Paulo. 8 -
Res.: R. Rafael d~ Barros, 45.7 .Tel. 2-:'.62.2 - Cons.: Rua 7 de' f 

.'l'e'i._ 7-456a · · Abril, 235 - Da.s 3 às s horu. , 

RAIOS X 

Dr. J. l\'.I. CabeJlo Campos 
M'.ÉDICO RADIOLOGISTA 

Rádio - Diagnóstico - Exames 
~iológicos a domicílio 

Cons.: Rua Marconi, 94 (Edifício 
Pasteur) • 2.0 and. - Tel. 4-0655. 
Res.: R. Tupi, 593 Tel. 5-4941 

S. PAULO 

OUVIDOS, NARIZ ,E 
GARGANTA 

HOMEOPATV\ 

Dr. Rezende · Filho 
Cons.: Rua Senador Feijó, 205, 
7.0 andar - Tel. 2-0839. - Das 
15 às· 18 horas. - Res.: Avenida 
Dr. Ar1~a1d., 2.1,17 - Tel. 5-2925 

ENGEN.HEIROS 

Dr. José E. de Paula Assis Amador Cintra do Prado 

Dr. Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado da Fa
culdade de Farmácia e Odonto
logia de São Paulo. - Cirurgião 
Dentista diplomado em 1914. -
Ex-dentista do Liceu Coração de 
Jesus. - Especialidades: Pivots, 
Coróas, Pontes, Dentaduras ana• 
tõmicas e sem abobada pajatlna. 
Consultas das 8 às :i2 e das 14 
às 19 horas. - Cons.: R. Direita, 
u.O 64 - :a.0 andar, sala 7-7A. 

Adjuntc · da Santa Casa - Ope
rações e tratamento das molés
tias de ouvido, nariz e garganta. 
_Cons.: .. 1u 7 de Abril, 325 
1.0 andar - Apto. l' Q (das 14 
às 17 horas) - Te! 4~7551 

Res.: Tel. 8-2432. 

LtR E ~ROPAGAR O 

"LEGIONARIO., 
P'"'Wf +-a1:.Mm:::··-~ 

f;; DEVER DE TODo·s 

OS OA..:óLICOS 

Engenheirt Arqnitéto · 

Arquitetura religiosa, colégios, 
residências coletivr.s - R. Libero 

· Badaró, 461 - s. Paulo 

CONSTRUTORES 

Aff oriso BuHi 
P~rito Construtor 

Estudos - Projétos Orçamento~ 
Const.:uçÕcs. . 

1 

: es.: Al. Barão de Piracicaba, 49$1 
·S. PAULC . 

TOCO CATóLICO 

d e v e .1 e r o 
AL Olet;e, 369 - Tel. 5-6719 l " L E G I O N Á R l • • 
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-fRÃCOS:ê:: l 

.--ANÊM1COS 
. '.· ~::;:-TQMEM '!' •· 
-Vinho éréosotàdó 

"SILVEIRA" 

· GranMónico 

'. DECRE.T0S~LEIS 
ÀSSiNAD0S 

·Q §r. Presidente <la. República 
MSitlõU wrt· deéretó-lci dando no
•~~~ a um àrttgo do· r<.>gu• 
11.tnéW,O .,dó Instituto dw Indus-

~· - · . Na,~sta da Justiea f.;i l'i:f!-

i:tad<Í''inn ··decreto-Iei, · introduzil1-
do 'ttjtera.ç&s n'1 tt><io.çfo elo art. 
1.0 ·:~à.ecreto 4:.51'/, de 12-8-39. 

~~:'.pa.s~a. da ~rlucução e Saú
de 'tôl.-'assi'nado um ,,ecrct:J-!ci · dc
t6nninat1dÔ que 03 membros do 
Conselho de 'i$C .,fizaçã) da~ F.x
pi"dlç&!s-· artisi;t~ ' pcrceberi'ío 
60$000 por eessão a que compa
rec~téÍn, Í,té -o limite de 300$000 
por_;~~-· 

Peio. Sr. Presidc11te .-dF: ;~epú
bl~)ói }riáda no. Miuist~/.'io aa 

· c1tuzEmo :.no 
- BllASILé/ 

7óssés, bronquite~ asma e 
moléstias das vias ·respir.i
tóriàs, -os Srs. Médicos re
ceitam o Xarope CRUZEI
RO ,p~· BRASJL; não pro
tot:, · a: doença, combate o 
mal. Em todas as farmácias 
e drogarias. -- t.ab, "VUG", 
cai_xâ' postal: 2175, .•. 

Ag~·icultur~ a função 1·emunera
da . de secretário do Conselho de 
Fiscàlliàçíio das Expedições ar-
iísticas e científicas. · · 

o ·sr~·-:erosictente dã República 
assinou decretos aprovando pro~ 
jetos 'pira, a execução das seguin
tel:., óbl"llS! dois tanques ·. metaliéos 
li obras: complementares 'párà. de~ 
poslto de cobustivel em Alamóa, 
no .pôrto. de Santos e um tanque 
m.etaUeo para· del)06ito de "gás~ 
oil '( na. ilha. do Barnabé; e cons
trução de unt armazem em Lo
rena,)>~la. E.:::'. Central do Brasil. 

Na pasta do Trabalho foi as
tdnado importante decreto-lei re
organizando o Serviço de Alimen
tação de Previdência. Social. 

Foi iu.sinado decreto-lei· dis
pondo sõbre o pagamento de ma
teriâjs já adquiridos pelas Estra
das dé Ferro da. União. 

:iiq',. :pasta clO Trabalho, o Sr. 

I.;EGIONARIO 

••• 

CONVENIO CULTURAL 
BRASILEIRO

CQLOMBIANO 

Foi firmado dia 14 no Rio de 
Janeiro um importante convenio 
cultural enti-e os governos do 
Brasil e Colombia, representados 
respectivamente pelos ministros 
Oswaldo Aranha c Luiz Lopes 
Mesa. O acõrdo visa incremen
tar o intcrcambio cultural entre 
os dois países, facilitando o con
tacto entre estudantes e profis
sionais brasileiros e colombianos. 

Compõe-se de 8 a1-tigos, de
vendo entrar Clll rigor 90 dias 
depois de trocatl,.os os instrumen
tos de ratificaç~o. · 

No artigo l/~1;os governos das 
duas ~püblic~,se comprometem 
a. favorecer a tµl!l;dação no Rio de 
Janeiro e em ~ogotá, de orga~ . 
nismos pcrmari.~ftes destinados a 
oríentar o in · mbio cultural e 
universitário brasileiros e 

VENDA DE SELOS 
POSTAIS 

O Departamento dos Correios 
e Telégrafos, dando c\Jl'nptimen
to ao decreto-lei 2. 987, acaba de 
estabelecer a venda. de sêlos por 
particulares. 

Os candidatos à prática desta 
nova modalidade de venda de ·sê-
los postais, uma vez satisfeitas 
certas co11dições exigidas pelo De
partamento, poderão auferir co
mo encarregados deste serviço de 
venda de sêlos e de outras formu
las de franqueamento postal a 
concessão de 5%. A aquisição por 
estes particulares não deve ·exce
der a 40 ;000$000 mensàis, não 
sendo paga a. comissão em ven
das superiores a esta. 

6 Noticias 
do Brasi 1 

coloinblanos, coàêedcndo facilida-. 
des ·aos inteléc~~ais idoncos que · 
se interessam P?~ assuntos de ca-1 
ratcr cultural do. outro pais. · 1 

No artigo, 2.º.: as altas partes 
contratantes &é comprometem a 
estimular o desenvolvimento das 
relações intelectuais entre os dois 
países. prestigiando. a visita de 
professores e cientistas. 

VIAGEM - O Exmo. Revmo. 
Sr. Arcebispo MetropOlitano 

de São Paulo partirá dia 3 de 
Novembro para Santiago do Chi· 
!e, onde représentará o Emi.nen-

Q,1,1.,Ctt:1",0"tC,,.!Jol 
~0.,k)-P.Alítll ·19)' 

tisslm<> Sr. cardeal e todo o Epis
copado Brasileiro, no Congresso 
EucàJ.<istico Nacional de Santiago. 

2 UNivERSIDADE ..,.. : Foi in· 
dicado ~ara. orgàniza;· a 

Universidade de. Belém do Pará, 
o a~êmico •mo. Oswaldo Orico, 
que já. S6 encontra 11aquela ci
r.ladc. 

3 MISS.ÃO - Amda se 
tra em nosoo pais a 

econômica. canadense. 

encon
missão 

4 OPERA - No próximo dia 
10 será tr:msmitido do Bra

sil, para a rédc das 240 estações 
norte-americanas da N. B. C. tre
chos da opera brasileira .. Mala
zarte ", do r.iaestro Lorenzo Fer
nandez. 

5 ANIVERSARIO - No dia 13 . 
• 1 

. próximo passado, . transcorreu 
o 133.º aniversário de fundação 
do Banco do Brasil. 

6 VISITA - Encontra-se em· 
. visita ao Brasil, tendo che

gado dia 14 110 Rio de Janeiro, 
o arquiduque· ·Fclix de Habsburg, 
quarto filho do último imperador 
d~ Austria. 

w .. :it.1-111 ... c,.-.,io,a; • .., 
W o,.,tCl• .. CWIIIIU•ô•Hl) 

BOHN r. CIA 

No artigo 3.0 , os go,·crnos as
sumem o compromisso de conce
der a1rualmente 5 bolsas a estu
dantes de cursos superiores ou 
profissionais, sendo três e:n es
tabelecimentos dç .ensino secun
dário e duas em institutos agrí
colas. 

Os artigos segÜintcs tratain das 
condições de. concessão dessas 

j~~-ED~~,-u N DO . 
•NOVO HAMBURGO Jl!1,.1:;,.!.:.lrni!.!,1.!. __ r.1~;,!<.:••1:.10A!i..,. R.GRANOE. 00 SUL-BRASIL 
:av~ MARQUEZ OE' SOUZA .• p,o.ttLM.Pn0N0 ORG~O, _. THEPHON€. N! l.~.!i. ~-

COMPRA-SE 

OURO 
t: PBATA- dt: qualquer es
pécie. Antes de vender seu 
OURO é de seu próprio in
terêsse consultar os nossos 
preços. Avaliações gratis. 
Também compro prata, den
taduras e our? baixo. Rua 
São Bento, 549, 1.0 andar • 
sala 6, próximo ao largo São 
Bento. - São Paulo. 

O
. . . CAU'l'ELAS DO MON'l'JD DE socorm.{. u r o - JOIAS USADAS hl BRlUIAN'l'ES -

· Compro pagando os melhores preçc:;s 

Rua Ãlvares Pentea

do, 203 • 3.0 andar 

A GUERRA 

-Dei Monaco 

O avanço alcmüo, anunciado 
em grande estilo pelo "Fuehrer ., 

~ continua no mesmo ritmo inicial, 
estando já ameaçada a capital 
russa, que será defendida te1

1)az

mentc segundo as informações 
russas. 

bolsas, devendo as despesas de 
viagem dos contemplados correr 
por conta dos respectivos go-

sr. Ari.as sempre, se manifestou 
aberta ou veladamente favoravcl 
,10 eixo Roma-Berliln, significan
do, pois, a sua destítuição uma 
1-olta do Panamá à parte sã da 
política americana que visa for
mar com os Estados Unidos à 
frente, um só bloco unido e for
te 11a defesa e preservação dos 
ideais americanos contra as ideo
logias subversivas que se alas
tram por toda a Europa ensan
guentada. 

vernos. 

~ão Pttµlo, u, de OUtUbl'() de 19-11 

do : Japão não será ~rturbada 
por boatos e não deixará, se se
guir .§eUS objetivos, para a cria
ção . <ie uma _zona de prosperida-
· c1e comum no E;xtren10 Oriente. 

Ó1'a, se' a orientação .· japonesa 
e essa e aindá mais ·se o governo 
procurar pot intermédio da im
prensa reafirmar esses seus . p1·0-
pôsitos que estavam mais ou me
nos escondido$ durante a fase do 
boa amizade· com os Estados 
Unidos, tudo leva a crer · que a 
facção militar conseguiu pelo 
mesmo influir preponderantemen
te nas decisões governamentais, o 
que .só é prejÜdicial às boas re
lações entre as duas nações. 

os· nâo quer 

DECLARACõES DE 
T~ORD BEAfERllROCK 
O mioistro Lord Bca verbrock, 

que chefiou a, missão inglesa que 
chefiou a. missão. inglesá que to
mou parte na .conferência, de 
Moscau acentuou que. os recursos 
da Grã Brctal.l.ha e dos Estados 
Unidos foram postos à dispósi
ção da Russia, que receberá car
i'OS de assalto, aviões, artilharia 
pesada. e munições, além de ma
terias prilnas necessárias à guer
ra, acrescentando que as quanti

. dadcs prometi elas para o mês de 
outubro já haviam sido i11teirn.
mente· fornecidas. 

7 Noticia~ 

do M up,do 

1 HESS - Respondendo .ª uma 
consulta do deputado traba

lhista Thomc ~õbre o paradeiro 
do lidcr nazista Ruc!Jlph Hess, o 
ministro MargessoH <leclarou: -
"Não é do interesse público re
velar o paradeiro do prisioneiro. 
As rações alimentícias que con
some. cliariaíÍientc, ijSão;;. as mes
mas que rcccbe11.1 o~: guárdíis. cn· 
carregados da. yigil~.ncia." , 

..:•.t 

Sífilis 
Reumatismo 

!Fe-ridas · em- gerol,? 
«ELIXIR DE 

NOGUEIRA»' 
Milhares. de c11r1dos 

nas- de ex-soldados,. foi converti .. 
da agora. em. "J.,egião de ·solda
dos voluntários da revolução na
cional", pelo marecbal ~in e 
destina-se a .·. tomar o lugtni -d!}S . , 
antigos partidos · politicos •. 

4 T:8.OCA DE PRISIONEl'.ROS 
- Anuncia o governo britâ

nico que está disposto . a recome~ 
çar as cor.versaçôes sôbre a tl'O• 
ca de prisioneiros, desde que eia, 
se faça por intermedlo de Ullla 
terceira potência. 

. 5 PROTESTO - A embaixada. 
alemã. em Buenos Aires pro~ 

·testou no Ministério dos Negó
cios Estrangeiros da Argentina 

1 contra o fato d.os pequenos can
tores da "Croix de Bois" canta
mm muitas vezes a "Marselhc-
22. ", provocando manifestações 
:i.:1ti-totalitárias. 

6 TRANS~ERÊNCIA . - Foi 
ttansfer1da- para Vichy uma.; 

·parte da cnl.baix~~la alemã .qqe 
. se achava- env-Pa~·is. · 

] CONCENTRAÇÃO - ·R<lali~ 
zou-sc em Londres. tuna con

centração ela juventude britâni
ca e aliada .. tendo _ re.presentan- · 
tes de ·20 li~çõos, en.tre as· quak' 
r, Russia.. A manifestação tem ó 
dístico "Avante, para a ,•itória" 

Instituto Mo~erno 
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SÃO PAULO 

Fisca!i:i:ado pele. Góvêrno 

DA 'l'ILOG RAFIA 
1'AQUIGRAFIA 

O Melhor l:'.t1sino Pelo 
Menor. Preço .. 

. RETIRO :EM IT.t\.IÇi 

Promov-ido pela Congregação 
:\lariaua do Colégio São Luiz, 
haverá cm ltaici (E • .!!'. S01\:J· 
t:abaua), um retiro espiritu.J.I 
para moços uos dias 1.0 2 e 
3 de novembro,'. prC'gado' pelo 
Hevmo. Pe. Reitor Paulo Bann
warth, S. J. 

Os retirantes irao no dia 31 
pelo · trem que parte da Esta· 

Premi;ient.e da República assinou 
an decreto-lei, alterando a com~ 
pet-êntiir. i;ia Câmara de PrFidên
cia. sócial do Con.selho Nilçional 
do '.Trabalho. 

O artigo 7.0 assegura que os 
titules. diplomas e certificados 
expedidos pelas escolas superiores 
de um dos países em favor dos 
seus nacionais, serão reconheci
c\os nas universidades do outro, 
para efeito exclusivo de ingresso 
nas mesma.s, sem necessidade de 
téscs ou exames. 

Enquanto se processa o cerco 
de Moscou pelas tropas gcnüâ~ 
nicas, o avanço no sul se aproxi
ma do caucasso. já tendo sido 
tomado o porto de Marillpol, no 
mar de Azov. A LEI DE NEUTRAL!- 2 JULGAME1;no ..,:., O _~narc-

DADE chal P,étain enviou ao Con-

· ção da Luz às 17 horas, e vol
tarão no dia de Finados, 3; pelo 
trem que cher;;a à mesina Esta
ção, às H horas. 

O art. 8.0 trata da rati_ficação. 

MODIFICAÇÃO NA 
EMBAIXADA 
POR'I'UGUESA 

No norte os alemães e8tão for-
çando a resistência russa nos 
montes Valdai afim de tomarem 
a estrada de ferro que liga Le· 
ningrado a Moscou. 

Em toda frente de batalha a 
luta tem sido intensa e o radio 
de Moscou já concit.a os seus ha
l>ita.ntes a cooperarem de toda 
forma na defeza da cidade. 

selho Politlco de Jllstiça. u111. ofí
cio recotnendà:i1élô à puníção 'dos 

O 1>residcnte 'Roosevelt, em culpados e responsa veis pela der
mensagem a.o Congresso ameri· · rota da França no processo que 
cane, pediu a revogação da lei de ora se inicia e no qual serão jul
ncutralidaqe afir .. de poder ar- gados entre outros os srs. Rcy
mar os navios americanos e res- naud, Mandei, -Daladicr e Gu
ponder à .iltura qualquer ai,res- mclin. 
são à bandeira americana. 

Fora o grupo isólacionist.a, cu

As- inscrições desde já abe1·· 
tas; ·estão a cargq dô'. ··r.resi-: 
dente da Cong'régação Dr. Luiz'. 
Augusto Pinto Lima (telefone 
3-2684) e do Révh10. Pe. Dire-
tor, Aristicl'és Greve, S. J. (Te
lefone 7-5359),. 

Comunica-se oficialmente que 
o governo luzitano pretende mo
dificar a constituição da embai
xada portuguesa no Rio de Ja
neiro. Depois de servir longos 
anos na ca pila] do 110.s:;o país, o 
atual embaixador português se
rá transferido para outro posto 
diplomático. 

Afirma-se autorizadamente que 

Dificilmente será tentada a to- jo chefe inconteste é o tristemcn
mada da capital russa, pois o in- te cêl.cbre coronel Lindberg, todos 
verno e as fortificações russas po- os grandes políticos americanos 
delll impedir uma completa vitô- mostraram-se favoráveis à medi• 
ria. nazista. Neste caso, caso os 

I 
ela, tendo mesmo o sr. Wendell 

allemãcs co_nsigam lc'.ar a . cabo Wilkic, candidato oposicionista 
a sua ofensiva, cercamo a cidade · nas últilnas eleições prcsiclenciais, 
durante todo o mverno como desenvolvido grande esforço no· 
acontece atualmente com Odes- Partido Republlcano para este 
sa, que resiste ha tempos ao as- a.poiasse como partido o pedido 
sedio dos soldados do sr. Hitler. do presidente americano. 

3 LEGIÃO PRANCESA - A 
"Legião Ftancc:-sa ", que an

teriormente era constituida ape-

A pensão de caàa retirante 
importa em 50$000 pelos· ttêE 
dias, inclusive a passagem da.' 
estrada de ferro, e deverâ ·ser· 
paga no ato da. inSCJ'i{;ão. · 

Para sua Economia Sirva-se de nossa Casa e indique às 
pessôas de suas relações e amizades. 

Antonio Alberti 
lmporta1:lor em s.rande escala· de artigos religiosos e para 

presentf!_s - . Hoje o melhor Preço. 

a.24·dt)·Moio, ao·a 90 • Co1xa Po!ttol, 202~ 

o novo representante do governo 
de Lisboa. será ou o sr. Julio 
Dantas. ou o jomalista Antonio 
Ferro. que se encontra, no mo
me11to cm ,·isita ao nosso país. 

Na frente africana, a nfto ser 
ataques isolados dos aviões de 
ambos os lados, a situação· manSÀO PAULO .... : tcm-se inalterada. 

-,...,,------------------------r~r.::•:~lf::+::+::+::+::+::+:;.::+::+::+::+;:+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::~::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+:;.; O GOLPE DE ESTADO 
NO PANAMÁ ~ PS l\1ELI-IORES PREÇOS i:i 

S E A MELI-JOll QUALIDADE ~! Depois do torpedeamento pe-f ;+; los alemães de navios america-
~ Presunto e li~rios .. Vinhos Pinos, ,:, nos que navegavam com a ban-

i
~ F t B• B '•' deira do Pa.namá, o ex-presidcn-

l'U asJ 1scoutos e · ombons :+; t A 'f A · ·b· f . . e rnu, o · rl!ls pro1 iu que os-
Gener-0s Alimenticios ,:, sem armados navios de seu paú;, 

:+: · . o que provocou enorme revolta 

1~ ·~ EMPORJO l\10NTENEGRQ :_'._.!!;:_: no poYo panamenho e permitiu 1 _ ao ministro La Guardia. de dar 
Rua Augusta, 1.65~ (Esq. f:t. Luiz Coelho) - Fone 7-0035 um golpe de. estado e apoderar-

' M' ERCE'AR.IA AVE'NIDA. ;· •• ; se do governo. ~ O ex-presidente Arias, que se 

f Av. .Brigaclti.it'o Lui~ . Antonio, 2.098 _ (Em Y-rertte â '.!; acha,•a ausente da capitnl, foi 
:!i ;+; 1 mais tarde preso e. declarou que 
· Jgreja Imaculada Concei~ão) - Fone 7-5453 :!: não renuncial'a. à presidência. 

únieos distruibuidores da ;+; Trat~-se. e.vldentcmente de. uma 

.... -....... A.1~1:'E'IGA "B.4NDEIRANTE" :!. d.iticuldade·a.penas formal p3.1•a ·ª 
~J!'!!~T·.:,.· . { COllSOlidaçág do govE-.rno do mi* 

~ t$SM · · ~ta de 1 .Kg. 9$500 f: P.~0 J.a 9-u!j,?'.4ia;-
. : .: , · , " · .. , .:: · · . .. · ' · } ~ !llformações . ,pro~e-
. ~:+::+::+'~~~ .. ::+4 +_._~~.a: .. ·.,,...-t·o·1t"'«'+»-:~ llierltel do PaD!lJná, o 10verno dQ 

A comissão de 11egôcios cstran
geil·os tia Câmara dos Represen
tantes já a.provou a revogação da 
lei de neutralidade, sendo cspe-

1 rado a todo momento a sua apro
va.ção pela · própria Câmara. 

AS RELAÇõES ENTRE 
O JAPÃO E OS ESTADOS 

UNIDOS i 
AJ)C~Jlr de, na. aparéncia., con- J 

tinuarem boas as relações entre 
o Japão e os Estados Unidos, afir. 
ma~se que o ministro do ·Exterior 
japonês transmitiu ao governo 
amerkano uma informação de 
caracter oficial, dii.endó que la
vra. presente, gravissilna tensão 
entre as autoridades ·de Tóquio e 
elêmentos · · milltàres .. · .éx.tremRdos 
que se encontram servlitdo ho 
continente ui!i.tjM. . 

flua Quintino Socaiuva, 63 . Sobreloja - Telefone 3·1971 
Caixa Postal_ 2224 SÃO PAUi.O 

Ui! o.utlla Uj, O meu 

ES.TOMAGO! 

e _N6o sofro inutilmente, quando • tão ~ 
focd recuperar a saude com os Papeis 
Bankets. Em poueos dias poderõ comer 
de tudo, sem receio. Experimente-o;; 
Hrão o sua séllvaçõo 1 

AZIA· DISPEPSIA· MÃ DIGEST10-MAU HALITO 
FLATULEHClfl • LINGUA SABURROSA • DORES 

, DE ESTO_f.A!lO-lJlCERAS ~O ESTOMÁGO ~,:,· 

.~BAN1<1Ts 
• ' • < • • {,\ ' • • • • • • • -~-:" - ' • • • 

1.i:SSa. t.eru;io :;er!a. de n1oldc a. 
p!'OV~llt. ÚÍ'ril!. t.éü~áô na àfuizã.c j 

. de nipo-americana. Aliás. os jor~ 
nais japonezes têm procurado frl- , ·· - Ai>ra~. C•ÍIIII,. Aa. • ·t,1; 11.s 
a.r, .ul!âmimet1te, que e. ·politicà ... -------~'..,.· ·,,..,..· ..... · ____ ..,_,""""_,.......,_.,._ _ _.._ .... 



.... -§.' 

/~ '=i<t 

Pede,ra~ãÕ. larlana -Feminina A séde da Juventude•Cat~:i 
' . . . . . , ....• 

lica de Marilia 
Tr.i.ballto apresentado pela, 1 sempre, as igrejas de pedra - no 
Sra. Dlna Ferraz de Oli- templo místico de São Pau!lo -
velra Lima. no Congresso consagração solene - refulgirá a 
Euearístieo da Diocese de cruz que, sôbre nossas frontes re
Cafelândia, em Araçatuba. verentes há de traçar a mão pa• 
Setembro de 1941. ternal de S. S. o Papa. O es• 

"Reali.ZaT Congresso Eucarísti
co é construir ba~mc.i. espiritual 
em honra de- Jesús Hóstia, lmbi
tando entre o.s homens" - as
sim, o . Eminentíssimo Cardeal 
Eugênio Pacelli, então, legado 
pontifício, hoje, nosso amado 
Pontlfice Pio XII, iniciava a sau
dação dirigida aos Congressistas 
de Lisieux, em 1938. 

Efetivamente, prossegµia, tem
plo algum, por mais suntuo.so e 
VáSto, poderia conter as multi
dões lmensas que acorrem a es
sas assembléias magnas. A rapi-

petáculo que se· lhe há de depa
rar será 1enitivo para .a dor lrnen~ 
sa que lhe punge o coração· ~. · 
certamente, lhe fará brotar dn 
alma de· Pastor Supremo, brado 
de confiança ilimitada nessa por
ção do redil que, cm meio us lu
tas fratricidas que ensanguentam 
o mundo, proclama a Cristo co
mo único e verdadeiro Rei. 

Missão insigne a que me foi 
confiada: cooperadora humilde ... 
obra grandiosa! ... Falar da. Eu
caristia... quem ousaria fazê-lo 
desassombradamente?... Convi-
do-vos, pois, para breves minu
tos de meditação intensa, de ado
ração suprema - então, fortale
cida pela . graça di:vina, ousarei 
abrir ITábios que' contam com ta:. 

'•/\ ' ,. ' ' . ' 
ridosa indulgêncm. · · , 

dw Homem, e não beberdes seu 
sangue, não tereis il Vida em VÔS. 
Aquele que come a minha carne 
e bebe Q meu sangue, tem a vida 
eterna e eu o resuscitarei no úl
timo dia, porque a ·minha· carne 
é verdadelrnmerite . tm:Í aiiménio; 
o meu sangue é verdadeiramente 
uma bebida. · Aquele que come a 
minha carne e bebe o meu san
gue, permanece em mini e eu ne
le. Assim como meu Pai, que é 
vivo, me enviou, e eu vivo por 
meu Pa.!, assim a.quele que me 
come viverá também por mim. 
Eis aqui o pão que desceu do 
céu." 

NO CENA.COLO 

Atmosfera de angústia supre• 
ma... Jesús dissera: "Desejei 
ardentemente comer estn. Páscoa 
convosco, antes de sofrer, por

. que cu vai, d~go que não' mais a 
comerei, dorn. em diante, até· que 
ela se cumpra no Reino de 
beus ... 

. dez com que são celebra.das, não 
impede que deixem frutos dura
douros, permanentes. Como as 
catedrais de pedra, teem alicer
ces· firmes nas. orações e sacrifí
cios das almas piedosas que, com 
a.mor, as preparam _ grãozinhos ,. "Em verdade, em verdade vos 
de areia. cimentados em massa I EM CAFA_RNAUl\l ·. 'digo que um de vós me ha de 

· trair" . 
compacta de solide~ mabalavel. Jesíts acabara de .operar ô mi• Sú

0

blto, é mais sol~ne a atitu~ 

A séde da ".Juventude Cat6· 
lica de Marília, que o Revmo. 
Pe. Luiz Otávio Bicudo de Al
meida, ardoroso vigário de São 
Bento, em Marília, fez cons
truir, e que o nosso cliché apre· 

mamente situado na Avenida 
Nelson Spielmann, 521, agriga 
cursos diurnos e noturnos -
este gratuito, e constitue um 
centro atraente para a moci
dade católica, furtando-a às 

teca com mais de 600 voiu•. 
jornais e revistas, j(>gos,:·de.:.· 
salão, várias niesas ele ping_. 
pong, e um grande salão de 
festas, eotn râ:dio•Vitrol~ • 
piano. 

Para esple~dôr mnximo do )agre da 11).i1lt\plién~1i.o dos PÚ(;)r';; de do · Mestre - toma Jesús O 

templo que Sao Paulo ors. cons- Entu.~ia,$ta; a mi.útfçÜl.ó"O segue,-;{ pão e, depois de ter rendidos gra~ 
tról . - ° Congresso EuC,11rístico "Em \lerda de, em verdade vós me r;as, benze-o, parte-o e o dft aos 
Nacional de 1942 - precisamos procurais, não porque vistes mi- discípulo.~ dizendo: Tomai e co
de paredes resistentes, de tor1·es lagrcs, ni.as porque comeste-s dos mei. Este é meu corpo que é da
esguias que lhe deem maior re- pães e ficastés fartos." do por vós. Fazei isto em me
alce, _ac~bamento aprimorado. Procurai, não o alimento que mórlll de mim, Depois, do mes- senta, é um atestado vi\'o da más companhias e divertime11-1 (? trabalho da .Tutentttde ~a,. 
Els ª razao dos Congressos Dio- perece, mas o que dura até a vi- mo modo: tomo. tn.mbérn. o cá- dedicação e entusi!tsmo de Sj tos profanos. _tóllca de MarUla, ,e, do- Re'1~o. 
cesanos, de nosso Congresso de do. eterna ·e que o Filho do Ho- lice, rende graças e o dá aos Rcvma. Possuo a sede, cujo edifício Pe. Luiz Otávio Bicudo,.~ 
Araçatub,a - devem concretizar mem vos ha de d.'1-r... apóstolos, dizendo: "Bebei todos Lanqada a pedra fundamen- é de valor superior a .. , •••. _Almeida é um exemplo ediff. 
o ano de "alerta eucarística" de- Eu sou o pão vivo, eu que des- deste, porque isto é meu sangue, tal em 10 de novembro de 1941, · 

·ac1 1 . 7fí: 000$000, além do preço do cante e um estfmwo para_ u seJ o pe o Excelentíssimo e Re- ci do céu. se alguem comer eles- o sangue da nova aliança que se- j:.í. era ela inaugurada em l.º 
verendfsslmo Sr. Arcebispo Me- te pão viverá etet·namente, e O rá derramado por vós e por mui- de junho último. terr_eno, 35:000$000, ótimas ins- nossas associações cat6l!ciw. 
tropol!tano. Chcgadc o momen- pão que cu hei de dar é minha tos, em remissão dos pecados." Hoje o edifício, que fica ot.i- talil<;:ões,. dois bilhares, biblio- de todo o Estado. 
to oportuno, unís~Qno.;, vibrantes, carne para a vida do mundo. ________________ ..;.. ______________________ --------------------

os campanários todos do grande Discutiam entre si os judeus, 
Estado Bandeirante participarão dizendo: "Como poderá esta 
das liturgias finais e hão de re- dar-nos a comer a sua carne? 
picar hôsanas :festivos a Jesús- E Jesús lhes' disse: "Em. ver-
Hóstia, · · · dade, cm •,erdade vos digo: se 

. O símbolo_ da Redenção coron, . não comerdes a carne do Filho 

ALFAIATES 

CaDuccio · a· De-· Giacômo 
CONFECÇõES DE LíJX.O P/ HOMltNS E SENHORAS 

R. Wenceslau Braz, 78 - 1."' • s/16 - TeJ. 3-5508 

~ 

SAIUb 
.,_ u1 . PRÉLO 
,1,,ca,a.nova,.~ 
~ o F"OLftlNHA 
SANTO ANTONIO. 

A folhinha que lhe dará interessantes e uteis infôrmaçõi,s 
durante um ano inteiro, alem de apresentar lindamente descrito 

com muitas ilustrações, a biografia do Apostolo do Brasil, o 
Ve.!1· Pe. Josê de Anchieta. 

1 exemplar, pelo cc;irreio 4$500; peça logo 10 exps. por 30$000, 
recebendo gratuitamente um interessante livro de bonificação. 

Màlor Cluao'tldade, grandes descontos, mais iivros de bonificação. 

~ e.~~tu cí LIVR-ARJA BOA IMPRENSA. 
CAIXA POSTAL 3.001 RIO DE ÍANEIRO 

Federaoão das Oonureoaoões Maria:nas 
. / . ... ,• ' ~· .. · 

. da F. C. l\I. (à Rua Conde cte 

1 
Sarzcdàs n. 0 100) o Departa

Diretor e mento :ele Serviço Médico \\fa. 
Congrega- riano Social para utilidade e 

Circular n. 0 103 

Rovmo. Snr. Padre 
Snr. Presid'ente · de 
ção, 
Salve Maria 

benefício de todos os Congre
gados, respectivas famílias, e 
demais pessoas e instituiqões 
que desejarem. O S. M. M. S. 
está a ·cargo do limo. Snr. Dr. 
Valdomiro Oliveira, distinto clí
nico desta Capital e fervoro
so c-ongregado .mariano, tendo 
como auxiliares de Diretoria 
o limo. Snr. Dr. Renato de ?.to-
rais, conceituado clínico e emi
nente católico (Vice·Direto!') 
e os Snl's. Dr. Pagano (secre
tário) e. Prof. Palm (tesonrci:
ro), ambos devotados e fcr-

Em primeiro lugar venho 
agradecer as provas de sincera 
amizade que recebi durante 
minha última enfermidade, por 
parte dos Revmos. Padres Di
r.etores de Congregações e pe
los Congregados em geral. Mui
to me confortou a atitude 
cheia de caridade cristii .. tom,i
da pelos clistintissimos e bon
dosos Padres Diretores e pi~
dosos congregados, e de todo 
coração qgradec:o a8 Sant.:1s 
Missas por mim cel<?bradas e V'orosos congregadoR. O corpo 
as orai:õe8 com todo fevor '1 clinico do S, M. l\l. S. já conta 
Nossa · Senhora dirigidas ,por com úm avnltndo número rle 
minha intenção. Deus pague distintos profissionah da elas
mais essa prova elo eminente se médica de S. Paulo, de deó
espirito de união fraternal que tistas, . farmacénticos e enTer
anima O clero de s. Paulo O as meiros, Pedimos aos Snrs. 

1 manifcstn.ções de piedade que l'residei'.te de Cm_1_gregação que 

1 

caracterisa os marianos da ,ca- na próxima reunmo da 3.ª se
pital. Sob as bençãos do Pas- guncla-feira do mês, a 20 tle 
tor bondoso e solicito que é Out'nbro (às 21 horas no "Cas
o Exmo. Snr. Arcebispo MetM- j te~o", à n.u_a Conde ~arzcc~as 
politano vamos todos, á uma, n. _100), . tia~am a lista nos 
preparar-nos para O próximo 11:1éd1cos, ctenll_stas e fannaceu
Congresso Eucarístico, fazen- hco~, que seJam_ congreg:~dos 
do de s. Paulo um Tabor de I mar~anos ou seJam católicos 
glorificação a Jesus Sacramen- prati_c.antes, per~enccntes à. pa
tado, nesta hora atormentada róq_~ia. Essa ,lista _deve sei• 
por que passa a humanidade. assinada pelo I.. P. Diretor que 

Comunico que com a apr0- t:stemunhe. serem esses mé
vaçãô e as bençãos do Exmo. d1cos, tleuti~tas e farmacéuti-. 
Snr. Arcebispo Metropolitano cos ,;ve.rdade1ramente ca:õlieos 
foi fundado em a nova Séde praticantes,. ~em o que nao po-

dem ser utihsados pelo S. M, 

LIGA DAS SENHORAS 
CATóLICAS 

M. S. será publicamente bre
vemente. J<Jstá sob a fiscaliza
<;:ão do S. M. M. S. a linha de 
'firo· da F. C. M., cuja matri
cula continua aberta na Séde 
Mariana, às 20 horas, todos os 
dia~. 

No dia 7 de Dezeinbro, 1.0 
domingo do mês, o Exmo. Snr. 
Arcebispo Metropolitano ben
zerá solenemente a nova séde 
Mariana, às 16 _horas. Para 
esse ato desde já convidamos 
os Revmos. Sru·s. Padt·es Di· 
retores e congregados de S, 
Paulo. 

A Diretoria do Setor Maria, 
no Esportivo Social (S.M.El.S.) 
está assim constituida: Dire
tor: Prof. Joaquim Fonseca 
Secr.: Antônio Paladino; Tes.: 
Hermes Ribeiro. 

'!'odas as informações tanto· 
E. S. podem ser colhidas na 
do S. M. i\.I. S. como do S. l\f. 
sécle mariana, todo11 os dias, 11s 
ha um médico de platão na 
20 horas. A essa mesma hor::i, 
séde Ma.riana, todos os dias. 

(a) P. Irineu Cursino ·le 
l\Ioura S. J. 
Di1·et.or da F. C. M. de 

de São Paulo. 

Sarzedas, n.0 100, um ofício 118• :, .. 
sinado · pelo Padre Diretot' e -veio ·. 
Presidente dizendo se· dão s\lÍi\ · ., 
adesão a esta iniciativa dà Pê;. 
deração de ·patrocinar ca111'pêô~a._·. ·. 
tos esportivos. ' ··~- · · 

OS PRE!\UOS · 

Como. já. é do conhecimento . 
geral, a Congregação Mariail&. 
classificada em · primeiro · _ lqgàr ·. 
r~eeberá uma rica taça ' dtino.rrii.- l _ 

nada "Pe. Cursino';. A posse da 
taça "Pe. Cursino" é transitória., 
fazendo jús à !X>Sse definitivà a 
C. M. que conseguir vencer O 
campeonato tt'.ês anos consêéuti
vament-e ou citi.co alternados, Na 
última reunião da Comissão· D_i
retora dos .:ampeono.tos, o repré
s~ntante do LEGIONARIO ~par- , 
ticip0u à comissão o desejp · do 
LEG!ONARIO de oferecer 'uma 
rica taça à Congregação Mar!Ana 
que se coloca.r em primeira iw@:r 
no campeonato cje pingue~iíôri";., 

PRIMEIROS CAMPEONATOS gue. o Presidente da CO!l\issito 
DE PJNG-PONG E DE XADREZ aceitou .agradecido a ofe~. :c1o 

1 

LEG,IONARIO.,_ ·. . · ... _ ,.·: 
A Comissão Diretora dos Prl- Assim, além; das _taçàS ;~1.me• 

meiros Campeonatos esportivos da dalha._8 _ofic!ais ç:onfQridas pela 
Federação já . recebeu elevado FedeI~çao, J~ · come~a~ a ~reJn 
número de ofícios das Congreg-a- oferec1ods outros prenuos, o, _ q~e 
ções _Marianas aplaudiJ;J.do esta _ vem mostrar a grande tici'!_itaç~o 
esta iniciativa da Federação ·· e · d~ tais c~l)eonatos -e_ .sem dU
ao ·mesmo tempo apresentando vxd~ tornara ainda ma1?r ,o en• , 
suas adesões. totais tusiasmo nas Congrega~s. 

Já estão devida~ente aprova- A "Taça. Leglonario" . a. .--eer 
dos os regulamentos dos campeo- oferecida à C~ngregaçã~ c1;1Ja 
n.atos de ping-pong e de xadrez, turmn se classificar em 1. luga_r, 
que agora vão ser impressos para no campeonato de I)lng~ponr: é. 
serem distribuidos às congrega- uma ~aliosa taça, est:iecialme~te 
ções interessadas. · confecionada _para tal fim, em 

Chamamos a atenção dos Srs. em breve será exposta. em l~r 
Presidente e Diretores-esportivos adequado. 
das Congregações, para o fato de, .---.. -~--A-I-,V-.E--M-A ... R_l ... A ... !-,,--
agora em diante, tambem serem .:> 
publicados pequenos comunkados DÉ 

.E'1n preparação ao 4.° Con; 
gresso Eucarístico Nacional à 
Liga das · Senhoras CatõÍicas' 
far{Í 1·ealizar uma série de con
ferências. A primeira dessa
série está a ca.rgo do notávei' 
orador sâcro Monsenhor 1Ian
fredo Leite e será realizada na 
quinta-feira próxima, dia 23, às 
16 horàs, na séde social à Av, 
Brig. Luiz Antonio, 580. 

nas secções esportivas dos jornais MANOEL VICTOR 
Pedimos aos Siirs. Presi- diários da Capital sôbre <cste6 ô livro dás 6 horas, escrito. 

dentes que não faltem à reu- campeono.tos. com alma e coração, pera· 

Estão sendo enviados convi
tes às Sras. associadas e suas 
famílias. 

nião da 3.ª segunda-feira (dia As inscrições serão abertas, as- as Famílias do _Srasil, oa: 
20, às 21 horas) na séde Ma- sim que estejam divulgados os prichosa ecíf~ão da 
riana, fazendo-se acompanhar regulamentos e à proporção que EDITORA ANCHIETA 
dos Diretores esportivos de forem recebidas serão publicadas. LIMtTADA 
suas Congrogações para toma- Lembramos novamente. toda.s Rua xavier de Toledo 21G 
tem conhecimento dos carnpeo-1 a todas as congregações o dever está à venda em toctáe as 
natos de Ping-Pong e xadrez, de enviar a Comissão Diretora Livrarias. · 
que estão em organizaçfto. dos Campeonatos- Rua Conde de 

.'1.-· 

C~,sl_-ri?i;fât$, B r- i"'n:-s .. ; _ Ll·n'hO<s- e·\;'., >_,·. /ia.m,ê.];1·tiõ·s ? ... -.. 

Sâ'-.:IJB C' A. s A·· .A.····.r/::s. ·E B ?l':;'Oo·· 
· Largo, Sâô S;snto, 40 .. (São Pa~lo) o -RUa ·Fret.G· ·pa..-, ·a~ ",;(S,antôs) 
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ANO. x.,. SÃO PAULO, 19 DE OUTUBRO DE 1941 
A demissão do g:.w1nct.e Konoye, do .Japão, vem confir- i NUM. 476 

· :~g:t~;:~~r11 :f 1í J.f :;:,;~;:~,";::;~;::;,::',:;,;;::~:{;; IV e o no r e s s o E ue:a r I s ti e o. Na e i o na. 1 
colonia rrance:m, o go,·erno de 'l'óquio sentiu que estavam 
fortemente exacerbados contra êle os animos na pútria de 
'Tio Sam. 

Como se verificava simultaneamente a paralização da 
ofenffW/a alemã contra a H.irnsia. creando a possibilidade de 
·uma longa campanha de inverno contra os sovietes, e de;· 
xanclo-o em. posiç:ão dificil no J<Jxtremo Oriente, o governo 
nipônico simulou clesejar um acõrrlo com Washington. 

füssa atitude: lhe trouxe vúrias \'antagem:: tempo para 
aguardar o::; aeoniecimentos na Europa e para consolidar suns. 
nova« posHJoes na Indochina, bem como facilitar, pela vi!I, apa
rente ·corr:lt1ta, o trahalbo da ··quinta coluna" nos F.Jstados 
Unido~. 
-· PJ"evimos que ~ posiçiio nipônicu e1·u umá ~itnples mtis 

l1t1.bil manobra d:l politica do "eixo•·, com o qual continuavu 
tüo scilidampnte ligudo como 'antes. nilo passando de boato;, 
forjados as noticias em conLrítrio, 

Os ratos confirmaram agoi·a. essa unmo. À vista do novo 
aYan<:o alehlilo e da iminente derrota da Rússia, o Japão 
volta claramente à sua· política pre-estabelecida. e a ingenui
dade ianqui vai encontrar maiores obstáculos pura se opôr 
a essa polltlca. que agora já se manifesta claramente pela 
guerra conti·a· a Unif10 Norte:lunericana. 

Certos da ligação com a Alemanha atra vez da Rússia. 
os nipões sentem-se fortes. bastante para deRafiar seus tra
dicionais opositores. 

E nada indie,a que hajam cometido o mesmo erro de 
Mussolini, ao supôr que entrava na guerra apenas para ,~o
lber os louros da vitória: a situaç:ão russa é tão critica qu~ 
já nada parece poder suportá-la. 

.Apêlo ao Comércio e às ·Indústrias de São Paulo 
. " 

Dentro de ·poucos meses a Ca- fé que 1remo.s realizar em São lógico que a e,norrrie afluência: de 
pital Paulista regorgitará de iné- Paulo, alétn de ser um autêntico peregrinos, jamais registrada· em 
dita vibração, realizando, co_m atestado da nossa devoção à -Di- nosso Estado, traga um aumento 
esplendor desusado, o IV con- vina Euca.risti.a. vai constituir na balança comercial e industrial. 
gresso Eucarístico Nacional. também ·um. acontecimento nitj-. durante os dias do Congresso. 

De ha muito que o Brasii ca- damente cívico e p. a triótico .. Se.-1 , _Os cç>ngressos euéurísticos rei{
tóllco mantém as vistas volvida.s rã ensejo pura o congraçatnento · ilzados nas - apita.is da Baía, Mi
pata o nosso Estado e aguarda, de ~odo.s os brasileiros em· torno nas e Perna;nbuco;_ .atestam que 
coin particulat- lnterêsse, u es- da Hóstia Consagradri-, pata exo- dm:ante os dias ·do inténso e coil
p!êndida apoteose q1w trn de as- rur de Nosso Sf'nhot ns bênçãos solador movimemo, espiritual, o 
sina.lar a plcdud(• e• opNoslda.de m:;ds rleltas para a Pátria iclo- comércio e as· inclôstrius houve-
elos paÚ!li;tas. la.{.radn-. 1·am de ceniltpllcar iis sua,~ ati-

0 Congresso ctP 1942, -não serú Além diss0. como soe aconte- vidades par1t' __ acudir aos intei·ês-
uma iniciativa ou organização cer em todos esses movimento!; ses e pedidos dos pei'egrinos e. tu
isolada da arquidiocese µ·rtulopo- qu; agitam uma Metrópole, Um ristas. 
lita.na ou do nosso Estado ape- Estado ou mesmo uma Nação. o Por certo que em,São Paulo es
nas, e sim a reunião e pa.rticipa- Congresso .de 1942 refletirá 110 sê movimento nãCÍ será menor 
ção dos católicos de todo· o ter- movimento comerem! e industrial. nem menos ·inténso. ·• Temos, por 
ritório nacional, para glo~ificar ·o inte11slficando-o conslderavel- que não. dizê-lo; razões bastantes 
Rei do.s reis, no augustíssimo sa- mente. para aflrm11,r que tanto. o comér-
cramento do altar. · São Paulo receberá em setem- cio .. como· !'i's indústri11s' da nossa 

Como tem sucedid9 em tod9s bro de 42, além das honrosas ~~ Capital têrli.o que · desenvolver 
os congr-.ssos eucarísticos,· quilr presentações eclesiásticas e civis, uma a.tividade muito n1aior. 
de ordem internacional, quer ce-, vários milhares de peregrinos vih-. Assim sendo, a Junta Execu
lebrados dentr-, do.s limites de dos de todos os Estados bràsilei- tivà do IV' Co_ngressó 'Eucarístico 
uma nação, o magno .certame de rOA. É absolutamente natural e . Nacional confia.· plenamente· em 

Jistus vos farão em pról do .IY 
Congresso Eucarístico NacionaL 

Contribuí generosamente ~l'â . 
a glorificação de Jesús -Crlst() 
Nosso Senhor no augustfss1iilo 
Sacramento do Amor. :t!:le ~ • 
Senhor cladivo.so que tantas bên- · 
çãos fez cair sôbre os vossos es
forços, ttaba!hos e sacrlficios. í:il:a 
retorno à vossa valiosa contribui• 
ção para o Congresso. J::Je f~ 
frulifícar. maravilhosamente toda. 
as vossas atividades. cumulando
vos de reais e benéficas consola
ções. .:tl:le será a vossa maior e 
melhor recompensa. 

São Paulo, 12 de outubto de 
1941.-(a) . Moils. :Jrnesto de 
Pa.ula. Presidente da Junta Exe-
cutiva. 

FOLHINHA DA JOR· 
NADA MtSSIONARI:A 

· · · · 1 que o comércio e_ as :nd(lstrias de --------------------------~----R---E---:L. . I G' ··1 o s A. . 
1 
;:; ~:liº;a.!~o j~~=~n: ~~º~~ T O LER A N C IA - · • -, · · · · I ~~si!ã:n~1:~:~~;ste::;~~dee~ t~~~ 

Teve ótima aceitação a folhi
nha das Missões para 1942. edi- · 
tada na jornaâa misionária des
te mês. · 

gio.sa e êfvica, contribuam gene
rosamente e colaborem com de-u l• - d F d V · 11 • d·. t. · · dicação para o maior brilho e ma 1çao e agun es .. are a a1n· a o.por una, êxito da grandiooa parada. de fé 

A folhinha é uma realização 
primorosa e magnifica, quer pe-. 

lo seu bom gosto e a~., como 
pela finalidad~ a que se propu
zeram os seus editores :l auxUl.a.r 
as Missões. 

A Diretoria da Faculdade de I tagem resultant_e da neutraJ-i. 
Direito. e a Academia de Le- dade; em segundo lugar Cille 
ti:as instituiratr um premio, tenha em vista poupar qual
comemorativo do 1.0 · Centená- quer dano ou desordem, em 
rio do nascimento de Fagundes terceiro lugar enfim, (iue o ato 
varella., ao qual poderão c0n, ou cousa tolerada_ 1!-ilo vá di
correr os alunos daquela Fa- retamente de encontro com os 
culdade. princípios estabelecidos. Des-

Foi tambem distribuída aos ta maneira comp=eendemos e 
concorrentes · uma edição de .mesmo ae~amos Justa t_?da_ e 
várias provas e ca.rtas do gran- qualquer· sort;1 de _to_leranc,a; 
t t sem estas tree e UJ11cas con-
e poe ª· diçôes toda ela é prejudicial. 

Não nos furtamos ao pra- Passemos a.;ora a examinar a 
zer de reproduzir uma dessas · tolerância debaixo do ponto de 
provas, que versa um assunto vista religioso, e vejamos se 
d-esagradavel 1Jar" os nossos ela p-ode existir. 
eon traditórios ·'católicos libe
rais··, qual seja a 

TOLERANCIA RELIGIOSA 

Primeiramente, concebemos 
dois modos de considerar-se· a 
tolerância religiosa, o primei· 
ro que já temos profligado, 
isto é, - tolerância como prin
cipio e tolarância como con
veniência. Este segundo modo 
achamos ainda de encontro à 

· natureza da Igreja e -por isso 
negamo-lo tambem. Desçamos 
às provas desta asserção. 

"A tolerância, que sem ra
são. nenhuma'., tem sido con
fundida com a pe.rmissão, e 
até mesmo a proteção, é uma 
medida puramente de conve
niência externa, que consiste 
em deixar-se que um fato, uma 
circunstância ou uma doutri
na qualquer, prossiga em seu 

Sendo a Igreja Católica 
Apostólica Romana a única 
verdadeira, e sendo seu único 

desenvolvimeato sem contudo fim a propagação da lei de 
tomar-se parte nela. Por isso ;Jesús. Cristo, e o favorecimen
dissemos que era umr. medi-
da puramente de conveniência to elos meio3 para alcançarem 
externa. Se porem da parte os homens a sa,Jvação, deve 

como consequência imediata 
do governo, da autoridade, cxis- procurar estender-se o mais 
te essa complacência, neces-
sário é que hÚja um fato que que fôr possível, até abranger 

todo o univcrs< como foi prea justifique, em primeil'o lu-
gar como a utilidade ou van- dito pelos evangelistas. Mas 

' tolerando outras crenças que 

1 
não sejam as suas, d€ certa 
maneira ela furta, ou arreda 
de si mesma, deixando per-

1 sistir em suas doutrinas, cer
j to número de seres que de, 

• Pomada seccatlvo São Sebastião 
combate sc1entilicom1,n1e todo s 
qualquer a!leccão cutoneo como 
'8iam: Feridas em geral. Ulceras. 
::;'hogas antigas. Eczemas. Ervsipela. 
'rieiras. Rachas nos pés e nos seios. 
lspinhas. Hemonoides. Quelroadu-
1:111. Erupcões. Picadas de mosquitos 

. · •rlnseclos vene~ 

. \~ . !!~.TIVAS-~!~~.!.~!.! lm.M . . . · .. 
. . ... 

1 
ver(L chamar para seu greII]iO, 
pois deixando-os de parte ela 

i nüo caminha diretamente para 
seu fim: logo ela erra. .Mas a 
Igreja, não podendo errar por
que é infalivel, por essa mesma 
razfto não pode admitir a tole· 
riíncia que 6 contra fnn natu
reza. 

Logo: em matéria de Reli
! g!ão niio pode haver tolerân-
1 eia. 
1 Quanto à conveniência quo 

1 
nf\sta argumentação deixamos 
implicitamente batida. trate
mos de examinar se ainda é 
uma plausivel desculpa, para 
os defensores dr. tolerância re

l ligiosa. 
1 Sabemos perfeitamsnte que 

l
i a conveniência. é !!-ma medida 
puramente externa, podentlo 
mesmo ir contra os princípios 
lia moral, e a Polftica a tem 
sancionado, mas. isso é no. con, 
flito das ações dos homens reu
nidos em sociedade, onde a de
fotividade e extrema varieda
de de condições ·de existência 
apresenta dificuldades insolu
V'eis, ou por outra, - é nos 
caaoa em q11e a lm~ 

da natureza numana, levanta-1 eia não pó'nr de ~rnneira algu
se, como uma barreira á apJi. ma ser aclmitida na Religião. 
cação dos sãos princípio; da Acred:,amos que estas. duas 
mota) e <ta_ justiça. at;gnri:terttaç3e~ por· si só são 

Mas na Religião não sucede bastantes pal'a dert·lba.r todo o 
0 mesmo. sistema de '1\ilerância Re~igio

st em Direito Eclesiástico, por A Religião, tendo em vista 
unicamente a parte _imaterial 
do homem,, a alma, devendo 
guiá-la .peló caminho da ver
dade, e ten.do Deus por único 
juiz, a Religião .não pode ad
rr.itir conveuiêiÍdas porque 
diante da justiça absoluta, 
diante do triburi,al eterno. não 
podem existir . conveniências 
qu :- são filhas unicamente da 
pecabilidade resultante da 
união do espírito com o corpo, 
que são para melhor dizer, ori. 
ginárias da contingência hu
mana, e du esforço para man
terem-se os homens em esta
do de sociedade. I.,ogo ainda 
c!:'mo conveniência, a Tolerân-

isso finalizamos aq11í nosso 
trabalho, que sénão filho. de 
grande desenvol:vimento e. ér1,1-
dição, ao menos de alguma re
flexão e uma profunda con-
vieção. 

Mais saticlfeito ameia cleixa
í!lOS a pena quando temos em 
nosso favor as palaYras da Es
critura Sa5 rada, e - autorida
de dos maiores sábios na ma
téria que .tão perentoriamente 
Jonsideramo;;, 

São Paulo. 29 de Junho de 
1864., 

Luiz Nicoláu Fagudts 
Varei la." 

e de patriotismo. 
Piedosas e abnegadas senhoras 

da nossa melhor sociedade, aten
dendo. ao apêl9 caloroso e -pater
na] que lhes -foi dirigido pelo Sr. 
Arcebispo· Metropolitano, e acen
tuando os seus nopres fóros de 
católicas fervoro.sas, Irão percor
rer. o comércio e as indústrias so
licitando-lhes ·um óbµlo generoso 
para atender aos- grandes e incal
culáveis compromissos que o Con
gresso a.carreta. 

Senhores comerciant~s e indus
triais de São Paulo, l'.ecebei com 
a · generosidade que vos é pecu
liar o pedido que as damas pau-

É porisso titn devet de todos: os 
católicós a sua aquisição. Assim 
concorrerão pàra o êxito :Ínais 
grandioso e tlí.pido dos inissiotíá
rios que, lutando .contra todas as 
adversidades, trabalham em kr. 
ras incultas pela conversão , de. 
.pagãos ao reino de. De1,1ii. 

TO D O CATóLICO 

d ~ v e l -~ r o 
"LEGICNÃRIO"' 

COMUNICAMOS AOS NOSSOS LEITORES 
DE SANTOS QUE O "LEGIONARIO" ACHA

SE A' VENDA EM TODAS AS BANC4S 
DE JORNAIS. 

i 
1 

As tentativas do governo de Vichy 
A nomeação do Sr. Carcopi

no para o cargo ele Sub-secre
llirio de F.Jstado da 1: sirução 
Pública, cio gov·erno de Vichy, 
em lugar do Sr. Chevalier, e 
outras substituições entre .os 
funcionários desse sub-secreta
riado da Instruçfw Pública, le
varam a imprensa germanófi
la de Pari)> a cessar momenta
neamente seus ataques contra 
o que chama1:1 o "regimern 
cle'rical" de \.ic:;hy. 

Ao mesmo tempo inicio11-se 
uma campanha da J·uventude 
de Estado contra a J .o.e., a 
.Juventude Opcrítria Católica, 
rios cainpos de trabalho. Si 
bem que as organizações cató-
licas, nota.damente a J.A.C. 
- a Juventude Agrícola CO:tó
lica e os escoteiros católicos 
tenlrnm conseguido aumentar o 
número de seus membros de 
120.000 para 200.000, nos últi
mos 12 meses, êles tem sido 
sistematicamente afastados (la 
direção dos campos de traba-

PARA DESTRUIR A 

lho obrigatórios. Apoiados pe
los "homens, novos" de Vichy, 
a Juventude do J•Jstado ence
tou essa campanha contra os 
cdólicos soh · o pretexto da 
"Neutralidade lleligiosa". 

Na realidade, coo grande 
animosidade a Juventude do 
Estado se opôs iL J.O.C. 

Quando a invasão da França 
levou para as regiões de Lyon 
e de Saint Eilienne centenas 
de milhares de jovens refugia
dos do Norte, Vl;lrificou-se uma 
"cort'Ída'' aos empregos ainda 
livres das usinas. !\Ias a maior 
parle deles encontrou as ·por
tas fechadas, já que nã.o puderam 
provar sua adesüc. a uma orga. 
nizaçilo catól'ic . -'- a única pro. 
va para os pa:rões daq1\ela re
gifto da l•'rança d, que se tra
tava de pessoas honestas. 

A atitude dos industriais se 
explica pela necessidade de 
prevenir eventuais desordens 

Interior 
Estando o LEGIONARIO interess .. :o em ter um 

representante-propagandista em cada cidade do inte
rior~ apreciaremos as propostas de pessoas que em 
qualquer cidade queiram ser representantes desta 
folha. 

É im,rescindivel nó entanto, que qualquer pro
posta seja dirigida ao Departamento de Propaganda 
do LEGIONARIO . Caixa Postal, 2849, São Paulo -
e que seja a1>resentada pela autoridade eclesiástica 
local: Oferecemos vantagens pecunjárias aos nos..c;;os 

repre~ent antes. 
A pedido adiantaremos todas as inf ormac;ões. 

• 

J. o. e. FRANCESA e outras palavras de ordêm da 
imprensr> par,,,;ense, tiveram 

nas usinas, provocadas· por uma repercussão favoravel en
agentes- anarqaistas ou sabota.. tr" os desempn,gados. 
dores. Mas no terreno religioso a 

Todavia, o número dos deso- Igreja não pode renunciar' à 
cupados aumentava sensivel- liberdade ele motimentos da 
'mente, e o govêrno instituiu a Açfto Católica, e a dissoluçilo 
Juventude do· Estado nos qua- das organizações. da Juventude 
dros dos "Campagnons de Católica é uma questfto que en. 
F'rance", A maior parte dos contra forte oposiçfto da Hie
jovens desempregados aderiu a rarquia. O Cai;deal Gerlier, Ar
e·sta Assoclaçiio, ,sperando as- cebispo de Lion e I rimaz das 
sim a ')))tenção. dos recursos Gálias, declarou-se publicamen- , 
indíspen:m ve.is ao próprio sns- te partidário da colaboração . 
tento. ela JOC com o operariado fran-

füram enviados ~os campos cês, salientando porem que é 
de trabalho, sem se lhes dar contra sua fl!sfio ... No Congres
maior atençiio. De sua sorte so anual da JOC, em Llon, o 
se compadecia· em muitas re- presidente Marcel Montcel dis
giões a opinião pública, que os se que eleve-se trocar de atitu
qhumou de "besprisornis" do ele no concernente ao operaria
regime. do, que tem o "complexo de 

Os meios anti-clericais, que désempregàdo ". 
em todas as posições susten- O diário católico "La Croix" 
tam na l!'rança nilo ocupada a cc,menta esse congresso num 
tese du colaboro.çil.o com . os artigo pessimista entitulado 
alemães não tinham quaisquer "Por falta de elites'\ descre
dificuld~des em- tiro.r proveito I vendo a sitnaç:iio nos campos 
da situaçilo privilegiada da de trabalho: 
,Juventude Católico., que reune "A maior parte das pessoas 
qnasi !)Xclusivamente os ope- incorporadas são desinteressa,. 
rários ,polocados. Para estes das e não têm outra ambição 
últimos a presença nos eam .. alem da de trabalhar o mínimo 
pos de trabalho não é mais que e discutir sua opinião política 
um eEtágio - pois voltam às de outros tempos" . 
usinas logo após terminado seu Oficialmente, o governo de 
tempo de serviço. Os outros, Vichi ignora estas divergên
os deiilempregados, ~ membros cias entre a J.O.C. e a Juven
dos "Campagnons , de France" tude do Estado, e os "homena 
ficam nos campos para sem- novos" do Ministério da· Ins. 
pre, de medo de sô;tre.rem ·fo-. trução Pública podem organt
me, se sairem. : . zar com toda tranquilidade a 

Nestas;· condições, o. tema campanha contra' as organiza
de um(\ Juventude unificada, a ções católicas, e satisfazer as
abolição do ll.lonopólio da JOC sim as exigências dos politlcos 
nas us~as P,Or sua diasolução alemãeS. · 



- , 

;àbstraili,dô -de- q'.naiqÚér jui:tb 
}illm'âl a<!'erca oo a.ro peio qual 
)foi ass.assí:rr:rd-o @ gener.al a Ie
tJ:não Carlos Fred.e.rico H-0ltz. 
~ pod-emos deixar de nos in
~gir contr.a a bárbara apli
~ão de penalidades, pol· par
F~ das àlttoriclades rrn:zista,;, a 
i~ceses que não conH•tf>-r.Jrn 
'?luele ato. 
,: ,Com eforto, f~er :pagar os 
'lbiooentes pelas cnlpad.os é 
isempre um erro. E há mani
itesto perigo par.a a civilfaação 
lmtei.ra. em que J,al .1.n:~Uica se 

>-~~.a.J.i_z: e. • -
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JESUS CRISTO -
- Tu·-és o rei dos jude1113? 1 toaas as suas pe.rfeiçôes iutrín- bre os povos cristãos pertence 

secas, Só depois do fim dos ominontemente ao Papa, que 
- Tu o dizes. tempos, quando tudo se rosu- está revestido da dignidade do 

mir na Igreja triunfante, é Rei <los reis. 
que ela. brilhará com um bri- í,; por isso que os Sumos 

pa São Gregorio VII~ "De 
acordo com os <lecretos p-ro
mulgaclos por nossos anteces
so,res de santa memoria, nós 
absol_vemos do juramento de 
fidelidade. a todos aqueles que 
o ,prestaram a excomungados; 
e nós os proi'bimos, absoluta,. 

menfe,. de obe<!ecer a este!J, 
até que prestem saUsfac;~o. •• E 
todos sabem como o mesmo 
São !}reg6río usou df'ste direi-· 
to contra. o ímpio Henrique IV, 
Imperador da Alemanha, que 
oprimia a Igreja com seus es, 
ciindalos. 

Deanle de todos os CASU.rf!S, lho. que nnda poderá encobrir. Pontifice,s têm o clireito de de
ropresentados todos por todos Po1·0m enquanto o Pai <lo pôr os soberanos, <le acôrd-0 · 
os ·Pila,t. os; deant<~ de tod°:8 os século futuro, Jesús Cristo.! com a definição do grande Pa
povos que se afundam cleltran- nfLo tornar definitivas todas as -------·------------~-------------------------

~~~rn:~ic~~!~tJ~:~~~~lEt:~rt~~do d~ 1 f;t:~:·. ~~~~~·!::te,ne::r;:~:ª ~'encerra-se- bniP O ronr_ esso cuc~r1'st·1co da· .0·1ocese do ~OfOC11ha 
de· todos, Nonso Senh·or ,Jesús j das fraquezas humanas, mas _________ ...,. __ , 

t~. 

de toc«Js e apesar de tudo e I v1ole11cia <las pe .. rsegmçues e I L UJII 1, !J1 L U O Ült J OIJ 
Gristo .afirma serenamente, 1 contendo perfeitamente todos • . ' • . . , • 

• irretor~~~~eimente, ~~p1acave1- os elementos: que _irão desa- Como se acham '!rgan,za'!ias as solenidades_ do_ dia 
~ mente. Eu sou rei. . brochar na vida eterna. de triunfo de Custo .. Re, AIOCU"l!âO dfl :, Aberlura i. :11:: digna de nota a. notícia E esta palavra pronunciada Pois bem, este reino de • . • . -T. , . . 
rp,tvulgada por uma agência ofi- COhl nitidez e prm~za descon- Cristo na terra,. ~ue é a Igre- profer,da por $.. . Exc,a. Revma., . o !$,r. Blf$.P, 
:1e1osa nazista, de que o SI'. ccrtantes, queima mtoleravel- j~, tem_ um ~·ej v1s1v'el, q.ue par• D ·o,,..·esa o e· m : na-X-1941 
iFranz Frólik, chefe de secçfto mente em todas_ as condên- t1clpa ,mediatamente da sobe- t I v n ,. ' 
::jdo l\finisMrio da Agricultura ciàs culpadas, e s·e opiie como raniá de Cristo, ,o Papa, 'l'erão hoje encerramimto. as a. Comunhão Gerai d~ Homens. cleros; dignãs · àutõriá!'ides cMs. 

, iie várias outras pessoas, entre um rochedo inabalavel ele in-· Se todo o poder vem de grandiosas solenidades com que Q'n.i··cornl 'cie 30 ·vozes, com ·gran- I e militares; luzidas e numerosas 
· · -~ quais cinco judeus, foram diferença às vagas de todas as Deus, o poder do Papa é, de desde O dia 22 Sorocaba realiza de oi:questra, oob a. dµ-eção do delegações de muitas pia,róquias;' 

··' f1eondenados i:t m.o.rtc por sabo· rel:ie!iões, à explosão de todas .certa forma, o prôp.t·io poder_ seu 1.º congresso Euca.r-fstico Dio- Revmo. Pe .. José, ·zanola, Ecôno- inoontaveis assistentes. de proce-
--tagem econômica, na Alcma- as paixões, de Deus .. E se é por Crü,to j cesano. mo do Seminário de -SOrocaba, dência vária, _todos para aqui tr~

.;nha. 1\Ias c:;ta mesma Jialavra. é que reinam os reis e governam/ ontem à noite, após a Sessão _executou a "Mjj;.sa. '.Po:µtüicll,lis" zidos no santo empenho de glo-
Há muito tempo que a pro- um húhmmo d0 com;olação pa- as potcstaitcs, daí se se_gue qu: -j Solene, começaram ,as_ confissões - a 3 vozes de Per-OSi, riflcar a Jesus no Sacramento 

Í;paganda nazista vem ocultan- ra todos os que d.esejam o• rei- pelo Papa é que devenam rei- ·dos homens feitas no próprio i-e- máximo dé ·seu ,amor . 
.to cautelosamente a ap.!icação no de Cristo, e sofrem a vi-0- nar os reis e governar as po- cinto da P;aça do congresso. DIA DO TRIUNFO EUCARiS- Sejam todos benvilldos, e a to-' 
ide tais penalidades a alemães, lência do mundo. t·estades. Não é necessál'io À· meia noite,· foi celebrada a ·TICO_ dos queremos significar, inda que 
'.Para dar a impressão de que Contudo, o reino de Cristo que os soberanos recebam a Santa. Missa no Altar-Monúrnen- pálidamente, _nosso agradecimen-
: totalidade. <los germanicos já existe.n,esta tena: é a Igre- investidura do poder ·imediata: .to, por s. Excia, Revma,, o Sr. D.. Hoje,. às 7,30 _hs. -:}lo Altar- to, e dizer-lhes da alta conta em 
. or;11.a ao lacl? do s.r. ~Iitler. Se ia militante. M Yerdacle que a mente d.o Papa .. :Mas não dei- Gastão Liberal Pinto, Bispo de Monumento - Missa celebrada que levamos i;eu gesto. de solida,• 

·' (~ora ª tática segmda pelas l Igreja, por vários motivos, _ não xa de sei· ve.rtla~e que o poder São carlos. por S. Excia. Revm~.; o Sr. Dom riedade católica. 
- (Conclue na 2.ª pag;) pode lllanifestal' abertamente que exercem os governos so. Durànte es.5a Missa, realizou-se Francisco de AqÚino Correia, Queremos .assinala.r de modo 

'<'f· Arcebispo Metropalitano · de Cuia,.. e:ipecial. o cqmparecimento de no:,-

' Btas alravessamlo o perínün mals . crítico que a Igreja jamais viu ew sua ~~tória :k:§;.::I~; ~ ~ â! ªª:~:l 

Nela S. Jilmcia, mostra de 
.,~ :fCJrma clat?a o perigo-.q:ue a1nea

ça ct S:mta_Igreja nós dia~ t1e 
:bf., :•·, e que não se com:paTa. ao 
de ,iu·üq·uer outra fai;e da lii~--
tú,·iH. 'i· 

~~ua, ,.Emcia. é, an t m; dP 1.\1<1,1, 1· 

-·um _p;1incipe da Igreja. e rnem-
. bro <lo C011Jo Canliualído. Se
.J'ill uma, i-nj1'.t!'ia. supor, por um 1 
,momento siquer, q1w pelo fa. 1

1 

:to ele ser inglês, pudesse de
;turpar-se su::i. visii.o d,1 reali-

d::tde para sobreJeva1·-s0 <"lll \ 

sen ·espírito o iriteres,;c tia ln- i 
gla.1.erra. no da Jgr,eja. 

São pal,w.1,as ele um vríndpe 
da. Igreja, acima.,.du,; co1Úing<1n

. C.Íllli dos seus :·WH,limmllos. _por 
"mais nób1·es qllEl ;mjnm, (l>l quÍ; 
;_vamiJs ler. · · 

s .. o 

ordem", quando l}l'OCtlJj.'aralli. 
de,,,1:,·011ar o Cristo. Este orgu
lho do ,racismo e totalitarismo 
Jrn;;fio, baseado na fon:;a meca-
11 iz:,da. dispôs-irn a criar um 
n,i's'1) Deus e leg-islador snpre-

Cardeal 1-I. liinsley 
congressistas da Diocese de SO- com noss.a diocese especial prédi
rocaba., da Ar~uldiciqese e de ou- leção. Sorocaba. foi a. ilior-0 se ~~ .. -
tras localidades do Estaclv. fragânea que. após sua. poose, :pn-
. As .10 horas - ·N'o :Altar-Mo- meira se .hom-ou de sua visita, nc' ' 

Juer· ni:unento - solene Ponttflc(ll pe)I) .aw µ1au~raal de nosso .sen)iná-
t,abe,_ Exnto;,.~ Revnfo'. Sr .. ::Q, \J'Ôsé ·.rio., E agoi;a: d -~ -~_,_ impr , 

~": ,.~ ,,,,·- ;-. .. ·.·,e , -~-.... ,··~,~,.,;>,-., 
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~EMAN,UllO CATOLICO COM 
APROVAÇÃO E:CLESIÃSTlCA 

RRdação e Arlministrução: 
Rw~ tm~culacla Conceição, 59 

'I'eleronc, 5·1536 
caixn Postal, 2849 

Assinaturas: 

~ó ·;: ••• · ••••• 
'' exterio~ .. • • .• • 

Semestre • . -., • • -.: (oi 
" exterior .•• 

Número avulso , • r.; ,.; 
~ ~trazado • :11: 

16$01)0 -
2!í$000 
8$000 

13$000 
$300 
$400 

Rogal!lOS aos noss0'$ as,sian
tes camunicareni a mudança 
Cie seus endereços par1! a paio ,a P:ostal, 284~. 

-.,., ., ANONCfOS' 

~~- -~.S, 

O LEGl'ONÃRfO teni o 'D:1á
ximo praz-er em 1·eceber viait:19 
às instalações de sua redação 
e oficina,. mas pecw qne não 
üej'am as mesmas feitas ll11S 

2as.., 3as., e -:las. feiras~ po.r exi• 
~êooias 4~ se.ryiÇQ. 

• 

Gr:mde nCimei'o de irteõmpreensôe$ 
::t respeito do assunto provem de u.ma 
análise superficial da palavra '' Jul
.zo''. Multas são as pessoas que re
ceiam fazer uma suspeita desfavo
ravel a terceiros, porque, caso a sus
peítà ·não seja comprovada ulterior
mente, terão cometido um juízo te
merário. Mas uma suspeita poderá 
ser considerada juizo? 

Para decidir a questão, _basta re• 
corrermos às noções correntes. O 
juizo, ou sentença,, implica em uma 
afirmação, Sõ• fazem;os um juizo 
acerca de alguem quando chégamos 
a uma certeza a respeito dêsse "ai, 
guem". Uma suspeita não constitue 
um ju1zo, e, assim, quem suspeita de 
outrem não pode, propriamente, for
mar um juizo temerário, e isto pela 
simplicíssima razão de que não phe
-gou a estabelecer ·juizo algum. Com 

,ffetto, a suspeita é um.a• hipótese. 
que f<>rmufamos a respeito de uma 
pessoa. E a hipótese evidentemente 
111ão é uma certeza. 
, Assim, ainda que t~l'lhamos feito • 
~ôbre uma pessoa uma suspeita in
fun~ada, não teremos com isto co
met,~ um j1,1izo temer.ário. 

Quer Isto dizer que poclemó's arbT. 
-trariamente suspeitar do pr6ximo? 
,Evidentemente não. O que se requer 
neste assunto ê simplesmente um 
uso correto das leis· da 16gica. Com 
efeito, há pessoils que tomam ãs ve. 

quer \r.ibulUII humano. Isto posto, 'é 
no 'int'c;rê·sse da própria justiça que 
se deve o homem conformar com um 
regime' judiéiário que, falível como 
tudo que é humano, de .quando em 
vez tacrifica involuntariamente al-
gum· lnocente,1 ' 

Este princípio pôde ser perfeita
mente aplicado ao assunto de que 
tratamos neste artigo. Quaiq uer in• 
dividuo que, de medo de formar sus• 
peitas infundadas a respeito dos OU• 

tros, mantivesse seu juizo perpetua
mente em suspenso, causaria males 
certamente maiores do que os que 
decorreriam de um uso criterioso de 
suas luzes naturais. Oemonstramo
lo no último artigo. O pai que tives
se receio de formar '.juizo temerario 
àcerca · de seus filhos, procurando 
observá-1-os e discernir neles os pri
meiros· sintomas, de alguma crise 
moral, prejudicaria muito e 'muito 
mais seus filhos com isto, do que se, 

Plinio CORROA· DE OLIVEIRA 

JUIZ O TEM ERA' R I O 

N~o publicamos co~abol'ação 
de pessoas estranhas ~ ~osso 

quadro de redatores. 
:zes atitudes que em sã lógica,. sus- involuntariamente, fizesse algum dia 
citam uma legitima suspeita. E, uma suspeita infundada, que a fali-
neste caso, suspeitru-· não pode cons- billdade humana sempre pôde deixar 
tituil' pecado. Com efeito, se pelo pàssar. Um chefe de empresa eco, 

COMENTANDO ... 
emprego correto das l:!Jzes naturais nômlea que deixasse de dar a devida 
que-Deus nos deu chegamos a formu, a.tenção a perigosos indícios de des-
lar uma hipótese plausivel, poderá honestidade de· seus sócios ou em-
.tia-ver pecado em que demos acolhrda pregados, por medo de fazer uma 

0 VERSO E A PROSA 
~ essa hjpôtese-? Evidentemente não. suspeita temeraria, 'estaria agindo de 

Em que caso; então, uma suspeita modo sumamente incorreto. Um 
pode ser pecaminosa? Quando se político, um di .... omata, um professor, 

l!: muito comum apelar-se para 1
" basear em elementos lpgicamente um advo_gaclo, um diretor de con-

o juizo da História, quando se de- · f" · insu 1c1entes para taJ. Ou, em outros ciências, um apóstolo leig-o, que dei-
sespera de ver réconhecidos, 110 termos, quando com e1'ementos insu- xassem de dar 'o devido valor aos in-
presente. os méritos e os verda- · 
deiros valores. Entretanto, é pre- ficientes para formular uma SUS:pei• dícios desfavoráveis que pudessem 
ciso considerar que esta última e ta, nós ent~etanto a formulamos, notar nas pessoas com quem tratam, 
derradeira instancia, para a qual quer por leviandade, quer por má seriam certamente muito -mais peri-
se costuma recorrer, é muitas ve.- vontade, quer por qualquer outro de- gosos em determinadas circunstân-
zes bastante precária, e esperar· feito. Trata-se aí, ·evi~ntemer:,te,.,de cias, cio que inimigos declarados da 
nela é quàsi tão temerário quan-1 um mau emprego das regras da' 16· Religião, da 'família, dos interêsses 
to sacar contra 

O 
futuro. Entre gica, e, implicitamente, de· 1.11na·. í·n. do_s clientes, .dos alunos, etc., etc. 

~~~~'t: .. ,~":i;;;'~j.,,~~., • <•f~•pe;t. i me po,i, fo~ 

lhar por um excesso de rrouvores ' te. Disse-me·· cé a vez sa ô · 
e paneg·íricos, pois se tem sido Chier isto tlize·r que· .'.tla.veh-ios ev!- e imortal Prelado que "preferia lidar 
muito muito tardo no condenar e tar qualquer suspeita, de med'o de com um -canalha do que coin um 
muito precipitado no enafüicer. errar? buN"o" - conservo •textt,almente a 
Não há personagem de nossa His- iambem não. Seria tão estufto expressão, · . _1( acrescentava: "Um 
tória que não tenha sido elogia- quanto se deixassemos de andar, de can~ha im:e,llgente, se jo{larmos com 
do e celebrado, e até O próprio medo de escorregar e quebrar a es- êle com inteligência, poderá por nô:;; 
Calabar já foi objeto de uma pinha; deixar de respirar de medo ser reduzido à inocuidade; mas uff. 
tentativa de rehabilitação. o de ingerir micróbios; dehcar- de co- burro que dá e-aices ã torta e- ã di-
mais interessante, contudo, é que mer de medo de assimilar alimentos reita, o que· não se poderá receíar 
estas personagens, assim supera- nocivos à saade. dele?" Quem não vê o pleno cabi-
budantemente incensadas, fre- Todos nôs sabemos que o homem mento desta· reflexão do !'.Jrande e 
quentes vezes defenderam causas é falível, e que portànto pode, ainda santo Bispo '.l 
adversas e radicalluente incon- que contra a sua vontade, fazer uma 
ciliaveis ent-re sL Entretanto, 0 suspeita ou um juízo infundado. Mas 
louvor a uma não implica em se daí se devesse deduzir que jamai:, 
desdouro a, outra1 na, intenção devemos ·formular contra o prôxlmo 
dos que o fazem. É assim que um juizo ou uma suspeita erraria-
os que pretenderam, ainda há mos como errariamos se 'quisesse-
e.lguns anos, celebrar a domina- mos promover a abolição de todos 
ção holandesa no Brasil, não os tribunais e todas· as. penas, por-
tinham a intenção de desmerecer que os tribunais sii ·podem enganar 
os. herois da resistência peri:mm- e as penas podem eventualmente ser 
bucana-, e não foi necessário pe- injustas. 
queno esforço p.ara demolllltrar Ao formar a respeito do· prõximo 

_ que esta seria a consequência ló- nossas impressões, nossas suspeitas 
gica, e que, por conseguinte, a e nossas ·certezas, usemos sempre de 
celebração não devia ser levada cautela, a que normalmente somos 
a efeito. Francamente isto é ir obrigados em questões importantes. · 
bem mais longe do que 'Mr. Jour- Isto posto, estejamos com a con-
da!n, que afinal sempre .acabou ciência tranquila: não estaremos pe. 
por reconhecer que "tout ce qui 
n'est point prose est vers; et tout 
ce qui n 'est point vers est prose". 

Agora se fala na publicação 

canelo, 

• '* * 
oficial das obras completas de Rui Por' que motivo o receio de julga. 
Barbosa. Preferiamos que se fa- mentos errados não pôde servir de 
lasse na publícação das obras in- fundamento para que se pleiteie a 
completas, pois é de se esperar abolição dos tribunais? A r;1zão é 
que "O Papa e o Concilio", por evidente. A supressão dos trib"tlnais 

As idéias desta. obra estão em vezes mais numerosos 'e mais lamen-
C!Ompleto desacordo com o mo- taveis do que uma ou outra injustiça 

* * 

Chegamos ao âmago de nosso as
sunto. Andam erradamente e multo 
erradamente, os que dizem' que não 
q

1
uerem formar juízos ou suspeitas 

sôbre os outros, porque a tal não têm 
direito. Distingo. 1!: inconveniente 
que andemos a fiscalizar as pessoas 
cuja conduta não se encontra sob o 
raio· de nossa autoridade. Mas que 
sejamos obrigados a não formar im
pressões sôbre aquilo que natural
mente nos salta aos olhos, na vida 
de todo o dia, quem ousará sustentá
lo? Quem não percebe que' se trata 
aí de um processo de imbecllização, 
que acaba por ferir os próprios prin
cípios de Fé e de morai? Com efei
to, um homem de carater firme e va
ronil sente uma dissonânc'ia interior 
cada vez que nota que, em torno de 
si as coisas 'se passam de modo con
trário ã gloria de Deus, à exaltação 
da .Santa Igreja, e à doutrina católi
ca. Deixar de' formar juízo sôbre o 
que é evidente, dé'ixar de ouvir ~ cla
mor dos indícios veementes, ou é im
becilidade ou 'fraqueza de princípios. 

Assim, formar juizo e formar sus
peitas, quando isto é dirigido pelas 
virtudes cardials, e não 'se orienta 
pela ação de qualquer in_clinação vi• 
ciosa, é virtude e alta virtude, E dei
xar de formar juizo ou suspeita 
quando o caso se apresenta pode ser 
defeito, e grave defeito. · 

* * 

l.lricalfíente, muita gente costumct 
sustentar que '' isto compete ã auto· 
ridade, e que como não tenho auto,, 
ridade posso dispensar-me dessa ta
refa ingrata", E muito tolo comen-· 
tará de si para si "que coração ge
neroso é esse. Como lhe dóe ver a 
maldade, do próximo". Certamente, 
ha muita generosidade em doer-se 
alguem da perfídia do próximo. Mas 
haverá generosidade em fechar os 
olhos à evidencia, para não sentir 
essa do1·? Ah, como os Santos abri
ram e até escancararam os olflos a 
essas dolorosas evidências! Como 
lhes cortava o coraçã·o ver a malícia, 
a ingratidão, a perfídia, a lascivia 
dos llom@ns! Quantos juizo'S encon
tramos, nas obras_ dos Santos, juizo$ 
severíssimos e tremendos, não só, a 
respeito de um ou outro intlivíduo 
nominalmente considarado, mas ain
da a respeito de cidades, ppvos e paí
ses inteiros! Os Santos se doiam 
mais do que ning!,lem, dessa realiua· 
de. Mas em vez de lhe fechar estu
pidamente os olhos, abriam peló con• 
trario os olhos para as misérias da· 
terra e o coração para o Céu, e·m 
magníficos atos de reparação e des
agravo a Deus, Como está longe da 
conduta dos Santos certo romantis
mo piegas com que tantas vezes nos 
defrontámos na vidà! E como doi 
ver que essa estupidez romântica 
vem pregada em nome do Santo 
Evangelho de Nosso Senhor Jesús 
Cristo. Quando Nosso Senhor cha
mou os fariseus sepulcros caiados, o 
que fez senão um juízo? E quando 
aconselhou que tomassemos cuidado 
com os - falsos 'profetas e os lobos 
metidos em pele de ovelha, o que fez 
senão impor-nos a suspeita. como im
portantíssimo .meio para a nossa sal
vação? 

Uma vítima da revolução francesa, 
passando por sob a· estatua da liber

_da.cle, teve a exclamação famosa: "oh 
Hberdade, quantos crimes _ se come-

. ' '• ' ' .. " ' .:{'~ 
vez-; li oh caridade, .-quanta' sandice-~ 
quanto crime em teu 1_19m_e :.e tem 
praticado"~ ' · 

* 

Mas sobretudo o que Importa no
tar é que um observador sagaz não 
se improvisa. Que especle de auto
ridade será quem esteve· de tapa
olhos Ininterruptamente, tiur;inte to
do o tempo em que foi súdito? Não 
é porventura quando se é súdito, 
que se deve adquirir as qualidades 
de um chefe? A tal ponto é isto ver
dade, que 'todos os exércitos e todas 
as engrenagens das empresas comer
ciais, etc., tem sua linha fixa de pro
moções. Não valerá isto para nós? 
lngenuos como cri·anças de berço até 
o dia ém que nos ·cai sôbre os hom
bros uma função de· responsabilida
de, o que faremos quando depender 
de nós a defesa dos mais importan
tes interêsses espirituais ou tempo
rais, contra os lobos disfarçados na 
pele da ovelha? 

Decididamente, ren.tinciemos, a to
da esta pieguice. Ela· só serve parn 
prejudicar a 'Igreja; dando a enten
der que a descrição que seys 11dver
sários fazem. do "c~rofa", tipç, im
becil de um sentimentalismo român
tico e estúpido, é produto ge1iyino de 
seu espírito. Sursum corcl11. Cora
ções ao alto. Pieguismo não é bon
clade. Estupidez não é generosiifade. 
Inocentes como as pombas, .nem por 
isto deixemos de ser astuto$ como 
as serpentes. Ê Nos110 Senhor que, 
em termos exprjjssos,· nô-lo impôs. 
Queremos porvent_ura ser melhore·s 
do que Êle? 
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• 
agências oficiosas mudou, (' 
evidente porque o desconte:n
tamento estú. assumjndo pro
porções ta.is, qÚe j{' não ~ PlilB•: 
sivel fecllar os olllos. · 

• 
Um telegrama. ela :;i.ganerà; 

oficiosa .britauica informa :q~~ 
foi necessário intentar na JJk. 
g]Jlterra uma ação· cçntl'l;l. ui 
grupp de jovens prote~tQ.~tea 
que, sob prete~to ~lo C9llVicç~g 
religiosas, se 11egaya, _ao ~IFVl., 
ço militar. Evidenforoentê,''.iiã~ 
do o livre exame eiistente no 
protestantismo, é muito pÍfasi~ 
vel que em pqís protest~ntê 
uma corrente assim se. forme.: 
E os inconvenientes daí deçor
rentes para a defesa nacional 
são obvias. Pel'gunta-se, então, 
se não seria conveniente . que 
uossas autoridades consideras
sem de frente a c9nven~ucid 
ele ser severamente fiscali:;:add 
o movimento protestante .entr-é 
nós. Uma séri'e de seitas de que 
nasceram movimentos anti-so, 
ciais ' como- os dos mormons 
bem podem constituil' cald,o. dê 
cultu1'.ll; para o <leaeavolv~men~ 
to ele PJm~Jdéj~ij :no.ci• .•• 

;, ~.;i;,~~:-~-~,;~~Í~:~,:~:'ll!*i-i~~ 
, CausoU:no1:' -~P~iê _·:(f teÍ~ , , -

grama. fornecido pela · agêooia 
oficiosa, de Vfohí , $eg"Un.do o 
qual o governo <l~ sr .. Pe'tain 
resolv,eu só alijàr das · funções 
públicas alguns dos eJeme11tos 
da niàçonaria,' cons'ervando, ou-
tros, menos ~ntegrados, _·por sua, 
graduação, nos segredos e de-
signios da seita. 

Sendo a mac;unaria uma so
ciedade secreta, como podem 
o sr. Petain e seus funcioná
rios te.r certP.za do gráu de 
integração deste ou daquele 
el_einellto no movimento in,açô. 
111CO? t:; sabido qu_é muitos f.j. 
gni'ões altamente " graduados 
nas lojas nada valem, enquan. 
to ~rn t:ros. da "arriéi•e-Iote", 
m{11s RagazeR e mc,16s "meda• 
lhon izarloR ·•,. mandam na, reali
füulo, Assim, porque não can
C(,!ar de -Vflz -todos os nomes 
dos mac;ons? Preparar-se-á eom 
if<lx> uma resta~ração ,em regra. 
<las atividadns· maçônicas?· ·------------

CACHOEIRA 
'· 

(Conclusão da- 7.ª pag.) 
Foi o pregador das virtudes e 

glórias da Santa de Lisieux o 
Revmo. Preí Niceto, de ·ouara• 
ting·uetá, cujos sermões tivera!ll 
o caracter de uma Missão. 

exen:pl~, não seja dado a lume, l daria lugar a injustiças e'crimes mil 

do ae· pensar adotado definitiva-
1 L inevitave1 no funcionamento ·de qua·l-

mente por Rui Barbosa_, que a }) 
repudiou formalmente. Ora. se =================== ~~-_-_~:_~_~:_~ :..= .... = _= .. = _= _=:_=_= _= _= .. = _=_= _=-:._=_::-_:,,-:..~-~ .. ~-~ _-;,.= _~. =::====:·:··::-:=====.:==::::=:;===::::::_:::_-:::.,:_=,..=_:_=-_=_=_=3-_=_=_~_·r., 

Não ha por onde escapar. 

As novenas começaram nc, dia; 
28 de Setembro e te1•minfflm no 
dia 5 do corrente, em que houve 
Mis.~a de Comunhão geral, sole
ne Missa cantada; às 10 horas, -~ 
Procissão à. tru·de, com enorin11 
afluência de povo. 

o mestre se penitenciou e se a.r- "' ª • - -· ·-

rependeu de haver apresentado I e· T Oi L I C O s· ao púbHco tal livro ,não é justo. A , ' , ·,_._·_· _ 
não é razoaveL não é elegante que, · 
npós a sua morte, se continue a 
relmprimí-lo, Isto é o que se 
i,oderia. chamai· uma violência. 
em todo o sentido da· palavra. 

Se no pensamento de Rui Bar
bosa podemos distinguir duas fa-

' 1es distintas e contrárias. uma 
não ce,tólica, e outra católica, de 
d4as uma: ou se esposa a pri

·tneira, e se rejeita ·" ipso facto·· 
., segunda, ou se, fica com esta 
• se rejeita aquela. Outra subs-

lomprem ex e I u si v ame n .te suas ióias e seus presentes na conhecida dtJalhar1a 

CASA CASTRO 
Of 

Rua 15 de Novembro N .. 26 
(Esquina dá RtJa An<hieta) 

i e; na 

* 

própria 

únicos 
relóq1os 

concessionátiós-· oos afartiàdos 
11 E L E C T R' A " 

CAPELA - Acompii.nhp.cios ~· 
lo venerando sacey~ Pe.. Jos6 
Mari9; J3randi, fizem9s :uma. vi• 
sita à nova Capela, que f expen .. 
sa de S. :Revma. está. sendo cons. 
truida ao lado tl!t Sant{l. , Çasai 
local. 

Acham-se gran(lemente -n(lian• 

1 

t;ados _os tl'àbalhos ~- sei!J.Íl_!lo às 
informações for~id;u; 1,l e lo 

1 Revmo.. Pe. ~ra~i, êsse belo 
templo eI\l, estilo . gptjco, será · 

i inaug:ura-<lo ·e ben!;o_:·l>E!k> ·l!J~ 
c Revmo. Sr:.- ~po ~ clU, 
3 de de~µiiio vin~: -· · 

Em ocasião oportuna," ~ 
uma nota mais detalha1'1, ~ . Mtu!OIO não é possível. ·Nêste as

mi,ao, mais do que em quulquer 
~. se aplica lnelut-iwelment<' 
• fi;81ooib1o cl-0 Mr. Jour.JiJ;ln, 

t....--------------;.... _____ . _____ ..;... ___ ..:.__... _______ ...... _______ ...J· 9(111.'!~0 da in~µg~ ~ l 
as_ fest-iVidades a real-~ po, 

_____ ....,.. ____ _..._ ____________________ ,..;_ _____ =----===~~---==- belo templo. , 
' .~ 



:t:EGIONARIO ~ 1 .... ,. 
--.a:~=· =======;;;;..:::::======::::"'.':~==~====-.:=::;:· ..,=-~~~-... -..:::•::-'i!::':!! .... :',?!:;;;:::::::::::=:~:::::::::::-- -- __ .,....., 
- - ------- ...... ,~,1 

i ~ -. ~r~ ~-~-1:v-,,-1~' 
t -n 
f ~~ f:~~ aã;um~ ~t!:~::®; ·::ç~!~~ ·oº~f;;~ i amará a ~ô; ou :respeita.rã a, etc. que lei'ém este trecho hão i este e dés.Prélm'á . aqu'êle. Não de se congtâtular com ó genial 
~ podeis GérVit a,_ Déius e às ri- Autor. O mulçumarro afagá, sa, 
\ QUel!BS". (Mat;. 6, i~. A, esta sã- tisfeito, o Alcorão: .dortwantc ele 

__ ;_· __ 

Ultimas novidades em JOAtHARIAS MODERN1\S 
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,GRANDE ESCOLHA EM 0BJETOS PARA PRESENTES 
]:bsUibuiéfotes dos Refogios M~ndiais O M E G A e. Ô M E G A ;. T I S S O T 

e ''·"·_ ,;,• _ a_sa Beníe Lo--·-··eb· ' ·« '-. ~ :. ~ 

~ 

1 
1 

;, bis, mãxima não lffi.indéü o Autor e.stará dentro cio "espu-Íto e clti. : l éfe . .. Em. 11Jspirifu é. Verdadé, verdade d_Ô Evlingélho". o isi'àe
' \ QU&n.do elati'ôj'ótf !" j)Ublicou :seus lita que ainda àguar<la . o iies' l !âpldos ~ri~os a treehoo sW!, os adeptos .de centeúares e 
~ 1 ~ _ ~. ivãngelhos. contraditórias seitas protestantes 
~ h A ~ dê àgraéiar catõli- tan1b€m têm as mesmas rega
~ j: eos e~ católicos, cristãos e gen_ 1 lias, . . Cada qua.!,i.. f 1que,_ pols, 
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?; ' tios (jla~. 2), aqueles que seguem com que admite, embora. prorluto 
} fielmehté a, Cru;to e os que são da próJ,)ria fantas_ia_. _cessein as ~[ ~ª' Cci:iJ;o (Mat. 12. 3Ó). Je~ clisse11sões por causa dos credos 
~: ~- ô Aütôr â fâiei- c,onéessõés e assim "reinará na. terra uma 
\R amp'hl,à;_ ,àn1pµtai;ões _ e mi..ssões grande harmonia cspiritua'I" 
!i. eom grande detrinlf!nto d.a ver- (p-ag, 51), 

pJanâ,, •. no éiit,ãntô c1·lsto que 
provoit sua àivinditi::fo dissé: .. Sern 
miii'i, iiad;i, ptidéís fàzer" <Joãç, 
is, 5), poi·tárito, tàtnbcfu ria mo
ral. 

Governo 
~.-.. ,,.;.-..,.~;.a,••···--~-~;.........-

l c1áde e da .doutrina de Jesus Cris- Essa sinfonia espil'itual, se_ 
~ tn, i. ~ <iê se tbrnár o li\1i"O gundó o Aütor, é a éticá éfo Êvan.'
Ít smi'la~enté. penlicíoso. · Íilllfio. "Ha quàsi . vinte secúlós 
~. _ Ênqmfüfb (:!risoo diz à Sarna_ que OS l'JOVOS cristãos disc'U:tem ! r~hà qúé :tifu riô. Ç}ái'izim, rtêm dogmas e movem . guerras. de re
il no.~ de Jêrihà1eín sera àdo- Jigião e úão chegam a '1ÍlÍ acdi·-1 f'~ º Pâi ém espíritif é véré(âiie, 1 do .•. _ Povos cristãos, qúando Sá-

E Cristo ou se aceit.'l oia se 
1-éjcitá, 11~0 pe,d~ s_cr dimi.riúL 
do. Ora, Cristo fundÓu sua 'Ígré
já, prometeu-lhe perenidade e ·1 

i:ndeiectibilidade. O Auto1• do li-
· Vro em questão_ supõe_ que essa l 
· lgreja esteja ago1:a visivelmenté 
fragmentada e di'l'idida, ne,ccs_ 
sito.nclo de uma união h.armonio
i.a. .. T;>.l hipó~se _ é. suma-mente in
juriosa . ao .Fuiicíàéiór éfa Jgí-ejã:, 
súpondo n'Eiê nieritírà ou ihéà}~á
cidad~ ~ assisteneià pérerie ,a 
essa Igreja .. :bêwis não pi'l!'ienéê 
.[\ H. R. dete1:mi;àr O móc!Ó' éóino' 
é. possivel unir os .li.Ôinens él.enti-o 
do espÍ{·Í:to de Cristô, iná.s é cõ.iri_ 
peteµcia. exc1t.isiva do própdó 
Cristo e quem com ele não con
grega, cÍispersà <Lucas ·il, 23l. 

Arquidiocesano 
:./ mâl3. • · pe_I_o.s_·· âdorac1.ores _verdadeiros l criticareis_ às vossas ésterels dill-
t qde já éxí.stem (Joãô 4, Ú-23) .1 cussões dogmáticas pela fecun:-

!t. R,'' no ~J.i livl'o, j1.iÍgando tal_ da ética do Evangelhó?" (pág. 
VÉi3 àéãrihado o espírito de Cris- 230}. . 
tô. io~i;illilt: ''Seja: h~tih'! o mtin- Fiquemos por àc/ui. Pal'a H. R. 
l:EÍ_ Gãi'tzíffi ,OU íi() ·templo éle Je- O que interessa no ;i/ivàügelho é 
~~~~ seja ~~ . càtedra,l cã_ !t ética e não a çioutrliiâ e a pes
Wtica. oti bum. .'te_mplo evangeU- soa de C/rlsto. Êm fiÍ-VC'fÍ: da mô_ 
i16~ seja. ntiiri !i~ffOd<i.hitidu ou nu- ral cievem. .ser .téítas t<íd~-ii-s con
am ~tâ; jfüiçüJmãffá .....:. o (fll<i cessõês ».Ô terreno dá. f6, dii re--
ünpÕfiã, ô~ é $Sê11Giàl é que velação. Cristo, o Vei'bo Eterno 
b culf.()~-~ em espirita e reve~_do, passa pa.r_a segund,a De1µ0s sÍÍnpfosrrié:nte iI u a' s 

am0$taºs do Hvré). VdltateÍnos ao 
assunto â.pr~sentandci màtor d,o. 
cun-ieritaçãÓ. 

~ ., : -. '. . . . . . . ': ..... 

DiA 29 - Segunda-feirâ 
Durante o dia S. Excia. con, 

ceêieu aÚ.cÚências pai-ticuÍai·és 
em P~lácio e ptÍb]icas na C{u;ia 
íVl_eti-opolitana, elas 13 às 18 ho-

•••••• 
cio é às 20 horas, 1JO Cine !pi
t·ánga, presidiu à sôlene reu
nião de 5 mil operários do 

'ÇírcÚló ~10 l11i.ranga títli:i comé
moravà assim iuais um aniver
sário ele suá fundação. 
DIA 23 - Quinta-feira 

ras. . is S hoi·as no colégio · San-
Do dia 30 de setembro ao to ,'Í.gostiriho,' Sua Excüt. ceie

dia io ele outubro o Exmti. -e . brou a Saíij;a 'M.issa tendo dis
Revino. Sr. Arcebi.spo esteve. Úibnido â prin1eira cÓníui1Í1ão 
auser~e de ,Sã~ Paulo, numa a v.irias aluil.as daquele estabe. 
fàzeiidâ do iíitei·foí·. ledmerito. . 
DÍÁ 30 - iérça-feira ÀS 11 horas assistiu à pri-

ExÍllCi. Sr. Arcebispo, deverâ.o 
se í-eünir no :\fosleiro de Sã-: 
Beülo desta canital, os Exinos 
Srs. Bispos ela Prn\'lncia J'Jcle 
sü"üitica de São Paulo confor, 
me já o vem fazendo há tros 
anos. 

Após a rem1ião. consta-nos 
qúe o Elpiscopaclo fará. publicar 
uma pastoral coletiva. 

CúRIÀ 

AVISO N.0 226 

TODO 
0 Exmo ... .Sr. Arcebispo, na. méfra exeClÍção do hiÍ10 do e A ;- o L i e o ,. · · · · caJjela elo P~lácio, conferiu a Congresso Eúcai'ístico musica- .O OIA DE FINADOS E AS m! 

i>ULG:i<1NCIAS EM FAVOR DAS 
ALMAS no PURGATóRIO / 

d •? V e ( e r O . ordém de diaCOil!ÜO ao semi- do pin·a banda, no quartel do 
" L E G I C N À R l O. " narista Luiz Qua-dra e durante ptlnieiro bataÍhão da J<'orça 

A ÔASÁ ONDE ;rutm É MAIS BAttÁ'i'O! ~-.- ·.-.:: .. .:.• -. - . . - . . .. 

e1nts. 12$000 

BrinqU-ed_os 
.. Ôf$ft~ª":~~~i#J~?:;~{-':(!, 

6$000 

lfobê fala: :man'íãe 19$500 

Mobilinhas para 
bonecas desde 11$500 · 

_Boneca falà. mamãe 1Ó$00Ó 

U. dns Palmeiras, 88 a 94 
Tel. 5·4070 

.&(/ 
CASA hJNDAD• tM 102 

R, 24 d, M.010, ao o 90-Coiso Poatol, 202& 
SÃO PAU~O 

f!l'<ltllM 

o d-ia coucecleu várias aucliên- Piiblica. 
üias. Das i3 ás 18 ho.i-as concédeu Para que cheguem ao conherl,. 
OUTUBRO imdí,êndâs públicas na Cúrià mento dos fieis a concessão feiOO: 

Metropoiitana. Pcl8i Sta, Sé, de gr,iças e fa.vore~ 
DIA 11 - Sábado · espj.rit'!,ia,isporoé~ã.oda comemo,., 

O Exniô. Sr. Aréébis1,o cori- DIÁ 24 ~ Sêxtà-fbira ~ação dos fiéis defuntos; s. Excm.. 
cédeu vái'iàs alidiê!Ícias em ÀS 8 hora:s Sua Excia. cele- Revma. o Sr. Arcebiso Metroo.-

Pâlácio. .. broU: .a Santa l\iissa na cripta litano manda farer público qire 
DÍA 12 _ Domingo ela Catedral llOl' alma cio dr. se j)Odem lucrar as indulgêncirui 

Aurélio CarlÓs de Toledó Bra- "t<>ti~s g~ties", unicamente em 
Durante tQd-0 o diU O Sr. Ar- ga . réceiiténieni:.e . fâlecid.o e bell&fício. __ oo.s almas do Purga~ 

. ~ebispo atendeú,.a várias pes-1 qu~.foi· Meil&_ii~---4ª ço:ifs.tí}lçã!-t, .Pó,tW,. _y_u,it.an.çi_o q~lqqer, ._ igr.,,,;a, 
~~:a:a,;:cel).i,:;P&iãélõ.,\r·_ , · arf''ií~it-.:<clttéêl'tá:I. !itirif:fffe ô ~ii/f'püÍin.i:!âi ,~~~inemí.it . s'é~: .· 
DIA 13' - Segú'n.dâ-féirà día _Sua Excia. concedeu viii·íás púbfica., onde se celebre o Santo 

Sua Éxcia. presidni a reu- ã:üàiências · e às .. 16 li oras eni. Sàct.ifí_cio cm Missa ($. Off. 26 
nião mensal elo Revriio. Clero bãtcoü pará S'orocaba onde fÔi de Junho de 1-914 e 14 de De. 
Secular e Regular 11a cária l\Ie- p'~esiélil· ao co'núesso Eücar!s- ZCfi\btd de 1916). 
froptilítana, concedeu iÚtdiên- t!cç Diocesano; te1Ído sido re- Para se lucarem . todas essas 
cià'.s públicas até às 18 horas e cêbi<lo festivamente naquela flidylgêlfoias, requerem-se ir& 
às 21 horas, pelo Cru_ze"ir-0 do Diocese e pl'es!dido à noite, a condições: confissão, Comunhão e 
Sul, embài-cou para o Rio de Se~são Soleiie 11a Praça Frei visitas. A confissão pode ser 
Jaüelro. Bái-aúna. feita nos oito dias infodiatàmen-

Dos dias 14 a Úi Sua Excià. DIA 25 - Sábado te anterióres ào dia favorecido 
1>él'núi.neceu na Capitaí da Rh'. Durante O dia Sua Excia. re. pelas indulgências, · bu nos oito 
püblicá. cebeu a visita das autoridades diâs imediatamente wguintes. 
OIÂ. Ú - Sextã-féÍrà e assistiu a vários número~ <lo Não carece de coÍlfissão espc-

Dul·arJte o d1'a o s· i· •• A1·ce·b·· 1·s- ·a· 1 , S • eia! /dado que se encontre cm " - programa, pres1_ Ili( o a essao 
po atendeu a iúiinerosas au- Solene da noite. eSta.do ele graça) quem costumo 

,.. 1· · diênciàs em pg lácio. cdnféssa-r-se ao mçúos cm quinze 
. .,. DIA 26 - Domingo dias ou receber diariamente a 11EVOLUCÁO CONTINUA ., 

/ 

O Padre Luciano Roure desci·evc-nos uni 
monumenf.o existente rio cemi-tério elé Pére 
Lachaise. Nà parte a1ta da vasta necrópole, 
chama â a.tenção uma espécie de dob:rien 
sobr~ainct~ dentre os outros túmulos. Três 
gi,a'ltile~ pedt'â~ ~]ii:ltentam um bloco de gra
mf#..,.~ Q_ .~i se _ergue· um busto de 
~.~ ,pâl't~ i.lrtlerior da mesa ele 110-
ékà · é&i;ês dizomií : 
i~, mon2r; l"Onasr;er ainda, 
1Í ~;, sen'r!ll'e, · 

~ 6 à Íéi";. 
. Yrm_ ~- os des110;jos de Kardec. l!Jstá 
t,~ :.,.c~.ati-va, ese1~ta pelos discí
~ _,~ ~ôr, é uma das interpreta
~-:<Rt fór.nrula ambígua da profissão lon
~~ ~ia a.alma imórtal, em e·volução 
~- Dé fãfo, este "oontinúá" iiiêrica
~ mn "'Pl'O'Çtil~_ l'.le!ll -~~rmino, -OU sil:~pl:es
~ente' admitia. um aperfei:toamenio l)i'DgJ.?e
d(ndo até alcangar O seu termo ... A_ foi que 
b'Urllaram sôbre os ossos do .Mestre não 
~ ditvidaê: "tir,ogrédir sempre", sem 
·~canso, sem possível vonto de chega-da 
~ mar-cJ;ia das ~.olug.õ.ss. O (It\te nos pare
e~'ia a6SOmll1'.-0S.O ent1~tan:to (senão . c.onhe· 
~ a, têettie:â de hàr:m'ónia ~tl'ó do 
é$pirit.i6-mo.~.J.,. é 11ne_ o próprio Kar.~ec . de· 
t$ldta o póhto dê viêtâ opóstõ. Pois êortI 
ête,tto. O ®<Í .os ~rito:, lhe ooéhichal'am 
üii q1:1e ex::1s~ uni à&tádo ciefinfüvo, um.à 
~écm diEl -~ ~ "~ SÚ Se goza., .. ~ 
~128 ~.,.progressos. Os espíritos 
qae já não ti~m màis necessiclade . de 
~o, tetiam aí entrada fr-d.Ilca, pas
sá.udo õ,O l!eJ}ôUSO e à felicidade súpreffla, 
~ Dão se l)l'ElOC1.t.par eom novas modalida
~ de ínca-~õés, o autor do Llii'ro dos 
~ ~xpiica..nos aind-a que o n_úmero 
#s _ vezes ~ (l1lB a alma se reincarna õ 
qtnis! mfintto; Di!is cll.-egàrà, o mO!ii-en.fo em 

tj_ue J)ássará a ser. '' depois de sua última 
inçarnação, um espírito bcmave1it~raeio ·•. 
Vejàiú -OS meus leitores: uní:i SÓ palavra 
dâ fármuia enúnciri.cta: nu:rn cong,i·esso in• 
térnacional: '"contim1a", com a interpreta
\.~º de Kardec nas suàs obras e con1 o 
oposto desta exegese gravada em peàrit 
sôbrc os seus restos m:oi:tais .. 

Quanto à paTa'.yrn "evoiuçãà". laii<;àda 
!li:;sim sem elueiâ:áçãb algtitna é bem mais 
equivoca ainda só nãiO se 1fov~túio enténctér 
no sentido traiisformista dás evoluções fi
lo{//enéticas... É uma evolução ontogêniéa, 
in-clividual, p0rqu'in.to são, os inesmos espí
ritos que Se , V-ão trànsf-Ormàncld e Í'Balizan
do-se em estádios Drogressivos. Será 1i11üi 
evolução continua, llllIB OU liO!itro Séütido 
de q.ue falamos. 

Será tamb~m, pa:rece:nos, _como parece 
ao douto Padre Fernando Pàlmés, q\ie este 
aperf.eiçoamento não se liniita àpenàs ii ' 
ordem moral, relativ·a à bondade e à vir
fud-e, mas séria oiítr-óssim um passo àvitlitc, 
na ru:dem física é 1>'sicolõgica. O que é fora 
ele d.úv-ida contud-0 é qtté, quer se entenda 
de um modo, cia:er dóúÚ6, a evolução con, 
Un.ua se contra;põé, ná haáuon1a <los pa
rMoxos, ao ~ostulàdo da imortalidade da 
a:}lli.a, .sôbre. qu-<'l jâ fixámos considerações 
anteriores. 1ll ,tetémos ássfm que· dentro de 
um só e mesnw artigo da pi·ofissão espiri
ta, lutam doís. p0s-túláõos iricompossíveis. E 
ainda bem. fÍor.qu~ ciu-anta decepção esta
ria. negrejandó o nosso foterior quando ve
~mos' que esté fnndo pessoalf"nos
s'o», cujo recesso ningneiiÍ pénetra éra de 
fato um '' eu'.' jã. usado, eriveíhécid~. tortu
ra-d-0 po,r onfras e:üif.êndas sécrclas e sus
peitai;, quem . sabe dcsgr-.t{:âdâs, séi lá ~(· 
infames até. Por isso é coni:;oladora à mú
ca do p.ai><!,diixo e do ab:mrdo nas teori;,m
!;OOS espi:rJtâs,., 

f D IÂ 18 - · SábadÔ Hoje, o Exmo. Sr. A.rcebispo I Santa Comunhão, posto a omitá 
Ém Palácio, durante o dia deverá pontificar solenemente um ou outro dia, (Can. 931). -

inteiro, o. Sr. Arcebispo conce- a Sântà Missa em ação de gra- Â. comunhão deve ser feita no 
deu inúmeras àucliências. ças pe1o feliz -evento elo Con- dia. designado para a inclulgên-
DIA 19 _ Domingo gres~o Eucarístico Diocesano. eia. ou na véspera, ou ainda no 
· Às 8 horàs da nüíii:1iã, sua 1n:esiclindo ~ ta~c1e à procissão [ ~oi'l'_er c1a oitava. cm qualquer 
Excia. celebroú a. ;\1issá fésti- trnmfal e a noite a rClJ)1·esen- 1 1greJa .ou capela.. As visitas. tan
và da Ligá do Í'i·oféssorado Ct- tatão <lo "Sacrum )Iysterium". tas quant(ls se quizer. far-se-ií.o 
tf>Iico, faiándo às pí·ofe~s(iii.s e VIAGEM D'o ~X.MO. SR·. desde as 12 horas elo dia 1.

0 de 
inaligurando a exposição de ARCl:BISPO AO éfiiLE novembro até as 24 horas elo rlia 
sau(a, Teréia. Z. (Cari. 923). Em cada uma elas 

'rendo o Governo rlo "h1'lc ,,isitas (qt•e ~e c ' 1 , lí.s 10,30 horas pregbu parà "' . ' ., oncam pc,o nu-
. deseJ'àdo q11e Sua E1111'nê11c1·a, o mer·o de vc"e·s que se c11f·1·a -~ as diretorias das várias ·Pias -~ 0 

, w. . Sr, Cardeal D. _Sebàstião Leme. igreja as quais ser'io t , 
Uniões da Ar~úidiocese, reuni- visitasse o Chile por oca·s1·a-o t' < " an.~-S 
das no Co1égio da Assunçã,ó, sô- quan as vezes se queira lucrar 

cl_o S.° Congresso Euca1·1·st1·co a 1·nclul"'e·11c1·a) faz se · t bre o próxirno Congresso Éu· ca"- b • ' - · nus er re• . 
rístiéo Nácional. Nácioí1âl chiieno, e não 1lode1i. zar, segúndo ai Intenções elo 

do o nosso Cá.rcleal aceder· a Santo Padre se,· vezns o I' 1 ÀS 15 horas reCBb.eu O COIÜ- · ' S ' acre este gentil convite insistiram Nosso, a Ave Maria e o Gloriá 
promisso solene. iJ.e l80 novos as_ Autoriclacles <lo 'pa1·s a1111·g·o t 
mernbros da Jüve:iÚude Fenli- Pa ri. Aos que se encontrarem 
uinà dá_· AçÍio Catõlfoa. na Ca- 'que fosse um àrcébispo i·eÚi·e- ein: legítimo impedimento, poc!em 

sentando Sua Elnicià. e o eúis- os confessores coinutar em outn;_5 
tédral Pfov'isória, telléio in;égá- co' IJlido brasileiro. Pai·a e~.·ta b · · 
dó à mes'rita e em segtiÍclá COll- ,, as O l'aS pias rcquenclas \XJ.ra 

missão o Sr. Cardeal e o Sr. lucrar as 'indulgências (Can. 
<.iedi<lo várias audiências em Palácio. N(u~cio designara~1 o nosso ,\_r. 935) .... No. dia ela comcmorad\o 

01 
_ , ,, . ceb1spo. Sua Excia. que havia dos fieis defunto.~. poderão üidos 

A 20 - Segun,da-fe1ra decli11aclo tamliem desta hon- os sacerdotes celebrar três 11i:,-
Às S horas Sua Excia. cele-1 rosa escolha, visto lhe ,;er qua- sM, e será muito conveniente que 

brou a Missa na nová óása elas si impossi'Vel _ausentar-se ele o façam, conforme recomenda o 
Irmãi, ele ,Jesus Cricificado ê à nossa arquidiocese, acedeu de- 1 Soberano Pontífice. tcnclo cm 
lai·,cfo e,'{)ncod\"u aU:ciiencfas 11ú- pois ao· im;isteiite convite elo consiclel'àção que. nesse dia, to. 
blic_áf! na C)Ciriá Mé'tropplit.allà, dçiverno do Chile e as ponde- dos os altares são prcvilegiados. 
tendo vísitado tambérn .o lllxtnÓ. rações de Sua Eminência. As- Quem celebrar .duas Missas, só 
Sr. Iiltervéntor F'ederal. s·im o nost;o arcebispo, acom- ele uma poderá livremcnle dis-
n°IA 21 - Terça-feira · -1 pànhado ele seu seco.retúrfo, pár- pôr, ficando a outra reservada 
' Sua. Excia. esteve àusente d , tirá de avião pai-à o Chile no a todos os fiéis defuntos. Quem 
São Paulo. 

0
1 dia 3 d_e Setembr?, devendo re- celebrar três Missas. deverá apli· 

DIA ~ _ Quart ".f . . gressar logo apos o encerra- car a últirna. segundo as intenções 
. ª e,r_a mento do Congresso. Sua elo Sànto Padre: conforme a 

Às 8 horas Súa Excia. ceie- ,

1 

kxcia. estará de volta a sua Const. "Incrementtun" elo Papa 
lH'OÚ ã ,Saütâ :\li~s~ llà C:;,pela sede entre os dias 16 e 18 ele Benedito XV. Pede s. Exria. 
efa Liga das Scnµóras CatôH· I\'ovcmbro. 0 Revma. o Sr. Arcebispo Mctro-
ea~, tenrlo ::1i1 segúidà prei;idi- j : · i /, • , · · , . , . · .·. , . politano a todos os Rcvn1os. Vi~ 
dó i\, reuniflo 11icnsal desta as-

1 
REUNIÃO IJO EPISCOPADO gário11, Reitores de Igrejas e C2.~ 

sod.içâo •. - _ DA PROVINCIA pclães. queiram transmit'x em 
Dúrai1te ô dià Sua Éxcii. . Nos dias 25, 26 e 27 de no- tempo êste eclital aos fiél.s, e,,-

ê•:ifÍrecleu diúÚ<incfai; Gro P..i!â'.- v'émbro, sob · â u!'éi;idênci.i r!o u;n .. ".iCUit •.. A 7." ~~; 



A campanha contra o analf abetlsm., 
W,J ~ ~ o, meu 

ESTOMAGOI (Correio da Manhã 26-9-941) f ·":-. 'pe. Arlindo VIEIRA s. J. 1 toca as cord.as_ tão d_elicadas 
• 1 , 1 do nosso sent1mental!smo, o 

De quan?~- em _quand0 em-1 E o tapei~ da campina se de- os antigos: "Primum vivere que atrai os entusiasmos e ª 
.olga. ª op~mao publica_ ª lu- sen,ro!a como que a procurar deinde phHosophari", isto é:'. ad~i,ração da plebe. P?u_cos se 
ta contr~ esse ver~ade1ro fia- a fímbria do horizonte." primeiro viver, depois filosa-, resignam à dur~ condiçao dos 
gel? uact~na_l que. e O ~nalfa. O qµe diz o ilustre educa- far. Antes de alfabetizar, ali-\ ~ue lançam hoJe ª ~emente, 
betismo. ;,Imtos veem msso ª dor de uma grande zona de mentar· antes de ensinar a ler sem esperança de ver os fru
causa ?e. todos ~s n?ssos ma- São Paulo, pode-se aplicar a ensina: a comer e a viver. ' .

1 
tos de seu trabalho, mas tã_o 

les, '.1'. umca exphc~?ªº d? _que quase todo o pafs. Por aí se Desviar-se dêsse caminho in- somente alentados com ª vi
qualificam nosso - formidavel vê quão quiméricas são as .pre- dicado pelo mais eleme;tar são da messe lourejante que: 
atraso" ,.c~1;1 relaça~- ª 0,utros · tensões de certos espíritos bom senso, é esperdiçar ener- em futuro . rc?3-oto, 0nd:11ª:ª 
po,•os civilizados. Nao h~ n:-1 mal avisados que sonham com gias preciosas, sem nenhum n?s camp~s mfmdos_ da ~at:m. 
gar que essa campanha seJa [ a rápjda alfabetização do Bra- resultado prático Nosso maior çpróbno nao e o 

e Nõo sofra inutilmente, quando 6 tãQ ~ 
facll recuperar a saude com os Papeis 
Bankeh. Em poucos dias poderõ comer 
de tudo, sem receio. Experimente-os, 
serõo a sua salvaç6o 1 

AZIA. DISPEl'SIA. MÃ DIGESTÃO. MAU HALITO 
FLATULENCIA - LINGUA SABURROSA · DORES 
DE ESTOMAGO- ULCERAS DO ESTOMAGO 

· IUerecedor~. dos m~l~res ~pia~- 1 si!. Um dêles, que bate sem- São muitos os· homens sen- inócuo analfabetismo de 70% 
sos e, mai~ ~ue isso, da_ eh-! prc na mesma tecla re1usando satos que pensam assim. E <re brasHeiros, mas O danoso 
caz _ c~opei açao de todos ,os · os mesmos argumentos chegou até é para admirar que · haja semi-analfabetismo das novas 
brasilei:os_ que sonham com a idear' um !}!ano pe.r~ a com- quem ouse negar verdad-es tão gerações que amanhã. irão do
uma Patna g,raude e próspe. pleta conjuração do que ima- evidentes. Excelentemente, d-iz cidir dos destinos do país. 

1l~ BANKETS~. 
ra .. Será, entretanto, 0 analfa- gina se,r a c;usa de todos os o sr. João Pinheiro Filho: "0 
betismo nosso mal .por ext:e- nossos male curto la anaifabe.tismo era, como ainda lên ·a e na· . . b tá s, no pso 

ci O 1 is serw ~ s cu- de cinco anos! Se em São Pau- é, o índice menos · alarmante 
lo ª nosso progresso· lo, em região próxima da ca- de n08.'lo imenso atraso, pol'-

Ou ainda, é tal a impor-tân- pital, é essa a angustiosa si- que ~·ealmente as populações 
eia do problema que deva tuação, que dizer dos ínvios miseráveis que vegetam nos 
eclipsar todos os mais que, sertões de Minas, Baía e de- sertões do sul e nas caatingas 
no momento, nos preocupam? mais Estados? do norte não eram alfabeti
Não, - é o que responderemos O combate ao mal do anal- záveis. Como e para qüe fim 
sem a menor hesit~ção. Hã fabetisinp .só pod-erá 'iniciar-se ensinar a ·1e1· trapos humanos, 
outros pro?le-mas :11a1s urgen- de fato ::quando a marcha para minados pelas verminoses e p-e
tes, de cuJa soluçao depende,, 0 Oeste ··&meçar a rasgar es- lo impaludismo, sem .a menor 
en~ gran~e parte, o c.:i:mbate tradas por êsse interio.r afóra I possibilidade de se transfor
ef1caz a ~sse cancro social do e uma sólida base ecopômica. marem de um dia. para outro 
1malfabct1smo. O problema da facultar a nossos sertanejos em energias utilizá veis? É 
alimentação popular,. a tão de- uma vida mais humana. os preciso que haja uma baso 
cantada marcha para o Oeste professores · devem ser bem econômica. qualquer, 1,1m pa
que contrasta vivamente. com o formados e oom remunerados drão mínimo de civilização, 
êxodo sempre crescente das para se atreverem a enfren- pa.ra qu,e se façam sentir de 
populações rurais para os gran-. tar essa airdua ta.refa. modo evidente os benefícios 
des centros, o combate deci- Nâ.6 é preciso ir muito lon- da alfabetização e da instrução 
sivo e eficaz aos surtos epi- pdmária." · ge. Em Minas as vrofessoí·as 
dérmicos que váo · dizimando nos- rlll'ais gan:bam um Órdenado - E, pouco, aqiante, obs.erva 
sa população e deb:.ilitando inisório; qualquer operário com a mesma àcuidade: "Cui
cada vez mais a raça, um pa- medíocre está em melhores dar da instrução primári.a pura e 
drão de vida que. não seja in- condições. Não é muito melhor simples, em nosso meio, é pros
compativel <:om o desenvolvi- · - d seguir na clássica 1·nversa-0 de a s1tuaçao as professoras· u.r-
mento de energias latentes, banas. Até no próspero e rico métodos e sistemas que têm 
uma base econômica mais se- São Paulo, hoje, em razão do ,caracterizado a evolução bra
gura, condição imprescindive1 encarecimento da vida, um pro- s!leira, em todos os tempos. É 
para a difusão e eficiência do f-es-sor primário não se man- o mesmo que cuidar ele finan
ensino, são outros tantos pos- tém sem grandes sacritfcios. ças antes da . econôlllia; de 
tulados1 da conciência nacional Como podem êsses mestres construir capitais, cidades opu-
que merecem mu·to ma· 0 lentas e palácios para gover-. i 10r s · viver contentes em sua profis-
lici·tude qu~ o da 8 • 1 1 nos, antes de povoar o inte-" unp es a · são e encarar com ânimo o gra-
fabetização das massas. Já não ve problema do analfabetis- rior, es.timular as riquezàs 
falamos de uma apurada for- · adormecidas e dar existência mo? São verdadeiras heroínas · 
wação dos futur-0s dirigentes essas abnegadas educadoras. digna ao sertanejo; é o mes-
do país, o problema dos pro- mo que fazer a técnica do ab-

q;!,emas, na O h-ora atual;. Cum- A mortalldà.de infantil faz 'surdo antes as leis da econo-
imen.sos "'Stragos em,nossa-in- ··1 d. · · • i.· ·· · ··;,,· · · • .. r,re primeiramente · observar " tn a e à ·soeio ógia:, {"Probleo. 
fãncia; os que escapâm aos B asll ir " ,g,:e nossa condição, nêste par- · mas r e os , p. 83) Ne-
golpes da·_ morte impiedosa· nhum · esprltó sereno - e desa-

tic ula.r, não se pode comparar arrastam, com poucas exce- paixonado ousará éontestar a 
con 1 a de outros pequenos pai- • · · f · · çoes, um. orgamsmo eu erm1- justeza da tais obserYações. 
ses, como O Japão alfabetiza- ço, _mal ~~avado pela alimen-1 Mais premente qu·e o proble• 
do e a Itália em vias de de- taçao deficiente. Qne devasta- ma da alfabetizaç· ão é o da apu-
belar o mal. Eni nosso último. - • f d -çoes vao az-en o P_ or êsse Bra: rada formação dos futuros di; 
artigo lembramos· o que diz a. u fó t b 
êste re. speito um professor pau.' s a ra. a u erculose, a ma- rigentes 'do país. Com sobeja 

lária, a ancllostomose e outras razão escreveu Tristão de Ataí-lis ta nó, tocante ao sul de seu , t -molea ias nao ~enos terriveis! de; "A campanha contra o 
grande e próspero Estado. São Ora, o extermimo ou ao meµ:os analfabetismo é uma tolice 
suas text.,1ais_ palavras: _ "Fa- a sensível diminuição dêsses sentimental, enquanto não pos
z~ndas, propi:ieda1ies ~gncola~ flagelos co1;1stitue . um proble- suírmos um ensino secundário 
ha, com 6, 8 e 10 mil alque1- ma de mmto ma101· monta e decente e organizado." 
re.; que não ·comportam uma l incomparavelmente mais ur- Somos absoryidos pela imen
escola seqi.\er. Campos, caro- geiúe do que a alfabetização sidade · de nosso território. 0 
pos sem fim.. Aqui uma casi- de grande parte da nossa po- analfabetismo não será. extir
nha. Lá mui'lo llOnge, outra. pulaç?,o. Se-11sata:a1ente diziam 

pado tão cedo do Brasil, e nem 
por isso devemos julgar tudo 

R C A 
perdido, porquanto não é êsse 

VICTOR, ZENJ.T·H nosso maior mal. O que pode· 
Generai Electric, Philips nios · e devemos fazer é sanear, 

Melhores aparelhos. Menores déntro de. aÍguns lustres, não 
preços. Pr.estações suaves. só os grandes <:entros, mas 

.,'- CARLOS GR!Effl 
Desde 40$008 mensais ainda todo pov~ado capaz de 

congregar em mna escola al
gumaS' dezenas ele c.rian~.as. A 
ação forte e decisiva, perse
verante e eficaz só poderá par
tir do governo. Mas para isso 
é necessário que à testa da 
administração J)ública estejam 

R. B. ITAPE"J;1NI-NGA, 120 
1.6 anelar - satlas 108 a.)12 

TELEFONil;: 4-3912 
(e na Feira rtacional de 
· Indústrias-) 

:M-aiores descontos, pagamen
t-os à vjsta. O maior ··est-0que 
da cidade. Valorizamos trocas 
enm preços melhores. Rádio. 
:Vitrolas, l'ádio a :pilha e acumu-

lador. Sem intermediário. 

O Éc.o rep.e.te ••• 
'\ 

é o rem&lio i'ndicado como auxiliar no tratamento da 
Sífilis para manter o sangue livre das impurezas que 

aumentam a pressã<> arterial, dificultam a ch:culação 

do sangue, causam arteriosclerose, dôres de cabeça, dõ

res. nas juntas, palpita<;ões, vea1:igens, tonturas, dormen-

cias e varizcs. 

Grande ~arte ~a msse ·m~, oonfirnm a eftcãcia 

de seus efeitos. lre"1eis portanto usá-lo, com toda 

confiança. 
NY 48 JlJC 

homeÍlS cultos, esclarecidos, 
desint~'ressados. lmpassfveis 
ília.nte de dificul<lades <le todo 
o gênero, econômicas ou so
ciais, _mas implacáv-eis, coinba
tives; intransigentes ante o 
negro fantasma que só pode 
levar à ruina um povo: a igno
rância ana-lfabética ou, o que é 
pior ainda, a. . ignol'ância que 
não é ana.itabeta. 

Daí a necessidade de em]Jre
ender antes de tudo. a forína
ção de homens de tal jaez. 

A luta. contra o analfabetis
mo, assim sabiamente orienta-
da, não terá efeito imediato, 
mas pouco imi)orta. Espere
mos alguns anos mais e o re
sultado será compensador. 
· Mit.is valeria entre nós, atual
mente (se tal fosse possível), 
a perfeita o.rganização de um 
ginásio na verdadeira acepção 
da palavra, d-0 que a abertura 
de mil escolas, cuja ti' furtção 
fosse ensina.r a ler e a: ~e
ver a alguns milhares de crian
ças. Tomamos quase sempre o 
caminho oposto ao que deve
:rinmoo tomar. Sedu-nos nl/lis. 
que tudo o resultado imedial<l, 
~ qu~ taJ~ ao,1, senUdos., ~-'lue 

Aprov;Cen1ura An. • N.175 

Medicina exercida pelo Estado··:· 
O Revmo. Pe. V. Germain pu

blicou recentemente no jornal 
"Action CathoHque de Quebec, 
Canadá, uma síntese sobre a es
tilização da medicina, das quai.s 
extraímos alguns argumentos. 

A questão, tanto. no canada 
- segundo se depreende do arti
go do Rcvmo. Pe. Germain -
como aquí, já foi suscitada. -
Trata-se de transfol"mar a me
dicina. em função pública sob o 
direto cuidado do Estado, ficando 
tambem sob seu cuida.do• e inge
rência o prcparo·dos médicos, sua 
remuneração, os hospitais, o pes
soal · desses estabelecimentos. 

colha do Estado, sem grande pos
sibilidade de escolha e portanto 
sem garantia para sua conciên
cia e para sua pcrsona.lidade. 

Finalmente as organizações 
hospitalares sofreriam. Desa.pa
receriam as que brotam da cari
dade, substituidas por árida bu
rocracia. Dentro delas o senso 
de responsabilidade ficaria di:lui
do: campe.aria tambcm o favori
tismo nos cargos. 

'l'erminando . o autor cita a 
opinião concorde dos médicos de 
que "a melhor medicina é aque
la exercida entre um cliente e 

seu médico, e:,'bolhido livremott~. 
,te: ela é :individual, privada, con
fidencial, e de muita confiança.. 
regida enfim pelos princípios dE! 
alta moral espiritual." 

OUR·O 
PRATA E PLAT1NA 

de tôda espécfo, ao preço · · 
mais alto da praça, com
pra-se. Consultem noesos 
preços. Rua 1:- de Novem
bro, 193, 2.0 andar:, sala 

23, -- Sãó>'Pauto 

Inún1eros são OS pretextos para V j t Í m a $ d O , · E U g e n i .$ ffl 0 
is~o: a1ega11i-se a 1mportancia da AI e"m a n h a , 
medicina. para o bem comum. - l n a 
Por outro la.do as dificuldades , ac· ·una:. E 
financeiras dos médicos, sem ru; medidas eugenistas ja fi- hospitais que citamos · 
clientelas suficientes, principal- zeram 100.000 vitimas na A'leilya.- os parenfos recebiam avisos como 
mente por causa das organii1ações nha. Este número é o que parece este: ''Dado o cara.ter incuravel 
que se mantem da saude de seus mais próximo da realidade! - M doença, a morte deve ser con
associados, preparam a classe Wiliam Shiew, jornalista ameri- siderada como um alivio.,. 
médica para receber em agrado cano acha que este número repre- Muitos alemães pensam: que 
a reforma planejad.a. · Finaimen- senta. uma avaliação por alto e estes infe:lfaes tinham sido "usa
te o grande número de doentee superficialmente. dos como cobaias" pa;ra expe
ind!gentes tambem é alegado co- Antigamente os menos capazes riéncias da;, ação .de gazes asfi-

eram levados a hospitais especiais xian.tes · e radiações mortais de mo pretexto. 
sem desconhecer a existência sendo assim eliminados do con- um novo género-- Para estes cri-

desses problemas e sem diminuir vívio social. Entre esses hospi- ~es ~ratic~dos p!lo _governo o 
a, importâ.ncia ,da função médica tais temos os de Grafeneck, Linz hitler~ ~nv~ca . _razoes de ?r
para, 0 bem comum de um pais, sobre o Da.nubio, e Estabeleci- d~m eu_gen_1ca ·. Sao os hom1cí-
ni\,<> .~ é,iill~fr-f},;;~rei::e,rit __ actit.a.Lti-. m~n,s Médico~ e. Clí_n~co :Público: d~os _mlSel'lCOrdlosos. ' ' 
sõfüçãõl"'P~W-i:;. ::ct1 . ., t·., :''"b' :'4~, .• s1>~eus~_m:) ' .. e 9_·.· EstallfJ!!çi,:,:, v~,E._ ,agor~,'"~,-:,;i:n~~.!lB•'.,.s9<l!Ql<?~~~ •. /;;,,. -~- ., 

R 1m t . -~ ; f" lid.ad do mento de Pvma. · - · · radicais :que. preconizayam, a es-· · · 

Es
."eda teen_ e, na~ e . ma e , Os jornais anunciaram de tem-, ~rilização estão pedindo· ao go-"" o r ingerencia no exerci- . , . . . _ -

cio da medicina CQIDO não O é pos em tempos nécr?logios bizar- verno a e~mnnaçao dos retarda-

t - ' é r· . te ros de pessoas falecidas naqueles dos mentais. em ques oes em que su icien · a iniciativa privada. A êle com- ____________ _.. _______________ _ 

pete agir exclusivamente naque
les serviços em que não é possí
vel ação particular. 

Desde que possa a iniciativa 
particular realizar uma função 
só lhe é facultado, no máximo, 
cooperar em essa iniciativa em 
carater supletivo, complementar 
e condicional. · Um bom governo 
deve reduzir ao mínimo a inge
rênci.a. do Estado naquilo que não 
é sua função específica. 

Circunstâ.ncias especialíssimas 
e transitórias podem permitir que 
o Estade realize por si mesmo 
aquilo que ·compete ao particular: 
mas .sempre o faz mal porque de 
acôrdo com sua própria estrutu
ra, e portanto, insanavelmente, o , 
Estado é mau administi;a.dor. 1 

No campo da medicina a ação 
direta do Estado teria êsse mes
mo vício de origem: competir-, 
lhe-á no máximo, estabelecer nor
mas de segurança para o exer
cício da prof!.ssão (prova de ea
pacidade) e a repressão à fal.sa 
medicina .. 

Além disso a. ma..ttutenção de 
U!UJl, gpa.relha,gem. burocrática é 
complexa causa.ria um tal deficit 
nas ftnaw;as i,tíblicas · que 9S im
postos nece115ários pata cobri-lo 
seriam superiores ao que os par
ticu:lares dispensariam utilizando
se diretamente .do méd4co priva
do. 

Outros defeitos tambem pode
riam ser apontados. A medicina 
seria a prin1eira a sofrer: como 
ciência exige uma liberdáde de 
trabalho, de pesquiza, que o Es- · 
tado não sabe dar. Os médioos 
tambem seriam prejudicados: a 
burocracia prejudica.tia sua fun-
9ãp; o fa,\tOritlsmo nas promo.ções 
anulariam seus esfor§OS para me
recê-las por mérito; o estímulo 
de uma client.ela numerosa desa
pareceria '0 os salárws qUe não 
poderiam ser muito elevados, fa
riam com qt1.e muitos acreseen
tassem funções ma.is rem~
doras à medicina. oom evidente 
pr.ejuiro para. esta. 

Os doentes semm prefodica
dos: quer pol!'que não receberiam 
d<>s médicos .q inter:ê,,;i;e MC(IB.~ 

rio, quer porque ser'.!am torçaclos 
lj, ~ ~,D!~'.~.lP:~·®.-f!&~ 

Receptor perfeito; apresen= 
ta, em ondas' curtas,' a mais 
alta performance de nitidez 
e volume, em virtude de :.Sua 
"faixa ampliada''. 
Ouça, diretamente e ·em pri

meira mão, as trasmissões ae 
todos os países do glo~ como . 
se f ôssem irradiações locais; 
Móveis de elegância sóbria 
e distinta; 

DI s ·r1tnn.nn-01tE s 

'2~nard.rce '~·"'--·-RUA.~- .DE(MÂJ:~~,S;!,,ff p AH.LO 



., 
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Sifo Pnulo, 2@ ~ Otthtb:ro . d~ 1141' 

Critica Cinematografica d·a A. J. e .. 
Orientação Moral dos Espdaculos, 

sinuar a possibilidade de co- 1-~ 
municação com os martos, por l fi" 
motodos "científicos". Cenas ! · 
o;curas, 'tempestuosas e tétri· [ 
cas - q11andô não ridículas. 

Cotação: - Restrito; 

CAVALO RKLAi\1PAGO 
Ac.eitavel, pela '' LGgião da De
cência~'. 

, • nu i ll!ffi I\IU,( I\JIJj ""'' 

Não é só a-rtigos ,para Pl".CSiilntes ! 

.A Casa dos 

Presentes Ltda. 
· SO:\fOS TODOS IRMÃOS -i trabalho de seus memb.ros. lo bom' exemplo, cte ~eus com
Da Metro, com Spencer Tracy Uma cena amorosa ·que se de-\ pa1:heiros e daqu?le qU,e o pro
e :\iickey Rooney. - Filme a senvolve entre dois cunhados é tegia, Pode ser VISto por todos 
respeito da conheeida obra so- ! defeito apontavel neste filme. . Cotação: - Aceitavel. 

AS CINCO PL\IENTll\'HAS 
:VIAISIE NA ALTA RODA - DO OEST'E - Aceitavel, pela 

ci;.il · do Padre Planagan nos Apesar do arrependimento dos ! 
Estados Unidos 11ara educação personagens é de se criticar o 
dos meninos pob.nes, abandona- fato de ser sua atitude justifi-; Da Metro, com Ann Sothern e 
dos. Mostra o verdadeiro crité- cada futilmente. De outro lado, ! Lew Ayres. - É uma comédia'. 
rio a adotar na formação e re- o filme nos mostra a união dos 1 ·de crítica às frivolidades da 
gcúeração· do carater, isto é, membros de uma familia bem: alta roda. Uma tent.:ttiva de 
a bondade, em lugar da vio- como apresenta. edifi~antes i suicidio e a malícia de certas 
lôncia, brutal, e.orno geralmente Rcntimcntos familiares·. Entre- 1 · passagens -sfw defeitos, ate
se vê nos reformatórios. O t.nnt.o, deve este filme ser re- l nuados pela se.riedade do én

filme é recomBndavel a !odor;, 1 servado às pessoas adultas. redo, · não convindo entretanto 
Cotação: -- Bom. ! Cotação: - Aceitavel pa. o filme aos jovens e !ldoles. 

1 ra adultos. contes. 
l\IAJOR HARBAltA -- na i Cotaçã-0: - Aceitavel pa. 

1Jnited Artists, com Wendy--j UMA NOIT.l<J Ei\I LlSBOA -- ra z.dultos. 
Jliller. - A obra de Bernard I Da PaJ-amouut, com Madeleine, 
Shaw é uma. sátira contra o! Carrol e Fred Mac Murra~. -1 OS 1'10RTOS 1<1 ALAiVl -- Da 
Exérdto da Salvaçáo: Entre- j f;_ um romance _entre um ame-; Columlrla, _com· Boris Karloff. 

· tanto, o ponto q11r mais ataca., ncano e uma mglcsa, sob os i - Filme de gênero impressio• 
sem razão, é aceitar ele di- ! bombardeios de Londres e em i nante, em que se pretende in
nheiro mal ganho para obras' Lisboa. Apresenta o divórcio: 
<le caridade. Atitudes cínicas corno aceitavel 1i passagcus · 
ric vários personagons. As cri- maliciosas. Julgamos pot"tanto ' 
ticas destrutivas atingem a re- o filme restrito às pessoas de. 
ligião, a vida de família, o ca- 1 critério formado. 
sarnento, pelo que só não lJl'C· Cotação: - Re:.trifo. 
judicariam pessoas de sólida 
!onuação religiosa. 

Cotaçfw: --- Restrito. 
MOCIDADE DJ<j BRIO -· Da 

Columb.ia com Herbert i'darshall 
e Vi,rgiuia~ Bruce - 1~ uma his

AS QUATRO :\L\ES - Da tória baseada no· trabalho dos 
rapazes que serl'em co1No pa
gcns no Congresso dos l<Jsta
dos Unidos. O filme mostra-no!; 

CRUZEIRO 
BRASIL 

DO 

Tosses, bronquite, asma e 
moléstias das vias respira-· 
t6rias, os Sr... Médioos re
ceitam o Xarope CRUZEI
RO DO BRASIL; não pro
teh a doença, combate o 
mal. Em todas as farmácias 
e ctrogaI·-ias. - Lat, "VU'G", 
c-aixa po~tal: 2175. 

uu1 rapaz, vitima de sua má 

·,varu.-er, com Pi-iHcilla Lane. 
Gal!') .Pag$. -- f.; a história de 
u.ma {aniília que sofre um in
stlcesso. financeiro e con8egue 
rehabilitar-se com o esforço e educação, que é regenerado pe- ,"~::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::.::+::+::+::+::+::+:~ 

i VignoH i festa ~e To~os os Santos ~~ NOVA óTICA _ ~ 
1 DE,NOVEMBRO l~Oculos~i 

'.: '+' A festa de todos os Santos é não se acabassem, o que tudo is- '+." ',' 

~:~::~.:~:;;..; ,: : A:;;r:~:,E~s:,:.~:: f §;' ,;\G\?,~ 
isso, reza_se no Introito da mis- mm na prática das virtudes, mas ·• / · · ·· · -- · • ·+· 

.. Legião da Decência". Possue tudo quanto neeessita a casa de V. S. 
PRóXIMAS EXIBIÇÕES 

CORAÇõI<JS RU:\fANOS 
(Relações ilícitas de iiersona
gens centrais) - Restrito, pe
la "Legião da Dccén eia.,, 

AO SUL DE SUEZ. - (nol!-
bmi,. assm;sinatos. chantagcs, 
etc.) --- Aceitavel parn adtil
tos, pela •· A Uniã.o·•, do Rio 
de .Janeir9. 

j 

em: LOUÇAS - PORCELANAS - CRlS

TAIS - METAIS - LUSTRES ~ BIJOU

TERIAS .J!.: FA,N'l'ASIAS. 

• ~ . ·. 
SORTE DE CABO m.:: ES

QUADRA -:-- Aceitavel para 
adultos, pela •·Legião da De- ~l : ' 1 Largo .. São Francisco, 66 •.relefone 2-14'01 
cência", 

~ --- . 
§l:11\( ;fl.1\.(/JDI f "Xiio vá ao ciucnrn ou ao 

tc.atro s.em antes saber de que 
rnúureza é o fÚme ou a peça 
que está no car.taz. A Associa
ção dos Jornalistas Católicos, Ouro 

CA UTELAf, DO MONTE DE SOCORRQ 
- JOIAS USADAS E BRILHANTES -

Compro pagando melhores . pelo telefone 3-7760, no dia se
guinte às estréias, dará qual
qncr informação nesse senti
do". 

Rua Ãlvarcs :,P~nt1;1a,. . 

do, 203 • 3. 0 • andàr .. • Dei Mon,-aco 

Pax Christi ln, Reuno Cbfisti 
",\leu Itoino não ó 

·de:,,te mundo". St· 
esta palavra do. SaJ. 
vador é suficiente 
para moitrar co1.uo 

,andam erra d os 
aqueles que procu
ram, para a festa de 
Cristo ·Rel, insti
tuída p e l a Igreja, 
uma justificativa na. 
persuação de que os 

FESTA DE JESUS CRISTO REI 

São João, XVIII, 33-37 

Naquele tempo., disse Pilatos. a Jesus: , u és 
Rei dos Judeus? Respondeu Jesus: Oizes isto de 

· ti mesmo, ou outros to disseram de mim? Disse· 
lhe ·Pilatos: Acaso sou eu Judeu? Tua nação e 
os p·ontifices entregaram em minhas mãos; que 

· mal fizeste? Responcley-lhe Jesus: Meu reino . 
não é deste mundo; si meu reino fosse deste mun
do meus m·inkitros certamente lutariam para que. 
eu não fosse entregue aos ·Judeus; eu, .porém, 
afirmo que meu reinq _não :é deste mundo.· 

almas (pois que os 
negócios ter r eAM 

deixou às disputa. 
dos homens), J'8SU3 
não exm·ce, sua rea
leza apenas sobre 

. os indivíduos. 'l'am· · 
bem a Socieâade e ' 
o Estado hão de. z-e,. 

conhecê-]~; pois, to
'das as · ações hU.• 

sa. desse dia: "Regozijemo-nos se imortalizaram não no senti- '~ ·., · .... ,./ '~1-·.. '•' 
.no Senhor, por causa da Festa do metaforlco, '· mas do modo . . l,' _\ .. · . .- ·,.· .. ', ,_ ~ 

·: ,,·'""' ,, , .tl~ 'l;',o~s :OS ,;Santos.!'. ,Adoremos .. J:.l1Q.il! r~a.J PQl!liiV.e:l,;410ls .s,fi.(), eles ·+ . 'li,._ .,_ 
ao Rei., ao ·Senhor dos Senhores, os. unicos que vivem realmente; l,+( . . li 

f'(eb~e~~ .. ~~ntin~àm 1~, )-11!,1, t~:~~~~a~,}l~h-,-:---, . 
Pó'is, os ·Judeus esp.era:vam um rei_ terreno, 

manas são morais,. 
,e-t~ _p,o.i: :Jss<>,. :.memo ná$,, atividades . sociais~ 
estão' o; holifen's sujeitos ábs preceitos im~ 
postos pelo Divino Mestre para encaminhá.
los ao seu último fim, .na posse de Deas. 

'i '•' que é a coroa de todos os San- não havendo na vida deles o '•' '•' 
tos'\ são as palavras festivas que germen da morte. '•' '•' 
iniciam o oficio desse dia. E eles estão assim alto, não ;! ;:; 

. , Um dia no tabernaculo do Se- !!)ara nos desanimar, mas p,ara' :+ :+;, 
nhor, vale mais que mil dias nas 
tendas dos pecadores. Ma.gnifL 
cas são as mansões celes~s, e o 
normal de todas ellas é o subli
me. Santo Ignacio dizia: Tedio 
tenho da. terra, quando olho pa
ra o céu. E razões tinha eie de 
sobra, pois se o Bem e o Belo 
nos caus~m tanto pra,rer, ape
sar de limitados aqui na terra, o 

que não sejam mesquinhos os ;! \,' ?; 
nossos exemplos. Por mais va1ia_ '. ~ O 'i 
dos que rejam os nossos tempe- '• ,-J .;o "-~\:), '•' 

'• o ,<'-a:\."v, '•' l'amentos, por mais rebelde que 'i \ <>':,:>· '•' 
'+· ~ ~~ '•' seja a nossa indole, algum santo '•' \ 

0
~o ,A '•' 

já a teve antes de nós, e santi- '•: 'i 
ficou-se: será para mim impos_ 'i 1.,·'-:,.;,t?:f-X '•' 
sível o que outros conseguiram? ei if~;,1-t! ~: 
- 'dizia sa.nt-0 Agostinho, e nós ,., $f ~ 'i 
sabemos que não foi. '•' 'i 

-OS nossos meios de santifica- ;:; ~; 
Bem e o Belo infinito, contem_ .~0 são os ,.1esmos por eles usa- ;+; ;+; 
:piado em todo o seu esplendor, dos com "Llhlà eficacia, e é por :~ CONCERTOS '= 
certamente nos proporcionará to- :isso tambem que: essa festa é para ~ <+: 
eia a felicidade de que somos ca- nós motivo de tanta alegria, e ~R. Antônio de Godoi 9i;•; 
pazes · - o s t f '.+' ' t, - · am.maçao. s an os oram O que :i Entre os Largos Santa ,•, 

A patria naturalmente se or- nós soinos, e hoje são os Bendi- i ,~. 
gulha com a eminencia de seus tos do Pai. "Guardemos a espe- -~ Ifigênia e Paisandú ~· 
filhos, e a esses filhos eminen.. rança no céu", e "quem tem esta '.+' ,+, 
tes ela itributa as glorias que esperança. santif~a-se". ~ Onibus Circular ;! '.+' ., 
dela dependem. Mas como tudo Façamos l!)0is ao contrario dos >;T 1 4 c336 S p l :+: 
é . t· ·to . te ,; e. -u - - . • au 0;4-l 

1111 aqui na. n"a, elas em mundanos, e não olhemos com 1+' , ,•, 
{)Ouco se acabam, e mesmo que saudades os dias. que passaram. ~:t:<+::t::t::t::.::t::+::.;:+::.:;t;:.;:.;:.;;t;,+;:+;:.;:i~ 

preocupado com o dominio e- a felicidade 
deste mundo; e a Igreja 'salienta precisamen
te o cara.ter espiritual do Reinado de Jesus 
Cristo. A realeza de Jesus Cristo é sobre 
as almas. E só se consuma no Paraiso quan
do se consumar a santidade, na visão beati
fica. Por isso, o Reinado de Jesus Cristo 
não é deste mundo. 

Não obstante, a realeza de Cristo tambem 
há de verificar-se neste mundo:• pois, é neste 
mundo que os homens devem preparar-se pa
ra a -vida ete111a, para o Reino dos Céus. -
Foi este justamente o pDOgrama que o San
to Padre, de saudosa memorfa, Pio XI, to
mou para seu pÓlltific~do, - realiz.ir a paz 
.de Cristo no Reino de C1;isto. .......:. A paz de' 
Cristo, a paz da conciência · ·pela posse da 
verdadeira Fé, e a prática dos seus preceitos. 
No Reino de Cristo, na Sociêdade· orgàni: 
zada segundo os preceitos da Justiça. e Ca
ridade Católicas. 

E, realmente, embora seja um Senhor das 

A realeza ele Cristo na Sociedade e no 
Estado se obterá quando aquela e este, ainda 
cuidando dos interesses temporais, procura,. 
rem se orientar pela Lei Evangélica, e assim 
facilitar aos seus membros a consecução do 
seu destino eterno. 

Aos católicos compete esforçar-se para 
que se inspirem todas as instituições sociais 
na doutrina católica, e se constituam os Es-· 
tados segm;tdo os princípios do Divino Mes-, 
tre, autenticamente propostos pela sua: 
Igreja. 

Para tanto convem mantenham todas as, 
reservas -com relação aos movimentos sociais, 
cristãos que tomem -como principio funda-. 
mental de sua organização o- principio da }i •. 

herdade de riulto~, o Liberttlismo religioso;, 
pois tal princípio foi condenado por S. s. 
Pio IX, .e constitue um sério impecilho à 
ação evangelizadora da Igreja. 

ADVOGADOS 

Dr.· Vi...oonte Mefillo 
~a da Sé, 23 - ~-º andàl" 

Sa,la 21& 

1 n d i CB d O r p r O f i SS i O-n.al .1 x~ar~::::~:. 
Dr. Plinio Coma de 

Oliveira 
ttU& Quintino BocaJUft,, l 7.6 • 3.0 

Sala, 323 - Tel. 2-79'6 

Joviano Telles 
-e-

'J. N. Cesar Lessa 
Advogados 

' Largo da l\Xisericórdia, n.0 23 
Sala 904 

Luiz Gonzaga ParahyJ>a. 
Campfü. 
Advogado 

Dr. Carlos Moraeg de 
Andra,ta 

Rua :3enjamin Co11B&ant, 23 -
4.0 a.ndar - Sala 38 - Te!. 2~1986 

MÉDICOS 
Dr. Vicente de Paulo 

MeliHo 
Prof. de Higiene diJ Colégio 

Universitárfo 
Diretor do Sanatóriv "Vila 

Mascote'' 
cons.: R. Marconi, 34 - 6.0 r,:r.d. 
Apart.0 63 - Tel. 4-8501. -
Res.: Av. Agua Branca, 95 -

Tel. 5-5829 

'(Palacete santa Helena) - Pr.aça. Dr. Camargo Andrade 
da Sé, 247 - 1 .º anC:ar - Sala 103' ·Th>ent;as de Senhoras - Partos 

Tel. 2-4~ Operações 

Dr. Francisco P. Reimão 
HcllmPister 

lluU, 8ão Beul.o, 221 - .. 1.º "1Hlul' 

Sal~.3. ,.. ~el, :a,.J.ó,i3 - s. r,J\PLQ. 

Da Beneficência Portuguesa e da 
Maternidade de São Paulo -
Con~.: R Sel'l.ador Feijó, 205 
•rei. 2-27,1.!. --l-Daii l1 :'ts 18 hs. 
r-tes..: R. Rafael clP. Ban·ofil, 46'l 

'.l'e1 H~Ei.-1 .... 

----Dr. Hugo Dias de 
' 

Andradl 
Clinica geral e molêsUas de 

senhor.tS 
Cons.: R. Libero Badaró, 137 -
4.º andar - Telefone, 2-2270. 
Res.: Rua Tomé de Souza, 55 

Tel. 5-0565 

Dr. Gil Celidônio 
Partos - Mol1ÍStias de Senhoras 

Operações 
Residência: - R. Albuquerque 
Lins, 902 - Tel. 5-4156 - Con-
sultório: - Rua. MaFconi, 34 -

6.0 andar - Te!. 4-11501. 

Dr. Barbosa de Barro~ 
Cinttgia - Moléstias de senhoras 
Cons.: Rua Senador Feijó, 205 
2.0 andar - Prédio Itaquerê -
Tel. 2-2741. - Res.: Tel. 7•1268. 
Consultas: das 10 às 11 e das. 
14 à:;- 17 horas. - Sábados, das 

10 às 11 horas. 

D.t. Celestino Bourroul 
HPll,: .l.,rtl'(;O 8ão P:rnlo, ll ·-
Tel. 2-26'22 - .cons.: Rua '( de 
Abril, 23& - pai;_a ~ P. ll.01·M, 

- . -
RA.IOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
Mll:DICO RADIOLOGISTA 

Rãdio - Dia.gnóstico - Exames 
'iadlológioos a domicílio 

Cons.: Rua Marconi, 94 (Edíffeio 
Pasteur) • 2.0 and. - Tel. 4-0655. 
Res.: R. Tupi, 593 Tel. 6-4941 

S. PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. José E. de Paula Assis 
Adjuntc da Santa Casa - Ope-
m!,ões e tratamento das molés-
tias de · ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: :tu, 7 de Abril, 325 -
1.0 andar - Apto. 1:,» (das 14 
rui 17 horas) - Tel, -4-7551 -

Res.: Te!. 8~2432. 
, . 
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; 

.. LEGIONARIO H 

j; DEVf:lt DE To:c;,os 

QS P~J.'..9~J..q_ps 

..•... , 

HOMEOPATIA -· .. ~- ... 

Dr. Hezende Filho 
Cons.: Rua. Senador Feijó, 205, 
7.0 anda'<' - Te!. 2-0839. - Das 
15 às 18. horas. --' Res.: Avenida 
Dr. Arna[d_, 2.117 - Tel. 5-2925 

ENGENHEIROS 

Amador Cintra do Prado, 
Engenheirt Arquitéto 

Arquitetura religiosa, colégios, 
residê.ncia.s coletivas - R. Lib.ero 

Badaró, 461 - S. Paulo 

CONSTRUTORES 

: : • • ,. l ·~. . . •·. -- . ~ ~ 

A(fonso Bµt,ti 
Perito Comstrut.or 

R~tuclos -- Projétos Orc,:;wncnt:os 
Cpnstruçoos. 

Al. Qletc, ;lp9 ,- 'Ie.l, ~-W~ 

Ci.'1!!'gião-Dimtista ~ Rad!o!ogwte; 
Pela Escola de Farmácia e Odo!:!;o, 
tol.ogia. de·:~ Pau1o - Ólit!W8, 
Dentária em gera.! - Raios X ~ 
Diatermia - Infra-vermelho -
Coagulação - Trans-ilumin~ 
- Vitalidade pul.par, et.c.. -
Trabalhos por cartão, hora 011 
orçamentos. - R. Martim Fran-: 
~isco, 97 - Tel. 5-5476 - s. Paulo, 

Dr.· Carlino de Castro 
Pelo curso de doutorado da Fa-1 
cuida.de de Farmácia ti Odonto-,, 
logia de São Paulo. - ·cirurgião' 
Denti.sJ:,a diplomado em 1914. -
Ex-dentista ·do Liceu Coração (k 
Jesus. - Especialidades: Pivot.si · 
Corôas, Pontes, Dentaduras ana-, 
tômicas e sem abobàda pailatina. 
Consultas .das 8 ::is 12 e elas lt 
àt, 19 horas. -' Cons.; R. Dire~ 
n.O 64 - 2.0 andar, sala 7-7~ 
Res.: A:l, Barão de Piracicaba. -l8I 
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FRACOS.e 
AN!MICOS 

TOMEM 

Vinho Creosotado 
"SILVEIRA" 

Grane! e Tônico . 

'.MATERIAL BÉLICO 
fARA O ·EXÉRCITO 

t,êixou o porto de Belem, com 
de.füno ào si.ti do. país, o "Cai• 

. rú" do "Loide Braiiiéíi-o ", que 
trál:lsporta .alem de parte de uma 
pQn:fJ!l ~lica énéó1nendàda noo 
Eiitádos Unidos pelo governo fe
deràl, todo o materile\:l. bélico que 
fôra descarregado há quasí doiS 
anós em Lisboa de bordo do "Ba
gó'-' •. Depoís de quasí um ano ar
nmiehado no cais da. capital por
luiüê.sa, o material/ ein apreço 

que, em última análise, a posse 
pelo Brasil daquele material de 
guerra v1na redur..da.r riuma 
maior possibilidade para a defesa 
efetiva. do continente. 

BÃLSAlVIO INDIANO 
Reumatismo, nevralgias, 

dores locais, caimbras, e 
tudo proveniente de friagem 

·e umidade é combatido com 
o BÁLSAMO INDIANO. É 
muito indicado pelos Srs. 
Médicos e aconselhado pe
los que o aplicaram, Nas 
boas farmácias e drogarias. 
Laboratório "VUG" - cai
xa postal: 2H5. 

A folhinha que lhe .darã interessantes e uteis informações 
durante um ano inteiro, ate111 _de .ipresentar undaméíite éteshito 

,com ,muita!>., iJustra_ções, a 1biogi-âfía do Apcstófo do Brasil; o 
Vep, Po. José de Anc~eta: 

:i exetniÍ!ai; i)elo c:erreio 4$500; peça fogo !,O exps. por 30$000, 
nic:eheflclo gratuitamente um i11teressante livro_ de boniftcação • 

. MaiOf ~tidade, grande:.; dc:.;contos, mais livros de bonificilção. 

~.~~" LIVRARIA BOA IMPRENSA 

r; E G t O N A R.l O ... 

·" 
~:_. 

B R A_S I L 

AS CO:NDEN°.$.ÇõES DE 
. VICHY 

. ' CÁJiÀ POSTAI. &00! "' IUO DE JAHEIRO U'm tribunal ctêat1o pelo Ma.-
j ~ ~-M:4nl~!3J:,-i;ti· J:P,.$· 

~J~aul~,.:~'_,.--~~'--c''~ 
'• 

1 ' < ·-. •• •• "":"i • .,... 

·'Stfilis . 
: ~iirü8liiii:' ,; ~-~ 

Fendas em '.oe,af1 
•~UXIR DE 

NOGUEIRA~ 
.· Mú~di~ditis 

·,~,--"·." ·: .,:· .. ·, __ .~---~.-~-
.: ··.·. : . 
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____ ... -· ,, º-·-·· ... -1 Liceu Coração de Jesus 1 ~no~~~ 
~ a públlc[lÇáo do tra
~ a»r~tiwo no .Con• 
gl'e!l.90 Ewiaristko da ))io• 
cese de C&fltlandil', pela 
Sr-. Í). :Qlna, Ferraz de 
~ Uma, Hoje apre• 
._._ · 1.11 SllQ. eenchisl\O. 

· tã9 tenra, prescindil' do ~. da M.!limllar o ~imento - nunca se -.· - • • 
• ......,nn• · • .,_, d' · · d b te rísti ·.~ Ci. A-0 .P "· UL·O J,-~, m.-...-,,(U) pruneu·a, por p:.,,, is- aproxune o anque euca - ,
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~- Lembre-nos de que Je- co por razões humanas, motivos ~-; Fundado e,·n 
188

~ \ 
sús se compraz entre os lú•ios - naturais: o uso, a vaidade, para ~ • .,. ~ 

antes que a sombra qQ mal E1-flo- agrada.r terceiros, mas, unica- ;!; · S 1: 
re a allll.\l. de no~ !Wlinl>.® Ie- mente para unir-~ a Nosso Se- ['._~,; DIRIGIDO PELOS PADRES SALES/ANO ~~:~ 
vemo-~ M SenhQr, 'I'Qrnenio• noor, ~dq_uirindo força para re- ~ Reconhecido pelo G<1verno Fed~ral co~ ~ 
nos ª®!)tM eu~ da co- s~ir ao mal e pratlcil,r Q beJn. ·,! Estab.elecbnento Uvre de Ensino Seouµ\lário •• ~ 

110 SANTO SACRIF1CIO DA 
MISSA 

munhã-0_ precoce. De,ixemos de Preenchidos estes requisitos, a ~ ~ 

1a<io as concepções µasmdas, im- comunhão é boa. promisso:ro de ~' CLASSIFICADO COMO EX·CELENTE ;~ 
Me&lllP m:11,!térlo, nwsma viti

aa., mesmo sacriffeio, Tocam so
~ ~ campain)l.M ... "Eiite é •u 'lQÃ'l)() ". A hói,ti.a branca 
~\lilsmllcilJoda ~ Corpo de 
~ Cristo eleva-i;e... "Meu 
fleaj\.oi:- e lJl(IU ~us'', exclama
lli!:OS nQ fl1.~o ~ no~ cora
~. · A@~~ reverente. • • "Es
• é ~\l eangue" e Je$ús Cris
to . .. todo inteiro1 . Corpo, Sangue, 
Alma e Pivindiwe habita co.: 

buielas de inflw«> ~nista e frutos. :+: ~ 
convençamo-nos de que a, inocên- o sacramento distingue-se, na. ;:; ~; 
eia, a can<:lura de core.çãozin.hos esi;ência. mesma, de nossas bOM 1+1 E X a lll e s.. o f i e i a i s ~ 
novos suprem, vanta~mente, a obras. O mérito destas: orações, lt-: ;.: 
tão decantada com,vi;eensÍ\O. • • penitências, esmoals espirituais $ O LICEU CORAÇÃO DE JESUS, em São Paulo, é um Colégio que garante o futuro d®· S, 

SejamQS lógicas e slp~: ou corporais, depende das dispo- · · -~ · 
quem ;iam.ais penet,ra:rá 11,bi~ de , sições interiore$ que as provocam. }, seus alunos t>eJo preparo moral, intelectual e físi~ · eficientes. ~ 
tão in.sQp,d~wt amqr e onl.PQtên- f No sac.ramento, o fruto próprio :~ ~: 
c1a?1 "~ati. mundo corde: Q110- - o prmcipa1 -·está gar.antido, ;:1 Internato E te to ~ 
nhtm im;i Pe.um vidfQtmt". Bém- desde que a alma não oponha· ~; .. • X rna . ~~ 
aventuracíos os purps de coraçliO, ó)bstáculos a sua ação. Assim é $ ENSINO: Primârro - Ginasial - Compiem~ntar -- Come1·eial - Fa~ ~~ 
porque verão a Dilui;.·· Quanto que o san~ Clll'a D'Ars dizia, na ,._: culdade de Estudos Econômicos - Profissional. · · · ~~. 

A(},!lÇQ, m~ purqs, - l<igQ, :inais jove11s, lingul\l;em $ingeia, que lhe era ~ t: 
forem, UQSS.Ql> :filhi;n!ws, tll.~to peculiar: "Ponde em uma balan• ~ EXAMES DE AJ;)MISSÃO lll)s cuiws Ginasia.J e Comercial, em P!,'incípiOll de D~emb~ e ~( N,;, 8ªCr4rlo, agu1,tn:Ia-pos ••• 

Anseia po,: visitar-nos... Diz, 
~9 OtJtio.ra "Sillite pa.rvulQs 
vimt,e a4 w" .•• 

maiii apt0$ f1, nAIT,epçf\o do dQm ça to(ias as boas oqras d:O mun.. ' 1 Feve1-eiro. "°· ~- ~ ~ 
sublime $ ~1warh1tlii,. dq .e uma comunhão bem feita: , : 1'odos os curi,o~ siío fiscalizados pelo Governo e Q!! exames processados junto a-OS meànij)s ..,e 

:R~pitulemos as con!iições :re- tereis U1ll grão de pqeira ao lacto J; vrofessores do Liceu, ~ 

*** queridas pa,ra admissão elas de uma montanlla ... " ,•: ~ 

cria,JJ,ças ~ mel!R eucarística., . Feita a 1." comunhão prossiga" e Pedir ESTA.'l'UTOS ao Liçeu C. ele Jesus ...,. S~o I?~aj~ ~ M~ Qrt»ti\S , ql,le me Q\\Vis, se 
~ ~<.m Q ):Jçipem ..,,. çhe• 
re, 111,1swi,\~ç@ .(10, famili\l., à 
muU'lf,!f ~® ~ãq e'(cell,a., 
SllQlUne, :fiHa coraçã,Q, centro vi
tal do IA,r, · 

Q CQÇl!go çan9n,w9, pUpllcado mQS diligentemente a ln~trução 1« m 1 1 t 5 3708 E t r,: 369., ~ 
q~tQ ~ · depo_ is c;lo pi!ÍrAvllliosc, reli.,.iooa ele POSSO!! filhos. t Pfe• ~1 ,$e · n • • •, ..,.... X , ~·· , ·~ :~ 

q ~ ~ 
~ecretQ qi~ f~z de f'/9 X o Papa ctw qµe 1\(:1.ja equilibrio entre ,.i , . · )~ 
da Eucaristia., o Papa das crla.n~ esta e a cultura intelectual que ~~:+::•:r.:r.:~:+::t:~:+::+::+::+::.::+::+::;::+::+,::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+:io::+::+::+::.::+::+::+::+::.::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+:,O,:+::+:~:+:~~~".+..' 

lf.espigan40 no campo imenso 
daa a.tti,9Uims mJ,1,ternas dew,, 
M,O•PlEJ., ~n~ a mais aug~ (le 
n~ ·:~r.fQgll,tiva..s;. esse -
quase sâcerdócio - que nos in
cumb.e: .a educação eucarística de 
nossos fruios. 

"Deixai vir a mim as crianci
nhas", disse o Senhor. • • A tão 
~Ql'tWél af>6JQ, 1~st\l vu,;ran .. 
~. ~rJlmOBft, .,.... &mmr. para a 
:t{óljtia SM~ol!ll,ll,ni;a educ!l,remos 
M florinllas mimosas que nos 
cçnfiais - mais ta.1·df;!" pela Eu
~til', levai-~ à re11)!,w.ção elo 
ld~J que sonh,amos e lhes augu. 
(1l,JJ108. 

çoo, distingue duas hipóteses: lhes proporcionamos. Meditemos 
1.0 Em perigo de morte a frase sábia de Inácio de Lqiola 
2.0 Nas condições normais,, qu,e fez de Francisco :Xavjer o 
1.0 

· Em perigo de ~w .,.. t\pó,stplq das Ip,!;lias: "De que va. 
Conteni11,•1!8 ª I!freja, mãe bonfs- le ~o homem conq1,1istar ·o, m1.1n• 
sitl'l.a, do estrito necessário, a sa- clQ se vem fl,. perder sua ·a1ina?!!" 
ber: Facilitemo-lhes a comunhão; 

a) Saiba · a . criança distinguir não nos esqueçamos de que a 
o Pão Euca1~ico (lo alimento. ação eucarística, nas almas, é 
comwn. idêntio11, à dos alimentos, em re

b-) Creta que Jesús se oculta lação ao corpo: lenta progressiva. 
sob as espécies qo pão e torna.- Seria incoerência· grave querer 
se hóspede de nossa a:Ima. Pode pro<lígios desde o principio. Res
ignorar e cerimônla pela qual se tringir O número de comunhões, 
opera tal mistério, bem como a espa.çá-las alegando pretexto q.e 
noção dessa diyina presença, tal excitar maior devoção - trans
como a fé rt'õ-Ia e~ina. "É al;lu• posto o caso para o plano da vi
so detestavel e incompreenMvel dl\ !'sic.a. - equivaleria a pro
- protesto veemente brotad;() . do vocar àpetite por meio de longos 

Qua,ndo falar de Jesús às crian- coração de Pio X ao encerrar o jejuns, ou seja;: depaUperar o or-
ças? Ao mestre, as primícias. Decreto "Quam singular!'' ganismo, tornando-o inapto a 
Debruçade.s oobre o berço, aguar- negar o Viático e a Extrema Un- Q.llllimilar alimentação sadia. lJ: 
de~1;1 o ~esabrochar da intell• 9?0 ~às crianças que jâ tenham. do r~ime cçmtrário que precls!lm 
~~ç~ cm 'bc,tl\o e orientemô .. Ia, uso da razão. 110S$0S m~os: só gozarão cte satí
i!l'.le<Uato.mente,'·: pat'a fül COt~as 2.0 Nas. condições no11n~is - de. moral dut>Adoura, s~ comun~ 
elij'llrit~J$. É preciso· que 9lllos Há exigências' 'nwores. Pede · a .garem 11, miude. 
af&lQ-,,a, ,mi,r.agel)~L celesf;e.s en• •lgi•eja·<J' conheelníento ~-Vei:d!I,~ ''-iÍa. '15ôlféOO 'ârí 'g' , Le.;,,~, ~ ' 
· cdntrem; ·no il.inbien.te que os de$. necess. árias .. à. áalve.çãó - de certo Bispo de F~;nç~U' ~:av:i. ri. 
'cerça; àlgl,) que ·desperte o ·gosw 
pelas C~\1$BS de Deus: Utillze.lIU)!J necessidade do llleio. ct:(ldáde ingente de conseguir co-
0$ -:tnúitipl<;>s artifícios inerentes :tluas o sã-o, certamente: . . munhões infantis frequentes, fer-
llO instinto materno. Plasmemos a) A da exl'!tênda de .Deus vorosas. Respondia~lhe Pio Xl, 

b) A do seu atributo de Re- de santa memória: "formai·, di-
a in).llgem viva de Cl'isto nesses munerador· Supremo. rigir, sustentar os néo-comungàn-
corações. nóveis, cera mole, doei! Em síntese: Ha um Deus justo . tes é obra das mães, e delas u111-
0, DOl!SaS insinuações. Inculque- que pune os mátt& e recompensa camente," Não envidemos esfor. 
m<>-l.· hes .,.,.,._nde amor a Jesús·, b ...... ;.. ut 1m .,._ os ons . ..,__, o ras, porque - ços. Almt.emos muito cedo nos-
ninór forte, capaz de evitar ca- plícitas nas precedentes, devem SO$ filhinhos na milícia eucarís. 
priçllOS; i'Jl.ltt1s: amor·· que lute e se.r aduzidas: .~. m'""'r'"" da '"n- t· c da · "" = ""' "' 1ca, na · ruza ; e escola, por 
ven~. MIIO, que lhes dê noção carnação e da SantfssimB. Trin- excelência, de vida cristã inte
pre!llllt,ula · do espírito de sacrifi- dade, ip•al, firmada na prát-ica da co-
çio · ...:.. ~rte integrante de toda P1·at1camente : Pediremos à munhão preooce, ' frequente, fer-
vld~ cristã, A repercussão dos criança conheciment,;> elementar y91'()S;i. 

ensi~ntQs hfl,uridos no rega- dos ·mistérios principais da nossa · • 
ÇO ""ªterno sei á ' t 1 Por que não findar por onde . -- · miensa, a vez, fé, dos novíssimos d(,) homem, dos 
çlecisiv~, na Vi® de nossos fi- sacramentos da Penitência e da começámos? :Recoltiamo-nos e 
Jh0$. Dela, depenctem os frutos Eucaristia. emprestemos as palavras do 
-'n 1 a m nh" d Revmq. Padre Théas: a Hósti,a, é ...., , co,..u oo: a o911ra, a Instrução prática, sem fórmu-
CPT!ihlJklade a,morosa do pt·imeiro las cateqtiéticll.s aprendiçl.as de Cristo. Nossa vida sobrenatural, 

'ó .,, " J • não tem senão uma çirlgem, üma C9~ q,...o ... ~ e.sus com CS$eS ta- cor - excetuadas as · or!lçóes 
,.;,. ~,, 1= · r· "'~º fonte divina.: Cristo. ..,.,r...,.cu- vwos c9n ia.,.,,., a uos- principais: Padre Nosso, Ave-
º" ua~"· i 11 ... Ná terra, Jesús Cristo, d Ver-.,.. g ,....., v g an.... Maria, Credo, Ato de Contrição 

i bo Encarnado, não está presente 
QIJ8.lldo pensar na, visitai· pn- - será suficiente, em li€ tratai,!• Berião de uma maneira: na Eu

melra de Jesús-Hóstta? o de- do de comunhão precÇ>Ce. ~ 9 cari$tia. 
ereto de Pio X é categórico: "to- sacramento trll.z efeitos mai~ · A Hóst-ia é Jesús Cris~ real-
d~ cril\nçii que tiver atingido o abundantes onde ba (U$PQsições mente presente. 
uso da razão, deve ser admitida mais perfeitas, estas níw depen~ 

A Hóstia é Jesús Cristo subs
à mesa sagrada, e está ob1igada dem de -esf~(X)ll.· de inteligência, tancialmente presente, 
à confissão anmi:I e à comunhão mas da pureza e do an.or. A N. $. Jesús Cristo de nossos 

, pascal. .. " Escrúpulo a.lgum pre- AcrescentemQs obrigações ex- tabernáculos nada falta 'do Jest'ls 
vale. ce ante A V9Z autorizada e I tensivas 11, todo comung$,nte; 
nompetente à9 Pli-W - inclina- 1) e.stado de graça Cristo autêntwo, n{lda: nem si-
ção eo.D.fia.Qte, .reverente. 2) in~nção reta quer uma fibra do corpo, \!ma 

A q!l4lm ÍJompete jvlgar em tal Majar ceiest;e, espil'itual, a ll!u- .got-0. do sangue. uma centelha da 
matéria.? Áinda à mãe. A for- caristia é 1,egicl.a pelQS princípw_s inteligência, uma ternura do co
µiação fe':ijgiQSa ministrada pelo que orient;am a nutrição de qua.l- . ração, rãio da Divindade, uma 
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quer ser. São do!s: polegad'<t da estatura ... 
1) i;; preciso que l!l!tej~ vi- No Céu e na H(>stia, o mesmo 

Jesús Cristo! ! ! 
VOll - um q~ver nl.ío . come -
lügl), collfiiwtw prévia; arrependi- A Hóstia ê Jesús Crlsto! 
mento s~cero. "Moremus in aeternum ! " 

Noticias do Interior 
CATANDUVA 

ram entregues as primeiras ca- , 

celegrando Q :pi~ do Rosárlc, ~ 
vendo terço e benção CQIµ 9 ~ 

a, êsse res- sacramento, toda$ as nqites, VILA DOS POBRES - Com gregados Marianos 
grande brilho e entusia,smi;,, fo-1 peito. 

sas edificadas na "Vila dos Po-
1 

J>EJ.,A. :PAROQUIA - Mês de 
bres". A cerimônia, da jnaugu- outubro - Com real b1·ilh,ani-is
ração foi oficiacl.a por D. Pedro I mo e ;.nuita coµcorrência, está se 

F ALECll\lEl\lTO -,- Faleceu em 
$ta de 8 dêste mês, a Sra. D. 
Angela. Zambon, muij;Q estilnad,;. 
e cuja morte fQi muitQ ,wµticla. 

~cieser, O.S.B., Abade do Mos- 1 
teiro de São Bento, desta clda- -
de . ..,... Apesar da, chuva e do mau 
tempo, foram numerosos os pre
sentes. 

DL'\ 10, - 3.0 domingo do mês, 
nq11ve na Matriz, 4 Missas, us 
5, 7, 8 e 10 horas, ·havendo na 
q$ cinco, as Comunl)ões mensais 
d!!,S congregações Mllriana.'!, e da 
J;O; C. "'Fêmmina.,' . " " • 

/VUSSõES = Esse mesmo dia, 
qepicado às Missões, houve in
tensa atividade, cm todas as as
sociações r~igiosas, em pró! das 
Missões. As coletas da cidade 
fora,µ1 feitas pelos membros das 
C,;>ngregi:i.ções Marianas, e a ren
da foi a seguinte: Bairro c;le São 
Francisco: 298000: l.ª zona, Hi
gienópolis: 25$000; cidade, 1.ª zo
na: 381$000; 2.ª zona: 145$000; 
3.ª zona: 888000; 4.ª zona: 52$000; t 
Matri~: 354$000; Hospital Padre j 
Mbino: 202$000. Total greal: -
l :335$000. 

CACllOEIRA 
FESTA :o:e STA. TERJ!!SINIIA I temente ª festa de Sta. Teres!• 

- A população católica de éa- nha. · 
choeira celebrou çlign,a e brilhan- · (Conclue na 2.a pag., 

Governo Arquidioc:eaano 
·. . 

lómélus~ dÍt.3.ª r.à.g.) ··· ' · ·p1e~o ~ tl~, ordens: ;;i- nm 
clarecendo todas as condições re- ano, â favor do Revmo. PAàN 
queridas, revelando a importan- Marcos do SS. Rosário. 
eia dêste ato de religião, conci- Procissão: a favor qa Jgrej& do 
ta11do a. todos para a generoi;a Bom Jesus, de :i;tú. 
caridade cristã em benefício dos '.Ereeçií,q Cllnônica, da Cruza.da 
entes que se foram, das necessi- Eucarística, a fii,vor da Pa.i·óquia 
tadas almas do Purgatório. de Vila .l\.rens, 

:Oe ordem ele S. Excia. Revma. 
s. Paµlo, 23 de outubro de 1941. •

1
, 

- (aJ Cgo. Pa.ulo .Rolim Loureiro 
Chanceler do Arcebispado. 

16/101,.1941 

21/10/1941 

Monsenhor . Ernesto de Paula, 
Vigário Geral, despachou: 

Pá!'oco: de São José do Belem, 
a favor do Revmo. Cônego José 

Monseuho1· Ernesl'.Q de Paula, Maz-ia Fernanges; de São João 
Vigá.rio· Geral, desp_achou: Batista, a. favor do Revmo. Mollll. 
· Quermesse, a favor da Paró- li Manuel Meireles Freire. 
quia. de São Domingos. · Vigário (}()operador.: da P.aró• CATECISMO t>rosseguem 

com animação e piedade, as ins
truções de Catecismo, aos alu
nos dos diversos Centros de Ca
tecismo da cida.de e da zona 
rural, a carg·o dos Congregados 
Ma.rial'1os locais. 

QUERMESSE Ter.minou 
domingo p. passado, a semana 
dedicada às Missões, na quermes.<.:e 
local, com ótimo ·resultado finan
cefro, iniciando-se ao mesmo tem
po, a semana degicada às Con
gregações Mo rianas e Sociedade 
de São Vicente. promovlda pelos 
membros das Co1,1iregnções Ma-
rianas. 

Pleno uso de ordens, por sete quia de Osasco, a favor do :Revmo 
dias, a favor do Revmo. Pe. Ga- Atanásio, passionista, 
briel N. Lopes de Oliveira. Trinação: a favor do Revm(). 

Exaro.e ca11ônico, a favor das Cônego José Maria Fenumdes e 
Servas do santíssimo Sacramento. do Revmo. Mons. Mimuel Meireles 

Procissão, a favor da Paróquia Freire. 
de Mogí das Cruzes. Ritus Parvnlorm:n, a favor da 

Pia batisma,t, a favor da capela Paróquia de suzàno. , . 
do Sanatório Esperança. ' Pia Batismal, a favor da. ca-

Confesso1· orili11ário, d!.ti Reli- pela de Santa Luzia, ãa J:laro
giosas do Sanatório de Santa Ca- guia da Sé. 
tarina, a favor do Revmo. Dom Fabriqueiro: da Paróquia de S. 
André Schaeffner. João Batista, a favor d-O :Revmo. 

Confessor exh-aordinário: das Mons, Manuel Meireles, Freire; 
Religiosas: Filh,as de Maria Ima- da. Paróquia de São José do Be• 
culada, a favor do Rev.mo. Pe. lem, a favor do .Revmo .• Cônego 
Guido del Toro; Marcelinas, a José Maria Fernandes. 
favor do Revmo. Dom PolicaJ·J)O Sacristão: por um ano, da Pa• 

VISIT/\. - Reina grande en, Amstalden; Irmãs de Santa ca- róquia de São José do Belem, a 
tusiasmo entre os membros das ta.rina, a favor do Revmo. Dom favor do sr. José dos Aµjos Ro
Congregações Marianas locais, pe- Gabriel Weigert. drigues; da Paróquia ~ $. João 
la pr(>xu:na visita, que será feita j Confessores adjuntos: das Rc· Batista, a favor do sr. J.srael Eu .. 
em 16 d~ novembro p. f., i1s de ligiosa,<,; do Sanatório Santa ca-. zébio dos S11,ntos. 
Rio Preto. tarina, .a favor dos RR. PP.: Ag1-ega.ção, à Prima Pl'ilnâria., 

Thaddeu Strunk, Rafael Riepe- a favor da Pia União da.s F;ilhas 
nhoff, Bento Sarnes; das Reli- de Maria, da Paróqllia c;la Acli .. 
giosas Marcelinas, a favor ·do mação. 

c. M. - :ôevendo terminru· 
em fin.s deste mês, o mandato da 
atual diretoria da Congregação 
Mariana de Moços, rea:li:zar-se-á 

Rcvmo. D. Francisco Lombello. Pr.ocis.síi.o, a favor da P~1·9qu!a 

FJiscaHzado pelo Governo 

DATILOGRAFIA 
T:AQill-GRAFIA 

O Melhor l;ni;ino Pelo 
......,... M-•nor Pr~o -. 

COMUNICAMOS AOS NOSSOS LEITORES 
DE SANTO$ QUE O ~'LEGI.ONARIO" ACHA· 

SE A' VENDA EM TODA-S AS BAN:CAS 
DE ,JOÍlNAIS. 

.
p: f. , a .eleição da nova Di. retoi'ia 
para Q ano de 1942, notando-se 

1 

no próximo dl.a 4 de N{)vembro 

--------------------------...r iµuiYI!, ail!Jnaç.ão entre os con-

'1e Suzano. 
2-0/l9j1941 Quermesse, a favor ~ . P.a.ró-

quia de Vila Olimpia. · · . 
Monsenhor Ernesto de Paula, ~maria, a f~vor da ;i;,~çquia, 

Vigúrio Geral, despachou: da consolação. · 

; 

e a.si rn i r as' 

Só na 
Brins, Lin.hos e Avian,en:to$ ?,,.,. 

VEN 

CASA 
Largo São·sento, 40 
DAS ESPECl 

(S. Paulo) 

A~ S A o • s s 

ALBE.RTO 
Rua Frei Gaspar, 39 
ENHOR~S A 

~ (Santos). 
L-FAIATES 

• 



~~~i~~ 
t:âff ~b·~Ju\l-l,fifl ~ tooen ô ~ ,a rf..~~~ ~- , '. ·--· 

~-----Q,,. ~~-~s~sra.;z:a:.·~311j1~-•---2:""~E!~!21-fá.:. '~-~~~--~g8?'«·at!~;r.,;,biffffll:fl 
Deverá realizar-se hoje, na vi- Dia 24, Dia da Crcança que ·Es- ·, 7:F Á · :, . 

:.wnha cidade de Limeira, o encer- luda: Pela manhã, Missa expli-
-ra~nto.do COl'lgresso Eucarístico cada com distribuição de doces 
=Paroquial que teve inicio no dia e lembranças às creanças. - A 
·;19 do cor:-entc. tarde, palavras às creanças pela_ 
, O programa observado durante Srta. Cecília Toledo, Hora Santa. 
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~~t; ~r~1~t :B\f :~~~;~7~~J.o_ Clu.11ressu Eucartsücn Diucesauu ~e Ja~uticabal 
~tíssimo Sacramento. manhã, Miati e Comunhão. - A ' 
·-;,:Dia 2-0, Dia d0s Mortos: Missa 
;pela manhü; à noite, conferên- noite, conferências. 
1-êias. Dia 26 -- Dia da Eucaristia: 

Dia, 2.1, dia ela pob-reza enver- H-0je, o encerramento das sclet1i
_gonlmd:L: Missa pela manhã e . dades deverá obedecer ao seguin
iaxnunhfio dos enfermos em casa. te programa: 9 horas, Missa cam
;Ji. no-ite, coufe1"?nclas. pa:l e ~ntachi pclo Côro Cristo 

Diu. 22, dia das associaçiks re- Redento1·. -· Será celebrante o 
Revmo. Cônego Miguel Ar<lenw. ligiosus: Missa pela manhã com 

.Cmnunhií.o das Associações Reli- A Missa é -oogund0 a intenção do 
côro que co1u.pleta mais U!)l ano 

glosas. A noit~, palestra e cír<!ulos de vida. 
'ide estudos pela Federação Ma~= F'cmil1im1, de campinas, e 
:<lJJRferéncia pelo Pe. Vivaltlo Cor
~. advog-ado da Prefeitl.ll'a Mu
.mei'pa-1. 

· Dia 23: Dia clãs Famílias: Mis
jSa, e Comunhão pela manhã. A 
:noite, entroni2.ru;ão do Coração de 
:J'ellUs, coleti-vamente. Conferên
. CfflS e declamação duma poesia 
;:por uma ginasiana do Colégio 
''~José. 

As 5 horas da tarde, Proélssão 
Eucarfatica. O Santíssimo será 
levado pelv Revmo. Cônego Mi
guel Cídery, Pároco de N." s.n 
das Dores. Te Demn. 

O sucesso do Congresso Euca
rístico Paroquial de Limeira, que 
já. se tornou patente, é fruto do 
relo e dedicaçã.o do· Revmo. Pe . 
Milton Santana, Pároco de São 
Sebastião, naquela cidade, 

Prétllsto um -brilho exce-pc-lonal - Síntesa do programa elaborado 
Tel'á início hoje, na cidade. de. 

.Jabot!oaba.l, séde, do :Bispadl), ,o 
P-r.i'meíro C<>ngre&,0 Euc~sUeo 
Dioeesano, que, como os outros 
que se vem reali@ndo nas Dioce
ses de STt-0 P.a ulo, é pl'eparatório 
ao IV CÔllgr.esso Eucarístico Na
cionaJ. a efetuar-se em Sflo Pa,u
lQ em 1942, 

com a solene Missa Pontifi
cai, cel~ no Altar do Monu
mento do Congresso pelo Exmo. 
e Revmo. Sr. Dom Antonio Au
gusto de Assis, Arcebispo-Bispo 
de Jaboticaba.l, e logo após a Co
munhão geral das crianças, serão 
iniciadas as cerimonias do Con
gresso, pregando ao Evangelho o 
Revmo. Pe. C.a.r-los Ortiz. 

ral das moças. No dia da famí- vcmbro, dia do Triunfo Eucarís- , cidade. O Exmo. e Revmo. Sr. 
lia, dia 31 de outubro, haverá tico. Nesse dia será celebrada so- Arcebis).)O Metropolitano de São 
Comunhão geral das senhoras, lene Pontifical pelo Exmo. e Paulo· levará o SSmo. Sacramen
celebrando nas diversas . Capelas Revmo. Sr. Arcebispo Metropoli- to no· carro triunfal. No .AltaIJ · 
e igrejas da cidade, os Exmos. e to.no '10 Siío Paulo. Durante a do Monumento será dada a Ben"' 
Revmoo. Srs; Arcebispos e Bispos Pont.ifical, um. côro de· 400 vozes ção, encerrando, então o Coa~ 
pl'esentes ao Congresso. A tarde a.companbada por grande orques- g~esso o Exmo. e Revmo. Sr. Dom 
haverá Hora santa e à notte a- ~ra, can't,'J;rá a ."Missa de Arige- José Ga.spar de Afonseca. e Sil
terceira ses.\lÕ.o magna, na qUal l!s". Depois do santo Sacr!ficto va. 
falarão o Dr. Pllnio Corrê11.. de será concedida a Benção Papal, Durante o Congresso; será colo,. 
Oliveira, diretor desta folh.'1., Dr. com indl.úg:ência plenária. A tar- cada solenemente nus escolas o 
João Papate1'l'a Llmongi e Dr. de haverá a concentração das· oficinas a imagem de :Jesus Cru-
Raul da Rocha Medeiros. Paróquias na Praça da C,atedl.'al, cificado. 

As 24 horas será celebrada em homenagem ao ,Exln>. e Assim, a cidade de Jaboticabal 
Missa pelo Exm-0. e Revmo. Sr. Revmo. Sr. Arcebispo Metropoli- viverá dias de· intensa Fé, nt.mUl 
Bispo de · São carlos, com Co- tano e aos Exmos. e Revmos. Srs. manifestação grandiosa de cato
munhão geral dos homens. Bispos presentes ao Congresso. - licidade, e numa expressão de ab-

0 encerramento do Primeh·o I As 16 horas sairá a Procissão aoluta submissão a Cristo Rei. 
Congtesso Eucarístico Diocesano Triunfal do SSmo. Sa<:l'amento, c11,ja. festa é celebrada hoje, .dia 
de_ Jaboticabal será dia 1.0 de no- pe1·correndo .as ruas principais da da abertura do congresso, 

IV Con1r esso [ucartstico Naci1nal 
o Dia dos Militares 

A. tarde r~alizar-se-á solene 
procissão de Nossa Senhora da 
Aparecida e depois terá lugar a 
sessão magna de abertura, pre
sidida e aberta com uma alo
cução pelo Exmo, e ReviilO. · Sr, 
Arcebispo-Bispo Diocesano. 
Pronunciará o Dr. José Rodrigues 
Duarte, secretário da Comissão 
do Congresso, um discurso, falan
do o Revmo. Pe. Raimundo Pu
jol sobre "A Eucaristia e Maria 
Santíssima". O Sr. General Francisco Jo- grandiosa neste futuro certa- religiosa dos m,litar'e,~ e a Eu-

Nos dias 27 e 28 de outubro, de- sé Pinto, presidente <la União me de fé. Para tanto, determi- caristia. Os. dois oradores 88• 

dicados às Almas do Purgatório Ca;tólica dos Militares, dirigiu nou que . o programa pa;ra os riam ainda designados por v. 
e às Irmandades, serão realiza- : ao Exmo. e Revmo. Sr. Arce- nossos Millta,res conste. do se- Excia., sendo que a. seganda 
das Comunhões gerais das asso- bispo Metropolitano uma car- guinte: tése teria por -relator um sa. l 
ciações rell:giosas, e, à tarde, ses- ta em que agradec-ia a desig. Dia 4 de Setembro de 1942 ce.rdote Capelão Militar. 'q 
sões de estudos esquematizados nação de um •; Dia dos Milita- - às 15 horas, em local opor- Dia 6 d-e Setembro de 1942 
p,ara moças, senhoras, crianças e res" no próximo IV Congresso tunamente escolhido, ,UM A - Em local e hora· oportuna
homens. Dia 29, dedicado aos Eucarístico Nacional de Sã.o SESSÃO DE ESTUDOS, com o mente designados, u'a. MISSA. 

Paulo, comunicando outrossim desenvolvimento de d-uas té- SOLENE so. mente n<>r-a. os M1•• doentes, asilados e encarcerados, ... ~ 
serão oelebradas Missas na San- _o empenho dos mfütares caM_. ses: 1.0) A comunhão frequen- litares de todas as guarnições 

'ta casa, Asilo e Cadeia Pública, licos em con-trilmirem para a te, fator de ol!edi~ncia, disci- do país, fazendo-se todo O em• 
·com Comunhão geral. As 19 ho~ -.maior grandios-idade das mani- plína e bravura; 2.0') A Euca- penho por que este ato-de ma
ras e meiá, no. M9numento do !estações de fé e a.mor eacarís- ristia e os militares através' nifestação pú.blica constitú.a 

i .. id 1 ,,.~- tico da classe, para o q·ue iriam dos séculos. Os dois oradores um,a verd-ad:eira apoteose. d~' Cong1·esso, pres .« a_ , pe o ~,Q. . . "'· 
e Revmo. Sr. Dom Antonio Au• tomar ·to.das as·· providências- ser~~m, .. designad{ls.:. p:ot :v. ,fé e:átôfüi~~-.e um, a~n.tecimen~,. 
glh'lto de As.sis, terá lugar a pri- j-mato aos centros da União ~era., Sr. General, sendo,;"en° to nacional na v:ida' .dos ·Mm~; 
melra sessão magna, Falai•ão O Católica dos l\Hl.itares e fazia tretanto, de toda a conveniên- f tares do Brasil. No mesmo dia 
Revmo. Pe. carlos Ortiz, D. zo- varias sugesH'íes. eia, ao que· me parece, que um às 24 horas, comunhão geraÍ. 
rakle Rocha de Freitas e O ·prof. Em resposta a Junta Execu- dê-J:es fosse um dos nossos ofi- dos homens, no ParEtue .Anhan
Lupéi-cio Silveira. A seguir O tiva. do IV Congresso Bucarís- ciais üa n.a Região Militar. gabaú. Os Militares, como sen • 

. SSmo. sacramento será exposto tieo d-i,rigi-u ao Sr. General uma Dia 5 de Setembro d-e 1942 tinelas avauça<l:as d-e nossa 1'.é 

1 

em "Laus Perenne", até O dia 31, curta, <la qual roproduz.imos o - às 15 horas, em loca} opor- e nacional.i-dacle, dar-ão disto 
dLta do encerramento do con- topice central referente ao tu-namente escolpiclo, UM A um exemplo brilhante, comun-
gresso. "Dia dos Militares·•: SJ1l8SÃ0 DE ESTUDOS, com o gando NU 1i.rimeir() 1oga.r, a. 

0 Exmo. e Revmo. Sr. Arce- "S. Excia. Revma. o Sr. Ar- tl't)senvolvimeuto de duas t.é- ocupando os primeiros postos 
bispo Metropolitano de s. Paulo, cebispo, achou de bom aviso ses: l.f1

) A E\lcaristia 11a for~ na de,dgna<:ão dos logarfls. 
Dom José Gaspar de Afonseca e que os l\lilitares tenham 11ma maçiio do carat.er dos homens · Dia 7 de Setembro de 1942 
Silva, juntamente com 08 Exmos. parlici1iaçüo toda especial e de farda; 2_::i) A assistência - às 9,30 horas, liasteamento 

l e rtevmos. srs. Bispos convidados, ela Bandeira Nacional no Par-
chegará dia 30, presidindo a se- E h • e E que Anhangabaú. Legares re-
guncla sessão magna, na qual fa- · ncerra--se OJe O ong,esso uca- serva-dos fü)S Militares. ÀS 10 

larão O Revmo. Mons. Arlst!de8 rístico da Diocese de Sorocaba horlls, solene Pontifical pele., 
Silveira Leite, Di·. José H.odri- Eminentíssimo Cardeal Lega-
g-ues Duàrte e D1·. Vicente Melilo, _(Cone! usão da 1.ª pãg.) 1 nimas ficarão em slgllo, só re- do, no Parque Anhangabaú. 

Nesse dia, dedicado :'t Juventude gistrada-s no livro lá do alto. Logares reservados aos Milita. 
Feminina, haverá comunhão gc- bucho apag:1,do, às ltuninosidades Em apêlo qne fiz, dizia cu que, ,res . .ÀS lG bora:S, Procissão da 

.:----=---------------·----------------------- com que vos clesltunbrariío, e vos depois dos triu11fos das semanas encerramento. Procurarei sr • 
niio se deliciar os oradol'ils de eucal'ísticas, nosso Cong1·csso não G<mel'al, QU·e 1iesta extrdordi~ 
nosso Congresso, todos eles de fe- poderia sa.ir inferior, mesquinho. nária apoteose que será a pro, 
licíssima escolha, porque todos Absolutamente, não se exgo- cissfto de encerramento, caiba 
orientando suas belas intellgên- taram nas semanas eucarísticas aos Militares a. GUARDA DFl 
eias pela luz verdadeira que ir- 11s reservas espirituais de nossos HONRA do carro eucarístico.~ 

POLONIA - MARTIR 
Com fltrir;i1eza no coração os poloneses vêem passar 

o 2uo aniversário da invasão de sua pátria ! 

radia de Jesus Eucarístico e to- querido.s filhos, senão que nelas se 
dos eles comensais de sua mesa. :adextrai-am para darem ao con-

Núo me é lícito, tão pouco, re- .gresso ainda maior brilho. :i;: 
tardar esses fe)lzcs momentos, ·nossa convicção. 

. Finadüs, clia tü.o comemorn- e do civismo. Nfto existe no dentes nesta Capital, com o cansando-vos com a sensaboria O t1•iunfo final de Jesus, cm 
~ }}elos ,·.aiólicos do mundo. mundü inteiro um povo tã.o coraçfw <1-ilacerado, na' impos- de minhas palavras, inda que pa- nosso Congresso, vem sendo a 
:iaí;en-o nào deixou de ser ob- cheio de virtudes, d-e nobreza sibilidade de fazer mais do lavras de vosso bispo. maior preocupação desse pugilo 
~a<lo )Jt'lO>< cató!icos:.de ori- edificante, sempre I}ront.-0 a de- que a situação ·permite, elevam senhor, com que acanhamento, de heroicos sacerdotes, párocos e 
:~1 polo1:esa ra:d,i:eados nesta. fender os postulados da, ordem os seus sentimentos com p,1'e- com que embar~o e timidez ousa- não párocos, seculares e regula
~taI. e da moral cr-istii:s como o po- ces ao Todo Poderoso para mos oferecer-Vos em nome da -res; loiessa fa.Ja;nge qe religiosas, 

·tambcm este ano, segundo vo polonês. Ele hoje sofre que Hv1,e o seu povo desta !e. diocese a homenagem deste con- que, linha di! retaguarda, :irumil
·iflli:vei·s:í rio da traged!a que d:i- imensamente, não só pelos sa- targia involuntaria; com este gresso! de!!, apaga-elas, dia a dia, dia e 
'keeron a JJút.ria amada, a on- criJ.'.ícios do passado, m~s. so- intuito convidam todos os ir- Não atenteis, Senhor, pa,ra a .noite elev,am aos céus suas pre
.:dit da ileá\·ttü·iÇÜ;O u~slmmaua .-bretudo, pelos sofrimentos que mãos em Cristo para assistir valia da oferta, senão para o ani- ces, .pelo êxito do Congresso, ê:d
'~e vanc!alismo oontempomneo resicl:em na imposHioil-idade de a Missa que mandam celebrar mo do ofertante. f: o óbulo da. ·to em que vai en1penhada a honra 
~ diminue a dor imensa, as contribuir eficazmente, com por alma das vitimas que tom- viuva no gasofilácio do templo. de seu d-ivinal Esposo, ~e fer-

-suas forças vigorosas e laten- baram em, deresa da pátria, n_. o Damo-Vos de »ossa indigência. vilhar entusiástico que envolve ,lágrimas e :t laµienta_ção na. . tes, rros acontecimentos que o 

I 
dia 2 de novembro às 11 horas São Pedro ousou interpelar-Vos ,.todo o povo, não deixando nm-

:terra s:,Irta da Vtrgem Mana u.niverso aguarela, com ansic- na IgJ·eja de Nossa Senhora pelo prêmio de seu total des- ,guem à margem, displioonte, mil-'! 
'de-Cze~tll,·howa; desd~-os tem- . · da-de e ince1,~ez.a. . . _Auxrliadora no, Bairro da Luz, prendimento. Bem pouca cousa=· impelindo-o, interessando tedos-:PO.S <la in "ª~ão muçu.'l:mana es-:~ te.i·,·" , º!:i sido v:itima pre- Os poloneses católicos resi- Rua Três Rioli, deixára: uma barcaça. velha e . na marcha triunfante <lo. Coagres-

rêdes arquinemendada1i. Mas, so. ~leta i:8 . .,:,,:s as·viêi:ssitml:es; era tudo! senhor, é tudo, o que Dou, pois, por iniciado os tra-
o bo-Jcl,e':i:smo no primól'

d.io Agentes I n ter. ª··.o· r Vos ofer.ecemos nestes dias; iu- balhos de nosso Primeiro Con-de sua ex_ istência. lauçpu to- · n O 1 · · · do o afeto cte- nossos· corações, pe- · g-resso Euca1,fstico Diocesa.no, in-
4as ~s s-uas fôr:~ -para in.va- saro.sos de não possuirmos para ve_cando- para êles-.a gr.a~ do à.J-to, 
,idir ltm país que. estava no Estando o LE~IONARIO interessado em ter um repre- mais Vos darmos. grâça que vamos dever às ben-
•·inho à.a .Ew:ep.a.:Oci'dental; sentante-propagandista em cada cidade do interior, apreciare- No entretanto, quando falhas- ·çãos dos augustos Pontifices aqui 
e ~ste país er.a a P.olôn-ia- ca.va- mos as propostas de pessoas que em qualquer cidade que:lram sem as pempas exteri.o1,es de nos- .presentes e dos ausentes que nos 
.~s2a, he.t'oica é sempre . so congresso, ele não .t:ioar-ia ma-. no.maram com suas mensagens 
§l'OB:ta a-rle:J!ender a.-té-à últi-ma ser representantes deSta folha. logrado, que farta é a. messe lffl-- -de adesão. 
eo;ta do sangue gaaeroso da É imprescindível no entanto, que qualquer proposta seja pil·itual já recolhida ao tesouro V.amos dar mais uma volta, à 
:f'lli& mocidade, os mais nob-res di-ri:gl:da ao Departamento de Propagand-a do LEGIONARIO, da Igr(lja na semanas prepa-rat<i- cha.ve de abertura, oom o voto 
jpeceit-OS da huma·llidad~ e Cí~- Caixa Postal, 2849, São Paulo _ e que seja apresentada pela riae, comQ vereis do manifesto a iaicial: 
-~- Itios (!e sflng,ue Po· AU-Wridatie ~IHrJ'h;tlec;i IQGal. Ofer@comos v,uit;igcnG p@(UJ_niã- ler-se nas sessões plenál'ias. Estes BENDITO SEJA JESUS NO 
lDnês eormi:am em toda a sua manifestos cereantttllté sitruo ln~ SANT1S$1Mó sAcRAl\nllNTO 1 
ldst6ma 1-llmiAoaa em. defesa rias aos noaeoa repr.eseniantea. .completos, mera.s silhuetas, ~r- :no ALTAR! l 
-~~,)IUfl\fJ# .. fê.~M, -. • ~=~--.-M.W • ~ :~ ~,- ~~-~~:-.,,&-está~ o ~"'!"' 

SCÍEN·TIJ!lCAMDTé 

As su-as. l'ERIDas 
• Pom.ada seccaliva São SebasUd:o· 
com:bcite !le.ien:~Hicomente $t>d:a • 
qualquer q!leccõ'ô cutanea. como· 
sejam; feriaas em geral l;J!ceras;: 
Chag~s anligcts, Eczemas. Ery-sip~!i:i 
Frieiias, Rochas-·no!i pés e n:os·-seioa,; 
Espinhos. ·Hemorroides. Q.l.leimadv-i 
ras. Erapcões. ~aÍ:1<ief!~~IQl,i 
e insectos v.e.~so11. · · 

~ 
SÃO SEBASTIMl 
SJCCM<'Y A • AffT·l·:•A1'A?itlAa'rM: 
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Ano XV Diretor: 1 
PLI_NIO CORR~A OE OLIVEIRA. . 

SÃO PAULO, 2 OE NOVEMBRO DE 1941 
f Diretor-Gerente: 1 
~,sco MONTE1Ro MACHAoo Num. 477 

:.tt·;fil~r:~·:::Ji Homenagem ao Assistente Geral ~a A~ão CaUlica 
i,Se de Barcelona iniciaram o 
wrooesso de b-eatificação de 100 
(ritimas da recente guerra civil 
t8Bl)anhola. Com efeito, a re- Extraordinárias manifestações de simpatia assinalam o 14.o 
;pulsa oposta pela gloriosa Es- ~ ' 
tpanha ao comunismo foi um 1 
.,dos capítulos mais brilhantes . · 
le éonfortadores da triste His- ontem, às 1'7 noras, a Juventu-
i'tória de nossa época e mos- de Feminina Católica prestou 
'jtrou à impiedade con'.temporâ- uma. homenagem em sua séde 
inea toda a vifalidade da Igre- social, ao Revmo. Sr.. Cônego 
:;Ja. A canonisação de tantos Dr. Antonio de Castre 
!mártires feitos pelos comunis- Mayer, Assistente Geral 
)tas nessa ocasião constituirá da Ação Católic,a. e 
fato auspiciosíssimo, que, além Assistente Eclesiástico 
;de glorificar a Igreja de Deus, do LEGIONARIO. 
!.daTá aos espanhóis novos pa- Ao ato, que se efe
tronos, aos quais poderão pe- tuou sob a presidência 
_~r que a Espanha se erga con- do Exmo e Revmo. Sr. 
\ra o totalitarismo nazista com : Dom José Gaspar de 
jtigor jgual àquele com que se \ Afonseca e Silva, Ar
ergue contra o totalitarismo : cebispo Metropolitano · 

' :eo1chevista. 1 de São Paulo, compa
·, receu elevado número 

* * * de elementos de des~a
que dos círculos cató-

0 LEGIONARIO tem assina-; licos desta Arquidioce
tado insistentemente o fenôme. 1 se, onde o homena.

·llO deveras curioso do apare- ! geado, hoje reputado 
::-Cimento de varios ,:Quislings", '. por seu talento e vir
em quasi todos os países con- 1 tudM, uma das figuras 
:temporâneos. Na semana pas-' exponenciais do clero 
!Sada, mais um "Quisling" apa- ; brasileiro tem largo 
·;receu: é o sr. Herzog ex-pri- 1 círculo de simpatias e 
meiro ministro da Ãf~ica do · relações. 
,Sul, que, segundo telegrama l Exprimindo s ,e n t i
jOficial italiano, teria aderido mentos da Juventude 
:;ao -eixo. i Feminina C a t 61 i e a, 

Jí: mais uma figura a se ali- ; saudou o homenageado 
Ilhar nà triste galeria de "Quis-1 a Srta. Maria Apàre

,Jings" que constitua o aspecto , cida Llmongi, presiden-
. f;polftico mais enigmático de , te da JEC. Depois de 

.,,,{llOSsa época. 1 pôr em relevo os raro~ 
. ' , . . ~ . , . dotes de inteligência 

aniversário da ordenação de S. Revma. · 
ORAÇÃO DO HOlttENAGEADO Católica. em todos os círculos so-, Finalrµente, usou da palavra o 

Em. seguida o· Revmo. Cônego cials, o orador salientou os con. bido · do clero e particutarmente 
Mayer, visivelmente sensibilizado, sideraveis progressos já realiza- de Mons .. ,Ernesto de Paula, Vi
exprimiu e , reconhecimento pela dos neste sentido. Em seguida. gál:J.o•:aeraL 

por si e pe10 Pe. Orlando Cha. 
gaa, inspetor salesiano; Frei. Ba
tista Blemke; l"e. Benigno Brito 
Costa;. Pe. Agnelo Rossi; Pe. Ge· 
ra.ldo Sigaud; Pe. Marcial Peque
no; Pe. Nelson Vieira; Pe. An.. 
gelo· Scafati; Pe. Eduardo Ro
bertq; Pi;. Jerônimo Vermin;. Dr. 
Plinio Corrêa de· Oliveira, e de· 
mais meiµbro~ da Junta·, ArqÚi
dlocesana; Dr. José Pecko Galvão 
de Souza;_ Dr. Vice~te Melilo; 
Comendador Luiz Tolosa; Dr. 
José Azeredo dos Santos; Sr. Ni. 
lo Vergueiro; D. Julia Scall; · Sr. 
Amaro de Abreu; Sr. Porfírio 
Prado; Sr. Paµl,o de Barros !le 
Ulhoa Cintra, representante da 
Congregação Mariana do Ginásic 
do Estado; Sr. José Carlos Cas~l
lho; Sr. Adolfo Carlos Linden-

_OUTRAS HOMENAGENS 

Por meio de cartas, telegramas,, 
car~ões, aderiram à homenagem 

· MoDS. Loschi, Vigário Geral de 
Campinas; Cqnego Manuel de 
Macedo; Cônego Luiz Gonzaga dt 
Almeida; Pe. José Danti e Mar• 
cos Nogueira Garcez. 

MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS 

Na quinta.feira p.p., na ca.-

~---:,/W,r.~;:il'~\ ... ,'.,,.;?:º;f:~',,.. 41ds·e~r.~.v,1'ços·_ egóq-~u·e· , p;!i_fu·_~ ._.. , . , ... 
! - . ·· .; · r ···• , · -~--. ~(1 ·,, --- ·· ..• , t

1

·.:_~::r. ', :: 
' , '.A respeit_Q dos refens fran- 1 à Juventude Feminina pa~oucq., . o _E~o. ~- x,evmo., Sr.,, Arcebispo·1'f~o~litano., Revpi_ ,os: Mot1s., E~to .'de _PàuJa; VJirãi:,ió.' ~eral; 

. tedral Provisória,. fez a Juventude 
l<'eminina Católica "céiebrarºMis··-
.sa em ação de Graças pela data. 
Foi celebrante· o Exmo. e Révmo. 
Mons. Ernesto de Paula, Vigário 
Geral, compareee:ado ao ato não 
só os elememos da Juventude 
Feminina Católica como de ou
tras organizações · fundamentais 

( &_ ses, nada temos .. a acrescen- 1 manifestou a oradora a res, pei_to. '- ~.__ Lo · Cita I d A b . :cõa~ ~ .... u . ure1ro,. . nce el\ o _rce 1s pado, Fr~i _Bat~ta. B~nck, Vigát:io qo Cariµo da 
fl:ar, ou quasi na<la, a nossas sa sl'mpatia com que. êle . conta Liberdade, p dema.is Reymos. sacerdote!/ presentes à J:iemeiµ.gem, · ~in. companhia.. do. Revmo. Cgo. 

i:c
1
:i~i:fst!~ ~i~~~o~ú:~~~: ,~!!t:il::sfi!~~ :=ç::·ocla- _. ' , ,{), Dr. Antonio de C~trJ,,MaY.er. •, , · . , , ' . _ , ''. 

;~kmentos·· tão nocivos à Igre- ção. · . homenlj,g~in_. que llie _era presta-,_t;eve palavras de vivo re~o~hect_- ,_Exmo'.' e Re'vmo. ,Sr. ~cebispo 
;)a e à sociedade, _que suas agi- Em seguida executou.se um fi- da, depois 'tde ,se refe.:lf ,ao pr~- mento_ a todos o~ seus colaborado- · Metropolitano que i;e referiu ao 
· (Conclue na 2.ª pag.J no programa musical grama de geral ~stens_ao da Açao res, a cooperaçao q'ue tem rece;. homenagéado com palavras de ca- da Ação Católica e elementos de 

desta.que no laicato católico em 
geral. Foi elevado o número de 
pessoas que, durante a Santa 
Missa, receberam a Sagrada co. 
munhão. A cerimônia foi real
çada. por um artístico acompa. 

. , .ril).hç, . louvando suà · atuação é 

NOVA PASTORAL 
EPISCOPA'DO·, 

CO'LETIV A :,oo . ' . ,\ 

HÔLAN·DES: 

manifestando a esperançlj, que ne-, 
~ tem para o futiµ-o. ; 

PESSOAS PRESENTES 

Neaados os Santos Sacramentos aos Cat6l(cos filiados ás 
associações controladas pelo nacional-socialismo 

Entre' as numerosas pessoas 

I 
nhamento de órgão e canto. 

presentes, notamos os Revmos.: :,-, 
Mons. Ernesto de Paula, Vigário --------------
Geral; Mons. Manuel Me.lreles LtR E PROPAGAR o 

Em um ae nossos números 
[-iinteriores, divulgámos o texto 
:"«la Pastoral Coletiva em que o 
!:Episcopado Holandês recusava 
~ Santos Sacramentos aos ca
i~õlicos que apoiassem o movi-

• <:,m-ento nacional-socialista. Che
Ê,ga-nos agora o texto de uma 
::':nova Pastoral daqueles mes
·:::mos intrépidos Prelados pro
:1.estando veementemente con
i0tra a opressão que os domina
" dores nazistas exercem sôbre 
a Igreja naquele país. 
' É o seguinte o intel.ro teor 
âesse., importante documento: 

\ 

"NON POSSUMUS NON 
LOQUI-!" 

"Durante muito tempo man
tl:vemos silêncio - isto é, pu

'.blicamente - sôbre as nume
"TOsas injustiças a que nós, ca
?'tôlicos, fomos submetidos nos 
.='1'.iltimos meses. Foi-nos proibi-

, ~do organizarmos coletas, mes:,mo entre os da nossa própria 
:f.é, para nossas instituições de 
'.caridade e culturais, de manei
'rra que as atividades · e a pró
:a>ria existência dessas institui
: .gões estão ameaçadas. Nosso 
;posto de rádio católico, para o 
· qual tantos sacrifícios f_izemos 
:,durante longos anos, nos foi 
· J!etlrado. Nossa imprensa d-iá
i,:Jl'ia cat6lica, ou foi suspensa, 
:ou teve sua liberdade · de ex
~:pressão tão limitada, qu-e di
~ilm~nte se póde ainda alu
iclir à existência de uma I:ro.
f.prensa Cat-Olica. Os religiosos, 
::aos quais tantos pais· confia
i...-am a educação dos filhos, ti
;,:eram os salarios cortados em 
,.iJO'?ó, o que muito os atingiu; 
íaiguns deles terão dificuldades i~ o~ oem sws, compro-

missos financeiros; em todo Trabalhadores Católicos Ro
cas o, não estarão mais em po- mànos, com suas uniões filia
sição de auxilial" as numerosas das, ao passo que suas tarefas 
obras de caridade, para as religiosa e moral não podem 
quais eram eles os primeiros mais se.r levadas avante. Sa. 
a ser sollcitados. Muitos pa- beis perfeitamente, Caros Ir
dres e membros de comunida- mãos, que nós vos advertimos 
des religiosas já não têm per- muitas vezes contra os perigos 
missão para ser diretores de que o Nacional-Socialismo re
escolas, não porque não pos- presenta para a Fé. 
suam os requisitos exigidos e No domJngo, 26 de Janeiro, 
legais, mas porque são padres anunciámos de todos os púlpitos 
e membros de ,comunidades re-. que os Santos Sacramentos se
ligiosas. De acôrdo com o de- riam- recusados a "todo católi
creto relativo a sociedades e có de quem se soubesse que 
instituições não comerciais, al- apoiava o movimento Nacional; 
gumas das nossas instituições Socialista em grande estensão, 
fo.ram compelidas a pagar uma não sómente porque ·este· mo. 
contribuição muito elevada; a vimento ameaça dificultar à 
Fundação de St. Radboud, pa- Igreja o livre exercício de seus 
ra nossa Universidade Católi- deveres nas questões funda
ca, por exemplo, foi obrigada a mentais, como também porque 
entregar 143. 000 guilders do põe seriamente em perigo a 
dinheiro que é anualmente co- concepção cristã de vida de 
letado em pequenas parcelas. todos os que nele tomam 
Os 'clUbl;lS da juventude, tal parte". 
como o dos Escoteiros, da Jo- É evidente que a Associação 
vem Guarda e da Cruzada, fo- Católica não póde ser governa
ram simplesmente dissolvidos. da por pessôas cuja atitude es-

Mas agora algo aconteceu piritual é diretamente oposta à 
sôbre que não mais nos pode- , concepção católica de vida, e 
mos c011servar silenciosos sem cuja intenção é propagar essa 
trair o nosso dev'e.r espiritual. atitude nas . organizações sob 
"Non possamus non loqui!" seu contrôle. Por ·este motivo, 

deixa de ser uma associação 
UMA ASSOCIAÇÃO QUE DEI- católica. Mas isto não é tudo. 

XOU DE SE-R CATOLICA 

O Com,issário do Reich de
cretou que o Conselho da 

NEGADOS .OS SANTOS 
SACRAMENTOS , 

Uniãe dos Trabalhadores Cató'. A União dos Trabalhadores 
licos Romanos tem de suspen- Católicos é forçada a prestar 
der todas as, suas atividades, e serviço ao movimento Nacio
que será substituído por um nal-Socia.lista; _ torna-se, de fa
comissário munido de plenos to, em uma das suas ·organiza. 
poderes. Este comissário é I ções. Por conseguinte, os ca
membro do Partido Nacional- tólicos não devem mais conti
Socialista. Isto significa de J-nqar sendo seus membros. Até 
tato a destru.icão da, União dos 'Õ' presente era J>roibldo entrar 

· Freire· Mons J sé P ó · d para as chamadas "organiza. ' • · 0 roe pio e 
ções associadas" do Partido I Magalhaes;_ Cônego Paulo R?lim •• LEGIONARIO" 
Nazista mas os Sacramento Loureiro, Conego Mareondes N1tch, 

' s Pe. Nicolau Simon, Provincial do E D:ZVER DE 'l'ODOS 
' (CONCLUE 4 :A 7.ª pag:,j l Verbo Divino; Pe. Luiz Garcia, o s e A~() LI e os 

Vic:c;em do Sr .. J\rcebispo 
Metropolitano ao Chile 

Publfcamos abaixo o edital por no Chile o insigne cardeal.Ar
meio de que a Cúria Metropolita- cebispo do Rio de Janeiro e, as
na comunica ao público paulis- sim, todo o Episcopado bra.silei
ta a viagem de seu preclaro Sr. ro, se reveste assim de uma sig
Arcebispo ao Chile. nificação sobre cujia, importân. 

Duas circunstâncias tornam eia seria superfluo insistir. 
partil)Ularmente importante · essa Será, pois, com vivo fervor que, 
viagem. São Paulo, que se apres. durante a viagem de s. Excia. 
ta a oferecer, em 1942, excepcio- Revma., todos os fiéis recitarão 
na.is homenagens à Sagrada Eu- as orações indicadas pelo Exmo. 
caristia, não poderia , ser indife- e Revmo. Mons. Vigário Geral da 
rente ao Congresso Eucarístico Arquidiocese, aproveitando cert.a
com que o Chile reafirma, no ou. mente tambem a oportunidade 
tro litoral do Continente em que para prestar a s. Excia. Revma. 
vivemos, sua intransigente e ar-1 os testemunhos de sua respeitosa 
dorosa vontade de ser, e de se e filial veneração. 
conservar sempre católico. No 

Emcia. Revma., o Sr. Cardeal D. 
Sebastião Leme da Silveira. Cin
tra e o Exmo. Episcopado Nacio
nal, a convite do governo do Chi
le, nas comemorações cívico-reli
giosas do centenário daquele país 
e do 8.0 Congresso Eucarístico 
Chileno a se realizarem em San-
tiago. · 

Sendo motivo de grande desva
necimento para a Arquidiocese a 
escolha de ~u Pastor para tão 
significativa representação, é de
sejo do Exmo. e Revmo. Mons. 
Vigário Geral que no dia 2, às· 
12 horas, o Revmo. Clero secular 
e regular, representações das As

çadoras do neo-paga.nismo amea_ 
momento em que as ondas amea-\ AVISO N.º 232 

çam estender-se até nós, há um I VIAGEM DO EXMO. E REVMO. 
nexo intimo entre estes dois gran- SR. ARCEBISPO METROPOLI-

.. sociações Religiosas e dos Colé
gios Católicos e fiéis acorram nu
merosos à Estação do Norte para 
levarem suas despedidas e votos 
de boa viagem a s. Excia. Revma. des certames eucarísticos, pois TANO · AO CHILE 

que reafirmam, tanto4là margem 
d9 Pacífico quanto DAS proximL 
dades do Atlantico, tanto ne. Amé
rica espanhola quanto na América 
portuguesa, que não admitimos , 
outro Senhor, que não /Jesus 
Cristo, o Rei dos séculos. Ao 
par disto, vivemos um!!, hora de 
vigorosa intensificação dos sen
timentos inter-americanos. E a 
delegação do eminente Arcebispo 
de São Paulo, para retiresentar 

Durante os di,as de ausência · 
Comunico ao Revmo. Clero se- do Exmo. e Revmo. Sr. Arcebis

cular e regui!:.r e fiéis do Arce- po os Revmos. Sacerdotes deve
bispado que, hoje, dia 2 de no- rão dar as orações da Missa. "Pro 
vembro, às 12 horas, deverá par- peregr!natibus vel iter agentl
tir da Estação do Norte para o bus" . e a.os fiéis pede-se que o 
Rio de Janeiro, o Exmo. e Revmo. acompanhem com suas piedosas 
Sr. Arcebispo Metropolitano. preces. 

Comç, já é do conhecimento de De ordem do Exmo. · e Revmo. 
todos a. viagem de S. Excia. Mon.s. Vigário Geral. 
Revma. se prende à- honrosa in- i (a) Cgo. Paulo Rolim Loureim, 
cumbê.ueia de representar a._. s. Chanoeler dQ ArcebispadQ. 
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COMPff-A-'SE 

OURO 
"ii>',P..:.i!ATA de q~tq_!ie_r ei.
. pêcle. Aiítes de vender- 6eü 

o&~ ide seu. próprlo;i'!.. 

r Em·meu ú!tim"o a"rtigo, móstt'ei que aos demàís, --afim de que';'·se inu:s • pre~~nidó inté~-;;~ente.· E:·· -~"{s'i~1: !';~' ê~f~ 
não pQ<Je f'Jav.{lr çol),fp_s_ii_o -m.a.is. gf'os- as a.çivertência.s arn istosas, os ele- ·p-r-ejudic-·am. os, sériamente. os,' .nossos - . i{,.jl:Aç~ 
seria do que a de certas pessôas q·ue metoli:os noéivos · sejam eliminado~. interesses, os d-e nossas fam1ltas, de 
f~ntifiearn .otr éilnceitoso: de- "-j~ Conl:!eço ~t_~ta)'lto um. caso_:col'!_c~~ @S~a P.-ãti:ilt -'!,. .> __ que_;:ê eior d_o q_ue D& 'i~ 
temerário" e. suspeita. Evidentemen" to cie certa associação que tendo tudo, os ela Santa igre)a, Li.vre-nos · 

. • t?~. C®~ttltar os nyOSflos 
prêçõs. · Avaliaçôê'.4',.. 'grâtts; · 

te, uma suspeita, p'~lo p'rõpri&·fátÓ r'elti&dci' dt1hiri'te ã·n·~ inteiros, em I;)1tus, ppi$, das, :!>i.lSP.f.ítàs temerá'l'lâ· -~QI~_ 
de não ser t1,ma certeza, en.vo.lve uma expu1s.ir __ · aJg_tH)S ... !11~111l?ros, âéabou me.nte severas. Mas· livre-nos tambem ' : 

' ·Também compro prata, den-
· -J:ad1.1r.1s ~ · .. oifro baixo. Rua 
São ~nto,· 54.(), 1.0 andar -
sala 6, próximo ao largo São 
Bento. _;,. $tio . ~aulº" · 
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· RtígàinOs ítffi! nôssmi ãssinan
te11 ·com.unic~el!). _a;,ptúd~ 
lJe -sem~: ende.l'eçPs para. a ~ai· : · 
,1i~.~tal, ~4~~ ._ .·-.. .. , . 
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õ LEt::fON:A\R.J:O ·tem õ ffiã
~mo prazer em receber visitas 
fui instalações de sua redação 
e oficina, mas'·pede que não 
sejam. as mesmas feitas nas 
2as,raas·., e 4as;' feiras, POl". exi· 
gências do serviço. 

Não p®neamo~. éolllll0Mç-ao 
tle pessoas estranhas ao nosso 
q_uadro de redatores.., "''"-· 

l,~R. E PROPAGAR O 

~: ·LEGIO_NAilIQ 99
. 

f.: DEVER, DE ·rooos 

"·. 'U"s-ci·A'I'óLICOS 

.- . " I' afEJAH1ltL. , · 
~.: -~u- i _ --

MOISl,;S E .. A CARNE DE 
PORCO 

forte·- po~foifrittade · de· - erro: · -- Nllm por· :ficàr reduzida ã:. wna inanição ele-- das-: suspeita's temerâriimente 
poristo, qualquer suspc,.ita fund.ipa absoluta, pela 'corrupção dos ele- indulgentes. 
em indicies seguros dc:_ve ser çon· mentos bons · que · tinha con'seguido A este respeito, não julgamos 'de-
slderada témerária. Desde que não laboriosamente ·'formar. Não houve, ver desmascarar ·o erro infantil dos 
tenha havido· despropo.rção entre os nQ · Juiio · tem.era~iàmente 'bom tias que supõem que todo o juizo seve_ro, 
indicios e a suspeitá,· rierihuinà te- autoriélãdes · dessa a·ssociação uma pelo próprio fato de sei: severo, é 
rneridade terã-existicto: ·" · .. , · --· grá.ve falta no cumprimento dos en- temerário. Achar que um, assassino 

Formular uma suspeita razoavel cargos? · é um assassino,· .um adultero é um 
será, assim, um mal? Não. Pelei êon- ·-·Tudo isto posto, é certo que não adultero, ou um ladrão é um ladrão, 
trário, pode implicar em ,grave vio- sã_o. só os. -joizos témerários desfa- constitue par._a .. muita gente juizo te-
lação dos ·mais elementares 'deveres vo·raveis que 11odem aéarreta.r pe• merário .. Poderá haver opinião mais 
o não .formulá-la. cados.. ridicula? 'Assim, quant{o Nosso Se-

Demonstrado isto em meu 'último nhor chamava os fariseus raças de 
artigo, passarei agora, dentro do '* * ,i, viboras e sepulcros caiados, come-
mesmo- assunto, a ciutra ordem de tia juizo temerário. Quando os Apos• 
considerac;:_ões. ·Penso que chocarei murtos. leito-. tolos, os Pap_as, os- Padres e Douto• 

res se, a isto, eu aoreseentar que •res da Igreja, .,-es~igmatizavam- em 
m.inha , exper:iência me .. tem_ ,m.ost~a· i>àiavras , .can;len\es qs · erro·s dos 

A'ftâti:zemos a palavra "~merário", 
Que significa ela-?. Imprudente~ i·n-

•do que a Igreja e à sociedade tem pÓte.ntàdos de seu tempo, com.etiam 
padecido muito mais dos juizos te- juizo temerário. E a caridade, se-
merários favoraveis, cio que dos des- gundo essa estran'ha •morai,' co'n· 

conside.rado. ·· favoraveis, que hoje em dia se for· sistira em achá,· pertinazmente, e 
malTI. Entretanto, esta é 'uma impor• contra toda a evid.éncia dqs · fatos, Assim, qualquer Ju1zo so sera te• 

merâr.io se inconsideradamerítê' for; 
mado, isto ·é se formado sem· àqueià 
madura anarrze que deve ·· preceder· 

tante verdade. Se o mal tem tantas que um assassino é um· cor<.l.éiro, úm 

itcdos os nossos Jafgamentos. ·· , 
· Em:retanto, de nenhum· 'mod'o se 

vezes uma imY?nsa liberdad_e de acão, adultero um lírio, 'e um ladrão uma 
pomba. Isto não é YirtÚde, ma!; im
becilidade. Diz-se de Santa Tt!reza 
qUe ela arf1mou que a humildade 

deve daí inferir que, quando erra" 
mos 'em nosso Juizo sobr~. àlguem, 
'agimos sempre t~merarramente. O 
homem é fali-vel, e as i::trcunstãncias 
mutas v.ezes o engana; Por Isto, 

Plinio OORRGA DE OLIVEIRA 

sempre que se ti.ver àgltto êom cau• 

'êeta, pode ª conei_'êJ!~t~ _pcar,_ i>!~na.~ J·U·lZ'A r e M' ·_f RI' R-1;0,; 
~~ !=~~~µ!m. - D I L A 

1.. ' 

'é: êurió'S'o wtár qO-e neli'I· tb'dô õ 
jaizo temerár.i·o ' ê necessarfamente 
desfav.oravet. Se ê temer-árió todo o 
j1:1izo imprudente, ê obvio que, 'quan
d'c) as 'conchisõ.es deste Jai:Zo · forem 
favoravels, nem por tato ter-ão. ·cte·l·. 
;,cado de ser temerárias. 
· Não é· n.ecessário ·dizer que, en• 
rqiranto o julzo temerário desf.avora• 
,vel pocre 'lesar gravemente os direi• 
,tos da pessôa por ete al:vejada/ o 
juizo temerâr'io favoravel é, deste 

se e·fe c'o·ntfüísta cíl"eúlos· âe ittflu
ência. 'cada· vez mais largos, se ele 
este"néle seu dominl:o sobre o mundo . 
de modo cada vez ma·ls insolente, 
enq:uanto a influêncía dos e~ementos 
bons se ret:i:ai, ferida muitas vezes 
de. uma oprobfo:sa impotencia, de 'uma 
ifffe:eurnUâad:e evidente, a que se de~ 
ve rstó, senão à confiança por ve
:zes nifan-ttl e ridfeula com que os 
b'bns abr,e,:n t'eus · a-rnb'tentes · aos 

po_pto. ... ~.e vii.ta ing~u~. l'g_(ltre.:tat\~~ 
. um juizo temerário · favora:v(;!I, nã'o 
ferindo os di,r.eitos da pessôa 'a .quem má:o-s? 
se refere; pode fe-rir gr.avemente os ~r.a, os'.. p'tc;a~s contra--os hiteres-

' - dir-eitcis· de térce;ro~. ~. neste ~sq,, ~s -d~ !JJi'~a>-são, de SI.ta 'natur-eza, 
.*"@"pecado· daf cfeeorren't'e ~~rá'."târ'rt:o maióf':eS' e mais graves .. do·que os·que 

· ma-is g.rave quanto mais re'speitav'ftis s'e·· cometem con-tra interesses huma-
forem 'os direitos assim de:sr.espet'ta• l'l:OS •• Par.,-outro. lado, os peca'dos ·con· 
~'fos, bem cómó quanto máis nume• tra:·:a sociedade são rrÍ!lfores, de sua 
ro.sas forem as pessôas pnejudica• .natüreza, áó. que os. <µle ·se Cd!,lle~em · 
das. · · ·· · êont~ -õs il'idivHluos. Tucfo isto· Jfos• 
; ' E)(etn!)lificSb. Um P.:t1 bim dêveré~ tõ; ·quêm pór Juizó terri'erarianíên'te 
sagradôs 'pal'â com seus f.flhos.-- Se bóm prejtld1ca a' Igreja e 0·a sõcieda• 
ele; entretanto,·: leVàdo pOf!c.Uma-, exa• éie-'.peê~f mais gravemente; d9 q1.1e 

consistia na verdade .. 1'1:· também cer
to que· a caridade não consiste, nem 
no erro, nem na· mentira. 

* * :I< 

Tudo fsto está muito certo, d\t~ 
muita gente. Mas deixemos aos que 
detêm qualquer autoridade, seja na 
família, seja na sociedade, . seja no 
l::stado ou na Igreja, o enca·rgó de 
formar essas dolorosas certezas e 
essas tristes !.suspeitas., Conforme
mo-nos com nossa condição de sub· 
ditos, e aproveitemos nela ao me
nos a-satisfação de viver sem preo• 
cupações: 

Todo o mundo reconhece que pa. 
ra as altas t:u·nções --, e quantas fun• 
ções ha que, sendo humi!des, são ',i.1· 
tíssimas - é necessaria uma pre
paração remota. Se tod.os. aqueles 
que exercem 'no movimento c_at~lico, 
na sociedade ou na família funçõe.s 
que ós ' obrigam absolutaménte . a 
suspeitar do_ prox-imo (dentro da: me• 
d ida do justo e 'do razoavel; · repe• 
timo-lo), se :se preparam para isto 
só depois de. terem recebido rios 
hombros O. peso da autoridade, que 
especie de chefes ·teremos?" Não ha• 
verfá ums1,._ analogia ,entre el~s e um 
general q'.ue 'só começasse· a· aifrender 
estrategia depois de promó"lrdo · a 
essa _ait~ d,ignidade? 

* * * 
gerada. cop,~tacênoia, ou por um cul• qu~rn~por. J1;1izo temerariamente mão 
posch:lesctlftrii, ·fo1'ma de seus fühos, pr.ejudica 'JITl Índividu~ Tenho""a, certeza de q'Ue a ieifura 

,.. temerariamente, um ju-l:zo muito destas reflexões terá causado"a. mui-
o"êsp-lêncÜ.dõ caricaturi;t~ Bel- mefhor db troe mere.c.em, viola gra. * * * tos . .leitores •.. ~e . .so.f.rem de uma ca-

. !l:lOn'te publicou-pela. . ~olha· da vemente· seus :-deveres,· pois que ·Se ,.. rida de neurasten ica, --.de uma vio-
M:anhã", na semana passada, um ·coloc~ "•na ·imposs:ibilidade de corri, Tudo quanto diss•emos sobre os lenta ·e· iracunda rriisericordia, uma 
,rtigo s6bte: à., âlitnentação po- gii, .. seus f+lhos. Esse mesmo pai, en- julzos· -temerários-· se"· aplica,- -ponto irritação : sem· . n·ome_. Estas Hnhas 
pular. Até aí,,f)videntemente, .na- tretanto; teria- t'alvez escrupulo .em por, ponto,. às suspeitas. temera rias. lhes terão causado, no fundo da con-
:ia tnais. QuiÍiqúer pessoa 'tem, formar 'uma suspeita legifüriâ quan- Tarriberri lia suspeitas' temerariamen- ciência, estranhós · e· ág-ud·os remo.;,. 
no Brasil,. Q. direito de escrever to a, algum empregado, ·sõciõ, _clíe'n- le-·l,óas. Qúàndo côiícebeniós uma i'n- dimentos. Estavam ·em- tal paz, e de 
quánl:os ·arttgÓs queira sobre esse te, etc •. Não ha, nisto llm"·evidetife fu'iidada ·· ê · t'emerâri'â-." e·sperançà "de repente o·cenario se•'muda diante·-de 
í,alpitaíite &slmto/pode defender desequilibrio? Outro exeml)l6:· em que algl.!em é borri; qu.iiíd<i, s.upomos seus olhos. Qual o jornalista-' imper-
a&-·-d.outrmas- que -bem entender, gera.l, .. os .proressores--eon-S&l'-vam --so- -temerariamente qlie ·pçdemos· dar· .a tinente que assim, pertürba seu _sos-
e até pode ser contrário às vita- ,bre seus antigos alunos alguma au- .A, B, ou C as màio~es ~rovà·s 'de · sego? 
~as, que fÍada ihe. acontecer.á. toridade 'moral; entretar:ito. é tão confiança com o ·int.üito · 'de· Qs co- · O ·mundo·- está atravessando uma 
A·polftica alim('lntar coristitue um gra·nde a cegueira de muitos deles mover e assim · arr"a's_tâ-lo pàr'a · a tremenda hora ·de crise. A "caritcla-
fllão<p:r;ecioso'pm"a/'os·jornáliSms para com:esses.,produtos:·de ... seus-es- ·lgf'e-ja; quando ·dei:icãmós" de ,exigfr cte" com ·que muita gente, fechando 
de ~ os gêneros, que O po- forços educacionais, .,que só vêem deste ou daquele. individuo.· as ga. os· olllos ·ao perigo, dorme ·o sono da 
dem explorar iÍTestritament.e, e neles qualidades e não_, defeitos; e, rantias· ·,necessarias·-- em mate·riâ de pa-z,· muito mais-- se parece com· o 
a,pi:,esentar, _assim,.,mormá.lmente em última analise; 'a influência mo- interesses espiritúâis o~ témj:)orais, torpor dos Apostolós no Horto.'das 

·l 
tatões con:smu'ém motivo mi:.. 
ficJente para . gu e. se~D:1.- ,\fusl• 

• lª'pos,. ~~ . maiqrm._ dps_ C?,~s. 
.. Is,tq nijo <?P!l~Ante, nãp,•,JJ}~de
' mos ,pos pei:sua~ir: de q_n:e tan• 

. t91;1 ,dps agft.tador~11. \!_ttj~Jll co,, 
. m,unistas. ]J, :Il!~i;to ,:µi.enç_s .ain-o 
da, qpe pertençam 3,0 pa,rt}flD 
con;rnnista tan.tos do1:1 infelizea 

· · refens. E, assi1t1, não. :Q..odemos 
· d~ixar.. de: protestar ~a.is ~ 

vez contra _ fatos_ tã~ . ~~~ 
· ·tantes. 

l ·, i, 1, 

· TnJ:lo , ifJto posto, qomp;•ee:w-· 
demos ,),sei:µ, difiçuM~de que Cl 
governo ~do Chile, haia ,1inter4 
~osto, jµnto à ,Wil_helmstrasse. 
seus boni; pf:icios no senti{}o ·:da 
ser poupada a vidg,; dos .refens 
qµe ainda; não foraJ11 €Xecn .. 
tados. O gesto .siwpatico ,do 
gz:ande país a;m-igo do Bi.asil 
t~_v_e,. em ~<W Ó, wuncio,,,a mais 
grata reper(mssão,_,já,· SHl~.:não 
exprime senã:o os sentimen~ 
tos de tod-os os homens em. 
cujo coração aillda nã.o so P:x~ 
tinguiu a ·c]Jama ,da"fcaridad:~ 
e do amor áo proximo._ 

* * ~ 
.\ 

Muito co1~pree:iw~vel ~f3. to~ 
na; pois que .o S_ant9 , P;(\dra 
tamb'ém tenha ins-istid9 junto 

l ao governo do Reicl!,, -~fim de 
.evitar. tal ;de,1:ramamenrQ da 
sangue,.-A ;França,é a filha pri~ 
mógenita da IÚeja que sem~ 
pre teve, .para c.om os povos da 
Galiá antíí,ra uma afeição, tp .. 
da particular. Por oµta,C> lado~ 
o ~q:ii,to Pad:r.e é, de .. d-ir-eito,. 
o guari.Hão,' nàfo (W! t-0d:Ós os 
principios de caríditoe · "ê' justi~ 
,ça .que, no_ m~do eontem-porâ
neo, ainda não tenham .. si• 
do extintos i)elo vendaval dd 
U:6()-p~ganjsmo. E a notjéi.l da 
in~erven:çãe>.. <l~ S. l?iííítidade-. 

1 
veiciJ).aqa. por. uma _ag&W!ia te~· 
fografica inte:t'nacioúa];nos p~ 

1 rece perfeitamente p'lâUJif~~~ 

'::-: 

'* * * :, 
. ! 

E-"tã:o p-laurnel é iilf·iici{ij) 
próprias autoridades ,,alemã;~_{ 
sentiram a necessfd-adê def' 
adiar ' a ' execuçãó'' de J al:guni 
refém;; afim de dar tempo aos: 
culpados para que se apresen-i 
tem. Se ·os refel).s fossem co..; 
munistas desclassificados, aven
tureii'os d'igno·s· da pena da 
morte :-Ainda mesmo que não 
fo.s13e pelo fato de haver morto 
àlgiuís· nazistas; seú extermis 

,nio· nãO"--sf>rllí. tão 1amentàdo 
e·' ai\' a.t1torict'ades · afomã.s· nã~ 
·smitiriam a necessidade ·de o 
~ia~ · 

-,.:r,,, 

Bdnca:rios: 
·câ,t6ltêos 

..... '"' --~.- • J. ..... ~ 
siJ Jkus liéírores ·mn pabulÕ in~ ral dos· antigos'· professores em .gran· por jútgarmos muito aospictósa s·ua Oliveiras;· do que' com i1ma verda-
teressante .. Aliás, cremos que. ja- de número de casos se torna intei- fisionomia 'francá' e·· real;·· em· todos d eira ·virtude -1,obrenatoral;-'·Se · esses Confol·h

1
e -'jâ ·t.em sidO' ·noticia·,. 

lffltúl tanto ·_se 'falou e escreveu r'âmerité· Linutil para OS afolfci~: ÔU• estes' Ca'SOS ·cometemos S'USpeit'as te• niemhros Sonolentos da lgr>éja mi- c\o:·e. é 'do 'toúhec1mei'ltó' dói .fUn• 
so.··_b.re __ - ª."_· li.I_im._,_e.~fac. ã_ 0~ ·.iio .. pul_ ar __ · tro . exemplo'· ainda-:- ~·s · presidentes merariamen,tê,; boas; porque · nos t~- litante não querem ouvir ,nossa 'voz, êlb!'lâi'ios llii.'rr~i'fos;·•ás ;iôílis· de 

. - :t - de- 'setote-s <le- iAçãó · Católicà' ou· de reMós de~xado •empol'gar· ~or esl)e-. meditem<ao menos nas .Palavras de . 
quanto agora; o que será, pelo Nosso Senhor: ~1h.gifü!, ,QlJ~:Jhe~, s~?· ,ewecial-~. um ~díeio de bom ape~ associações- reHgiosas têm obrigação rànças .:Jnful'idada"s, , por a):iarencias niéi\te d(,1>linadas,. vêriroo'Í\.do rea .. 
titif' 1 .. _ • .. ,.. • • ,--- .• estrita, d(ic discernir;- nos associados, ,enganosas, .·por il us·ões c·ontra' ·M · "Una --hõra non potestis vigilare lizadas totúts ··á's~terças-feiras, no,, 
' Coritucro,-ô" ilustrit caricáturista, os defeitos- que, os tornem.;.perigQSOS~ .. ,,JUJ§.ill• uri:,,;,.homem séri'? d':~_e,. est,;-r_ ,me?~m"? Ginásio São Bento, sala da. bi .. : 
pm· f:iiar' :dós malefícios da. car-' . ::, ,1,.,' ' ;-,. _,-,.o~ ,,.,,o:, J : -_;-: :: ... · . · '::,~ -- ,..... :. --~--::sL::; .. ·· -·''~ ... , ·~, · .... :e:;·-~~- .. --~ 0 'huo'téca, das 17,45 às 18,15. m1 .. · 
nê 'á'.'e põrciÇacliou que. dev1a 'm..:' ··-" ,.. J ' mlto~:· .. '' . ' ,, ' ., ' ' 
cursionar pela Bíblia a. dentro, " ;;: ' : · ~ .0 ''1tcv·fuo: ;Pe. EàÚa1'd\j Rôber .. 

para mencionarª profü.Íçãó ab-· ·e' . . . A-:T··'-.-· . -o.·-:' ..... -- L-· .- ... : 1, _ e·· ___ - 0---._. __ , _ .{{_~.. 1

to,'
1

qué·na;·ç1bttii.fiôs'es'tâ:~õfien .. 
soluta que· a 1ei · de-- Moisés' impu- . - ~à .t;indo · o '.'M'óvime'ntó . éfo'§' B:ihciá ... 
sera' ao povo hébreu 'sobre' tal . " . ' ,, ' ' ' ~ 'rí~ 'êãtóiiê~s'", ''fü~vefü~ht'é' de--
alimento. ~'-vai d.à!; imagin-Ou a · · · vel'á 'infoiaf''i> 'est111foé'sõbfo os 
segumtll teoria; para. e:itplicar a: ·.. .. ;< ., ·' · ' ~: ' .. ' ... : , ' ·, ... · Santos·--·tvangelfi<>s.'·· 'Ah);et" po-
proibição~- Moisés,• que V-conhecia" lomprem e JC C: 'U $ i V êJ mente -suas jôias e seus presentes na conhecida J o, a Ih a r / a rení:',.êo1iiô' il.iirodqçãp iíei#sárial 
perleftà.menf,tnís· preJriiicrs 'para ., ' - · · - - • · ê i.mprésclndive1: está. ir~nd~ 
asâucie·ae seu·povo·oi'iúndos'do ·C A. .5-,. ·. A---,_"· __ -. e·_ A,. s_-_ T R·-.-- 0- _· 1da.:11/i~~t.ra;·J~ôgr~f~â: ·:~~ ~ 
excesso de carne· de' p'Orco, e ·não _ , costumes da .Terra Sinta .ria e!)()4 
ericontrarlcio outr6·'ni.eicd:te coibir. .,. 1 ca. eni que ;vfveu. Jésus .é:rkto. . 

•... J ·,h,,' ._.,_ ..... , ....::. • .,.~ : -· :) t_,.,.,•.;,•. < -está excesso, ,·."inventara"·· que • i • Afil;n de, .incrementàr a, -:ünJ.ão; 
Deú/; lhe translhitirti' a; 'proibição o f I e n a p r ô p r I a íi,~tre ~. ~~~,íjlos'·c~~~~9i'jJari por entre oinelâmpagds do Sinai. · · ·. ,qu~. ~ II).Of1nl~1lf:o, que:,~. ,tna~· 
'orà, parice-nos ser muita falta Rua 15 de _ Novembro 'N. 26 Únicos concessionáribs dos afamaéfos ,tMo ;,e, cà~r;v,ad? a,>F~ (Í!ij 

de' .. cerimônia:''úhamat a· .Moisés ·* ,. · · · · ~~~~;rC~~ivit,,.,coll;t.fn,µe,,,cadru 
de menfüdso, assi:iii. sem màis'ésta. t· (Esauína da Rua Anchieta) relóq1os. 11 E' L E C T R .A. ,1 v~.?-,Ir\.!l-l.<;Jfriµe E;,<?pe:r,~,i;ije es.., 
ilerrt aquela.· Ignoramos sé Bef- _ ;,,_. ;tá_,a~Jp.31,qçr,l')a~. Ofü[Wl,910.~io&, 
mónte é antic~mita: Mas, sé ' ' ·--· pfjtlCWl\!!!Jlel),te.,.p~~' aq~' qus' 
Moisés rríentúi' ·ao povo duando , · . têm ~a/?li-lh\j;<19 'e , ~~q n" 
lhe impÍngiÚ'é:'ciino div!Íí6 mn pre-' 'tão longe,. oféndendo. as oori.vlc- pet •Assim, t.e\·la escr!tó. o in- t propagandar:~ <;i,!fU~· ~a. ;.Ç,iimu .. 
ceito seu, p_orqúe tambeni~'11ão ções· religiosa:s·da,·grande maioria; fé'liz n'al'iz '<:ie Ceta, -em. que·. ·l)ro-. ;:··.~, cAU'I'ELAs·r."no-·~MONTE DE ·soCORRQ ,nll.~;: P,aS'OO~l~-~-:~~fBnQ.\le:H~-
'terta méntiélo. qm{nclo ·1he apre'- cto·povo 'b'ra.'l'lléltó. ,,. ,,,, '.- ·; 'h1ra.'·fazer graça 'à- cust.a. <te Moi- ·r·o-. '-·','fÚIAS HSÀ'DAS ,F, BRfLHANTIDS ...;,, f€ll;.nJ.,lli\;:Va~~ OQ}a;g~q,,~ 
eentou o.~ ·Dez Mandaméntos? E '· Act'editâincis q(fü'1Bclmoiité!nã'ô 'Ílé.~, ,e. da ful'tmia. tle Anatole pll'teceaGlo ~itna.rne~"'~ "= ""'"'º~ · · · · · · .... ~ · ~<>mpro ' pagandó,. ~s melhores preçoa · · · . e. ....... ,....,. .• ~· ,.,.,_. · Í!stes Dez M.afaíá:in:erit6s to-ilbs nós tives.~e ést:a 'futen~ãõ'?- -~' jXissivel' J.<Taiice:':· O que,· _entretanto,· ·nao. . : " .,,.... . , , . , , .. ,.. .. .,..- . - ,. _ rld~.:·áula.'l; ·.··, ;· :,-. 'l :.;., ,.,:,, 

catóÍ1ctls~'ôs'''aêetfaníos;,;pó~:,são· qua:·ih~'ii'ireressé''mágr<V<>' 'iissun<-· 'tiêikftY.tle ·ser -ih.correto·:. quanbo.· ._Rua; '.it.'lvàr~s·1;:Pei\t'éá- .,_,. ialtt··'l.'.1" lllf'l!il·'~'~ '~.-~ n·'" 'T,. ·o-".¼ ªo· .utc,, ,.t-u::.iO. L' .: t··-_·,~ 
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Não será preds,o perder mui
tas palavras para mostrar eo
mo•-por ,af andam o esJ;}irito de 
orgulho o de ánsubmissão de 
mãos dadas. Or.gulh.o porque 

É Provldellclal Ili 

Valioso auxiliar no tratamento da Si!ilis, é p1·ovide11cial 
nos acidentes rebeldes e repetidO,S da Sífilis, cuja a.çã.o 
nel<lsta está na raião direta da sua antíguid-ade. Goza 
de reputação justificada no tratamento do Cancro inicial, 
Dôres nos ossos, Dôres de cabeça noturnas, Dilatação da 
ao.r,ta, Placas nas mucosas, úlceras, Fistulas, Escrqfulas, 

Moléstias da pele, Reumatismo, etc._ 

~ opinião de vosso médico virá certamente em apoio ao 
«iue a(irm:i.mos. 

-----~---~--,--,--,--,:----,-----------,-~-,-----------
Uma IJ coisa ou outra 

. . ,.· .· '· ~ 

• 1 

1 

A. e.vo-~ d()S es:pirit011 (ahnas se• 
pa;Moos de ~u ooi:po), seg-imdo v.eri.tica

-~ . à lltZ dl:>S documentos es:LUrlta.s, é 
mna·· ·~ qa.e ultr&passa os limites 
do ~. e '%i at'to,gir d:e cl:l6fo a pf!Ó
pria sabstan-cia. o.ra n_iµgu-é~ admite que 
se J;l()Ssa, . d1rre,r, v:~ad:el,r~ imo'.l'-tâl 
nma Sffl}stân-cia que e-v:c>lue · deste mo~ê,
indefinidamente. E i:sto por uma s.iml)1e_s 
i:a!llãb-: a ímorta:li<iad-e de uma alma' 'n:ão 
se v;erifiGa · no :rate . de outr-a · alma estâ:r 
"~nando" a pJ'iIJleira. V.amos amd.a 
aqui ració/:lna,r S8D'.l preeonrettos para e.11·· 
tab:e~ coaelasões seguras. A coRSe
q_.uêa:cia cre qüe -lia realmente con:txaài~ 
neste:,~o de vis-ta esl)Írita vem expl,llaar 
do· dom:mio firei.óf.ico a ~ese da e,VORI· 
ção, uma vez qu.e a im6r-talidad:e é parte 
do -~-universal dos po'l;OS cultos, 
~ já. estud'{fm-0s n;este ensa,io católico 
s61xe- -a. :Sfflta diabólica. 

As almas e-v:o~nariam aeidertal
mente se- na sua su:bstâ~ci-a mas-ma nenhu
ma modific~o apreseil'ta:;se)ll. Do· c.on,
t.;rã;r.:ro, 50mos ful'çados ·a. a.dmitir uma avo, 

. lução imbstancia.I (-0 que os nossós espí-
1'~ p;l't'ltessam, também forçados ain4a 
qae l)Ol"' eon:vicçôes s.em razão). Ora bem. 
S~s uma, substância . finita. Im
p~ita em seus graus inferiores. Con

cebe,,$8 !)HB ta} su.bstân-Oia ~á l'()CebOOdO 
perfsii;ões' novas, cada vez mais prof11n1illS, 
inde!;:imdas, num processo sem fun, _ num 
c:eesoendo infinito, sem que se modifiqu.-e 
illttm.a.tnflllte, substancialmente? Com fran: 
~. só aposentando o senso comu-m. ~ 
evide:ttte que haj~ um âmbito do aperfei
~ ~.de~ para. ~~ ~écie·, ca, 

d& classe de substãneias. SeFá POl'em u-m 
ámhil9, não um intfnito. s~ré. uma esfera 
oiro11-DSc1>ita. dentro de uma possibili.d,ade 
li~, DUM1l, um ct1sscendo sem fim. 
Me;s pross!gàmos na SU}iosição. A subs
tâlleia finita ev-olucl-0nou substancialmente 
po;niue evohreiona infinitaxnent-e. · (Esta 
simples enunciação é sbsYrda. Mas esta-

. mos "supondo", aco-mpan:b.ànd:o os · rasgos 
~hl dos mentores da. fflosofia espfri
t,a). o que houve f-Ôi uma e.'V'oh!tção es
SJ;!ll&l do espírito, uma transformação da 
próJl.rla natur~. Ora, se o priacipal eons
titlltiv:o da pessoa, a ba.sé necessariamente 
prEÍaS&l)osta é a natureza indiv:ídu.a, segue
se qye:·se I}focesaou a-ut~ntica mudança de 
pessoa. Port~to o espfr.ito, em determi
nado grau de aperfeiçoamento já não rea
lwa. o mesmo es:pf:rito indivíduo que come-
çou a. evoluir. Assim como tambem, pos
texionn.ente d&ixará. de existir como tal 
para dar imci-0 a Üma e~ncla exifõtencial 
dive~à. E cada gràu dé evolução (na hi
pótese da eontim.ii:dad-e infimtá) exige' uma 
tra11:s!ormação pessó"a1 com o desaparéci
mento de um es.pírito. e o aparecimento de 
outro substancialmente diferente. · 

Mas se o espírito desaparece evoluin-
1:lo, é porque a evolução não suportá a 
im.Oi"talida.de... Ou a permanência pessoal 
pÓrta,_11:fo, risca.Rdo ào elenco doutrinal a 
evolação p;l"ogr6S1'liVa sem limites OU en• 
tão a im<»-talidade das almas. As duas 
coisas simultaneamente· é quê não podem 
coexistir. Tenham paciênciá, · meus irmãos 
espír.itas. Mas é p.,r_ooiso o.11ta.r. Umá, :COi· 
sa oit _ o:utr-a ••• 

A. /\l'tiU\diõti'ÍSI? d~ 61>).ç1 f'iJ.µ, 
l!l coi-n.emora Jubl~H. · ~~ dia 
& de novembro, o 15,Q auiver• 
•trlo de Nl\de~Ao do sev, Se., 
miná.rio. O vetusto educan
dá.rio dos levitas. do santuário 
surgiu graças à ação empreen. 
dedora de Dom Antônio Joa
quim de Melo que em 9 de 
n_ovembro de 1856 inaugurava-o 
no velhQ prédio da Avenida 
Tiradentes rec~bendo a. primei
ra turma dos futuros ministrqs 
do altar. 

Essa data recorda, também, 
o nome sempre abençoado do 
Sr. Dom Duarte. Leopoldo e 
Silva, a quem o Seminá.rio de: 
ve o I extraordinário floresci
me11 to que logrou. atingir. 

Às orações do Revmo. Clero 
secular e regular e dos fiéis 
em geral, recomenda o Exmo. 
e Revmo. Sr. Arcebispo o nos
·so Seminário Central, certo de 
que, mormente, no dia do ani
versá.rio todos pedirão. a Deus 
pela sempre .crescente prospe
ridad·e da benemérita easa de 
formaçã-o dos futuros apóste. 
los de Cristo na· seára da San
ta lgreja. 

De . ordem de S. Excia, 
RP:Vú'"ll., 

s. P.1J.u!u, ao de t)Utijb1·u d~ 
l&-41, - (a.) Cgo. · Paulo Bofün 

,--,.t.a,!,i&.B Z iih\Sfit!'.!? ?CtSPft@ ! ! C:$1!' .. 

,Arquidfocesano 
vor d-os Seminaristas: !"lata. 
nael Veras de Alcantara, Trna" 
José dos Santos, José Joaquim. 
Gonçalves. João Barr<'to de 
Alencar, José Coelho de A 1<'11· 
caJ', 'l'arcisio de Castro :llo•.1 r~, 
Antônio Borges, Sel.Jast ii'to Hu
go Santana, João i\'laria Cor. 

FíiiÍH'iql.leiro; ~a .Par<>quia. de )'<!Íll. N!1J.çhttdo, So"é C'antinl1'.l 
llQlll. Vhita., a ÍÍl.VOI' do Revmfl, da .li-1()1;\\'a, 'i'~O<ÍOl'l> Bibi~PI> 0 (lfl 
ôflA~i'O Fa.ulo J/11orGnciP 411, ~. Sih<!J., Tito h-lonteiro Vita., 
0D-m&l'!O, l1'.r1n'l.citlcQ 'V11.i'anl ·Calvo, Josà 

Pleno uà~ de i'>rde"s: i,ei- um Oarvalho de Andrade, Jaiine 
ano, a favor dos RR. PP. Frei Can;alho de Andrade e Antê>
Em,Hio Wienk e Frei Jer.ôni- 1 nio de Oliveira. 
mo van Hintem. · 1· Cartas testemunhais; a fa. 
, B)nação: a f~vor do Revmo. vor dos Seminarista:-;: Scrvu-

F rei. Em~l10 W1enk. ! lo de Madureira e Benjarniu 
Trinaçao: a favor dos RR. de Souza Gome:;. 

PP. Frei Gregório Ganzeboon 
e Cônego Paulo Florêncio da 1 28-10-1941 
S. Camargo. 
. <?onfessor adjunto: das Re-1 Celebrar uma Missa, no ja. 

hg10sas da Escola Santo Adal- zigo d.a Familia Ugoli11i , a fa
berto, a _favor do Revmo. Dom vor do Revmo. Pároco de Sã.o 
Bento P1ckel, O. S. B_- , . . j Paulo, do Bel em. 

Confe~s?r extraor~mar10: - Pia Batismal, a favor do Li-
das Religiosas da Escola Sto. ceu Franco-Brasileiro. 
Adalbert~, .ª favor do Revmo. Ritus parvulorum; a favor 
Dom Alo1s10 Schneewasser, O. da Paróquia de São João l<Jvau-
S.B. gelista da Casa Verde. 

Procisllão: a ravor ctas f'a. Entrada de estranhos na 
róquias:· de São José do Be- clausura, a favor das Iw!igio-
lem e Bosque da Saúde, sas do Mosteiro de Santa 'r& 

Celebrar uma Missa, i1os Ja- rezinha do Menino J esu:;, d& 
zigos da Famíli,i, Campi e Fa- Mogí das Cruzes. 
milia do Cond-e Siciliano a 
favor do Pároco da Consolação. Fumfação de Casa Religiosa: 

a favor das Religiosas: Irmãs 
·de São José e Irmãs da Ima
culada Conceição, de Castres. 

Testemunhais de ordenação: 
a, favor d-os Srs .. Vital Ber· 
niw ~- Afltõnio Teata, 

D!s~nu ele lmpedh,ient',l: 
Salvad1:1l' G&lloro e Eli11a.bete. 
J!el'&, m.mo _ Ra.mil e Dômitila. 
Teresa Seclcler. 

Pr.oeloeão; a. fo.vor d,trj P~ 
ióq,uias: de 'l'UCUfUVi, M.04t 
das Crw:efl e São Fa.ulQ 49 
Belem, 

Testemunhal: 
Testemunhal~ Agostinho· · Clacloo Stolfi. 

Teixeira Cortes e :Marga.rj,da 

Luiz Ruzzi e 

'Eloisa Saraiva. 

Ptenó uso de ordem,:; por 
trinta dias, a rav-or do Revmo.
Pe. Aloísio de Almeida; por, 

·quinze diaf;, a favor do Revmo. 
Pe. Luiz Gon~a,ga, C. SS. R. 

Fa:b:r.iqueiro: da Paróquia de 
Sã.o Rafael, a fawT do Revmo. 
Pe. Sav'ino M. Agazi. 

Tr.inação, a. favor do Revmo. 
Pe. André Duguet. 

Celebrar uma Missa em Ca
pela, a favor dos RR. PP. Vi
gários: de Mogí das Cru-zes e 
Vila ·Esperança. · 

Pia. Batismal, a favor da Pl·ó 

, 

A TftANSFE'RÊNC~A DA Cô,, 
M'.E0MORAÇÃO LtTú:RGtcA 

D:E F:,t,NAO-OS P:ARA O O-LA a 

Este ano. a comemo!'a.çào tloo 
fieis deí.intos oem:re !ll!lll do, 
mingo e, por êsse motivo, o 
Ofício e demais comemOI"açõea 
devem ser f-eitas no dia 3, se
gunda-fcira. 

Para luc.F"M as indulgêncía11 
" toties quofiies" as visitas às 
igrejas deverão oomeçar a par. 
tir · do dia 2 até as .~1 horai; 
do dia a. 
CRISMA ou:RANTE o M ~s 

OE NQVEMl3RO 

Matre PaY:lista. 
Ritus parvulorum, a 

do Revmo. Vigá1·io d-e 

Dia 9 ...,.. Igi-,eja de S. Fran
favor cisco e Alto da M-oóca (Bom 
Ibira- ·conselho). 

1mera. 
Pl'o.c{ssão: a favor das Pa

róquias: de Sa.nto Eduardo do 
Bom Retiro e d-e Cristo Rei 
do ·Tatua~. · 

Atestados•de ordem recebida· 
e carta.$ . testemun:tl~: a fa-

Dia l6 - Santa Rita e Bair
ro do Limão. 

Dia 23 - Santo Anflré (N.ª 
s.a do Carmo) e Vila Céi.lifor. 
nia. 

Dia 30 - Vila OHmpia e 
Cristo Rei do Tatua,pé, 
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POR QUE A NOSSA ALFAIATARIA 
ADOTOU O CORTE ''KENWAY''? 

* Para melhor servir nosso 
clientela, pondo em dia o 
moda masculina com a ele· 
gância da época I ' 

* Para oferecer maior con
forto, consoante com o 
senso prático do século! 

* Paro proporcionar o ele
gância, o conforto e a como
didade 100%, que o novo 
corte "Kenway" empresta. 

ÔMBROS ANATÓMICOS 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENtOLHIDOS; ENTRETE
LAS DE LÃ I LINHAS DA 
tAELHOR QUALIDADE1 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, M(NIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TOOO O PESO INÜ'tlL) 

.t.\OVIMEN.TOS LIVRES 
f\4ACAVA, NkESPÁDU-'> 

E NA CINTURA 

TECIDOS OE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIOOS I DAS 
MELHORES PROCED~N
C. IAS; DE PADRÕ'ES 

MODERNOS 

-Os; 200, :cap.et·ães do. 
-Cenadense 

Exército 

õ Ex~ 'c~~.-:IOO!lm· -ca!)e]ão para cada 500 católicos pelâes c.a,tólicos dá Anna<Ya. do 
'f!tu.a,!mente com. cerca de 200 C8- do é::l:&-cito, :perceilt_?,gem. :muito Exércit.o e da. Aviação, 
y&ães católicos dos qru;is 136 ?ttaior que nos te.mpos de We!fü1g- E!!!. vi_>i;ude · do duplo esforço 
~ em se:rwço ~- - ton, que durante sue. campan..1-ia entre as autoridades :militares e 
Quarenta. deles exercem sruu; f.ml- contra Napoleão· na. Espanha, não eclesiásticas, e ta.mbem de ~lgu
cóes na Europa, debaixo da de- cijspunha. ·mais d<> qJJe de um mas sociedades particulares, qua
/P6ndência imedia.ta do tenente- capelão protestante para ll, assis- si todos o quarteis do Canadá 
coronel P.e. Michael· O'Neil. UJ+l tência de dezena. de milhares de posuem e.apelas que estão à 
certo número destes .eapeláos, de- home~ • .,,.. Usposição dos soldados do Exér
aempenh.a.vam as mesmas fun- A,;, .forças armadas contam com cito. em serviço ativo; par.a. a.s ce.
ps durante amltima. guei:ra,ten,.J •\Ull· capelão em cl:\efe, S. :ij:xcia. rimônia.s religiosas e exercícios de 
do sido condeco:i:ados. como com- "Revma.. o- coronel Mons. Carlos · piedade individuat · Geralinente 
lllatentes. , 1 J León Nelijngan, Bispo de Pero- junto à. Capela. há um escritório 

Cerca. de 50 . são . eanadenses brocli:e ' (Ontário). Debaixo da. op.de os ca.pelãos recebem os sol
fra,nceses. calcula-se;,que. há um sua jurisdição estão todos os ca..; dàdo.,. 

Hervan-aria Africana 
P'antas Medieinais 

Rua da Lrberdaáe, 420 São Paulo 

Para cuidar dos destinos espiri
tua.is de 13.390 c.atólicos que en
vergam o traje azul do Corpo da 
Aviação Real Canadense, o chefe 
da esquadrilha., Mons. Charest 
dispõe de 26 capelãos permanen-

---------------------------~'-- tes e 24 extraordinários. Estes 

W! oafJia, CJVJ, o, meu, 

ESTOMAGO! 

• 1 ,, 
e Nõo sofra Inutilmente, quando • tão ~ 
facil recuperar a 1aude com os Papeis 
Bankets. Em poucos dias poderõ comer 
tle tudo, sem receio. Experimente-os, 
-.rão a sua salvação 1 

UIA · DISPEPSIA.,. IIIIÃ DIGESTltl-MAU HALITff 
fLATULENCIA - LINGUA SABIJRROSA .· DORES 
,~ f:'.::'.:!OM!S0-1.lleê:US t,0 1:S-?Olt!!!-eõ t •' 

~IANKE-TS 
7 ~ .ki\Pw"!.:,~Aa.~i)!. 1llT2!!-ª:2L i 

1 J -.· '":;".•· •' • ,, 

últimos dedicam uma. parte do 
seu tempp para os homens do re
ferido corpo, sem prejuizo de suas 
tarefas apostólicas ordinárias. 

Um capelão de aviação, Pe. M. 
Y. Ma.e Nul, S.J., que atualmen
te se a.cha. na. Europa/ e é chefe 
de esquadrilha., · mereceu a me
dalha. militar na. qualidade de 
simples soldado na guerra . passa
da, 

Escolhidos entre os religiosos 
e sacerdotes seculares, os ca.pe
lãos canadenses devem poder en
tender as confissões nos dois 
idiomas. 

Durante o exercício levam o 
uniforme. de· sua graduação. -
Czdz ~ os e:!.,pe]ã..os de uma
ei-:!zde: t:torms-=. e. seu Cs.i::e!lo 
ce~!Y..st?'!t.ó,· ~~do ~<e-~ ·ú!t!
m,::, remete :menss.lmel'!te as i·e!e
ridas mfor~ &O ~artel 
_Ge~ 

O Catolicismo 
America 

se expande 
do·· .Norte 

na 

ENQUANTO MAIS DE MIL IGREJOLAS PRQTESTANTES 
FECHAM AS PORTAS 

.uo "Mensageiro do Cora.çã.o,.de O Catollcfsmo está se desenvol-
Jesw;» extraimos as seguin~ 1 vendo extraordlnariamente nos 
noticias sôbre o moviment.o ca.- Esta.dos Ullidos. 

9. 568 alunos. Nos últiin:os 9 a.nce 
foram. ordenados, mais ou me
nos, anualmente 1.200, perfazen
do o t.otal de 10 .300 sacerdotes 
católicos. 

tóiico nos Estados Unidos: 
Mais de mil lgreju protestan

tes eru:ierra.iam as suas portas no 
decurso do ano passa.do nos Es-
tados Unidos. O · fenômeno já 
vem a. assinalar-re ha. a.nos. Na. 
importante revlsta. "Fortune", 
um autorizado escritor, vincando 
o fato, procura assinalar-lhe as 
razões determina.ntes, nestas pa.-

1 lavras: "Mais do que a. l.n!)apa
cida.de apostólica dos "pastores", 

1 explica a acentuada, . deca.dê_pcia. 
do Protestantismo. na ~érlca. 
a insuficiência espiritual da. dou
trina. Não acont.ece o mesmo na. 
Igreja Católica., a. qual ao con
trário, está. em pleno desenvolvi-

Agora., na aplicação da. lei do 
serviço mllitar obrlga.tórlo nos 
Estados tJnidos, foi possivel fazer 
um cómput.o geral dos sacerdotes, 
irmãos leigos e .sem1tiaristas ca
tólicos, entre 21 e 35 anos, resul· 
tando o CO?lllOlador número de 
20.500, dos qua.is, 9.500 são ~
cerdotes. Note-se que nos E.$a
dos Unidos os padres, semina.r!s
tas e religiosos não estão obriga
dos ao serviço militar o que de
veria servir de exemplo ao Braall. 

Pelo . número run;a.éêtdotes· ca
tólicos, verifica-se como progri
de o Catolicismo nos Estados 
Unidos. 

..:.. Os Esta.dos "O'nidos contam. 
atualmente, 11.636 con~ 
marianas, com mais de l milhão -
de associados. 

- Uma dM grandes rea.ma..
ções acadêmicas, para solenizar o 
jubileu da Universidade Católica. 
de Washington, é a. expedição 
científica às regiões árticas, pa
trocina.da pela mesma Unlversi
Jiade, · e aprovada.· pela. santa Sé. 
Chefe dá expedição é o Padre 
.Dutilly, da. 'Congregação dos 
Oblatos de Maria. Imaculada., que 
prometeu auxillá-J,a. de toda. ma .. 
neira, 

mento no país. A .sua doutrina. A IGREJA CATÓLICA . NA 
adere aos princfpios funda.men
tais do Cristianismo e os seus sa
cerdotes nutrem, por isso, a.s al
mas dos crentes com um alimen
to substancioso e vital. Assim, a 
maior parte do grande número. 

.. Fim principal da. expedição é 
estudar as plantas das regiões 
polares. será publica.da. depois 
ume. obra, na qual o Padre Du
tilly está trabalhando já ha. '1 
a.nos. Os resulta.dos devem ser 
·esplêndidos; pois numa. viagem, 
que o mesmo Padre em 1939 fez, 
foram encontradas e /classifica• 
das 15.000 plantas de 4.600 es• 

· de protestantes que abandona
ram a.s suas igrejas, não o fazem por serem a.teus, mas por serem 
doentes de espfrito. Só o ar, a 
lwi e o allment.o gferecido pela 
Igreja Católica pgderá reuni
los ". 

O curioso artigo de "Fortune" 
continúa.: "Não obstante o gra
ve "deficit" do protestantismo, 
os Estados Unidos fundam sôbre 
a.. civilização cristã a.s suas leis, 
usos e costumes, os seus ideais. A 
própria Constituição tem. base e 
inspiração cristã. Mas a.s seitas 
protestantes deixaram de se pre
ocupar com a.s consequências da 
revolução industrial e é por este 
motivo, também, que as suas 
igrejã.s se ,:,,ão fechançto à min~ 
gui tle crérites. o resultado des
te, anemia espiritual é o desen
vol~t.o do ma.teriltlismo. 

A· Igreja Católica. apregôa ha. 
20 séculos: fóra dela não l:\a sal-
vaçã.Q._ 

AmRICA DO NORTE 

J<écies diferentes. 

Notícias tendenciosas 
São incoritaveis as noticias que 

circulam periodicamente, pro
curando comprometer, por qual
quer forma a Igreja Católica. -
Tais notícias costumam circular 
com tocLa.s as aparências de ver

' da.de, e ohegam a impressionar 
não poucas pessoas. É verdade 
que o Vaticano, por seus órgãos 
competent/!$, não cessa de as des
mentir todas, sistema.tice. e for
malmente. Contudo, raramente 
tais desmentidos têm a. publici
dade que tiveram as notícias ten
denciosas. 

E assim se vào arra1zana:o taL 
sas opiniões sôbre a atitude da. 
Igreja.. 

!m:oõe-se, :portanto, 2, u...?!i jor
!l.2,! ~tó!ico, o dever· de d!iundir 
quanto possive!; os categóricos 
desmentidos da. Santa_ Sé, para 
esclarecer devidamente a o:r,iulão 
pública. 

Neste sentido, a. revista "Amé
rica", que_ se publica. em _Nova 

'.Iorque sob a. direção dos. ,RR. PP. 
Jesuiw se deu a.o trabalho de 
publica.; uma. coleção. ,. 
. Em primeiro lugar, desmente

. se que a. Santa Sé estivesse para. 
firmar uma concordata. com o 
governo de Vichí. 

Desmente-se. ainda. a. notlcla. cte 
um.a. nova. concordata. com o go
verno, nazista. 

Desmente-se, alem disSO, que 
o Episcopado Alemão haja deci
dido, na assembléia. de Fulda, não 
publicar mais nenhuma declara-· 
ção até o fim, d.a, 'guera, agra
decendo ao Sr. Hitler, ao mesmo 
tempo, o que está fazendo pela 
Igreja e pela eiviluação. 

Desmente-se mais que o Nun
cio Apostólico em Berlim tenha. 
partido para. Roma após mna 
conferêncf». eom o Sr. Rlbbentrop. 

BÃLSAMO , JNDfA;NO 
Reumatismo, nevralgtas, 

dores .. 1-oaaia, caimbra.-. e 
tudo pllC>Wt\lente de fríàgcm 
e umidade'é c°"'batiflo com, 
o BALSAMO &NDIANQ~ lt 
muito'· llldloaido pefos Srs, 
Médicos e ·aCO;IDSf$fh~9 ··pe
lo:s que · o . s,pU~\'&M. ~11:5 
boas fal'ffl.icias ·e ~~rbs.. 
Laboral:6rlo IW\IUG~ ...... c31· 
xa poatai: atrt. ' 

Desmente-se, por fim, que S. 
Excia. Revma. Mons. Luiz Barlas
sina., Patriarca de Jerusalem, bem 
como outros sacerdotes católicos 
estejam sofrendo· vexames por 
parte da. autoridade civil. 

Todos estes desmentidos deve 
pôr a todos de sobreaviso, para 
que se não leve absolutamente em 1 
conta as balelas que se espalham 
sôbre a. conduta da Santa Sé. 

Temos a11amas n111 
ü a1ent,s a~ ln!trlar. 

D!S'l'!L'Btl!!)ORESI, . 

~8nard&~-
C.uiit ~e.,. .-:. !SS2 

!t-c;. :zt de Maio~ 80~90 - São Pi.uki 

.. -··· 
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EVANGELHO 

O Estadó e a Igreja 
mem gravidades as varias ce
nas de assassinatos que se 
apresentam. Por algumas pas
sagens erq.otivas, o filme não 
convem a crianças; 
_ Cotação: Aceltavel menos 

para crianças. "Dai a Cesar o VIGESI1'10 SEGUNDO DOMINGO_ , DEPOIS DE 
PENT,ECOSTES 

AJUDA-ME A VIVER 

t\lll,t.llltl nrui \\!ll[U!lll ,m, 'nujuu/ 

Não é s6 artigos ~ presentest ( 

A Casa dos 
, que é de Cesar, e a 

Deus o que é de 
Deus." 
, Vê-se, p o r estl:. 

doutriná, que Deus 
fez IX>pa.rticipant.es no 
govrerno de todo o 
Genero Humano a 
cuas autmidades: ,a. 
eclesfástica. e a. ci
vil; esta. cuida. dire
tamente dos interes
ses humanos e terre
~os; aquela. dos ce
lestiais e divinos. 
Ambas est.as autori
dades são supremas, 
e.ada uma em seu 
genero; cada uma se 
circunscreve direta

São Mateus, XXII, 15-21 . 

N:i.quele tempo, retirando-se os Fariseus, com
binaram entre si ~ surpreender a. .Jesús nas suas 
palavras. Envia.ram-1he, pois, seus disdpufos em 
com].Xl,11h1à. dos Herodia.nos, pa,ra. dizer-lhe: Mestre, 
sabemos que iiois V6!dadéiro, que ensinais o caminho 
de Deus na verdade, sem a.tender ao que quer que 
seja., porque não fàrefs acepção de pessoas. Dizei
nos, pois; o que vos parece: 1i: permitido pagar o 
tributo a. Cesár, ou não? Jesús, poréin, conhecendo
lhes a. ma.licia; disse: Hipócritas, _ por que me ten
tais? Deixai-me vêr a. moeda do tributo. Apresen
taram-lhe um dinheiro, e .Jesús disse: De quem é 
esta ÍIWl,gem · e inscrição? - De Cesar - respon
deram. Então lhes replicou Jesús: Dai, pois, a.. Cesar 
o que é 'de Cesa.r, e a Deus o que é de Deus. 

Por isso, empora a. 
!greja seja. indife
rente à forma de go
verno (po!s,. cqntan
to que se Ordene ào 
bem comum, a so
berania não está vin
culada a nenhum dos 
modos de governar a 
sociedade) ela exige 
que todo o Estado te
nha. a Deus como 
fundamento, e reco
nheça os seus impres
critíveis direitos. 

Filme em castelhano, com Li• 
bertad Lamarque - Filme dra
mático que apresenta a felici- ~ 
dade de um cá.sal desfeita pe- , ~ 
Ia infidelidade do e,sposo. Em ~ 
torno desse delicado enredo se ~ 
desenvolvem certas cenas e si
·tuações inconvenientes que cul· 
minam com uma tentativa de 
suicídio. O arrependimento fi-

Presentes Lfdà. 
:Possue tudo quanto necessita a ~$;1, de y. S. 

em: LOUÇAS -- :PORCELANAS .cRis·· r 

mente em Iimit.es definidos, segundo a natureza, 
própria. de cada uma delas e suà' causa próxima. 
(Leão XIII, Encfc. Immortale Dei). 

Pertence, poiS, o homem a duas sociedades, 
ao Estado e à Igreja. A urgência da sociedade 
civil evidencia-se pela impossibilidade em que 
se encontra o homem, isoladamente, de '' conse- · 
guir tudo aquilo que a necessidade e a conve
niência da vida corporal exigem, bem como o que 
requer a perfeição de seu engenho e sua alma"; 
a sociedade civil é exigida para "proporcionar ao 
indivíduo o necessário oara a perfeição da vida" 
(Id. ibid.} 

A mesma necess1ctaae natura! aa sociedade 
civil exige tambem uma autoridade civil, sem a 
qual não pode haver sociedade digna desse nome. 
E como o direito natural tem sua origem no au
tor da mesma natureza, a Igreja proclama que 
"toda. a autoridade vem de Deus" e que ha obri
gação em conciência. de respeita.r o govêrno le
gitimamente constituído, e de obedecer às leis ci
vis, sempre que não se oponham claramente a 
um prec;e{to ,divino. 

* * * 
Embóra cu"fae do5 interêsses , terrenos, da 

l)rospéridade : temporal, da felicidade da vida pre
rente, o Estado ,não poderá jamais esquecer qtie 
o fim supremo dos seus súditos, ao qual se de
, ven;i. subméter (' e , ordenar todas as outras suas 
atividades, 'é ultra.terreno, eterno, celeste, perten
. ce à vida futura.: Em outras palavras, o Estado, 
c:::i todas suas leis, deverá tomar em conside
r::tç_ãô os princípios· e os preceitos morais, não 
i:,«ra creá-los, mas para reconhecê-los e não 
t:.insgredí-los, pois, a - atividade do homem, é· 
nnt.es de tudo, uma atividade mor.ai. Orá, a mo
r~! é absolutamente impossível sem a· Religião, 
s::ndo, como é, a prin1eira e principal obrigação 
moral do homem, e da Sociedade, o reconheci
mento dos vínculos qiie os . prendem . à "néús, seu 
Criador. São precisamente estes os vínculos de 
deveres e obrigações, que ligam o homem e a 
Sociedade civil a _Deus Nosso Senhor, · que cons
tituem a Religião. 

Por outro lado, 
cuidar dos interesses 
espirituais, religiosos, 
em todo o orbe, per
tence à Igreja, _ So
ciedade perfeita; a 

nal e sincero do cônjuge cul
pado atenua em parte os de
feitos apontados. É um filme 
que deve .ser vedado aos me-
nores. 

Cotação: 
adultos. 

Aceitavel para 

ESPIONAGEM DE GUERRA 
- Da Film Alliance, dos EE. 
UU., com Barry K. Sarnes -
Como o titulo faz prever, o en
redo do filme gira em torno 
das atividades de espiões. In
fidelidade conjuga1 de persona
gens centrais e passagens im· 
pressionantes, vedam· o filme a 
menores. 

Cotação: .Aceitavel par a 
aclultos. 

SORTE DE CABO DE E~ 
QUADRA Da Paramount, 
com Bob Hope e Dorothy La
mour - Comédia sôbre o re
crutamento obrigatório nos Es
tados Unidos. O humorismo 
das cenas· atenu,a em parte as 
múltiplas passagens levianas 
do filme, cuja àpresentação 
deve ser ··vedada aos menores. 

Cotação: Aceitavel p a_ r a 
adultos. 

quem o Divino Mestre deu a missão de pregar o 
Evangelho a todos os ,homens, e conduzi-los to
dos para a salvação eterna. De maneira que 
"esta sociedade, atendendo ao fim que visa, e 
os meios de que usa e se vale para consegui-lo,· é 
sobrenatural e espiritual, e por isso mesmo, dis
tinta e diversa da política; e, o que mais inl~ 
porta, completa em seu gênero é juríq,ic-amente 
perfeita, pois, ·pC\SSue em si própria, devido à von
tade e à 'graça de seu Divino Fundador, todos 
os elementos , e faculdades necessárias pará. sua 
integi,idade e ação. ·E, como o fim colimado 
pela Igreja é npbilissimo e àcima de todo enca
recimento, asslni tambem · seu poder se eleva aci
ma de qualquer outro, nem pode' de maneira ne
nhuma. estar a Igreja subordinada, ou sujeita· ao 
poder civil. . . Não é, portanto, a· Sociedade civil,' 
sinão a Igreja que ha de guiar os homens à 
Pátria Celeste. A Igreja. · confiou Deus o encargo 
de superintender às coisas que .dizem respeito à 
Religião, e· a provar às suas necessidades; a ela 
mandou que ensine a todos os povos e amplie 
quanto es_tiver em suas posses, o ,imperio do no
me de Jesús Cristo; enf uma palavra, que, se
gimdo seu próprió juizo, com liberdade e sem -
embaraços governe a cristandade" (Id. ibid.) 

Por est!') lado, hão basta que O Estado não BALAS E BEIJos· - Da 
seja hostil à Igreja, ou se ostente partidário 20th Century Fox, com Cesar 
de uma_ Religião,_ seja qual fôr. _ Jl; mister_ que Romero - Novas aventuras de 
reconheça e respeite a soberania perfeita da_ "Cisco .Kid", bandoleiro hum.a. 
Igreja: catóH~a, 'lmit:a por Deus constituída pa- nitário, que. protege os fracos . 
ra cuida.r dos inter'êsses espirituais 'e religiosos Enquanto. as autoridades são 
dos cidadãos. Não· está, por isso, conforme com diminuida,s - o delegado é um 
a, doutrina católica que, a título de uma su-, ladrão - exalta-se a figura do 
perior_ ordem nacional, tendo ei:n vista ·a gran- bandoleiro. Ha ainda aventu
deza ·da Pátria, exija para O Estado um, direi- ras amorosas pouco corretas. 
to de supervisionar a ordem espiritual, ou ·de Por esses motivos, e cenas de 
chamar a Si . a· formação das conciências dos bares, torna-se o filme impró-

. ~ - prio para crianças e adoles-
c1dad_.?.ç>S,, .. ~m~ e 011,tr~. cq~_Qe,;~nc;,em,,.,à Igre- centes. 
ja, e, sómente à Igreja. Ao Estado não· só não 
compete arrogar-se este direito, ·não que lhe in- Cotação: Aceitavel par a 

, cumbe facilitar o aivre desenvolvimento da Igre- adult~s. - ·-~: 

ja, e auxiliá-la na realização de sti.a missão 
divina. SUL .DE SUEZ Da War-

ner, cpm ·George Brent e Bren

C_riJic_a Cinem.atografica, da A. J .. e. 
da Marshall_ - Um homem, 
acusado do assassinato de seu 
melhor amigo, consegue afinal 
VF provada sua- inocência. As
sassinatos, crueldades, furtos 

TAIS - 1\fli[: 'JS - LUSTRES .:.:_- BIJOU . . . . '. . .... - .. ·, 

TERI-!S. E FANTASIAS.· 

... .[ 
Largo São Francisco, 66 - TelefÕnii f t:,tg, J 

' . . . 

uma esposa, são defeitos a'pon· 1 · TERROR - NO, PA-RAISO ---
taveis. · As pesso_ a:s: ,Jf'~d.u.ífas, Aceitavel para adultos, pela 
acostumadas aos es~ítáimlo:ii Legiã.o,_àa Decência; 
da tela, saberão _ julg~Jo"' ,,_ _ ··: _ _ -

. Cotação:: Aceitavey.;: b 'íí/a: éR1TICA-'rE~T'1AL DA A..t.C. 

adultos. . ~iJ Z,· ( ,Lista n. 30 - -São Pauto, 29 
CORAÇÕES HUMA.[Nos - . · de Outubro de· 1941 

Da Universal, ·com Charles Bo- =•, 
yer e Margaret sullavan - ~OSSA GENTE· :t ASSIM-.~· 
Todo ·o: fill]le se ocúpa coni o Pe~ de Melo ·Nóbrega, com Jai-' 
'romaric!e i!'ícito de um .êhefe de ,nie Costa. - Tr.ata_se de m 
·família · e unia_ mu!f:er 'com· ,peça cujo,·assunto se desenvolve 
quem -pretendera casaf.:se:' Em'- no período de, transição entre a 
bora; no próprio de~\elÍ.vo1vér 'níb:riarquia·e ínépúb!ica, no'Bra
:do_ enredo, ·se .mostrem,::àlgumas - sil. Não possue ponto -a'.lgum sus
das . la~tin:áveis _. co1:s~qú.ências cetivel de Critica, podendo Ser\ 
da mf1?elldade, ~o_n_ Ju--g--al, d-,eve 1·assistida por qualquer plThlico,· · 
ser o filme restrito às_ pessoas - cotação:· Aceitavel - · 
de sólida formação· religiosa. . , · • 
· Cotação:· Restrito. ·_ . TRIO EM LÃ MENOR _ PCJ 

f:>Rõ:XIM0S FILMES. 
·ça de R.' Magalhães Junior, comi 
<Rou!ien.:.,:.. A infidelidade conjÍb-/ 

24 HORAS, DE SONHO ~ gal'- é novàmente, explorada neg;,, 
Restrit9, Pela. "A. União", ,do ·sa/peça.' Um jovem esposo a-.n~ 
Rio' de _Jiuieiro.. · _ ·· · · · . . por Inaus caminhos,. para fina,L,; 

ESCRAVA- DOS .DEUSES ;:_. mente terminar na paz do próprll.l, 
(crJá simpatias à, eutanasia} -· 1ar; ·em consequência da atuação 
Restrítc.,, pela Legião da De- de: sua esposa. o assunto, 0 rea,., 
cência. · lismó e mesmo certas; cenas, tol"'-

U M T·IRo-'.,NAS TREVAS.~ 'nàni essa peça', nociva:: a_ quail• 
:,A.9eJi1JY.~t.,,P-!ll.:.ª :;,.adµJtc.,s,. •. :p_elà ,:quer. público. -
Legião da Decên_cia; ·. Cotação:: Mli.•' 

A VIDA DE. UM_ MOÇO PO,- , f _ _ , 

SRE - Aéeitavet· para 'adultos, NO>r:A: - Os espetáculo~ c!it 
pela· "A- União".: · · Cia.- vardel ·se classificam como 

Dr.: Durval · Prado 
OcuÍista · 

R. Senador P. Egfdío, 15 
.Salas 513/14 --14 às·l7 hs •• 

Telefono 2-7313. 

·nocivos a qualquer categoria d& 
· espéctadóres. A' suà ·presença é., 
além: de · uma adesão, úm mcéll .. ; 
tivo· para_ que: se· repitam tais ea,., 

, petáculi:>5-· dissolventes. · dos costu; .. : 
mes austeros· da , familiá·- e: d,a.; lio-· 
cidede brasileira., ' . . 

Orlentaçãq f,lloral dos E'spfi,%at.:u10s 
e o desejo de vingança, ali
meI).tado por· um_ dos l)€rsona. 

!. gens, são defeitos aponta.V.eis Í 

tação d-e assassfrrafus; traíçõe: _:::; ~~. e;s!~ºin~~:ie~~ :Ra~i·os _R: ·e A .VIC,T.o:R, ZENIT,~( 
PECADO. DOS OUTROS -

Da Metro, com Robert Young 
e Maureen O'Sullivan. - É a 
história · de um rapaz que so
fre_ inocentemente as conse
quências do ódio existente con
tra sua.!an:úlia. o·:r2.ncor, que 
sep2.:ra · os :personage??s, e o 
fato <!e te!" o protagonista se' 
casado, ni~vido por um espíri
to de vingança, são defeitos 
do filme. Entretanto tais de· 
feitos, bem como ligeiras alu--

sões a divórcio, são atenuados· 
pelo que há de bom no filme, 
não chegando' a prejudicá-lo. 
Pode ser visto por todos. 

e lutas eorporais to.rua o fil. a crianças e adolescentes. 
me desaconselhavel a crianças. Cotação:, Ac-eitavel par a · ; 1942 

Cotação:_ Aceitavel. · 
Cotação: Ac-eita:vel , ·menos. adulto~ ·· ,, • . l 

para Cl!'iançai,. 1 

. t.ADRõES DE TERRAS , · A íLHA DOS HORRORES 
Oa · R.t<.O., co!T! Tim Holt e -, Da Uni:versal, com Dfok. Fo
Vi!"g!nia VaL ,-, Fazendeirc5, r.z!:l., Leo Ca.te-i~!,o. - Filme de 
entram em luta. com um des- aventtz;as. fantásticas. Tratàn~ 
honesto agente de -estrada de do-se d-e um enredo- inverossi
ferro. qu-e pretendia espoliá.- miE, - em que predominam as 
los de suas terras. A apresen- sitUJatões cômicas. não assu-

PRfMAVERA -- Da Metro, CARLOS GREI.F 
com Jeanette Mac Donald e R •. B. JTA,F>.ETl,NINGA, t20 
Mefson Eddy ·- Apresenta-nos '1.º andar,-, salas 108- a 112 
o filme o romance de uma can-- · · TELEFONE ·4-3S72 
tora, na corte. de Luiz Napo. ") te na Feira . Nacional de 
leão. Um assassinato e a si- Indústrial:\); 
tuação mal esclarecida, relati-
va à infidelidade conjugal de 

_'.A_DVi __ O_G_A_D_o_s_f I n 
Dr: ~icente Melillo , 

dica dor Prof iss_ion-al 
Praça. da Sé. 23 - 2. 0 andar 

Sala :ns 

Dr .. ~ffi'!q Coma de 
,()lfyeira 

Rua- Qnfn~o :eocatuva; 1'16 ., 3.. 0 

881a_~_-'i:eb~~~ 

JQ;viano 1:'eHes 
-e-,. N.-- ~~ 
ª~~-

largo da, l,,UretlC'írdfa.. 11. Q Zll 
~Sff, 

~ .... ~ ~ora:e§ de 
:Andrade, 

Getteral Electr.ic, _P.bilipS$ ·, 
Meihor.es, aparelhos. Menor.e&t 
, p.reçps:s- ;P-resta~õ.es suaves •. ,:.i 
Desde jl.O~n~ mensais 

Maiores .-descontos,,... p~n..: 
tos à: . vista.. 0, l:!:!aio:t:' estoque) 

'. cfa.. Cidade-;. V,:i;tor!zamOS-' troea~ 
com. preços -melhores. RãdiO-.: 
YJtrolas, rádio a: pilha eracumu.,! 

- lador •. Sem interm.ediári9 •. , , 

DENTIS:FASi -.·"' 
- . .. ~''t 

'.Arnaldo, &rjJrolom.~ 
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Sifil~ 
Reumatismo 
Feridas em geral? 

"tLIXlR DE 
NOGUEIRA» 

Milhares de curados 

O Sr.. lnt&-ventoc Fed!erat no 
~. de. São- Pa,ulo cle(§retou, 
o Elstatuto dos Funcionários 
~ EBta.élua.i's. O impor
tanie · decreto, -é:pte recebeu o 
11,.,ó 12.m, foi assinado -em 28 
de Outnbl:o, data·~. qµ~ ~ 
cil)memo-;ta, Q .. Dia do Fulwo-~- . 

e ao :mereclment-o., aiterrnum-· 
nie.nfo,. V-em estudados ainda 
o.s critérios que serão obser-· 
vados par-a julgar do me:veot--

BRA 
mento. completar. 68 anos de, made, O!I 

Os casos pru;siv.eis d'e trans- que fôr consider&lo invá;li-do 
fer-ên.ma de funcioná-rios públi- fisicamente para o ser-v~. ...,...., 
cos são regulados pelo capf- -Além disoo, será apose-ntado, 
tufu VIII e eompreendem: independente de exame. meru---

7 
IL 
Notícias 
do Bras,.il 

4 VisrT.A . >:-' Es:!;Bve dia 2'1 
. - · no Itama;.rati, o novo =· 
' 'ba:i=dor da. Grã-Bretanha em 

n0$So pais, Sir Noel Charles, 
· que solieitou do titular das Re
lações E}xted~ uma confe
rência c-om o Si:. Presidente da 

, Rewblica, ;dtirarrte a 'qual, fa,. 
JJá,- entr~:de suas eredeneiais. 

·1 - Transferância de uma co, o funcionário oom.-ma:1& d.e .. 1 C;ONGRESSO - Enee:rrou
para outra carreira. TI - De Stí anoo de servi~o. · · · se dra 26 -ele Ou.-w.br-o em 5 lNSP'BÇÃO ....., Esteve em 
mn cargo isolooo, de pro'.V'i- Este título ainda consagra Porto Àlegre, o 2.0 Congresso Santos, em visita de inspe-

d . d" i - ·to --,.., · ~n, d.e T be -·' ,.ão às . ob::ras de 1'.ortificação men,to efetivo, pa-ra outl.'o de 1versas 1spos çoes a .respei . ...,;ac,10....._. .u ruu.:.os.e. ,, 
da estabilidad1:l, da a-cumula- do pol'to, o S,r. Eurico Gaspar 

-.,OúRO 

FRACOS• 
ANÊMfCOS 

TOMEM· 

Vinho Crensntai 
"SlI, VEIB.A"' - .· 

Grà-nde Tp~ 

mimo inglês na .á.'frica. Daí a, 
necessidade. de uma união . en,, 
tre os doj.s exércitos a,fim (JQ 
defen<l.ê-lo :.vig9r~nte.. . · · · 

Nas outras: f~1:1.t.es ~e bata
.lha a mtua_fffi.9.~~i~ ~· 
w~_ 

6 Nrit1~fff~ 

do Mun'(J:o 
~ o ~ ffi ' 

m-tigos. dispostos em 3 titulos, 
!ldém. das disposi~ões prelimi
•JlB,res e ~s. 
· 'No primeiro titrdo 'V'em txa- _ 

tado o provüµento e vacancia 
iilos eà.t'gos públicos. Os car
~ ~e1*> ~-r ~-- po:r_: 

PRATA E PLA~ 
de tôda esp.écie, ào ~ 
mais alto da praça, com: 
pra-se, Cofl&W~ i?OliSOS 

preços. Rua 1ô de Novem
bro, 198, 2. 0 amiar, sala 

çfto, da assistêooia e -do <ib;etío 2 APO«> ~ Um grupo de Dum!-, Ministro da G.ue:rra, 
·4e P6t!Qão dos-~ es,., · ~ ca.rioéa.s dtl:tg:iQ. . . ·. . . . 1 
tal!iu:a!s. ;ao .Pi,81i!de13,te ROQ58."118li. 'lt'!l!Q.• ,6 VfAGl!t.4 - aio- Pauie-iloi,.f 

O·tereetro titulo trata doa de- nw'!lS11,gem de apoio à pc;Iitiea., · ~911 .it1gaDS d1!ta, o Di· 1· 
v-el.--es e da ação- ,disciJ,linar. O e:x,terna. norte-americana. ·ret-or d:o DIP, Sr. Lourival 

LtsTA NEGRA - ·.Min:aa. 
se que os "Oonsellios de6 

·Franceses Li,vr-es" orgailll'alll 
uma lista das pessoas que de· 
verão ser ju1:gadas depois da 
guerra, afim d-e :responderem 
p.elos .crimes .que es_tãQ c.Qme. 
teRdO. 

fa-ncionário é responsavel por- Fontes. 
todQs os prejuízos· cáusados à 3 COMEMORAÇÃO - 1 Come
Fazenda Estadual. A respon- morando o "Dia do Fu,ncio

I - Nomeação. II - Promo
ção, III :-:-: Tr~f-er~ia,. IV, -
Reintegra~. V - J;leadmis
são: VI ·-:-: _ Re~i:sã,o. VII "'.:'." 
AJ;>roveitamento. 
· N~ ,a!"~9tl Hºe 15, o de<}r~ 
&o enumera os requisitos para 
a admissão ao Auncionalismo 
e a -maneira. d:e eséoiha entr-e 
dois candidatós em ig:Úaldade 
d-e -condições. 
· - O· é~;efitui~ II do primeir.o tí
~lo . i:~t~'i:ê~se às_ nóniell,Ções, 
g_u~_J?,~rão_ s,er: em çoJniss~o, 
Jlata estágio probatório, em 
em ciarnter -efetivo'.óu interhl.o f em súb,stituição. · · · · · 

''Vem' disposto no ca,pitu!o m, 
QU-e ··os ·cõncursos para a ad
Jrtissão ao ·fu~i-Onalll!Illo · po~~
roo ser dé i>wvas, ou de tí
tulos, __ e de provas e títulos. .A 
orga.nização destes -éoncurSOF,1 
tiêí.trá a · cargo do. lieparta~., -s~ Pllblieo., que 
será · C1'eado' em São · Pawo, 
oportunamente. . 

Os capitalas seguintes tra
~-da, P,QS~, da obrigatorieda
é!,e da. ~ça. e .do ex-ércicip em 
geral dos élirgos I)Úbliéos. 

As pi-omoções, reguladas no 
cápítulo VII ooode~rão ao. mi. 
térJo dá antiguidade d:S classe 

CRUZEIRO DO 
- . BRASIL · -_ · 

Tosses,' l;>roÍlquite, asma e 
· motés_tias d<\S vias. r~pira
tórli!s. ,;i,s • S,rs. ~ft;QS. ré, 
~~ . ó Xarope CRUZE'!; 
RO' DO BRASU .. • nác;:~. ~ô, 
~a à doênçà,'~o 
mal. Em todas'as'fai'máctas 
e di'ogarias. ·.;;;_ Làt,;. .,._VOG'', 
c:,ti~ postal: 2175. . ... 

7 fNC'E:N.Dto - Violento in-

23, - Sjo .Piwlo 
1
. sabflidade administrativa, civil 

!::============ e criminal não exime o. funcio

nário" o Sr. Interventor Fe
deral ~andou considerar facul
taüvo, o ponto nas ,repartições 
pública, e nos estabelecimen
tos de ensino estaduais. 

cêndio d~utu dois pevó
sitos d-e algodão no mJfnicfpio 
de ItaP,etininga, no dia 28 de 
Ouiuilro, ocasion;mdo danos 
a-v.a:I-iados em 2.000 contos. 

carreira. III - De um cargo 
de crurreira, para outró isolado 
de provimento efetivo. IV -
De um· cargo isolado, de provi
mento efetivo, para · outro da 
mesma natureza. 

Os últimos capítulos do pri
meir.o titulo regulam: a rea
datação ,a remoça.o, a permut3:, 
a reintegração, a readmissão, 
a' reversão e o ap-roveitamento 
de fundonários. o capftul-0 
XVI trata da função gràtificà
da, qne é "a instituida em lei, 
para atender os encaJ:g-0s de 
chefia e 01itros que não justi
fiquem a creação de ·cargo." 
No primeiro título v-em tra.ta
das ainda as substituições que 
se · impuserem no funcionalis
mo e os casos em qu.e se dàrá 
a vacância dama fnnçã.o ·pú
blica. O capítulo XIX · regala 
a. a.pnraçã.Q dQ tem.t,ó de S&l'• 
'l'iço. 

O tftulo segundo dfs:põe. sô
bre os, direitos e vantagens do 
funcionário: vencimentos e re
mune-ação, gratificações, diá- ! 

:rias, ajudas de custas e férias.! 
A est-e rep-eito não são grandes 
as in-ova-ções tra;zidas pelo Es
tatato. No capítulo VI se dw
põe sobre os casos em (t!le será 
concedida lic~mça aos servido
~ do. Estado. São.concedidas 
licenças para tratamento.. de 
sID!d(:l, por motiv-0. de doença 
em pessoa da familia, para o 
crunpr-imento do serviço mili
tar, para. tratar de interesses 
partieulares, para funcionàriàs 
casadas com funcionários .. ou 
militares,. em serviço em outro 
ponto do território . naéional ou 
estrangeiro. . . 
· Será aposentaido comp.ulso
ria.mente Q funcioná-rio que 

uário, do pagamento de inde
nização, quando fôr o caso. 

O final do último tít11lo é de
diel'tdo à especificação das pe
naUdades, aos casos · de prisão 
e S'tlspensão administrativa. O 
capitulo IV trata longamente 
do processo administrativo a 
ser decid·i!io, Para julgamento 
de irregularidades nô _ serviço 
públi-co. 

O novo Estatuto e.ntrará em 
vigor no dia 25 de Janeiro de 
1943. 

2 M-UFTE - O grão muft-e 
d-e Jerusalem qlie se homi-

,, _ _ siara na emb-.tb.\a,da jal)oaesa 

E MAR Ma N 105 quando !1ª tomada do_Irã_pe,las 
tropas mglesas, con.seguru fu. 

- · 1 ! gi,r à vigilan-cia e dirigiu~se pa.. 
,. , ra a HáHa, pais que ata,cava 

-~., •• ,.;,:... .1 / rudemente e:m 1935. 
Of OU~•MOll~Ol~·tq)} cu,wcr 11QrM,o-1.o ... v10-~ 1 1 

u.EDMUNDO BOHN E CIAíi3 DESMENTIDO-Ogover-

~~~~Q~~:~ -~~~~. L~O,lflEGUHOHO OR_GAõ f :G~:~~~~ ~~E su ~~~:!'! 1 tíci/~/
1
;:ã~n~~::!n;e a~ ~:: 

=====================··.;.-·;.;.·-;;;;··.;;··;;;···===·=;;.··- que de Bedford uma propost;i, 
· de paz em pi:incf:_pios de 19.40, 

EXTERIOR4 CONGELADOS ,- Foram 
congcelados os cr.édito.s ni

pônieos na Síria. 
. . . . . ,1 ' . • 

·:DJSCURSO ,D. () PRESI· 1. Termina OI Jjresidente Roose.-

DE~'rE · ROOSEVELT ;~t/~:4~!~0~'frife1;:fi!~ S ESCARAMVÇAS A 

Em. comGmO!.'açio do <!ta da nós, os 11-01-te.•am~l'ic~O:S, sai
º"i ,marinha, o presi-dente Roose- mos de nossa ati:tude pacifica 

velt pr.onunciou un1 discurno e tomamos ·noss.a posição de 
onde, depo-is d'e 1·elembrar os combate. Estamos,! prontos pa
ültimos ataqa:es do "ei-xo" à ra defender a nossa pátria e 
soberania americana recorda a he.rança q11e nos legaram nos
os · seus esforços no · sentido de s-os ancestrais e cump;rir o nos
evitár que a guerra se es-ten- so dever com a inteligêcia que 
desse à Améri<,:a do ·Norte. nos _conced(:lu o Crea<lor." 

"Agência.Tass" ~ 
que foi _woiada a iroRt.eka; en
t-re a Sibéria. e o Império ja;per 
nês, tendo uma patnitba Japo. 
nesa atacado um -~~,da .fron-
tei.ra soviética. · 

6 DE-GLA;R,A;.ÇõES - O pre,. 
feito- ·de Nanci exi'ffin que 

todos os ftmcionár:i:os e. empre
gados moo:foiv,tis a-smn;em uma. 

DECRETóS-LEÍS 
ASSINADOS 

O Sr. Presidente da Repú
blica as&inou um decreto-lei 
-eonsolidando dis_posiçl)es sobre 
águas e energia elétriea. . 

• Na 1pa-sta ,da Aeronãutica, 
foi assinado. dec.reto•lei criando 
as zonas . aéreas. (la . lei de oi·, 
ganiza~o do Ministé.1;io d_o· Ar. 

• , Na pasta da Fazenda foi 
assinado um decreto-lei dis
pondo sobre o aproveitamento 
dos capitais de, longo curso. 

• O Sr. · Presidente da R-epú
;;liliea assinou na pa.s:ta do Tra
~baJoo, mn ~lei aprovan-

M-as, o·tórpedeamento·do "K-ear
ney" fora dirigido e,-ontra todos 
os ameri<:anos e tiràva todos 
os pr-etextos com que s-e pode
rià. honestamente evitar um 
choque mais profundo entre o 
Reich alem-ão e a República 
americana. 

Declarou o presidente Roo
sevelt ter em seu poder um 
mapa das Américas organizado 
secretamente pelo governo do 

1 Sr. Hitler contendo as modifi-

klstituto Moderno 
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s-Ão ·t-,Aui.;o 
Fifica!1zado pelv Govê,·no 

·DA'rILOORAFIA 
TAQÜIGRAFIA 

O Mel1ior 1
• Er1sino Pelo 

--- Menor :Preço __; 

A GUERRA 

O avanço progride lenta
mente no território russo. -
Atualmente, a frente de bata
lha · de estende de Leningrado 
que se acha quasi cercada à 
cidade de Kaliuiri situada na 

· dool:araçiio, dando sua :pmav.ra 
de ho:m:a de q:ue não são nem 
comunistas, nem d:egatllistas ·e 
qu-e obedecemo lealmente 'às 
ordens do m,arechal Pétain. 

estrada de ferro que une Le
ningrado . a nioscou ... 

De Kalinin desce· a linha de 
'batalha para Orei, Curs, Ka.r- f 

kov até Tu-gainop no Mar ,dei 
Azo-v. 1 

Na última semana os alemães ' 
conquistara;m Karko-v, uma das 
mais importantes cidades rus
sas e av'ançaram e-m direção .:a 
Rostov cuja posse está s-endo 

No istmo_ de Perencop ape
sar de todos os esforços, os I 
russos continuam àind.a à :ae-

1

_ 
fendê-lo palmo a palmo o -que 
lhes garante a posse da Cri
mea. 

decidida. ·· 

CASPA 
Qu.éda 
_--dos 

G·bellos. 
- ~- ---·". ·-· --- . - . . 

• ·:ao o, Cõdi~ de Vencimentos e 
V a.ntag.e:ns. 

O eomando r u s s o teve 
cações que 0, naz,ismo pretende tun ea-wntro éoon o s-eneral 
fa-zer no nosso continente, ca- -W.av-ell, qué segundo se afir
so v-enha a ganhar a guerra.. ma . tEWe por objetivo la~ 
Par elas toda a An,.érlca dl!> as bases de uma eéolp~ 
Sul seria dividida. em cincó mais intima eat~ os ex-éreftos l 
grand·es Estados, sendo que um russo e inglês na ·defesa dor-

SAÍu:·h· 
.. PRÉ.LO- .. 

• DiSl)()ndO som-e a visita a 
embarcações pelas au;toridades 
marítimas, o Sr. Pr.esmen-te da 
R-epúblioa assinou d-ia 27 um 
deereto'-lei, qire t-omou. o n.0 

3. 761. 

DPORTAÇÃO DO AL~ 
G<IDÃO PAULISTA 

Cáucaso, ameaçado COJ.l). o li 
deles ficaria com o Canal de avaru;o al-emão ao sul. Essa 
Panamá. 

Por outro lado, a principal região, esilffilei:al-men:te. petro:U- . 
consequência da política do Sr. fera, é de. importancia 1tital. 
Hitler é abolir todas as reli- para ª Rússia, e estrategica- · 

men-te, caso os a'temães a -re- ' giões, substituindo as igrejas 
pela internacional· nazista; em m~, iuiie~a todo o do- · -

lu:gar da Bíblia, o. "Mein ,~~x.,.;~~~«;-4!:oi~~~~~~X~~.-,it:~1€~~~~~~X+.~ 
Kami>f" s-eria . imposto com.o ~· .. ~ • • ·• • · · "· ·- ".". ~- · • ·· • -~ ·" • • - . " - - '~ 
Escritw:a Sagrada. e a.cruz,ga. ~ OS :MBLil(}RE!S ·· ·· nu."D'rir'nc:! .; 
mada tomaria o h:tga.r da Cruz { · · · · · · · - · · A ~· ;.; 

Segundo info,rmações do Ser- de Nosso Senhor·J--esua Cristo; ~ ... E.:Ã-MELHOR Q:"7:_".--·-y ' ... -1 .. ""'. <:A __ n: . . 'u 8 
viço de Economia Rural, a ex- Deante. d:e tudo_isso,--não era ~ · • :\.,.l~ · .~..C. .-... 
portação de--Alg-0(1.fu} do- Estad-c possivel contin-ua.r vigorando a !€ . . .. . - -. . . . . · · ... . . ·· .. ?; 
de São Paulo, no período de Lei de Neutralidade, e por essa / ~ Presmtto e Frfos V~BS ~ t; 
Janeiro a .Agosto -do corrente ra-zão a Camara dos Represen- ~ J.T.utas, ·B'~ e Bon!bfms '•' 

~-~ 
.· _ . . _a. Foi.AINHA 

~ANTO ANTONIO. 

a_rw a-tip.gju. o _ _f9t_a,l de 1.00.8.237 tantes votou as emendas ne- ~ · · GêJ:te.oos _ .Alimentidos.·.-A :_·_ .•• --- ~ 
fardos com 198,742.264 quilos cessárias à sal:r.i;gnarrda da so- ~; - ~ 
Q.l'Útos'. · · · berania nacional; • 1 ºMPQD:JIA Mol\,,~~n l 

···'º ··'A ~Íliinfurque-ilm dara inMessantes e utets informàções 
--duránte 11111 ano lnteir-o, alem de. al)l'eSefftaT rmdamente' descrito 

::.coa,. muitas lkrs:wa-ç~-~ tzio,gr-afia -de Apostolo do·Btiisil, 'Ó 
.)f ... Pe • .losé ele Jlnctliet& . . ..... ' -- .............. ----·- . 

'l .piar. í,eló:-~eic> 4$SOOJ peça fogo 10 S119- por 30$000, 

=~~Zsº~~~t~®~~: 

c_:;, : J--·i.,. 

O maior comprador doote .Afirma .. -ainda o presidente -~ Q; · . , n; tv,· · · · ;1..:,,;,_.i;_"J. "11:0'-7'.o..U 1 
nosso produto, fQi o Canadá, Ropsevelt, que apesm-"'de tudo, 1 Rua Augusta, 1.559 (&q. R. t.;utz ~, ,-,:~OAe:~ ~ 
que im-.....i-o.u 3!}() 760 f---'.-.c, aind .. a existir-ão .~"""".A. n• merica- >,e.'! ...... 

Logo d~~, vem ~ iap~~"; n.os que continua_ ~.~ ins-isfindo i'i_: A:'° ~~A ij · .... MÉRCEARIA: n.-1...-:v:,~'~ ~ 256 ... 6!Pl-· fardos,- seguido peJ:a, em Q.l\~- os PT.OJetos de .Hitler ~ · -·~ .... ....-_ · ~-
1 China com .-%14A03 far.dos. não nos. ¾;:ve:m _preo_cup-a:r.; mas ~ M. 13:Hgatleir.o · Lufz Amonio, 2iOQft .,... (Em W.19!& a J: 
, .. 4 ~w.rta,ção POO' oalx}tagem não são o. Pffl):to em d.13bate., -~ · fur.e~-lmaeatada Concetg•f- ,One ?:~ · ~= 
· no mesmo pe1;'1o.q.o, &tinglri. a ~ obietiv-os -de., t-ais amer:!99>- 'I . ~ - Jt 

H_.~_7 fa:r-oos. Os maio.i:es nos. O que.é p,ree;fao.·é pôr mn t . tfdeos ~Ji~IRddm1e!k$ ;,1t:_~-~?_: 

oompra.dnref3 do algodão pa-µ-ipcmto-fin,a;I,. aos--&taques·-~- ~~ U' AN~V.'/lr"t .,1 ·"tl1f"1I.JU.:::1!~.:;ifi'!,i:~· &:CA~ i~-
llsta--em irosaó me008Jio itifeP. ~-- aoEl na..vios Jl.9r.te.-i~ .J ,m;,n. _.I. l;!,.:.K.:~,/:! . -K,A!~':/,.~~il:J~(Jf::ff:E.:.L~ L·E!, ~-/,· 

1 
no, ~ os Estados da Minas ws, e par,a. !l!!s.o, o~~-®li · ~--~ _ . , · ~-=~-! ~ ~~ 
G.et:àl'S- e RJb. de. Janetro, se- l!ls:tadf)B, U~. 4e-~ ·Sl;l!" ~ ,=·.~:;-• ·,., .n,_' .· .., '. , ,,: , ., / 

• ..,....f,;i,.., =1~ ~.,,-...__ B!e..,.~ ...,..,.&,,,::,_,._~-,-<'.A:,il~c..,..,,,.,.. _; , ·, ~' - w. • ,.; ., v v· "" · · · 
~~-~---·-·•-:~ ~~~~!!-~~~ . . -



~~ Pâu~~=if~)~'"ct:etnlli:õ ~- l!j~~ . · . ,!f~'''~-:t~~'"1t~ . , · · · · · " · · · ~· i . '· ·:~ · -~ 

,~eri~iõ~~· 'ª'!~ia~,~~I~!•ª r ;,~~·~;jr.; 1 
Bia de Fo:rn1aç-ão d.e Direíor1as ~ · - · sio-PAtJLo ---- - ""'" ·· ---f S 

f;. ' . • Çi 
.¾ !lmnil@ último,,dia 19, a F,e- Revma., pára o próximo,.ano: 7 .or~S,')p.diViduais OU. coletivas t~ Fundado ent 1885 \?4 
:,i..l.a;,.i;. "uarl<>n·a. ,.,,_,.mm· •~n, reu_- o _C_ ongresso E,nca __ rístico N_áciona-1_, nà Cape'l;a,. · :!, .. ·. "'' · - - ~ 
;~, ;; .;;Mgi': da.:issün;~, parã. que empolga"; come.ça ã mono- 'rêí·milia' S. Revma. recomen- ~ · DIRIGIDO PÊLOS PADRI=$ $ALÊ$UUIÓS. »: 
wn, .'fãi>~,~de ,i'-0:i;-mação!\ as Di- pfüizar as, ~f)enções •• ~a ter cytnd1J ~ :w~as _de Mll.rla,-muita ~ r,.,.. . ni . ;;; . -. 1 1 
rétox~· wis l:':J.:rs'. i}pióe§.. da~Ar: ten:ipo de pensar na ArquidiÇ>Cese, ~a do FJvang~iho, 1(Jois df! spas_ ~ \ ~ee~ .,pe(o uuY.~o ~: ~ • ~ 
quidioce.se, a~fim-de receberem, ."preciso transfÕrmá-l.a iôdâ"nô páginas· lidas J.é'htàménte, vefut1s- ~ E~_.Li~e-de.~1 ~~d,_;:, _ J 
diretamente do Exmo. e Revmo. Congresso". o melh'õr·-t:to- eon- a-p-s;recer: e.ada vez Ínais, a figura ~ c:r A-<ll~lil'l'<t,A•nl'lr. 00:ll.6.o EXCE"'-~tt.mml ~ 
St;:,fu-Arcebispe, ,M&tropo1itano, as g~sso, disse. um -~º- de de,.J'l'o$S(),.Senhor, "Nossa dou- ' · .1,,1~,.~~ " iu, · ·· .. -~.~- r: · 

'm.s·· ... ·u··çoes~ • ·· -.~a os tra.bal"-os do Mm' as Gerais, é a ...;........,,7a,.ão. As trinà é niuito pôúco conhecida e, ~ , . ~ 
próximo an"o~' ... -·' .. cef!niônj;a§ ,~ão --~:;;;i~ b!Jas, . nó_ e.J.!=tantgi, ,gu;1:nto ~~e fô~Jf.! a E X a m· e· s 0 ti e iâ ls. ~t 

A Missa, precedida de uma inuào bonitas, mas o gi:aRde frJ.ts nhe?ida<nmis _será, amada e maIS ~ ~ 
medita"áO, foi ce}ebra.dl1 Pf'lO to é 8, ubf~Ó d~ 'eslfoi(~'; cciitío prtitiqída .. • .Qú/fui não t.emª não ~ , , · ' _,.. ( . . ~ · ,: 

" to '.~ o .l,I-CEC: OORA'Q;iO DE .m:su's: ~ São ~àul.~~ é .-i.m' ~o -. . ~-' ~- ~.!•J:é!! ~ '+.' 
~vm9_. Pe, ~f;pelo l«lssi, do Se- .tra-~alha!',,.P~1:!- ~-~ pon~1~5li- -;-, ~idei~':/m··'··111~to-" a? 5~negmre8.\CS~:,_he= ;~ . . se"º_"~.•-._.-_os· ___ .......,_ .. n_...,_""'. _:r!"_ ,-:m.·_o_ ~_-,·' inteleetua_c·.'"1 ~---:~;,.nr __ ·.-~.~r..:~-:~.~ ·_ ·.e.]._;' .. . . ~-
mfnáriQ __ p-entrar,. , ,. ~u1ta ora~ao,_.i_n:uifu, esi;ifuto de· o.as "".'"'V (lfü Vil ~ ~- ;.i,.-.: -~- ..... ~T~ 
-~,Ãs lÔ,30 hor~.s, sob unia. salv.a s'.àcri,tí_cio,., Portiµe, àntes de ser cin:lento e em ~posoo:l~do." _ i : " l 
frã pa.]W,às, fpi_ 0 Exmó. e Revmo. um mov_irti~to ni;~i~ ·e ~rió~ Rezar .;,ntu"to a .~ossa Senhora, it /M.-rna,o_: ___ ·-.. _ ., EJCte'rnafO · f 
13r. :&-éeWPº 'mtr~uzídp no sa- ttco, é .. um_ m<;>-vimento espiritual. é º ~º ªª s,. Ri:lv!118-·-n Pº~ i _ . . ~ .... ... . . . . . . .. i'! ~ 
iã'ô ci.e reurt~ literã:lm~~ cheio "~Íí ta~tos Cohgr-é~~ tt~v~as fot Ef:i,, a quç wms ,._óonheée.u e l ÊNSlNO::: PrinÜirfo - Gfuasia:l - Complementar ·- Co~al - :J['ã= ~ 

~-~~~~ ::ri~~~~~~~ ~on;::~::\!!rrs. :;a· :e;; ni~~:u: ~: ::t:; d~nte ·! E"""'"'"""' D"' A~D~~ades, ~-~-Odt:_ E$!~Ô~ ~~?~Ô,ID,Co-i~_-m'º.~e'rt1·,'Proe .... ~-~d-_·e'· n_:_~_ ~-'. ;., a 
dando a s. Excia. Revma. agra- Nosso Senher.; · conhecer maIS, do ss. ,·. Sacramento eX{JOStõ, e 1t: A.t1iur." .,. ,no: -.,,., aos cUl'SOS Ginasial e ~- - --~-- ~v- .. :+! 
áéceu-llle · ~- presença à Assem- para mais amar, em niâis ,à;màr com, a .Éen§:ão soÍene, foi, é~er- ~ Fe:vereiro, . ;,,.. ~ 
bléià gei;a;l, entregândo-lhe O con- pâra ;mais serv-í-Lo. -Oõtno cha~ ràno niàl~ ~m "Dla de,,Foriria- 1..: T~(J\!i os lliU'SOf> 5ã.i ~ plito Gover-:zí'ó e os,~ ~ ~ ~ ~- , ~-
jttntó'·cms Filh~~- de Maria unidas mar ,j,-"l almas pá~ã., :Nes.'lO ~enho;, efi.o .. de ·Dir-et-0riM" dás Pias ~ · pr~ifs db J,ireti. · ·· · · · ' ' ~ 
ein' ,1Jonio ·de suas Pia.s úniões: ·se· não nos ohturumios }31-mtetro'i' Uniões. · · ;!; ,, ,·J<., , • ~ 
estM' unidas em torno da Fe- . s'. Excm. Revma. mirra à-s fi-, /.,! Fedir EST.A"'flf.F-OS·-~ Li~u C;_· de J~sas.1.,.;.,~,:R®l,,' ' "'.I. 
dera;ãó;' as·reune,ém tqrno de s. :-lhas de_ Mària_ quão comil-vénte é ;;_ , . 'GIONARIO . . . . . .. ', ( ,,, ,, . . . .. nVi' . . . 

Ex..1,:; .• Ré'vm_ a., com quem servem-·a correspohdênc_ia· aos a:pelQ!,! ,de, VISl'I'.A AO. LE · ~ - ·xd. bit. ~1J1-0S:.,;;._ Ext.-~®93 . f 
c.w. '((>, -~ i: 

1.1 Jesus Hóstia,, . sacfüícios das - crianoinl:ms ~lei- . A Dir~tqrl~ -da 1:_epernção Ma~ ~: ~ ,. , . . . ~ .. ~ ... ,..... rc. 
i •• _-A,-,d,n "" }eij;UrQ da ata, ,8, Pre- mdfnhas asiladas, dOS doen:fleS -1n- :.:· ,; -,,i,;'" "=" .,,_\, ... ,N•> ,,,;.;_,,..,...,.,._;.,._,,_.,,..'!».,,..._-= - ,•i---tl:L.,_.-,.._,,._,_.,,'li,,V.,...~C..'7°"1-::"""7_.,.f.t,,~_>if-.<>~'":+,V..,,__ 
~ = ,- ria,na Feminina. eomunj.ca a tQ- ~~:_~~~~~.~~:.;f~:..~-..~~~~~~~":'-'·""~'"'-::,-v-.:_..,..,,...,w .. ,'.T, --~~v;;y,_,.,,._,..,.,, ::,,-;:,,,;:,r-;:,r;..-,.!I'..~ .. _,"' __ Y.._,.._· .. ·""'_ ,..,,,._,_-__ · _.'_' ""f_

1
·_-·._

1 
__ • __ 11·-.. _,""_ .. - ~" ,_y;_ 

8idellt8 da,.c Feàeraçã:©, Srta .. Er- terIJadOS em :>lei;>roaât.ios, c~C. das as F,il:hO.'l (W ,~à:t;ta desta - - - " .. ~ 
.'.ll8S6kla ,Giordano, a:pr-esentou o "Todos_ devem rezai· .. inu:i'to _e 1 t,e d d · · · · ~1 , · • ;· ,· ~ · ~~ ~~ 

Relat;ório Geral dostrabalho8 rea- se sacrificar muito p.elo· COUW<'-~- ~:i~~!1' c.:!iteª·d: r~~is~'ti; u:ft t NOV .. 11· .P_. ASTORAL ·v_OL.cJ·1~~·Ãr .. _JJV, 
~cl:0s neste ~-º WJ.O de suq. pre- so; depois, :colaJ)or,H\ mu=ito". A B cm d LEGIONARIO t Q -~ 
si(lêp.cia, de Outubro de 1941 ª· camp;i,nh-.t das Ui mià fi'ases pata n:~:;;~o di/6 dg, c~ÍT~m~; 5/r)· • EPISOGPADe HeLAflD~ 
1942.- . ,propaganda r:.-dio:fônica, ~sde já :feil'a,.,; ;,erá f~. unja V-i~_ta as r , ,., . . •. _ · . ' t,, ;_; " 

:~~a~irPi1·gams·-uc1o-n1·seoe_ s,à!,·E1wxc!'!s_eRentvanmtaes·,' dr·1:a.ve Fi;;::_~rtf~i:1,h:1'!~ ::: i~ç~_d\t. red~o: _oficiná~ f {Ctfücfüsão da _1-.a P~:> d~~ç~ó dca·_yrttão d~~- Tfa- ~~s !o? ~---xn~d-oso'~.~~fcl-08-""tá- que· m~• 
u ., "' = daquele Jornal. Ess?, _v1s1~a sera não ,. er-am. i:ecnsadós. Atual- barhai.1ores · atolicos Romanos. '""' "'"' JJ= " ,...,...,. .,., 
O sr. DÔm Jos6 __ ,_Gaspar de.-Afon- espirito .. sobrenatural, e. qne se-· N·"'s 'a a.m· 'ava..::os· mu·1't~-po.,.,...,•ê, -1>',,'go à §aivà..,ã.o-d~ '9'-hssas al• " l'~aUza:da às 20 _horas, e ;a, Dii-eto~ pi~:µte,á si~uaç~~ tor}X<:{U~S/~fal, v m v ..... ~ JV " 

seca ~ Silva qopsidgra o Relatá- jam apêlos às .. almas, aos !'.:Ora.- rm d~. F_'ederaçli\O E!?~ra que to- que a entrauà paf.a, aqtre, las or- coin séu'$ 200, oóo :rhemor'os, :riias imooiâis.-- Seliâ mtiito mais 
1·1·0 l1'do "demons· trat1;vo "os·· tr 0 

- ç~oºS.. O_; uso do d-is.tintiyo, 0 co- d · · · compreen·' di'a'· a m· A-so·n·a· bo hos "'-"c'1'l p' .s...a· '"""- "'1car"""""s ""m s~ 
' :"-l "" ~ as possam comparecer. gç1,riiz1,tções. :d-_\'!V!3 ser. ç_on_siçlerll,- · ""' u ·. • u._ · "'' ..,.,,,, -.u ...,.., .,, ~-

b.alho,s do Congresso, e,.fÓb.retudo, nhecimento tio hino 1jjfü:Cial, são :Oevenios reS§~lt_ap(.,_o ,re1~vante dá tão pi:óiliidà cóinó para o so bom po-vo -éaM1foo.; jjQrque lébé~-e'Iíiàs V<it§,_ kieimriamos 
li9l espírito, ll1a[iano r.ei~a_nte n~s citmpanha~ que •tam)Je.m ~ntam Jl!!·Pel __ que_ 0 ,LEGWN~-~m~.vem I PJ'.l.Óp.riÔ p.a.rÚc'fo ~ __ ;ac_·i~al:Soc_~- · dm~nte cincékntâ ários, nóssõs fia> àRCirt~a I1ô t~ àij 
.fileJtas_ ~ariana&''., _ Fehcita, pn- com o apolo das ~oç_a~,-~-lem da- hít n;;to poucos,, anos repre~entarr- listá. Por este motTVo, -Os San. meiiióres hrimens, 1:eligiÔsos, e q.úêstões em jogo. 
meil',áme,nte, o ~vmo. P.~- Eduar- quele apostolado mdlVldUal e fa- .do: de largo,raio de ação,.sob ,a tos Sncriifi.Hmtos devein Írer nê~ leigos, corri.eçando com Sélia- . : < ..... , 
-dó RÕ};>:erto,. seú représe11tante, miliar. ciireção,de ,el~me~t<>~_in~ira.men- · ~i:fos a_ todós 081 que conti; épman e Al.liens; d:el'am-lffe o SOUDA8'1-0S; OO=M .. ,0 E:PIS. 
'"se.~~1f j_:>rôr_ito . boi,n e dedicado, Termina ~- Excia.. :_Reyma.,_ cort- te dedicados ao serviço da ,Sant~ nit-em com.o rti'emlfrós de qual- meihor dos seu:s &f-ôr{)'os}. Por-. 'éor:;.A:0(5 ACEMAO 
·.,,:-"'""a'.n.·sob...,...;,a,.r'·,t.,.,._ ,.. de· -t""b~lhos c1·tando todas .a~ Pias Unioes a · · · , · · · .. , , · ,,,.:,.. .,,. Uni'i.- dos T:r.•nbaJ.h-<>do 
""., '"". c,e,-auV "',.., .. :Ma,dre }!\reja,,, º.:LJll.Ç;ION:ARIO quer ·~as <irga:1~:ações ~lliada;s "-'''" «' . ..._._, '·- - ,«. • .,· .,, ... _ •:-~'-"''·'·" ' """'-\ 

como diretor da Federação Ma- trabalharem. muito Pt;,lo Cqngres- _vem se 111an1:endo _-$en:ipr~ n~,la?l~. à }Jn'i,ão dos 'P-rab~llütdEi-res Cà· r-es Católioos Romanos ,f:ez . .o Ntl'stes ,J)Olltos, estamós·'..Unt., ! 
xfallli. Femininà.". Pede-lhe, S. se, .. de_ acô_rçlp _com o Revmo. Pe._ ~11arí1a da !3o,a. Impren~a, ~al-í:err- .: tólfoo~ na su_a nova feiçãq. O bem, :em, grande ,escala, socia-1 dos, aos .nossos II1Inã;os:;..Epis- J 
·ÉJt:cià.. Revma., que a estes en- Eduard0 Roberto_. tando7se sezp.pre .na ~efesa dos mesmo- se aplicá' à<>.:'l membros: e es_pi'r-i:J;ualmente, ~- oop!I:l,s,.,.Alemães. E!Áil.6 · de ju .. 
cargos, continue a dar o seu co- · . r: · ,_: . ,, .- 1, . . .. • sagre,dos dire1t_os d~ .. Igreja_. d-e .t-od~s.- as orgariíiaçõe~k-asso- Abertamente e bem àl=to, ele- lho; todos .os 29, Bilfl)ps.,e:,.-;pre-
~-·-ode;,pa-drê/ "à imagem cio COMO DECORREU A SEGUNDA· _As_, s_ im_ , _pois, a,._noss_ . a_. Ji'.ed_erAção eiaoos- -· ao partido Nacional~ v.amos nossas . vozes em prGtes- lados d:a.~..Alsmanha. ..Maior fl.; 

:corà~oo de Cristo", :ti: OJ-m{l!hor · METADE 00 DIÀ copta 1com 9. 11_1ai9r núni;ro 1os- Soc'ia}ista. to contra .51sta injustiça inf,Ii- zeram com que f-Osser:P<l!:t em 
qúe-0:um Pàdre tem il.; dar,· para ~e ,s~vel ile · Filhas de Martn. para: - .ca,ros Irmãos:. Nã,o- P9{leJllos . g~d;i,-.a dewnas de milbglreª êie to,d.as s.yas. lg;i?ejAA ;~~ carta 
.[evanta-r:outJ'à.<; almas :para Deus. Foram realizadas reuniões es- essa, vi.si~. _;; exprimir quanto ,deplo.ramos a- pessôas, priv'a:ndo-as dàs

1 
sualjl oµde eles s,e . insrtJ:'tt,im coJlc 

.= 'Ã;iDh'eto!-ia,' e spJ:>r-l;!tudo .Y, ,Presi- pecializadas para presidentes, · · • · · · •· .. • ·• · · · '· · ... ·· .. '' " .. · ' ' in'stitui~íres socimis. Protestà,. tra ... a·· fuju.S.tiÇf!. • tec'ê-ntémente 

:m.entos,: todas as suas b!;lnç_ã-os. tes, secretárias, tesoureiras, a-lter- ini.crediía.vel, .tendén-te ,a fàzer .-Al.-ém-ait:ita; Deciaràram niiq;ue-'dieate, ~ .. com, muitos ,agr,a,deci- consell].eil·as,.,mest~~ de aspi.Fan- _:f.·eue··. r·a' ç·'·-ao ' ~as Dí:'~-ng(. . .' .. ·,'·r·.~_--g' __ ··ua"./.'ç-og\·s. 'M---ar· .. _,~,·:,.l,aíffls-.:· nl0$ .-contra esta J_)erseguição-- mflig,ida à I-gre:il!, CaJ6lica na. 
~ -ii'a11l1a.'a. df.l orJlero., de s. _Excia. nadas.rC<)ll• . .l.ll9me:o,tos ,li".re~ e-de aquelas p.ess,pas aceitarem uma Ia carta: . . . 
..... -.-~----.--------------------".":""-, eon~pfã.o 4e vi(Ja q~ ~ é êí}ji- · kBia:efuni~ ~'~ «j~\- -Oít 

C·o·;4&.-i_l.t.'r'IÍT _··._'t:n_·. __ :_ •• _._:'!i._ll. _-os--.c! .. _·:t~o. s ~--<>· _sso·.· _s·_ .... __ .EI~'E'S '"~ d p 'd ,,M 'd trán:a às suas. COll:V:lC~oes re,; =não sm--" do Cristianismo e 
U!Ji~,J;'j-,:i,:,,;,~l;L _ .a _ _ L :l:\n<> H0je, às 10,30 horas real,-r-·· pe_ e !t()S .,res1 en~ gue ,eU:Vl em : ligiósas. da lgr.êia;·' ;ifa .:M~mãbnà.. Há 

D_tF._ ·_,MSA.N:T.O, '·,· . .-:·,:_ s:_,_Q,_P..E o ''_L_ .. E(]:I_,9_, NA_ .. , Rl~1.-,"_ •• A~_,-,A- .. : s?-ij, a,~e~nião lllc~nsal da F.C.M:, ;~dos ~ S~\}S e§f.or:ços,para_tr~- ., .. ,, ... pouco--t~mpo ·cl'ará--idis{r-.ibui-
'ffl~ .. . "' ,.,.. . • º . S<>Y ,fa. C. . "" " . Z<lr ;,a essa reún:iãg,, todos ~ con~ 0.8 CH_ EF..-ES CA"':ó-LtC·"".S. R'E-. ,;,as· ...J..=n,·"...:"a"1, ·. "'"' ,·."-·"n·a·..,,,s d""· 
SE A. ··, ·i.TE11,,tnA EM TOD A.'S i' n B'itc1'.T-l" A':C! . n<> L"a-o_ ,-, 1:l_ria,i-,.,.ev~p.):l() ·?om- _ 6 ,,, u u ""' = ,., .,., = . .., .., 

· A' . .i;":u: · ·, · .l'1 · ~- · H;L.'1"-'n,,;, gre~aoo,s ~m exceie_o ,!l,e ,~· s,, Cl'.ISAM-SE A' ,..,..,A· . ..,o"''AR _L><>t;,,;•s -'1'- ....... 'li.......,.,· ·em;;,;,;,,, se·-_; 
,:p~s?c,er .. ~g.os_ os . 'J?.~id,en~s da. poui dev.endo emhar"°'' p· aro O vv--... e, n t>UV= lte u= ~.-..v ..,....., 

DE .TORNAI&, Cong· 'regaç"o. da .. C.apitM, acorri-· Chile '~ Éxm' o e-Íiev· 'm,....,._o_ ~r· "",.,r · deelaiiava <túe1~ - ;:,a,lêinães~; 
" ... ; . ' -·· . ·- .· •• 17 -º· ... ,.,. Deus permitfü. qúé istó--acon-· 'tIBlVlâmos esodl:ber'bote---antre. pauhaâos dos Secretários e Te- cebispo Met-ro~Ht-ano, ,os Congre- .. . 

. gad.Õs ·de São 'paúTó após a 're~- tee·esse. Devêm.os '!fos 'I;ubmetêr (!Jristo--;e, (>:, PfÀl'ô :.~ico. 
somP-ediros, .t - b. b .. , . n·i·a-,o,. d!J> _· .. Cu'r1<>_,. ·_,.ir._· .. ·º.-o .t'octo', --··s in. _ á:os seus design-ias llllpenetl'à.-: ~in- .gran~ i-íli'litlli\Qão .. nós. 

e e_se- am em. 0 
e, mpareç;- ·~. e;:<- v,eis.- Mas sàb'emifs -que -i.Deüs católicos. aile:mães-~::nos-. xecu-

mento dos Diretores Esportivo;;, corporados, à.. Esta"ªº do ~orte, . -. PaSSitlOS dois ·aDos ••• de,.todas as,Congregações. Al~m -~:fim~de ho~'enaieárem 'ó Exnió.' nos ~jtidal'á-·eo~ Sua :Gr-a'ga,.:e·. aa:lií.o5- . .á ;~er ,es.sa;º''GOOO!ha, 
~\§SO, -.9. ReVP.J,O, e Pe. ;Irin,eu CUF- 'e 1f!lvm9 .. sr. T ArceÍ>i~po e dese~ _qae êbdnti.nuará .a pxe-sêa:var e'In Amam:os,vn'OSS'O; c,poito .:alemão 

. 1h f li . vós, sl}ois da;., dissolul,ão d~· ·e, .::se::,~r • .n-eéeasário.,::.,sserifl~ 
, ,.. . .. . ... , •.. , .-,•···, _ sino, .s.J.,-;Di,J;etor .da_. F.C.M~ iuir- .e, e_z._viais~m. :... .. .vs,<;i;a ,União, .essfl tisp.írito·:cris-: catemos .até. m:>ssaa~~~ A-o 

Nf/S$a -pOT alma dOS pO/olfeS-eS · ·· tão que está tão profl.indamen- ihles!llo, tempo, .. v'ivem.crilLe,;mor .. 

:.iômbàdÔs êm defi{sa da ·pfilila ·:1-,·o .... t1".111•-a-·-s· ~,1_8... 1u·-- -,-e-n·--·•_-o---r-; ·!~_~:_nrb~~~iê'~_:1o·~vº_~~=~/º!:,:: r::i: .. ~;;;!:iU:~i~it;~ª: 
-··- e !'... ·---- -- · -- · · ' •· ·-- · 0 : ,, '· · · 1J · U ' · . ~-E\~,fl.· :ª· ,~pi~rq,qs-~ QQI!!~ eles Ele~:.agor-a .e.,.ua eternidade". · 

. _Os pÕ'Idb.eses re.~iden~s nestal sâd?8 dois .~nos ?ª~e!a. ~r~eir.a·; . . , . , .•. " . . · · ,a.,~{fif:!,/:l',!. ~as,,nwsi;no _asis.i.~ de-. __ .C~o.s .. ':&'-moos, .na-dai.:J;emos ~ 
Capil;a,1°-escolheram· o- dia de ho-- -~'bhtzkrleg , CUJa.. vwlência -se-; ------ s_eja,P.J:q~-~procll!,~r {tl)ert~p:ie.w, .,~1;9r):ls.~~n1ift_1;,;,:\w1_1~1"4fh,.1l3-}~ras:1 
·je, Fihadós,~'-para· mandar cele-. -a-cha agora ofuscada: por tantas t.~..::.:..nos~_,,aj.~fin~_JlQf _terel,11 .,e,I~ t~b§mr;;§!?.Mll:'?S~S; .. Ore,. 
l:trãT' W~-Míssa·1)0r·{l,}ma-de seus out-ras, continua a ceifar vidas SÃÜ ROQ=UE t-odl?s_ os chefes nía}ltig,<;>,~-su;.i,s 1 ~o~ e ... s-q,p!i~U&J:?iº~--~ ~e~ pa,.; 

't:ompa,tri<>tM·1que ;rombaram em sem Con_ta. ·· · J. - .,_ • _ • • , · •. J PO~l!,O~~ e )'8CU~l}dO, S~a -CO· ra que ~!~,;~-d~ ,a ~r~~ d8 
4êfesa ,\:fá~- pát1f.lli, ha. dois - anos. · , .. !fodav1a; apesa:c .da submISsao FESTA DAS . MtSSõ'ES. , __ ,, . MARIA NOS _ füsta oi•ga:g.i-, op~,r~º'.1°-, . ~?ntllllô,-:hós; · qrg_µ_- ~~.r:~~ver!l-r~os,. _a .,, ~s~~rto de 

'St!:rá 'à m.esrz,ia ·o~i6iada· às-,ll- ho- ,intégral- _ em.,que o~a, · se en((_ontra N_? _ -~ia_ 19 _ do cor1:~nte mê_s,. ~a,<:I.a __ uina . ~omissão de :[\faria~ lM,s°.s _d~s~e~ 11<5,m;i:ni-~,, ~\lê'·tam- 1:~d<~t -~ ~gfi~~ifci<is' f!.~.,, nos· 
rai;"'_na _IgreJa de··~sa Senhora a-1;o~ma, sob o -J~o, nac~onal-, .lêali~-ou,~,e no--·dofEfgio -S. -.fosé, nos, que irá percorrer ª~- e.a- beirr em ~1.~~~â.p-pta'.s' _cl1f~ce:l:s_ .~.ejam :e~~-<_>s ... • L ~· . __ Pôrque 

·Auxffi.à'éfora·_no Bairro da .Luz, s'ocialista .. , .a1hda subsist.e ,n~ ,alma -~-ssa. festa, terlo··. t<_?ID!t~? !)arte· sas_· ~omerci~ís., e' de_· ~am' . _ma,J, re:7el:tm, êSS~$;' ill}~li~~:s-, q'!l:. rm' ~-º ~-.M_._--·.·.· -~? __ -_~ª~-- fl11 ® __ do 
l'U!I' Três-Rios; . -~aquele. povo um_ sentimento,. ·oo·_al'll11~S;·•qu~ c.Ôm '!11versos· a:-fhn-de· - .an~i:rÍaT -:donativos tt.inrarafu ~~'lltlé O {-WSS0_1!0:VO:. outr~ ll~e. J'é'f:?: .. (lO:f:_J: posga,, 

Esse gesto da colônia po1aca ,gr™,~ ,ao qual .tanms v.ezes 'con~ atos'·var,l'ad-es; · mu.-1:to alegraram- 'para-a formaçao, da Bibli-0tecjl fl.rm~sa de ótjet"'1o, i1;,tegrid~- ,m.,os- ser _sálvoli, .! : ~ noo ser o 
tl4'Uí-l'atiicm:la:;· trg;z-~nus a;· triste· _seg.uu:am ~op.es.es &Ulld~w.an- :'.a-{ássi,s-tenélia; ·é.ttte- na ·suá maio- -'Infantil . que -·servfrá :r,a-ra ,:a de:·'.-1ie, car~,~::i!id'~haa<le ·"à n<>:'1e .lesus, 0;ri~ ,· ,-;--·'.. 
lembrança de U?\l, çonflito no qual cipação polltica: a esperança; ria erain crianças. .. · ·' 1:órmaç'ão <l_e tO<fas as creançâs honra~-: à,.,~nciencui_.,;.p41ova- :·~ E'>~~{i .. fidi:;s%J:fai%.i, ~l"aE 
-~te em 'jiigo nãó só o poderio _;Esperança de ma,is uma vee des-, . ; .• '1'. . ··--- ., ' .: • ' - . d-esta cidade. . . -"'~~ e 1;erao ,-®)c~~frentar ,~i?:w"ü1;ttã :~eri :·t~ ''filf~-0.:m;lng~ 
fuilitàl' de uma na:ção, como t,am- trnirem os gr~~- a que. ~ .,, CORO M'ENO-R ~ DUTante o,.' - ' ,. · . · ., · ... • .. ,pm;v~, -mas ' oota~ •. cdb- 16 de:: .A:,tostô, ém_·'toâ~s .. 'fi~ ·nos-
~ os ®US. mais altruisticoi; aco1;'1:e~tou a funa da ambiçao. ·mês do'-'Rosáxio;··foi cali-tado-' ,MATIN:1§:E:S- .. INFANTí·S -=1d~s ,de --0.~e. • .:oo,,ssos vca~'. _'Sat}greja:s;.~ 'Çlápellji't'.\lttl'.a:tl.te 
fcfüãis de liberdade. E aconteci-' nazista-'e de verem .. resta.mada a por v-inte . sen:hodfus, ----<lir-i- - ·Pór uma., comissão. "de . senho- - s nao -àban~auo seus ir-· -~6d'á!!, :3:s fyr~á~, s~lêiies, na 
, ...... - ., . · · ' · · · _ .. · · _ .sua. -WJ.id.ade- nacioilal;_ esper.1m~a.: gi6:'as • pela <iompet-énte .profas-- "r:a-s e c:mvalheiros;· vai · Sfil' or- m~s .Jll.~ ..n.ecy,:m-J.~~. e ::. fó'l'm'lt ·de 'éo'st~,::-'.':.:· ·' ·\ 
-m~~ ~ ~~ -,. ;-ecentes mostra. · •.de,. est-aru:ado o. sa.ngue que · = · -som, D,- ... Aila, . Mat>ia Adclam.e _gmiizaü-o-· u-'m-- -aba:ixo .. assinado · ; f!.~f<?c8.-.:&,~1JI-~r9,i;; ~-:}. 'l.T:P.1~ dos Escrito em· · 1:rtréfflit'· ·l'{o· dfa 
'~' ~. -a~~~ ª _7:es~ên-. :frentes-. de combate : atlilaiment.e; Batista, senão a.ptecímd¾is" l)e- · di·rigiüo às aitas aut-órid=ades, Ir.;waH1lMi9r~; -~~lieps ~ª- , "~ · São ~T atbte; :·21>-= ~ ·ilhlbo de 
fMi' ~;~tIS_-exei~itos,_ desál;pa-1:ec~ .desfigura a Eur-0pa,;., podei.-em ir --los fiéis <i,ne -:&ioáram--enuanta-· 'desta cidade a,fi,m~d·e qÜe no P.-~•0;9,ar~. JrI!1_:,tQS:1;-.. é-.som :;~, 1941. . . .} 
,por, ~lll.P~~ro. :no ~~- ~quelr P~ -· ·nQVmnfil.lte:;, em. c.owpam:na de: _,-dos .. com --a.s, ivooes pm·.que as: . ,, -. , . ' •. : , , .. ,. .. cç-i;,~~,.f!.\Hlg~?,~do. q,q~ t9Jl'; di.s- ;; .,:n. ,.:. · ,., :, , ,: .;,,,i;_ 

:V~'-,a-l~r~de politica, econômi- s_u.a,s __ ;famíJ;ias,"i;i b~m.. (J.~ des-, ,s~nhotinhas-são-.na; maio.lfi-a-d:e, ,~~a e~. ~~'<!.s ,'-\u:e ~Jam ~~JAClS }1!~?: ,1~-~q'.....9°$-.I?!,~~nd!il·; Asmnadõ.:_''-- Di'-;"1. D:líi'.TON<J-. 
©.·..e. relig,n<;a •. ,; ,,, .. ;,,. ··· . ,J!alca<la& .de:,l*lYll, elell_lentor; j,o-,, .. 1;2';'.a-,:J151s~:mos>des-tãade, qu:e· s.e ~~né~, S:l?Jam \~vajioiLt!·hnes . · · · · -· , 1Arceb-iBPo' d.-9-,lJir-e'éht """",p_ A. 
:,.·LeJíibrai-ilos aihdaJlique:hoie se-· vtmB, ~nd.,~r, @L~.&:De:as ,'.l'otlo-~ •. esior-ça.ra.m.'·, .. bairtant-e, sBn.-do, bons .. e.instrutivos,. e·.não os: .. , . 1 .,, . ·., .,., "'-' ,W..,;HO.PM~Bispo, d&·;Bre• 
<~<~(;as almss ,de .. tau- ...EQJl.e;m§O,..JXW. inte~é_d_io'~V:irr-,. cli~s,.,d:e,.,elogios,,.,e .a .. ,.po.p.U:-; _qtre estão sendo ·exi-bid-os, com T O D O , C A T ô L. 1 C 0 ~.,....;:t'Ã,Jlit•-'DIIDOOiJN; Biapo d@ 
~"'e-~i;ôie~s~d~íenrores-de ~ :gem M.mia_ de ~bo:W.~,~ por.-nlaçao.,;esp:era;;,~;,a3., me&m~!=1JT0j(tizll da. m:or.al, _se n~o'. ·1 .i:ibia.w.e~~ :.:....unr. J. B; ~ 
·~.·~~os- foi:am as pr,1-,, ;taa~.1~;(:~tps.:q.ue, ,~undos v.arwam ftúlú:rammlte,.a.. B.el':::ad'<., .. . . .. , ., · .. ,.. •. ··--., ., ,_ , â ·e v e I e r o _ t.'EMMENS,. B'rapo .~ ~1"-! 
~- ~-<lo-"naffim<> iro- :~a opr~: inmiig~/sinilin~ OS:' ,mfta;v;eis .canto1:fl;S4 lleJ:lta_ Pa-.:':ffi!' t<>~a'da 'Uma pt-0:'l:l;d~ncra, _ ., . ; 1: ~ , •m.orul,i;..;i,. J;<.P, ~. -~ 
·~ que-,:áirnm·•-¼:toje, -:pas-, :til~ enobl:e~ e' di~do. ., . . r-óqu:ia,,.,' ,, 't .,,,; .. '"'·'"· . ~.:.:.:em. ten:ivo. - ··"··II. ·'--· . 

11 f.; I; .G,;l ,O,;N.i..é.. R..J, ,o --1!~ fle-R~Dli,w.; i . .:,.,, .•:=,;,,,·, .. 
.. ~;:;:,.. ~i' ....:~~- .. -~..J..~::..-1.,.;1,..:.... " ., , --~'·>(.'~· "' .. ,.,, )~ .. ... -,,~ ....._y,_.._._.o., »~J 5t·h:~ri[ll'.,tf S.U q·.t, CiéO:L!i±tOk.... 
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·'Dene:v , Sales 
A reforma da lei de neutralidade, ora em discussão no Con

·-gresso Norte-Americano, poderá modificar definitivamente a po
fllção dos Estados Unidos em face da guerra. 

Encerrou-se ·ontem o 1. º Congresso 
Eucarístico Diocesan() ·de Jaboticabal. O abandono da atitude inicial de neutralidade absoluta ao

})aís, foi seguido por uma série de medidas tendentes a auxiliar 
,a Inglaterra. Entretanto, desde há muito essas medidas não ti-
-veram progressão efetiva. Ao contrário, à mudança quasl radical ·l Intenso 
,da atitude do Reich, que passou a desafiar o governo de Washing-

movimento assinalou a sua passagem - Dias consagrados, 
,à Familia e à Juventude - Festiva recepção ao Sr. :ton cpm repetidos ataques a navios americanos, nenhuma reação • 

efetiva · correspondeu. 
Só agora é que a lei de neutralidade sofre nova mOdificação Arcebispo .Metropolitano 

...... para permitir o armamento dos navios mercantes. Com a presença de S. Excia. As 19,30 reallrou-se a Segunda. Bispo de Assis; na Igreja do Co-, · Ao mesmo rempo, chegaram 
Se a atitude alemã continuar a mesma, repetindo-se os ata- Revma. o Sr. Arcebispo Metropo- Sessão Magna, no· Monumento do légio 'Santo André, pelo Exmo. várias romarias paroqliiais, em 

illleS aos navios ianquis, é dificil que O governo norte-americano litano e de vários outros Prela- Congresso, presidida pelo Exmo. e Revmo. Sr. Dom Henrique Mou- trens especiais, sendo festiva• 
possa evitar ª guerra. dos, encerrou-se ontem, em Jabo- e Revmo. Sr. Arcebispo Metropo- -rão, Blspo de Cafelâ.ndia. mente recebidas na estação ~ 
_ ~tretanto, ª atitude do governo ~lês em nada ~nima O povo ticabal O Primeiro congresso Eu- lltano e com a veneranda assis- As 15 horas houve Hora San- Cia. Paulista e nos pontos de au• 
am~1cano a . prestar-lhe novos auxílios. Ao cont:a:io do po~o carísti~o daquela florescente Dio-1 tência dos Srs, Bispos e presença ta das Religiosas· na Igreja do to-viação. 
hlgles, que da provas de uma coragem e uma decISao extraordi- ese das· Autoridades representações e Colégio Santo André. Às 10 horas, realizo· u-se Sole• 
%!árias capaz de remi-lo das faltas porque é acusado, o gabinete e • . ' · · _ 
é ·tfb; . d . As solenidades destes últimos I povo. Os trabalhos obedeceram As 19,30 horas, realizou-se a níssimo Pontifical do Exmo. ia 10 e m ecISO. à · guinte ordem· Credo cantado ir · 

As últimas discussões no Parllamento de Londres mostram I dias obedeceram ao seguinte pro- 1 se · , . Terce .a Sessão. Magna, no Mo- Revmo. Sr. Arcebispo Metropoll-
bem que para O governo do país que tem à sua disposição todo O grama: ! pelo povo; ª?ertura pelo Pre8;\· numento do Congresso, presidida tano de São Paulo, que se diri• 

• dente· expediente pelo Sacreta- pelo E R ·s A hls · · - d p Já · E is 
potencial do império britâ.nioo O que tem sido feito é nulo. . , . , _ 1 xmo. e evmo. r.11 rce - g1u em procISSao o a cio p • 

' UD"' no· dIScurso sobre A Vocaçao I po Metropolit n co v I l a M to d e· Todos os palses a quem se anunciou que seria dado todo o DIA DA JUVENT ..,. ' . . . _ j a 9, m a eneran- copa P ra o onumen o on• 
apoio inglês foram dominado.s. A própria Rússia parecia ter de- FEMININ.A- Eucarí_stica d_o Brasll" e Sau?açao da assistência dos Srs. Bispos e, gresso. Um côro orfeônico de 400 
tido o ava;ço nazista e levar a efeito uma forte reação na ao_ EpIScopado pelo Dr. f·'JS~ Ro- , Autoridades, e com a assistência vozes, ,acompanhado por grande 
frente central recaptur~ndo smolensk antes de lhe ser feita igual Dia 30 de Outubro, às 7 horas, dngues Duarte; conferenc'.a. do· das representações oficiais, comis- j orquestra de cordas, cantou a 

• ' Exmo e Revmo Mons Aristides 1 
- • - e1· · d """''- d A 1· ,. · :J)romessa. Mas depois da re4tiião dos delegados aliados em foi celebrada a Santa Missa por . : . . · . · I soes, associaçoes r 1g1osas e o . ,..,..,,sa e . n~e IS • 

. . · . ..,, Re srs da Silveira Leite sobre a Euca- povo em geral . . .Moscou, suas forças so têm batido em ratirada. um dos .,.xmos. e vmos. · istia Ed '_ d I fân ·a - • Depois da MISSa foi concedida 
Do auxílio direto que lhe prestasse a Inglaterra, nada se sabe. l3íspos convidados, no altár do r M e_da d 11~ª0 ª n . cil ' Os trabalhos obedeceram à se- a Benção Papal, com indulgência 

. â. t· e oc1 a e· numero musica ; 1 . . 
aber;;:b:~ r:~:ou;::nie g~ft~~t:lh~~al<i!:!nt:~1!:d:d~x:to,q:~ ~~~e:;e~~1: cc~~~:oex;:: Mconlfllerênc1b·a 'do Esr. ~tr_. Vicesnte fom:V:rd:~~:d~1:ª;~!~d:= =~:r:o ªc~~::s;:. que tomaram 

e o, so re a ucarIS ia - a- •-· 
quer parte da Euorpa. ral das moças. t s if' . d N ""' leitura do expediente pelo Se- Às 14 horas, teve lugar a con• 

Enquanto Hitler organiza e reorganiza divisões de forças de .ÀS 15 horas hov.ve ·Hora San- Lcraimen_.0 e acr _iciol hª. ovda cretário; conferência pelo Dr. centração das Paróquias do ·Bis• 
; 1 d I e · numero musica · mo o . todas as armas, lançando-as em lutas sucessivas para conquISta de ta, na Catedra, prega a pe o ' id' f i d d Raul da -Rocha Mederros, sobre pado na Praça da catedra:l em 

á i · 1 d d f tí ·f t ºevmo. Sr. Cônego Man'uel e. Congresso; em segu ª 0 ª ª "A E · ti Vida e 1st· v r os pa~s - e ançan o-as agora, e orma con nua, na ren e "' solene Ben . ão do santíssimo Sa- ucar1s a na r a e homenagem ao Exmo. , e Revmo. 
russa, a Inglaterra apenas foi capaz de dois pequenos esforços Macedo. to ç na História da Igreja", saudando sr. Arcebispo Metropolitano de 
lnuteis na Bélgica e na Grécia, além de esforços 1ns!gnificantes Às 16 horas, na Estação da Cia. cramen • o Santo Padre Pio XII; número i São Paulo e aos Exmos. e Revmos, 
na Noruega, na Africa do Norte e na Asia Menor - os quais são Paulista, as autoridades eclesiâs- :O.IA DA FAMíLIA musical; conferência do Dr. Pa- Srs. Bispos presentes ta/J C®• 
'l1,P1, -incidente apenas nas lute.s mantidas pelo Reich. ticas, civis· e militares, o clero, paterra Limongi, sobre a Euca-

Incapacidade do ''povo inglês - que suportou todas as ameaças representações oficiais e associa- ristia e a Paz Social; número mu-
.ÀS 7 horas foi celebrada a San-e todos os bombardeios, capazes de levar ao desânimo qualquer tivae, comissões do Congresso, as- t M' lo E Re slcal; conferência do Dr. Plinio 

outro povo, inclusive os alemães, sabidamente tão lmpressionaveis sociações religiosas, professores e ª DlSSa ~ . ~ 0
• ~ • vm;. Corrêa de OÍiveira, sôbre Euca

pelos raids - e de seus meios de produção? Evidentemente não. 11,lunos de nossas escolas, e o povo Sr. om ei LUIZ 
1 ana e ristie. e Ação Católica; hino Pon-

. : · 1 Santana no altar do Monumen- . Falta ao governq mglês. a decisão e a coragem para a luta, em gei"al se reumram para rece- ' nh- G 
I 

da Se h tifício e Nacional; em· seguida 
fi'Ue sempre levaram de vencida seus inimigos. ber festivamente o Exmo. e I to. Comu ao era · s n o- houve solene Benção do Santfssi-

Dela necessita, para que a· vitória possa sorrir às suas forças. Revmo. Sr. Arcebispo Metropoli- rasÀS 7,30 horas houve Missa na mo sácramento' entoando-se afi
iEntretanto, se continuar a fazer descrições tétricas sobre o que tano Dom José G,a.spar de Afon- I . d e lé , S to A dr. na! o I:J;ino do Congresso. 
""""ra o povo durante o ano de 1942 - incutindo-lhe antes o seca' e Silva e os Exmos. e greJa O O gio an · n e, ÀS 24 horas foi celebrada a -.-- ' . rezada pelo Exmo. e Revmo. Sr. 
desânimo que a coragem, não terá senão probabilidades mínimas Revmos. Srs. BISpos convidados bis M t lit Santa Missa pelo Exmo. e Revmo. 

e Arce po e ropo ano. 
a . .se,U favor. , para o, _ongresso. Às mesmas horas houve Missas sr. Dom Gastão Liberai Pirito, 

dos Exmos. e Revmos. srs. Bis- Bispo de São Carlos, reallzando-

·Exp re s s1• va h' omenagem ~~as~asN:eg;!~~!a;,gri: ~!:~ ~:~:!~º a Comunhão Geral dos 

. ·. . . . 1 :o R;::~0:,rB~~~~u~~~~~o:: DIA DO TRIUNFO 

Presi:ada ao Revmo Pe Dr Orlando Chaves1Matriz de Aparecida, pelo Exmo.[ EUCARÍSTICO 
· • • • , 1 e Revmo. Dom Manuel Delboux, nela Inspeton·-a Sales1· ana do Sul do Bras1· 1 · Bispo A~x?i~r de Ribeirã~ Preto; Ontem pela manhã houve Mis-J:"" IJ.O Semmano Preparatório, pelo sas em todas as Igrejas e Cape-

Exmo. e Revmo. Sr. Dom Lafaie- las como no dia anterior. o LEGIONARIO mais de uma Manuel, de Lavrinhas; Liceu N.ª menageado representantes· dos 

gresso. 
A Procissão Triunfal do San • 

tíssimo Sacramento saiu às 14, 
horas da Igreja do Colégio San
to André, percorrendo o seguinte 
itinerário: Av. do Carm9, Rua RuJ 
Barbosa, Av. Benjamin Constant, 
Rua Mizael de Campos, Av. Ma• 
rechal Deodoro, Rua de São se. 
bastião, até o altar do Monumen .. 
to. 

o Santíssimo Sacra.mentp foi 
levado em carro triunfal, nas 
mãos do Exmo. e Revmo. Sr. 
Arcebispo de São Paulo . 

No altar do Monumento foi 
dada a Benção do Santíssimo sa. 
cramento ' à multidão de Con-
gressistas, sendo encerrado o con
gresso pelo Exmo. e Revmo. Sr. 
ArcebÍspo Metropolitano. ' 

-ve:t este ano, publicou em suas 
coli'mas o programa das 'festas 
com que os RR. PP. Salesianos 
têm. comemorado o duplo cente
nário que a sua florescente Con
gregação está celebrando: o do 
Sacerdócio de seu Fundador, São 
.João Bosco, e o início da Obra 
admiravel dos Oratórios Festivos. 

S.ª Auxiliador.a e Externato São Salesianos, cpoperadores, ex.alu- te Libâ.nio, Bispo de Rio Preto; 

=~:~E~·E:1:! ::-::;~:!',~;~t:~ Fi:E:~:~g=,~: UM RECORDE NA BH IMPRENSA 
teroi; Escolas Dom Bosco de Ca- tenção de seis candidatos ao sa- de Sao Vicente, pelo Exmo. e 
choeira do Campo, Colégio São 'cerdócio na Pia Sociedade Sale- Revmo. Sr. Dom Idilio Soares, 1 
João, de São João del Rei e GL siana. Bispo de Petrolina; na Capela do · Noventa mil novos assinantes, 

dos quais dois mil obtidos 
em uma semane 

á H 1 i d P te • - 20 h h · da Palácio Episcopal, pelo Exmo. e n sio Dom e vec o, e on 1 "" oras, ouve am a 

Pomingo passado, dia 26 de 
outubro, reuniram_se em s. Paulo 
quasi todos os Diretores da Ins
petoria S,alesiana do Sul d9 Bra
sil para prestar homenagem sin
cera e filial ao meritíssimo Su.. 
l)el'ior da mesma Inspetoria, o 
.B.evmo. Pe. Dr. Orlando Chagas. 

Nova. - Oratórios Festivos: Parte Acadêmico.Teatral, em _que Revmo. Sr. Dom José Carlos de 
dos campos Eliseus, Ipojuc.a, Luz, se houveram com galhardia a Aguirre, Bispo de Sorocaba. 
Moóca e Santa Terezinha. desta Orquestra do Liceu Coração e a Às 8 horas: no Seminário Pre
Capital e de ci:uzeiro, São João "Schola Cantorum" do Institu-1 paràtório, pelo Exmo. e Revmo. 
del Rei e Niterói. to Pio XI da Lapa. Sl". Dom Antonio José dos santos, 

O orgão da. Diocese de Spnng
field, Massachussetts, Estados 
Unidos, conseguiu a adesão, ulti
mamente de 90. 000 novos assis-

"111 nennum 1ar. atendendo a: 
este pedido a'lguns grupos dioce• 
sanos e paroquiais· da Boa Im• 
prensa tomaram . a · peito com 
grande constância e intensidade 
a difusão. do periódico. 

Eram -80 meninos de 18 casas 

sa~~ª pugna animada, que Federação dos Circulos Ope- nantes. Em uma só seman.a, a-tin
giu a cifra de 12. 000 o seu 
núl\].ero. Esta difusão foi recor
dada num pergaminho entregue 
ao Exmo. e Revmo, Sr. Bispo de 
Springfield, Mons. Tomás M. 
O'Leary, no dia do 20.0 aniver
sário de sua sagração episcopal. 

li. · festa teve uma linda prep,a
lt'aÇão: a Exposição Inspetoria! de 
Catecismo e o Certame inter-co~ 
ilegial de Catecismo, 

~!~~1º~udºº ~~º~ª~:::ite:=; rários do Estqdo de São Paulo o que multo temos a rouvar 
neste . movimento é que seme~ 
lhante êxito se realizou sem ne
cessidade da fanfarrice de uma 

.publicidade sensacional. Isto de
monstra que a grande dlfusão 
do "Cathollc Minor" é obra da. 
espontaneidade dos diocesanos de 
Sprlngfield pela .causa da. boa 
_imprensa, 

dos Livros, obteve-se o :resultado · · 

. No dia 24, pelas 9 horas da 
manhã, o Exmo. e Revmo. Sr. 
Arcebispo Metropolitano dignava. 
se ir ao Liceu Coração de Jesus 
para inaugurar 59lenemente a Ex
PoSição, para a qual concorreram 
muitos colégios da Inspetoria. Na 
Exposição ,admiraramase traba
lhos de estatísticas, pinturas e 
desenhos feitos pelos alunos. A 
Exposição continua recebendo 
inúmeras visitas (entrada pela AI. 
Nothman, 2:m. 

seguinte: 
1.° Catecismo: - Gera'ldo Tor-' 

1ani (do Oratório festivo dos 
Campos Eliseos); Domingos Lu
nardi (do Oratório de ·Niterói); 
Antonio Gomes Neto (do Orató
rio de Ipojuca). 

Semana Operaria de 9 a 16 de 
Novembro de 1941 

2.0 Catecismo: - Gerino Ca
margo (do Ginásio S. Joaquim, 
de Lorena); Olavo Kiesetik (do 
Liceu Coração de Jesus, S. Pau. 
lo); Vicente Melo (do Colégio de 
São João del Rei). · 

Com a aprovação e as bençãos 
do Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo 
Metropolitano, a Federação dos 
Círculos Operários do Estado de 
São Paulo, realizará de 9 a 16 
de novembro próximo futuro, uma 
SEMANA OPERÁRIA para prp
paganda e coleta de recursos ne
cessários à manutenção e desen
volvimento das suas diversas obras 

3.° Catecismo: - Aloisio de Se- sociais, presentemente ativadas e 
na Moura (das Escolas Dom Bos- que destacamos a seguir: 

Outra pane da preparaÇàO a có, de Cachoeira do Campo) ; a) - Fundação de novos Cír-
fssta foi o certame inter.colegial. Teodoro Zaydovicz (do Colégio culos e Núcleos Operários em to-

"Nascidos com o catecismo e São Manuel, de Lavrinhas); Eu.. dos os bairros da nossa Metro
para o catecismo, os Salesianos rípedes Maiavolta _ (do Liceu N.ª 1 pole e do interior do Estado, pro
querem e devem se achar sem- s.ª Auxiliadora de Campinas). movendo o reajustamento, desen
pre em primeira fila quando se Os· príncipes levaram para seus volvimento e maior atividade dos 
trata de favorecer e f-Omentar de Colégios o galhardete conquista- já existentes, que vêm fazendo 
todos os meios este movimento do; e os demais obtiveram prê- obra benemérita e humanitária 
sa,1utar." Estas palavras do Su- mios de valôr. A entrega dos digna da atenção e do apoio não 
perior Geral . dos Salesianos, o galhardetes foi feita pelo próprio só de todo o povo, mas tambem 
Revmo. Pe. Pedro Ricaldone, en- Padre Inspetor, no dia. 23, à ta.r-_ das autoridades e do Governo; 
oontraram éco na Inspetoria que dinha. b) - Or.g.aruzação de uma 
-~ Revmo. Pe. Dr. Orlando Cha_ Domingo passado, festa litúr- "Exposição Ciro.alist9,", pm- oca
"ll;lS governa com pr.oficiência. E gic.a de Cristo Rei, muitas foram sião do Congresso Eucaristlco em 
iij'j3 lR11:ilinos vieram; os que mais j as orações que aos Céus subiram setembro de 1-942, a qual :reu:ni
li9 distinguiram nos oertames, em por intenção do Revmo. Padre rá . traballloo proftssl.Qnais e ar
-811118 co.légios. . orlando Chaves; no santuário do tí.sticos exeoutados pelos sócios e 

, 'l'omar.am parte no Certame de Coração de Jesus e na Capela socias dos Círculos e Núcleos Ope
Sllo _Paulo alunos dos colégios sa- de São João Bosco, as M:!ssas se rários; 
~: Liceu Coração de Jesus, sucediam concorridíssimas. ' c) - Fundação de uma "Agên
'4118ta ca1>ita.l, Ginásio São Joa.- Durante o dia, pelos númerOB ois. de Colocações", que com a 
'Olm e Escola Agrícola Cél. José j de ginástica, pelos llcea110$. Ao oooperação dos patrões de boa 
,~ dil Lotua.; ~ SAo ~ br:hJfJ:iwm ~-~ •. ~ ~ Jtenafio¾nl ~ 

rá prestar à classe operâria; 
d) - "·Departamento de Cul

tura.''; que difundindo leituras 
sãs e instrutivas, folhetos e cir
culares, mantem a publicação do 
jornal "O Operário", orgão da 
Federação, e orientador das ati
vidades circullstas,. cuja manu
tenção dia a dia se torna mais 

Justamente S. Excia. Revma. 
foi o autor de um pedido ao pú
blico de sua Diocese, para que 
o "Catholic Minor" não faltasse 

Camn,anha Dela=s · Vocacões 
onerosa; Os seminaristas Maiores de ga.ndlstas, ·a segunda campanha 

e) - Curso de Formação O.pe- São Leopoldo, no Rio Grande do' à'"O SemiDál'io;' se destina maia. 
rária, para o preparo dos dirí- Sul, editam um.a revista, dedica- às fimúlias do que, propriamen
gentes e propagandistas dás obras da. a-os magnos interesses da for_ te. aos meninos. Contudo, a pro-
operárias cristãs neste Estado; mação sacerdotal. paganda. não procurou ocultar 

f) - Realização de inquéritos Esta revist:\, , (ll:le se denomina nem diminuir a.s ,asperezas da vi• 
sobre as condições de .trabalho "O Seminário", àpresenta-se óti- da sacerdotal, mas fez das mes
no co:lnércio e nllS indú$trias, mamente, quer quanto ao ast)ec- mas um dos p~ de apoio da 
bem como o nivel de · vid.a, pro- . to gráfico, quer quanto à maté- campanha; e, assim, através dos 
movendo a defesa coletiv.a do.s ria que é farta., interessante e prospectos perp.a.ssa um sopro de 
justos interesses dos operáFios e .. subtanciosa. be:roillmo capaz de entusia-<;mar 
medidas para o bar.ateamento dos · "O Semlná 1o•• 1n1ck): .. e de atrair os espiritos eltwados. 
gêneros de primeira necessidade, Agora,.- _· r . u: P.&m que se oalcule do ~ 
junto aos patrões e às autorlda- ª 8~ segunda campa~ ~~ -e , da i,epe.reussão, que estã tendo 
des. , 

1 
_vo~ ~oerclotall:l, espa,lha,nd Bi campanh11,, bllsta que ae ·clip 

Pal'a obter o apoio da AsiWia- ·um. ~ nwn.ero de pro.spect9s ® que das ma.is kmgmquu ~ 
ção Comercial, ,a. D.iretorla da . pi"~Bdá ,nt,ellgente e; 0 qire_ ã,:Q. _pais têm .sido aolioitados ~ 
Ji'ederàção esteve em vima, à é e:.se~l :numa P~ pe;ctos, de ~ Qll.e v~ m,,,. 
mesma dia Hl último, obtendo ~ -atN.ente. · lbetms já se exgotaJ;am. 
do o apoio. · ~ prospectos são altamente SemAfba»te campanh;a. merece 

As contribuições par.a as obra.s -S1:1gestivos, e tanto os textos eo- ··a acolhida e o apoio de todos 01 
mantidas pela Federação devem ·mo as ilustr,ações focali2am, com católlilos, que devem. olhar sem
ser en~inhadJls ao seu Revmo; ,gl.'arule :felicidade, certos po:atos pre ·com muita simpatia Plll'a aa 
Diretor, Pe. Jerónimo Vermin, .agudos e capita.is do p.robiema -~ tendentes .a resolver o 
na Cúr.ia :M~ de -Sãa. l.das voeações. · · anp,sf:toeo pt'Obieroa dA ~ 
~ . . -. . ~ ~-. 1:11:~- • ~ ' .. 
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Ano XV Diretor: 
PLINIO CORRtt~ DE OLIVEIRA 

SÃO PAULO, 9 DE NOVEMBRO DE 1941 1 
· 'Diretor-Gerente: -

FRANCISCO MONTEIRO MACHAE>O ijum. 473 

Consideramos muito digno 
de nota que, ao discurso em 

Partiu ~ara o C~ile o [xmo. e Revmo. Sr. ffrcebis~o Metro~olitano Derrub~ndo a Máscara. 
A propaganda espírita caracte- e.adas de falsa ca.ridade, mas 

rizava-se ultimamente entre nós, que nada mais era do que desfi
pela deslealdade sorrateira e ma- bramento, hipocrL5ia e covarc'ia, 
nhosa, que evitava hlpocritamen- Arrancaram a máscr.ra. e rri::>s~ 
te os ataques ao qatollcismo, para traram-se t.ais quais são. 

que o sr. Franklin Roosevelt S. Excia. Revma., o Sr. D. José l lenidadês do VIII. Congresso Eu-1 Revma. na "gare" do Norte com
acusou o sr. Adolph Hiller de Gaspar de_ Afonseca e Silva, Arce- carístico Nacionru). do Chile, repre- pareceu graride- número de 
aspirar à dominação da Amé- bispo Metropolitano de S. Paulo, sentando o _episcopado brasileiro, fiéis e representações das Con-
rica, a Wilhelmstrasse tenha gregações Religiosas e Colégios 
oposto o mais displicente dos / Católicos. 
desmentidos. Com efeito, o Estiveram presentes o represen-
único argumento que a chan- tante do Sr. Interventor Federal,· 
celaria nazista invo<;0u foi' o Presidente do Departamento 
que, "sendo absurda tal infoi·- Administrativo do Estado, Revmos. 
mação", não merecia refutação Mons. Ernesto de Paula, Vigário 
de qualquer. natureza. O mes- Geral da Arquidiocese, Cônego 
mo disse o Ministério cio Ex- Dr. Antônio de cast.ro, Mayer, 
terior· tento, quanto ao proje- Assistente Geral da Ação Católi-
to de abolição de toclas as re,- ca, Cgo. Paulo Rolim Loureiro, 
ligiões, tambem atribuído pelo Chanceler do Arcebispado, Drs. 
431', Roosevelt ao sr. Hitler. Plinio Corrêa de Oliveira, Fer-

:É passivei que os dirigentes n.ando Furquim de Almeida, José 
da propaganda nazista tenham Gonzaga An-uda e José Benedito 
imaginado que tal laconismo 
seria. mais persuasivo do qµe Pacheco Salles, presidente, secre-
todos os argumentos de que a tárlos e tesoureiro da Junta Ar-
Wilhelmstrasse dispõe. Neste quidiocesana da Ação Católica, 
caso, entretanto, tais argurnen- o Sr. Consul do Chile e numero-
~os são _ bem fracos . . • sas autoridades. 

* * * Uma band.a , da guarda civil 
O LEGIONARIO se tem re- prestou a S. Excia, Revma. as 

,cusado insistentemente a reco- honras de estilo; tendo executado 
._, ::nhecer o carater de uma cru- o Hino Pontifício à entrada do 

zada, à investida nazista con- Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo 
tra a Rússia. Assim procedeu- Metropolitano. 
do; não tem nossa fôlha feito Postados em alas na- entrada 
outra coisa, senão seguir a da "gare" estavam os congrega-
orientação do Vaticano, que dos marianos e os representantes 
até· agora, e a despeito de pre- dos· Colégios católicos. ' 
mentíssimas instâncias que fa. 
cilmente se adivinham, não 
disse uma só palavra no senti
do de abençoar os esforços na
zistas contra a U.R.s:s. 

se confundir com(a Igreja verd.a- . A "Crôtlica Espírita" do "C01·~ 
deira, e pescar' em aguas turvas. reio da Manhã" ptiblicou cm 
A seita diabólica envid;wa todos fins do mês passado um artigo 
os ~sforços para ludibriar os in- blasfemo, que, negando a divin
cautoo, procurando fazer-se pas- dade de· Cristo; atacava soezmcn-' 
sar por amiga e colaboradora do te, imprudentemente, despeitacla
Catolicismo, que devia ter, por- mente a Igreja Católic'a. 
tanto, todo o apoio:dos bons ca- Não vamos remexer es:e m,:n
tólicos. Assim, entre a Igreja e turn, todo feito de má fé, de 
o espiritismo haveri,a .apenas um calunia, e das mais crassas l>o
equivoco, um mal-entendido, que bagens que um espírito humanu 
era mistér desfazer: Esta era a possa forjar. · 
linguagem dos se.dutores.. A Igreja, e nós seus filhos, 

Contudo, quem · não vê. que to- estamos muito acim:i dos miserá
da a avalanche déSEincad~ad.a pela veis inimigos de Cristo. A fama 
propaganda espírita, se está dis- que vomitaram contra Ela, e.a.d·· 
sipando como uin 'pouco de fu> lhes-á na própria face. 
in,aça·, sem deixar at~ de si Queremos apenas comunicar á 
senão um punhado de 'Centros, nossos leitores o protesto que os 
que se vão destroçando como tras- RR. PP. Franciscanos de Petró
tes carunchados e 'bolorentos? polis enviaram ao "Correio da 

Qt.1em não. _P,ercebeu '. que' o Manhã-.. , protesto que transcre
gra1\'.ie congresso espírita do Pa- vemos em todos os seus termos: 
caembú não foi mais do que uma '!Correio da Manhã", Rio. 
bôrrathe:ira sobre ser um.a gran- Padres Francilseanos Petrópo• 
de desilusão . para' os seus pro- li.Is protestam veemência contra 
motores? L , infaqie sacrilégio artigo Fred. 
, Se as pessoas fuenos dotadas Figner: "Jesus, Deus? Não!" ho
~~ceberam · estai ioisas; os es- je publicado. . Libe'í:dade pensa- -
pintas · tambem ' aeviam acabar menta imprensa não dão direito 
por pei•cebê-Jas. E/ foi o ,que, afi- cretino qualquer conspurcar blas
na1, 1lUCedeu. " femar sentimentos mais sagra

O resultado foi que a ,b!le lhes dos. 40 milhões brasileiros. Ver
referveu negra nas entranhas. dadeiro quintacolunismo desfi
Esqueceram os setis modos adÓci- brarite unidade nacional. ,. 

O Exmo. e Revino. Sr. · Dom 
José Gaspar de Afonseca e Silva 
recebeu os mais calorosos aplau
sos e demonstrações de respeito e 
de admiração, que mais se acen
tuaram à partida da auto-motriz. 

' ·Acompanharam Sua Excia.- Regul~m·ent.o do IV C·ofia i '.Revma. aQ Rio de Janeiro o llilJI Ili ili! 

'Revrrio. Mons. Ramon Ortiz; Vi- gresso :'.Eu.car_ Is: ti--o Ngi-i,A·~-~· 
embarcou domingo último. 2 de ,, designado por s. Emçia .. Revma. gário Geral · de Taubaté e 0 'to 1111,,'11 ~ ~-1i ::! 1\h~ 
novem'Ji·o; J:>'ll·t\ 0 RJ(I d~ Janeiro O sr, Carde.a! Don, ::,~bastião Le- Revn10. Pe. Nelson Norberto de Acaba de sertpublicado.' enfl ,ser efetivos, aderentell, prote-' 

Isto não o_bstante, não se 
creia que temós a ingenuida
de de imaginar que será algum 
dia possivel uma reconciliação 
do Catolicismo com o regime 

.soviético, e uma sincera práti· 
.:;ca. tla liberdade rPl:i;h)·6a na 
.:Rússia bolchevista. Em pri\·· 
· · (Conr.lue na 2.ª par,.J 

donde seguiu para,. q :Ç~ile: .- _S_. l m!i; . . - . . . - Sôu~a Vieira, ·secretárJÔ ,particular folheto .artistiéafuent.~ imi)res~ tóres e,beneméritos. Serão efe-

Excia. Rev'.:1a'. ·v~i ~);stir às sct~; Ao ;_~ ,,S ~~ ~~i.~'.: ·: s~,o ~~~-~~-:~418'·=~::i.•r~t,''/_,,; ... ··x,: tf O R Gffl , ttõNJ'.'INtcA N À ;~;~~~~~!:.~r:::t iflfb~n~~g:~ 
Suas origens, suas caracteristicas, sua beleza 

' . . . " .,. . 

Bem preciso fôra o pensa-1 ficação de uma prece cheia de I tinha direito a esperar de um toda a sua magnífica constru-
mento do Patriarca Domingos gravidade e de unção. corpo bem· constituído, I ção: cerimônias, textos, melo-

.. !}e Gusmão ao fundar a sua A VARIEDADE DOS RÍTOS São Domingos, ao lançar ·os dias; toda a sequência enfim 
,ordem por vias do século XIII: . . _ Pi;lnc!plos ~undamentals da Je: i para a Santa Missa e, Ofício 
.Instituir uma sociedade de Pre- 1 1!~gia, porém, coorden_a.r U~ glslação de sua Ordem, pre0CU' 1 Divino, 
gadores, cuja missão caracte- Oficio Coral. que· foss~ tao um- pou-se com · tal · estado de. Essa obra grand!o.s,a,, cujo pro-
·:rística seria tanto o ensino co. ve:sal qt'.anto à própria Ordem cousas. ." · totipo, - exemplar_ como então 
mo a defesa da, fé. cuJa rápid~. expa~~ão. teve no Roubara-lhe, todavia, a mor- se denominava, - 'tomou cor:po 

Do Congresso e sua finali- · 
dade; Dos Congressistas; Da 
Junta Executiva; Das Teses; 
e Disposições Gerais. 

sl!undo estes capítulos, · o 
Congresso coni:itará. de três 
partes: ato& Íitúrgiccis; ses
sões de estudos, versando os 
temas principalment.e no que 
diz respeito à Eucaristia e sô· 
bre a Obra das Vocações; e 'de 

paróquias, dióceses, congrega
ºões ou qualquer coletividade 
religiosa. A estes cabe contri
bu'ir com a: importância mí
nima de 50$000. 

Aderentes os que manifes
tem à Junta Executiva sua 
adesão ao Congresso, remeten
do a importância de 10$000. 

Protetores os que oferece
rem importância não inferior a 
500$000 ~ beneméritos os que 
concorram com 1: 000$000 ou 
mais. 

Escopo tão essencialmente ponto de ~1stª hturgic_?, uma te o ensejo de deter.minar qual' em um monumental in-foli ma
.sobrenatural carecia de meios c?nsequ;ncia qu~ não fora pre- ãas numerosas liturgias elll nuscrito e sobriamente ilumina
' ,tambem sobrenaturais. vis_t~. N_ão se ~izer_~ · aln(la .. ~ uso,. flca:111:_ c.onstitulda como· do, co.tÍ.stit,ue um dos belos pro-

Entre estes destaca-se, em ~mficaçao na Liturgia !la Igi e. patumôm? comum para todos dutos da arte do livl'O pelos mela-
primeira linha, o que São Do- Ja, 0 que só se. operou por r~- os SP,US filhos, dos do sêculo XIII. 
mingas colocou na base de sua formas sucessivas, desde ° Conserva-se ainda em toda a 

uma exposição de arte religio
sa, de literatura e de imprensa 
católicas· e da Obra dos Mis Para os Congressistas, nos 

atos religiosos, haverá lugares 
. poderão designados. 

sionários. 
Os Congressistas 

. obra, como princípio de vida: Concílio _d~ T.rento, _em _1562, 
A Prece Litúrgica. e o pont1f1caclo ~e .s~o Pio V, ~ sua integridade original nos Ar- ft , 't d d ; . 
m:°: ~b:!;~~~cI!~

1
ó~~~â;t~: fi~ª ~0 :

1
~iº c~tJ~~u;;:~0 :e;;~: //-11./.ik----= _,,,n.,,, ::;;:~1::~pt::: ª ::::~~dªaddees JI PfOPOSI O ·, e Uffl3 pSeU 0-eDf f eVl~a }00 

cas, fez a Liturgia, logo de iní- Na époc~ .:1~ questa~ .. as dlver-

:ttt;Ji~~ in~e:::~!~Iadt~vavid: i~ :e~:{~~~~~; 1\~0 1~!1:~~~~: ~;.i;;jfé=~~ ;~~;~~;~;,\]: , Exmo. e Revmo. Sr. Arce~ispo1Melropolitano 
- D Circunstancia igualmente no-· r os livros liturgicos foram con-

No estudo revela-se eus ao toria. cienciosamente revistos, sob gra- Comunica-nos a Cl'lancera--espírito. Pelai liturgia manifes- Até então, ou seja até ii. apa- "-...,.,.,,_:n,... ves sanções. - -
.. n · r ç- Destarte o ria d. a cu· ria Metropolitana ..... -se ao- co ª- ao. · 'rição das Or .. dens Me1.1dicantes, conf1r' mada ·n · · d l pelos dois Capítu-

. ommrcano passan o e e um viviam. os monjes adstritos aos ,;;:;,.....,-~ los Gerais da Ordem em 1255- e que, tendo o jorn~I "A Ma~ 
para O outro e vice-versa ja- seus moste·1ros. Adnravam a nhaN" do Rio publicado a 4 • . ·~ " ---~=:::::::"':'"" 1256, recebeu aprovação oficial -mais cessa a sua conversaçao J,1·t111·g1·a v1·ge11te· no pais 011 1•e. ' 

D t. 1 • de Clemente IV, por Breve data- do corrente uma ·,entrevista 
:Intima com eus, ª colllo se gião de seu estabelecimento, V t · d 1r· ã ... d . f ndador· tu• os ensl).1os - e un icaç o 'd9 .do Niterbo, em 7 de J'unho com o Exmo, e Re:vmo. Sr. ,..1ssera e seu pai e. u · Além cio mais, por fo.i·ça de tra- r · 
f'Aut de Deo, aut cum·Deo" - • oram tenta.doa, dos quais O de 1267· O Papa Honório IV Arcebispo Metropolitano, a 

dição, criavam-se usos e obti- primeiro remonta. ao lapso de concedeu ,aos Pregadores em 1.º 
Falava seínpre de Deus ou com nham-se pr1···1·1eg1·0," que en1- 1220 1237 · · · · f D ' ., a , · e os prmc1pa1s o- de outubro de 1'285 a faculdade 

eus. prestavam côr focal a· cada con- ram os de 1245 e 1250, sem_ al- de fazer modificações por via das 
Devia, pois, a grande Prece vento, por assim dizer. Come- · t · l · t f 

L ·t, i . d m do cançar in. egra men e o im constituições emanadas dos •Ca-
. 1 nrg ca .pairar e 0 per- çaram os -dos Dominicanos a desejado,·· pro concordando Of-
ma nte Sobre a O•dem da pítulos Gerais, sem que, porem, ne ,. _,.eguir tal norma. Bem dep1•es. r· · 
V dad D no ·t como de ,,,. ICI<). fosse lícito com tal concessão er e. e 1 e s1t, porétn, surgiram os !ncon-
dia, de fato, congregam-se os venientes. 0 Frade Pregador O TRABALHO OE MESTRE mudar os livro:, litúrgicos ou des-
Dominicanos para cantar os não se confinava mais como os HUMBERTO truí-Ios, 
louvores de Deus. Repletos à antigos monjes, pelo voto de Em 1254 trinta e oito anos A composição e a correção do 1 
saciedade com os esplendores estabilidade, a uma d a d a após a co'ntirmação canônica I Ofício Dominicano situam-se du-
da liturgia irão irradiá-los so- Abadia. . da ordem por Honorio III rante o movimento liturgjco de 
bre os povos pela Pregação: . / Humberto de Romão eleit~ Roma que, na l.ª metade do séc. 
Contemplare contemplata aliis ' COMO RESOLVER O Mestre Geral dos Dominicanos XIII, optou pelo uso do "Breyiá-
tradere. PROBLEMA? no capítulo' de Budapest, foi, rio", ou resumo da liturgia coral. 

Trans-far no coração dos Razões de estudo, pregação encarregado de organizar defi- · '-
fieis a super-plenitude do seu, ou administração punham-no nitlvamente a liturgia unifoi·- A ORIGEM DA'LITURGt<\. 
eis o ideal dominicano. , constantemente em ma.rcha. Ia me. Muito versado nos assun- DOMINICANA 

Meio, :no entanto, e não fim, de cidade em cidade, senfean- tos eclesiásticos, · preparado \~ 
à Liturgia compete auxiliar a do "o verbo de Deus". A ca- adrede para semelhante erh- Quanto à origem d.a Liturgia 
P.regação e não prejudicá-la:"' da· pouso, portanto, se lhe de- presa visto ter participado dos Dominicana, romana em seu fun
Eis porque o Rito Dominicano, parava um novo Ofício Ecle- trabalhos anferiores Mestre do, reconhecida e aprovada como 
ostenta um caráter especial d e '-Siástico qom a sua onei:osa Humberto pôs mão~ à obra L tal pela S~nta _sé, deve-se at.ri
discreção. Solene sempre, com- adaptação. com rara. sabedoria: Rodeou- 1 buir uma mfluencia especial da 
pleto em seu cerimonial, exato Esta diversidade, ~onquanto se de colaboradores competen.. antig,a Liturgia Galican.a, 'a que 
em seu horario, curnpre:lhe não atingisse o fim primordial tes. Comp~lsóú. os ens_aios fei-1 precedeu a :Carlos Magno. ~n
ser, além. do mais, breve, so- da Ordem, causava certa per- tos recorreu a todas as fontes · fluência esta tanto mais .admis
brio em suas demonstrações.

1
-turbação. :Oesffgura:va pelo me- l)r~-existehtes., Saíu _ à Liturgia sivel devido ao singular désenvoh 

J.,oa_ fiéia ofei:e~ assim a adi· nos a :perfeita unidade ~ue se DominiçaDa de súas mãos em (CONCLUE •. A 7,ª pair,,-

esse propósito. enviou o 
Éxmo. Mons, Vigário Geral 
o seguinte telegrama ao Di
retor daquela folha: "Dr. 
Cassiano Ricardo, [!iretor da, 
"A Manhã", Av. Rio Branco;' 
108,' Rio de Janeiro. Tendo 
a "Manhã", edição dia 4 es
tampado entrevista .seu cor
respondente nesta corri Sua 
Excia, Revma. Arcebispo 
Dom José Gaspar, · recebi de 
Sua Excia, seguinte telegra-
ma c?ntestando forma_lmen
te, houvesse concedido tal 
ent~evista declarando,-ii inte
gralme.nte fantasiosá, pois . I 
que não recebera aquele cor
respondente Palácio S. Luiz 
manhã de .2 corrente · nem . 
qualquer outra oportunidade. 
Transmitindo ilustre diretor 
de "A Manhoi" o text.o inte-

grar protesto Sr. Arcebispo 
confio sua lealdade e perfoi" 
ta formação de jornalista 
para que na mesma /secção 
onde publicada fantasiosa 
entrevista apareça protesto 
d.o Sr. Arcebispo. "Mons. 
Ernesto Paula. Cúria Metro• 
politana. São Paulo. Viajan
do Buenos ·Aires Sr. Arca-
bispo 'teve notícia falsa en-
trevista que lhe é atribuída 
por um jornal de São Paul~-
e pela "A Manhã" do Rio, 
Sua Excia. não recebeu re-
porter algum, não concedeu 
nenhuma entrevista e nem 
fez qualquer declaração so
bre Congressos Eucarístit>os 
e outros· assuntos. É desejo 
Sua Excia. Cúria publiq..;e 

aviso desmentindo entrevi:i· 
ta e p·rotestando contra in
quaf.ificavel abuso nome Ar· 
cebispÓ, cousa que está con• 

tra princípios ética jornalia• 
tica. Saudações. Padre Nel-

son,. Secretário particular." 
Mons. Ernesto de faula, VI, 

gário Geral." ' ' 
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SEi',1Ai\r\Ri>., .::ATOLICO COM I sôbre varios 'temas de formação es- · particulares, se generalizada passa a cismo em su·a expressão mais radi-
APROVAÇ.iiO ECLIÊS!ASTICA pi ritual vimos escrevendo, 'tratare- ~er absolutamente ridícula: 'Jesús c.:.I, despido das s~ad~ílégas 1;maquil-

mos hoje da · virtude da fortaleza; Cristo e sua Igreja serão sempre lages'' com que mui.t11 ge-nte gostç1ri,1 

CONil• 

NUAÇÃO 
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Telefone, • 5-1536 

Caix,i Postal, 2849 

Assinaturas..: 

Anó. • 
t, exte1'Io-: ••••• 

Semestre •• ·• •• º :•· 
" exterior • 

Númcl'o avulso . • 

·" atrazado •• _ 

15$000 
25$000 
8$000 

13$000 
$300 
$400 

Rogamos ao~ nossos assinan
tes comu:-i.icareÍli a mudança 
de seus endereços para a pai· 
;ii:a Postal, 28-19. 

ANúNCIOS 
Peçam tabela sem compromisso 

O Ll:.GIONÃRIO tem o má· 
ximo prazer· em receber visitas 
às instalações de sna. redação 
e oficina, mas pede que nào 
sejam as mesmas feitas uas 

2as., 3as., e 4as. feiras, por e:ti· 
iêuci~ do serviço. 

Não publicamos co1abõração 
ae pessoas -estranhas~ .aosso 
quadr-0 de retiator.es, 

CDMEJflANDO~H 
MALBA TAHAN 

.-' 
. .,,...:,,-- ... ; 

O ellcrltor brasileiro Malba 'l'a-
han, já tão conhecido pelos seus 
contos orienklis, veio a s. Paulo 
realizar uma série de conferências 
sobre as lendas árabes .. _O Ol'ien-

<lquela das virtudes cardiais cuja ca- uma pedra de _contradição. entre os,, de defigurar sua fisionomia. 
rênci.1 mais se faz hoje sentir. povos, e o mesmo conhecimento exa- 1 nspiram, pois, compalxão .. os ~s-

Em brilhante artigo, não ha mui: to do Catolicismo, que em muitos piritos insignificantes que julgam, ·a 
to publicado em uma folha francesa; gera o amor, em outros causa ódio. moda dos mais rançosos ''catoli-
o Cardeal Baudrillard acentuou que,· Se a Igreja deseja sempre ser co- cões" do século passado que o único 
graças aos rudes tempos em que vi- nhecida antes de julgada, falo não meio de fazer circular as idéias ca-
vemos, a alma contemporãn_ea é se- só para evitar os e.feitos da ignorân- tól icas consiste em .i'presentã-las di-
denta de heroísmo·. As ideologias de luidas em dinamizações tanto melho• 
panos-quentes, os programas mine- res quanto mai_s tenues. 
mal istas, as atitudes ecléticas, já 
não são capazes de empolgar, arras
tar e edificar. Só as posições n'íti
das, as ideias radicais que exigem 
ânimo viril 'e dedicação heroica, en
contram no espírito das massas 
aquelas repercussões profundas que 
são os únicos mananciais de 
_entusiasmo duravel e fecundo. 

um 

Em meio· de tantos e tão expres. 
sivos sintomas de decadência, este 
aspecto da alma contemporânea ins
pira .contentamento, Com efeito, se 
mingµa sôbre a face da terra a raça 
maldita dos mornos, que segundCil a 
frase, da Escritura "Deus vomita de 
sua boca", ainda há uma ésperança 
de q1,1e o fogo do céu não faça, t1es• 
ta civilização pecadora, 'a devasta
ção de que pe-receram ow!t:óra SQdCil· 
~,a e Gomoi'fa, -

Disse muito bem Sto. Agostinho 

que ·1 Igreja Católíca não pede aos 
seus '. dversár.ios .outra coisa senão 
o dir _ to de não ser julgada sem an
tes ser conhecida. Muitos espíritos 
superfores deduzem dáí que ..se deve 
supor ·:que todas as ·pessoas que con-

Plinio CORRÊA DE- OLl~EIRA. 

Arautos ~o -Divino- Rei 

eia de alguns, mas ainda para que 
fique beni patente o cunho satânico 
do ódio de outros. 

Assim, a fri:inqueb apostólica foi 
sempre uma regra fundamental de 
todo proselitismo católico. Excetua-
das certas situações especialíssimas, . 
o lnter'êsse da· Igreja as_siste em fa• 
zer com que seus arautos a procla.
mem sem desfiguramentos, sem di·. 
luições, sem covardes adaptações ao 
espírito da época, 

Se em todos os tempos esta foi 

a regra, hoje mais do que nunca es-
ta atitude se impõe. 'Elá jã não 
constitue só um ato de elementar 
coerência com nossos princípios, 
mas uma medida de soberana sabe-
doria estratégica. Sáibam-no todos. 
os maníacos '.de "adaptações ao sa· 
bor da época": vivemos_ em uma , . 

dena~ a Igreja, só o fazem porque .era de radicalismo, e " adaptação de 
não ~ conhecem. Esta afirmação, -~ nossos processos de propaganda à 

' * 
Um Interessante tratado concreto 

sôbre a virtude da fortaleza se en
contra em um opúsculo recentemen
te publicado pelo. Revmo, Pe. Wal. 
ter Mariaux, diretor do Secretariado 
Mundial das Congregações Marianas, 
sob o título "Arautos do Divino 
Rei", 

Esse livro, que é uma empolgante 
compilação dos traços _biográficos e 
psicológicos mais característicos da 
mocidade católica dé. nossos tempos, 
constitue um curso da virtude da 
fortaleza, dotado de toda sedqção elo 

exemplo, mas de um ex_emplo ; do 
qual goteja a ma.is fecunda e sadia 

· doutrina, 
Por esse livro, verifica-se clara

mente que constit1.1em um~ verdadei-
ra falange os jovens católicos arreba-
tados pelos mais altos, árduos e he-
roicos ideais. E que erraram gros
seiramente os que supuzeram qu~ só 
os panos quentes alcançam êxito em 
riossos d í as, 

Seria, para nós, um verdadeiro 
contentamento verificar que um li
vro tão útil se encontra· em mãos de 
todo Con.gregado Mariano e p,embros 
da Ação Católica -Brrsileira. 

•• 
meiro Jogar, cumpre não, es• 
quecer qne ainda mesmo que 
na Rússia existiflse liberdade 
religiosa, o .1'egime soviético 
continuaria a sei· visceralmen. 
te anti-católico, -nào sõ· por selll 
irremediavel substractum ideo
lógico comunista, como ainda.
porque a organização social e, 

ecónõmica cine. o bolchevism~ 
realiza é diametralmente <l! 
oposto do que a Igreja preceitua. •. 

Assim, pois, não déVBmos, 
consi<lerar senft0 manobras dei 
mau gosto as notícias sobrlJ! 
urna breve alterarão na o,rdem 
ele coisas da Rússia no tocantiã 
à Religião. · · · · 

Que Ul1l arcebispo anl);licahos· 
como o ele. York, tenha. expres-
sado na Câ.mara tlos Lords co™ 
siderações em sentido contra. 
rio a estas nossas reflexões, 
não espanta: o que não se·po
cle esperar, em matoria de con. 
tracli~ões, de um arcebispo pro• 
testante? Mas que muitos -ca. 
tólicos chegnein a pensar qua. 
se a mesma coisa, é uma. ver,, 
<ladeira auolllinnção. 

:~ * t:. 

Lamentamos vivamente q{1e
um telegrama da agênci-a- ofi
ciosa do govêrno do -Vichf - (> 
qual por sua ve1. é oficiosa~ 
mente naziflla -- tenha notlcia;.
clo, ná sema1111 PJl., que o regi. · 
me atroz dos refens tambem. 

1 está sendo aplicado em terri
tório jugo -slavo. ,Já dissnmos. 
que, se ereuv·amente só f'Os, 
Rem detidos os comunistt:m co
mo refens, não protestaria-., 
mos. Ser comunista é um cri-' 
me. · i\Ias quem não -percebe 
que ao 1a.do ele mn ou outro co
munista, se encontram éntre · 

~ tais refens .muitos elementos 

"" ... :::;:::.:;:::::::::::::::~;;:;:·:-; .. ·;;.;-.. -~·.::-!;:;;;;:;:;::::::-;:-:· .. ·..:-... ··-.. ·;.; .. ·,.· .. ·-... -·.-=.--~~-·:··~-':.""-;::::::::::~:::::::::::::~:::::::::::~::~::::~ inocentes e indefesós, lla,pop11. 
1
• lação civil? 

te sempre despertou u atenção · ~ · * * ,~ 
maravilhada dos ocidentais, e, em e· A T o· L I e o . s . Dirão muitos, talvez, i,+lie te. , 
.tj mesmo,, não.ha, Itlª~ nellh.um ' · . , rnof1 um "pártl-11ris·· contra o 
que alguem -se interesse pela ci~ _ 1, º. i . = , . . • . . . : nazismo. Preferimos incorrer 
vúiza.ção árabe. Não somos ra- •' .. •-. .. . - ' . . .1 ·nesta suspeita, a dar aso a 

<.omp-re.m. e X. f: I u si V ame n te S.Ll.õS iói~s e seus pre_.S_.entes na (_ onhecida J o a .I ha'r' 1 a -outra,--que.smuito e muito mais 
cistM, e o povo l:\,rabe, como-povo ,.... ., ,. . . _ deveria envergonhar um ca.tó. 

árabe, não deve ser objeto de ne- ! e--, A.-
5

.. · A, ,· Iico: ter "pàrti-pris" em favor 
nhllln sentimento hostil, pois to- ·. e A s· T. R ·. _·,:() do nazismo. Entretanto, nin-·guem dirá que o jornal "A 

oz", e e Lisboa, insigne órgão dos os povos são igualmente cha- , V l 
nmdos a louvar a Deus. i C) f i C ' i, a, p r O p f: J à cn.tólico português, tenha.,, par. 

º :::~1:b~~vºo á::~: :~:b: f:~ 11!1. Rua· lS de -N~~i oíVembro N. . 26 . :'ft~_ ,, .-_., . - ~iri:~~.-· ti~~~e~1~~az;~:~~~u~~: · · Unicos concession;ri_o· s·:: d·o\· ·d'-_f~_m·ado" rntólica ou 1eiga, é toctà- e1; 
e,, 1n!elizmente, ainda continua I * n ::, g ,;i ,, _ hoje .em dia semi-oficiosa, e 
a ser o povo muçulmano, o lJOVO i f (Esquina ªª Rua Ancnieta) telõg1os " E L Ê I e- r, . R A II lllnguem ignora a suma pru-
maometano, o povo do Islam, is· ! . · <lência,com rJuo ns circunstân-
to é, um povo que professa ofi- ___________________ .;... _________________ ....:. __________________ (:ias tem exigido ·que P.oriúgal 
ciulmente uma doutrina religio· lll'Oceda em materiu de políti• 
saque, de tão diferente e oposta N · t ,r a d 1 · t à ca internacional. 
à doutrina católica nem a-0 me- o I e I a s· o· n 'e· ,, 1 o·· r Ora, ''A Voz·· tomou cli\1'a. 
nos pode ser considerada uma. he- _ ' ,. . _ · _ .- · mente ·partido contra o atroz 

· resia, porque é muito mais do que fHzilamento de refens, - :Q o que 
uma. heresia: .é um!!> destas reli- _________ consta-elo telegrama que a}Jai-
giões que se _enumé,aiu entre as r L O R E xo transcrevemos: 
1·elig·iões dos-infiéis, porque nem ~ N A C A TA N D U V A Lisboa, 30 (R.) - 0 jornal 
e.o menos tê!n algo de cristia- · católico ." A Voz" condena a 
nis!lJ.O. E a oposição entre o Ca- PRIMEIRO CONGRESSO 

I 
D .. Zo.rnicte Vie!J•a, e tt.s suas QUEltMESSE _ Têri_nin~u ·110 I dr.: Rc_ uniãó Mensal, obrig·alô- ·atitude· ·.gérmilniM, relativa• 

tolicismo e o Isla1n1·smo e' ta·o EUCARíSTICO DIOCESANO d1·g11as co1111ia11!1e1·1·u•· pelo d'~ mente ao fu~1·1amento de re·.· · · · • ·· · ,;, "'' 26 p.p.·, com aprecmvel mo- 1 rias, tendo tratado ele importan- ~ 
aguda que, nos tempos em que Intensifica-se cada vez mais o grande hem que fazem à ju- vimcnto financeiro a quermo.sse: tes problemas, com ótimo com- fens, em artigo publicado ·hoje. 
os povos muçulmanos gozaram -do movimento preparatório ao ventude feminina que ·eJas sa- "A condenação ·à morte de 

P 
em benefício da Congregação Ma- ,

1
, parecimento. 

poder e de· prestígio, emp1•egara.m rimeiro_ Congresso Eucaristi- hem formar intelectual, mo. dezenas de retens, pelo crime 
concientemente todos os reem·- co da Diocese de Lorena, que ral, e religiosamente As Elsco- riana e Sociedade de São Vi- .

1 

"ROCISS ·o E crime de homicidlo praticado 
1
. , · • cente da Paula. r , A - • ncerraram-sc 

808 para destruir a Cristandade, se rea 1zará em :Maio de -1942. las UJantêm os Cursos Nor- .,. d'· , . contra um único militar ger• 
o que só não conseguiram por ,Já estão em concu,rso··o Distin- mal, 'Ginasial, Profissional e , . '.ª ~ _des_~e mes, com -~nlho ex-_ man1co, foi desaprovada por 
causa elo esforço heroico das Cru- tivo e o Hino. No dia 15 de Prim{dio; além chtn1 Orfanato APOSTOLADO - Dia 26 ulti- ! ti~tclmiuio,_ M soler:uc,ade~ re- todo o mundo cristão e civili• 
zadas. E, assim, a nossa atual Novernhro encerra-se o concur. 1 e Escolas Noturnas. A frequên-, mo _domingo do mês_ pa.ssucl~, 0 : Jgins~.s, declicad:s ,ª? sm_itissi~io zado" - declara o .jornal, 
civilização, de que até os próprios so paraµ. letra,do Hino; a le- 1 eia é de 415 alunas. 1 Apostolado da Oraçao realrnou t Ros~1io c~m.maº111f1c.a p1oclssao, O artigo faz, outro_ssím, men, 
muçulmanos tiram vantagens não ira aprovada será então musi- · N'a Capela da Sagrada ,Fa- sua Comunhão e Reunião Mensal/1 r<;_all~acla as 17 horas,.pelas,ruas ,ção de um discurso pronuncia
pcquenas, quase -morreu no nas- cada; a aprovação do Hino Ori- mília funcionam cluas Associa-' obrigatória, com boa frequência. d .. ciclacle, do ·pelo dr. Erzerbet·ger, llder 
cedouro, e teria morrido certa- eia! será feita por uma Comis- ções: a elo Patrocínio de São 1.'EMPO - Tem caido ultima- central do Partido Nazista em 
mente não fosse a indefectibili- são. .Tos é, para instrução religiosa; ASSOCIAÇÃO DO ROSARIO rnentu, graças a Deus, abundan- presença do "Reichstag"; no 
dade da Igreja, po1' obra desses DIA EUCARISTICO - Co- l e a Asso!3/açfto (]e São José -:- Dia 2, 1.0 Domingo _do mês,7 tes chuvas, em todo o município, quai o orador declara que a 
mesmos muçulma.nos, que que- mo em outras Dioceses de . para a Oh.ra das Vocações Sa- a A~sociação do Rosário realizou I alegrando bastante os nossos la- destruição dos milhões de ha
riam impôr ao mundo a sua ci- nossa Provincia Eclesiastica, cerclotais. S. Excia. Revma. reu- a sua Comunhão Mensa-1, e à ta.r- 1 vrado1·es. . bitantes de Londres se justifi-
Vilização maometa.na. tambom a de Lorena instituiu nJu ambas as AssociaGões e notou _____________ ...;..________________ cava desde que concorresse 

Portanto, dadas as circunstân- o Dia JiJncaristico. Em cada com satisfação o bom espírito A Vida.· Católica nas Colo' 111·as prcra salvar a vida de um (mi-
clas de fato, só há dois· interes- dia do mês em algumas das que anima os seus componen- ~ - co ciq,adão germãn_ico, 
ses legítimos em relação ao povo Igrejas ou Capelas da Diocese tes. À Obra das Vocações, de- _ de Portugàl ~ O articulista diz, então, que 
árabe: o primeiro é evitar que I o Santíssimo fica exposto· i; modo especial, pedlu o apoio .. . todo o exército alemlo consl• 
recuperem O .antigo poder; 

0 
se- ndoracão dos fieis. EJ O • Exmo. decidi. do, afim de se podei· ~e~ido a Concorclata da Re-1 m_ ~ pass_a ª_ snfrag-a"l,eo ela Ar- l dera legítim_ 0 0 terro.rismo. 

gunclo, que se convertam sincera- e nevmo. sr. Bispo Diocesano manter coritlnuamente um bom publica _de Portugal com a qmdioçe;:;e. de .\np.;oia. O jomal continúa citti,ndo C2 
mente iw catolicismo, e entrem c-onvída os fieis a pas!'>ar ao, n1:1.mero de. candidatos ao sa- Santa Se, foram melhoradas /1. PrcJµ_zía de N. S. tlc, Con- J lll't ir,;o número 50 da Cotlven
nss!m para a Comunhâo da n;ienos meia hora cleante de Í cerdócio e para que se possa : as co~H!ições _ c:;s Missôes nas I cd(:ão, dp Loure1~ço :\l'.'_rques I çiío de Haia de '1907, 0 qual 
Igreja, Por isso, tudo 

O 
que seja Nosso Senhor e pedir pelo I em breve instalar i;-m Lorenn I Coló_n~as Portn,,uesas. _ 1 C\loç~mb1que), foi elevada ai cnnrlonaYa, cm muitas .decla.ra

propaganda cios árabes enquanto mnior êxito do CongresRo Eu-! O Semfná.rio P1·epâratório. que. 1'.'ss1m é _que aR :· Acta Apos- Arcebispado. Tem como surra-, çõ0.s, a puniçã.o coletiva. -E in.. 
si\o muçulmanos deve ser evita- cariRtieo e pela vida espiritual tem prorl,uzldo bons frutos em t~hcae Secl1s'' puhl1_cai~1 a cria- ganeos os dois Bispados cria- 1 claga: ·· Como se poderá· con
do .. como conlrúrio aos intcres- de torla a Dioce«e. / o~_ras_ Dioceses. • <::'º ~e novas Pro~~1ieias Eclc- dos há pouco: N'o:'sa Senhora· 1 ciliar uma prática tão feroz co
ses dos povos cristtos. E é pre- VISITA PASTORAL _ 0 l "flJ-elxando -~irns h<>nr:aos afe. ,nast1c~s no TJ'!1P~t 10 Luso. ;,. elo Ro~ár;o, de i:3e1ra, e Nosfla mo esta de tirar a. vida_ a ino
clso confc-ssm· que as conferê!l- Exmo. e Revmo. Sr. D. Fran- 1 tuosa.•. S. Exma. Revma. faz ,votos A Diocese _de_ Nossa Senho1,, Sr.nho1a de FiHtma, de )Iam.! centes em toda a .parte da Eu-
elas de IVIulba, Tahan Etquí em ('isco Borja <lo A 111 ar a 1, i pajra que éÁ'sa ()asa rle Enfdno C(J~s re):m~el·IO\ na] LU~!Hla, !l}I!~· Gº .,·, . · .. ' ;1· ro11a, 1)11.l'U satisfazer a um·:,de-
São Paulo constituiram ótima Bispé Diocesano, vh,ita a .úl- 1 SP. a um eRpelho de Ylr!11des : ngo a ot e e".nc n ·a "rce. na ,~!Til-é Portug1.1es.a . foi sejo de vingança, com as deciara• 
oportunidade pa.rn. ·evidenciar o lima paróquia de sua Diocese I e uma glória para· a Dlocef'e. h1spado com. OR l!1 ulos rlo SS. criada. uma à'lissão -sul. juris. çõrr. sancionadas em Haia?". 
elemento muçulmano, tanto que P no dia 17 deste-t.ermína d11 ISalvn~~r ~ ~os:-a ,senh~ra_cl_osl N,rt Ca1!'it.al da Ilha d,!" l'rí--j "Por essà razão surgiu:?-Íin• 
a Sociedade Bi'neficente Maome- Primeira· Visita. Pastoral. . , , RPmNlws' ,L no,~ Ai CJlll<! 1,0 • 111,01 • cohrn_ia da Oce?nH\, foi · tervenção do-, Sumo Pontífic~, e·. 
tan_ a lhe prestou as mais ex11res- "' 1 f ·t VI !t , E ·1 T O - " C<'Re de Lunnrla ficam sufia. rliarla a Diocese de Nossa Se- o. fato de que as demais exe· 

1 en_; º. e1 o a s .- a a· '.~s- D O C A T ó L I C Oi ganeos os Bisparlo~ ele ;,.;ossn j' 111101-a- --'1a Conceiçi\.o, (lf,- Dili, cuçõe-s for,am--·aétiadà~ demDn~-:.:a~le~;1~:~;;~~· io~em~d~c::~ ;ola, N~int P~troclmo de S~o J-- 1· Senh?.ra da Conceição, de No- 1 que j1i11tame,nte com a ele -i\la- tra pelo menos· que a f4>rca: 
,Rose,, es

1 
a
1 

cl adi!, , S. Excia. . d e v e I e r· cr ··a L1Rhoa e. Si'io Lourenço, rle f can, é s1if_rn_ ganra do !ITetropo. morál- da J·u.stf,,,; tem exe·r-,;l·d- · 
flfualvo, corcli.a.l e cómovido, na ,evma. te:rnu esí'J!tas pala- s;J1•·a Pr·i·to i·ece·n 1·~111 ent ·! 1·1ft d ,., D - d , "" ·" o, . 

1 
.,_ , , · •, ' .· · · · ·" · e r1 a- _ 1 .u l'l,;,,;,;Qa--; lê amao, na ln la sua I nfl uêncla, mesm· 0 8 ·b;.. 

ml8 doce canfra.terni7.acão, vius de e pglo .. Sra .D,retora. ' L E G I O N Ã R, 0 " dos· e o Bispado -•e santo To Pott11,;.t1e 0 a · · l · · · · 0 
'" 

0 
• . ,.. • .. • ~ '° • · neo-pagan1smo nazista.. 
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PR-Af ICAS PfNlfCOSJISfAS 
Pe. AGNELO ROSSI 

,.''A'.. ll's.iie~blêia éi.é néus (nome o orgânismo ao -desenvÓlvimento 
Oficial do pcntecostismo) apre- de foi'mas neuropátiçàs funcio
ilent.a. tais singularidades na dou- nais e talvez até orgânicas. 
trina, culto e reuniões que ãti-ai D~ssa forma o 1Jéntecostismo 
CÍ:Obre s'( ? desprezo. d_os. demáis e um excelente aliado do espiri
{ll'Otestantes. Este ultimo ponto tismo para formar um ,,ovo alti
~rã tratado em próximo artigo.·, ciliado, fanático, pernicioso à 
Consideremos por enquanto a!- própria Pàtrfa .. 

CúRIA METROPOLITANA 

AVISO N.0 229 
gumas prática.s pentecostiSias e Um exemplo disso nós temos 

. a.ssun_',. · teremos tai1ibcm esclareci- · f . . 1 ANl"ERSA. Rlo· no· •,•.AI.,E.C'l-nos · anat1cos de Pedro de Tale- / ' ' • •· "' 
c:to a i:_a-zão do~ vários nomes com do dirio-iclos Jelo cauehlho João MEN'l'O í)E o. DUAR'l't LEO-
ctUe sao apelidados os membros ' º · 1 

1 OLDO E STLVA· · · . . · . Alexandre (Rcnortarrcm da "Ji'o- I' , , a, PRJMEJRO 
qas_ Assemb_le1as de Deus_. _os·/ lha dâ Noite,; 8-5-1941). 1 d ! ARCEBISl'O ME'I'ROPOLITANO 
m:a1S vulgarizados entre nos sap: . ' ~ s I DE · · te t· t.a t t . pentecost1sta.5 estao sendo expio- ' S. PAULO pen cos lS . s, pen ecos ·ais, pen- . 
~_,. · costes, pente-nas-costas, gló- rados, _em todo_ o se11t1_do. pelo no-
"" , A1 t 1 l c 11 G Tráliscorrendo a 13 do corren-
ri_ as, alelui0 •, roda dores.. línguas, 'º 1 0 1. 0 onse 1.ciro. uer-= te o terceiro anivérsár!o do fale-
línguas de fogo, pedra hume, trc- reia.m ª devoção ao Bom Jesus cimento de Dom Dúaite Le::i1j0Jdo 
medoreti, etc. do Igua.pe e em contra))osição e Silva, de santa memória, é!e 

ixoclamam que Andrade é como 
Nas reuniões pentecostistas. - Jesus Cristo. Isso ,só para citar ordein do Exm:o. e 'Revmo. Sr. 

é,lém da leitura da Bíblia e can- um caso de fanatismo a que pode Ai·cebispo Metropolitano, levo ao 
tfoo de h_inos, _ °:1uitas _ vezes ao levar O pentecostismo. É talvell conhecifoento ~º-, Revmo._ Clero e 
som da filarmomca poem-se os d C d . d. fiéis do Arcebispado__ que a Ar-

t . lh . d / um novo caso e anu os am a . . , ... cren es de Joe o e em meio u- b .·- quidiccesc, eni. testemunho de ve-. . _ 1 t· 1 em cm 11ao. . • . . .. . 
tna. alucmaçao coe 1va começam , . i neraçao ao se,u gra,nde Pastor 
á,. gritar "glória", "aleluia". etc. [ Os pentecostistas coqdenam o j des.apa1;ecido, prepara às seguintes 
invocando ·a vinda do Espírito f~mc•, 0 alcool e ª dansa. absten- · cbmemoràçj5es para o mencionado 
Santo. Agitam-se, tremem, con- çoes ~sas que gera.!mente c_ausam' dia: 
furccm-sc batem com os J·oelhos impressão nos católicos. Mas, j , N C .. t d C t d 'ºl 
no ch'io pºroferindo palavras eles- e preciso notar, tais pnvaço~s sao . t, ·1· d . Se 1 
. , 1 · . . . _ . t - . a 11p a a a e lu. 

"' · ' ' . , . . . . . . 1 Nova, Jtmto ao umu o o n 1or 
.-cônexas, meompreens1ve1s. e'.)mpen.s;idas abundantemente pc- , Dom Duarte Leopóldo r Silva, das 

o elemento que predomina nes- la doútrina folgada e concessões : 6 às il.3() horas,. Revmos. Sacer-
·-sas reuniões, no BràsU ao menos. 3 mplas no terreno da castidade, 11 dotes ordenàdos J?°lo saudoso, 1:r

na.da tem ·de rccomcndavci. Ncs- etc. 1 eebispc, cclebrarao Santas .. MlS
sà.s agitações, quedas pelo chão, A balbúrdia elas as~emblcias, 1 sas cm sufrágio de sua. alma. se~ 
rÍCS!',lll! gritos, la-1ne11ios. soluços, o CS!:!rito fanáti_co d_os adeptos. à !j gundo a ordem que segue: 
choro, nessa balbúrdia infernal clout1ma da ema_ d1v111a, o sen-

1 

Às 6 horas: Cônego Sílvio de 
esperam a. descida do r~spírito tido da im1:iecabilida.de prntc~ Morais Matos, Pe. An.tônio Le
Sánto. ccstistas e os c'r-imcs a qtie can~ me Machado e Pe. JÓão Pheehey 

E_ qtiárido a.!guem pensa tér duz esta persuação bem mostram c·. d.a Silva. 
reeêbido o ESpíFito Santo fica qtie o 1i1ovirí1ento pêntccost.al e a ;,.5 6,30 horàs: Cônego Pedro 
a.Jiviaao de seus pccad·Js e se j 111aioi· blasfémia at.ual .áo Divino Gomes e cônego António Alves 
toplli - dor.avante . _conio que im- Espírito Sattto. ele Siqueira. 
pecavel, 11~0., tclldo res1ionsabili- j ..-------------· ---~-~-~----------
dáde de _nenhinná culpn, 1:iorque : · 
sérã o :E:~pirito Sànto que .nele ! H e t V ét n à Í' ia A f r i e a n a 
àg_ÍÍ'á. Com _ es_sa mentalidade 1 Plantas Medicinais 
dd~ntiâ e blasfema. gfancles cri- 1 R d L. " 1 1~~s )á , fora1i1 c:nnetidos. Até 

1

, : _ ua _ a__ 1berdade; 420: _ · Sao. Pau o 

mesin_o nâ. promiscuidade malsã ·"+··+"+''+"+'' ......... "+··+"+"+" · ............ , ... .. v .. ·., ,,-... ,,:.-.... , .. · .. -,.·, . .,· .. ·.-.. , .. · ... ;-e ... dessas reuniões se cometem ou ,~, ........ ,;f ........... " ..... + .. + .. , .... + .. + .. + .. + .. + .. + .. + .• + .. +,.+ .. + •. + .. + .. • .. + .. +,.+ .. + .. +,.+ .. + .. + .. +,.+,.+ .. ~.: 
. . . .. ... . . . . . . , .. , .. 

se_ l.'i:eparam. crilnes que º pudor i ;+; H. .A n_ -u,·'. 0. N I U. N S- ,:, 
rnándà sllenciár. ,+, K J; .... .a, :+: . ' . ' . .+, ·+· 
, .P?>-!.ª ~s criaúças e os adoles- . { ;+; 
céntês este espetáculo é absoluta- ,

1 

:+; Dos conhécidós fabrican· ,+, 
tu.ente _pernÍcl9so à sáude. influin- { tcs " M A N N B d R G '' e ;!; 
do enormemente n:> equilíbrio 

1 
;+; "BOHN". ,:, 

psíquico cjc suo.s faculdades e por- i :} Mantemos em exposição, ';+! 
tanto predispondo ulteriormente ;+; v;iriadíssimos modelos, des- :!: 

:f: de ó portatil de 1: 200$ÔOÓ, ·+· 
:!' ;:,té os modelos graiicles pró- l CRUZEIRO 

BRASIL 
D() ;:, prios para capela, écim mui- ,:, 

i,_:_~!\,_ · fü,;1~:{f É;I~f ~1!1::~ i_.:~.;ti:_ 

Tosses, bronquite, asma e 
IÍ'Í_oléstlas 'd;is vias respira
têlriãs, os Sr,,. Méélicos ré-

0éeitam o Xaropé Cl:lUZEI, 
~o DÓ BF!ÀSIL; não pró, 
têh ~ doengá, cqmbàte o 
mà!. Em todas ás farmácias 
é drogàriàs. - La!:). "V UG';, 
caixà _pôstà 1; 2176. 

, geral. . Embalagem gr.ií:is , 
para os pe~iclos dó interior. t 1 

J .. . Ç~'.~ ª_-,Ma-fio n li 
i f Rua ~ÔJI. Vi_(fta n: 0 : 1621 Caixa :Postal n. 568 - São Páuló ;\ 

;~~;:+::+:J::+::+::•:f:+::•::+::+;:+;:+;:.::+;:+::ü::,:;:+;:+::+::+;:+::+::+::+::u::+::+::+;:+::+;:.-;:+;:+::+;:+;:+;:+;:~; 

Introdução à reincarnação 
O q_ue até agora /?stndan1os <lo que diz 

réspeito ao pensamento espirita sobre a 
sobrevivência humana nüo era senão tuna 
ihtfoduij!io ao dogma da relncàrnagíí.o. o 
que vem a ser reincarnação? Vai lá um 
éxémplÓ qüé définé sóbiernaneira. Foi pelo 
n.0 dé dézembfo de 1922 da conceituada 
revista espirita "Occult Review .. que sou
bemos da uma notícia sensacional. Lloyd 
Geo1·ge - em pessoa! - não é senão a 
reincarnação de .José Robespiéfre. irmão de 
Maximiliano, e como este guilhotinado 110R 

dias terJ'iveis de 1794. Provas? A citàrlá 
revista nos dá. pelo menos uma, convin
cente em extremo... ,;Llbyd George fa
lando dé 17~3. dizia qüe estai:ia _em seu 
perfeito ambiente, se tivesse vivido naquela 
época. Era a saudàde de sua eijstênciiá pre
eedente qite estava inspil:'an/Íe' a Lloyd 

· George•; O que aliás eêmpremété 0 polí
tico inglês parque Jásé :Rotiésptêrre, de
pois de jurar ódio eege à Inglá.t-éÍ'ra, ao 
apresentár sua eabe!)á à gúllh&tinli acres
centou QUe tivesse d~ Vbltifr a éste. 1nUtidÓ, 
se r-einéãrtiá.ffa itá Grã BretànlÍà é tra)já· 
lha.ria êxêiüMvámeíite pará. a r-ilina àG Int· 

'.Péri\ qué supbe ã. tearia dá r€í1(tc!irnâf)ã.ii 
~ qtiê détérminàdo sér, étda mâtéri~ ilé ié-

. nhà, ~-é~agre!tafJ!J, ".élte, á _ e:x:isfo: infoo,#1à:n, 
·idG êlêníéiioos ffsiizos absGlntainente nov~s. 
_,_Nfil~ê"-bi. iténhà éÚzér que -ist.{Í P. 11.ntlqu'ii
llha. "f!ó#iu~. $é é verdéiki quê os b114istàs 

,_, ~ri:kimãm tàmbêm IJ; imwtálidade da ai-
{ '-~a; . · à .. metempsicose e a. reinca.rnação. 

~é(: a'.llisa-nos _prudentemente que o es
~~- não reeditá porque rechassa., ter· 
~!~~~. fi tr_ê:nsmigráj~ /Íãs. a!~ás hmna_
-~ ~.,ànim~li!_. ,Alé_tr,t;,,do_ que o. b_l!,di~!lló 
~fil'r. 1ttns. niultiplica.çao de l'élncfl.rnaç~s 
ditrãnte m!lhõéi; d~ ái:lo~ é pronwe vintª 

e oHo êeus l'iobi-epost<>s à montanha J\fol'ú, 
para os diversos graus que vai oct1p1111clo 
o espírito ao aperfeiçoar-se. o fato é que. 
"iladà c.xiste de novo sob o sol'' e ó es
piritismo repete fanlasias tão velhas eo
nio o muiltlo. Fantasias aliás· macabras, 
porque cada homem que aparece hoje, traz 
nma alma que só lhe proporciona metives 
de vergonha indizível. \'em ae mundo para 
expia.r. Sua condição moral é a n.1elher por 
que já' passou. O muncle ·é um cárcere ha
bitado por grilhetàs. 

Cerno é diversa a concepção eàtólicã! 
J<~amos criados para merecer, Li"<'res em 
nossas ações. temos um tempo limita<lo 
para preparar-nos .para santifit'.ar-nos. 
Semes responsavéi~ pelo que fazemos. não 
·pele que fizerám os que usaram e ahus,1. 
ram .da · nossa conciência. E quem a1·<lerá 
ou gosarã depois, mona éterniilade iritefJ'a," 
é o nosso próprio composto. Este mesmo 
q_ue constituo à nossa jíêrsohàlidáile. f\ que 
responderá pelo dogtnà dé nossà imorta
lidade . soberana: sem os:- éôntrásensos dê 
eveluções prog,ressívàs ê réirtcarrtaçõés pé
rigÓsas. Na concepção espirita pêki éoirtrá
ri0, ésfamos expiàndo crimei< dê ctué nem 
nótiiüas tirilos. E voltaremos ainda p'áfà 
GGntinuár á expiação. Màs voltárêinós ÍjÍu
diii10s. Voltaremi>ií ''Íliiutrós•·. É Jjor ist.o 
mésmo não nos poáe ser dàdõ àqnlló quê 
Ó$ próprJ9~ espiritás nós éiuMém atribuir: 
á !~órtàlfiiáde. Esta . sêrl!Í um ~6nhb. um.à 
fantàsia compr.ométlifo pêl!Ís fãntàirtáá fij. 
né~t&s qe novas iricahíáç6ês. 

"~êr~mos, e. sêsúir, qi.it nêni. iudc, no 
àspirltismô; ê acettó por toà.óe óê esnirl
tist~â. ·gâ :muitâ g~nte riÍt.ê. sótiréssáf ôó 
êspiritismó e quk nã.ó á.crédit.á úêstás hiÉ;
tór_iã$ reip.çarnàéioiii!\tà.s ... 

,1.., ... , 

Governo· . . 

Arquidiocesano 
.;,·· ... ;~ rí:a'e'·,.;·;"'·:Y't :.\,/ ... ..._ ~.,..~~: .~t~,,·, . .,-,.--··'-.t·.r~~ i .. ·~r,;;·:rc 

lviareclo CÍ:aiclon. 
Cclcbnu· um;, i\Iis~::,. EO j:n:igo 

da Fa1nilia do S2nll:..1l· l'vianu:-:1 f!c 
Limá, à fávor cio Rcvmo. Párocll 
de São Bernardo. 

· • Ri.tus parn1lüTum. a favor da 
Pa.róquia de Süo Ba,ist.i .. 

5-11-1911 

Celebrar uma Missa, no J'azwo 
/ dz. Familia. Tortamano. a ü•\·~,r 

1 
d? Revmo. Pc. Vi;;ário do Calv:>i.• 
nJ. , 

1 IÍI 7 horas: .ii:i.ino. é r-tcv1110. Revmos_. Pãrocos e 11as Comunt-1 'l'rin<!c:ão: a f:m 1r cic0 rrn. P.?. 
Mont. Ei•iiésto éiê Paula. ciàdé:; Rêli"iosas masculinas e ; Luiz Sariano e Marcos de N.' f .. " 
.• \s 7.30 hÓi·as: Cónego Pap!o fcÍninina.,. ~ dc\'crüo ccicbrar-sc : elo Rosário, pas:;iunisto. .. 
~·. da Silvciia C:Ú11ai·g·o e Pc. picdo-sos sufrái;ios pele alma do i hi:1a~ão: a favor elo H:,vmo, 
Jesuíno. Sa.ntili. Exmo. e Rcvmo. Sr. D. Duarte. ; Pc. Bento Cnspcrn. o'r,l. C,li ::1. 

Às 8 ho1_·as: Cóne_ go Ài1tónio 1 : De ore cm de S. Excio... nenna. ; r1::1~c uso <Ir ci-,k•is: pnr um 
de Castro Máycr e Cônego Àg-ui- S, P::rnlo. 5 ele novcmbrc ele· air;,. a. favor tio-: nn.. !'!'.: l':· ·i 
naldo ,José Goiiçalvés. 1941. - tal Cgo. Paulo R'.llim Ccra\C:o Larron~le> d<.' Siio ,,._.._,\, 

Às 8,30 h_oras: Cónego Carlos 1.·Jlll'~1·,.·o. c11a11cclºI' <lo " b. · , ' ,. «rcc is- , Rafael da Vi:·gcm dns D:irci,. Es-
Marcolldes Nitsch e Pe. Deus- pado. 1 tanislau PassionisLa e Vié:::nte 
dedit çlc A:ra ujo. 1 

Os Revmos. Sacerdotes qt1c cc- 1 Condc. Sl-10-1911 
lcbrarcm no altar 1J1ór da. Crip0 Au~rhtar-se da /\rquidiocc~c: -
ta distríbuirãc,, na Missa, a San- M 1 . . E t d p 1, / 1ior trinta dias, a favor do ncvmo. onsen 101 rnJ}s o e . au a, 1 P · C' . R .. d 
ta Comunhão a.os fiéis, e cada Vigário Geral, despachou: i e. 1ce10 c,-01c o. 
um, terminada a Santa Missa, Carta. testemunhal, a favor do 
dará, em seguida, ab;;olvição ao Pleno .uso de ordens, por um 

1túmulo. ano a favor do Revino. Pe. An-
Seminarista Domingos Bonucci. 

A Cripta será aberta das 6 gelo sevinhani. 
its 18 horas para a visita dos 

Capéii: pcir um ano, a favor 
Provisória. das Capelas: de San,~a Luzia, na 

fiéis. 
2 - Na Catedral Páróquiá dá Sê, e do~Liceti Fran- · 

Igreja de Santa Ifigênia, às 9 cci-Brasileirci, na Par'ôquia de N.ª 
horas, solene Missa de Requ\cm, s.a dá Saude. 

Abjuração: a favor das. Paró
quias de São Rafa.e! e ImacuLadá 
Conceição. 

Fia. batismal: a favor da Ca• 
pelà São josé, da Maternida.cle 
de São Paulo, na Paróquia da 
Bela Vista. com a presença do Colendo Cabid'.l . . , 

Metropolitano, do Rcvmo. Clero Cà.ticlão, do Liceí.t '1'.'ràrtco~BÍ'a- Rit.Us Parvulorum, a favor cJà. 
Secular e Regula.r e dos fiéis. ! ~i,leirci, à favor do Rkvmo. Pe. paróquia de Tucuruví. 

3 - Na~ Paróquias d9 Arce-1 Marcelo Gaidon. 1 Procissão: a favor da.s Paró,, 
bispado, cm dias à ·escolha dos Binaç.ão, a favor do Revni.o. ·Pe. quias de Osasc9 e Braz. _, __________________ ...,. ________________________ _ 

As Voca~ões Sacerlotais e o Brasil 
Não sei que nàjà pálavrà. tão , tão à frente de umà pa1·6quia? di·ó tão impressionante? fm• 

frequénte1ilenté . repetida em Quàntos que se dedica.lil. quasi põe-se quanto antes agir. É im• 
nossos tempos _cómo eilJ;_a: pró- êxcJusivamente ao e n si n (), prescindível, urgente, premen• 
-blemá. E no Bi·àsil. então, são tj u_ à n tos inV'álidos, quantos te, · inaclia,'el, uma campanha 
tantos os probleillas, que. fà- doentes quantos oo esperam a vasta, intensa, profunda, que 
lar em prob!emás, já não CO· i>àln1á ctà recÓÍnpensa! Iião admita dilação nenhuma,, 
inove ném impr_es_sioiÍB;.. ' R.esú1tado: quiurtas dióceses afim de que o ~rasil que nas• 

Entretanto, lia _no ~.ra_sll ttTl~ séril clefo, quantas paróquias ceu à sombra da Cruz o Bram"l 
problema . que na,o deve, ..l~ seÍÍl párocos qúa.nfas igrejas tlos Brasilieil'OS, seja' em pri-
póde ser esquecido por aqueles t '. · • .. · ' ineir-o lugâ:r de Cristo, e ~ 
que são bra:sileirós qué se pre- q u ª 1~ ª 8 c_apelas . fechadas, do primei-ro aventureiro,,- que n 
zam deste titulo: o problema quap,t~s altai es Y~~i?~; quan- aprese~ta.r! 
dàs vocà,.ões sãc~i'd_ôtáis, o t_as 'Missas de me_ nos _na Terra 

" d s Ah! moos I-rl'll'MS1 noo Cl1I&' 
problema ni11nê1'0 1. no campo e anta, Cru:!l! ,Quantas é-.riàn- · nos nfanamos ~ teua. 1!ão 
sobrenatural. Jllxai11inénid. lo, cinhas sem bátisinci, qúafüós grande, tão i~sa. tãiO< gene--
lrnrque a suá solu,.ão ti·iná à casais unidos dvUm.érite, qiüm-" rosa, .-tão encantad-o,i.-a,, seiamoa 
solução senão a todos, i>élo tos moribundos sei11 os últimos verdadeiros. patriotas,, não desª 
1ilonos aos mais graves da üôs- sacramenteis! Pàrvuli petie- cansemos enquanto 0 Brasa 
sa Pútria. runt panem, et noh erat qm não tiv,e-r mn clero santo, ffll--

0 problema ilas vocações sâ- f.rangeret eis! Os péqueninos :meroso e sâMo., q<u-e, s-in"ba na&' 

ccrdotais no Brasil é bâstànlc duáiám recebér o pã.o da vi- :-h&ras de m1ía ~r-,~to, o oom · 
conhecido. tão conhecido, qu,:,, ela; nã.ô se encoritr0u q,uem ;som q:u.e a 'Ferna <ie Sa,nta 
como diz a eximia escrito.rã lh'Ó ministrasse '~I'ltZ, foi, é:' e, serã;s,e,~e-, .e,a-s,,. 

i\·!aria _Desicléría. a fràse ''._~és- f>rohlema ang;{stioso, proble- te o que- custa,!,:, enste -~Jmra 
s1s qu1dcm multa'. operàrn. au- rna que exige muita refle;,,:ão 0 nossa sa~ - a,t-er,ro,, J>l'é
tem pauci::, .ª m~sseé grãhi!f. muita consideração ·da l)Qrt~ <'l-~ d:e N'0-..%'1l> ~a da 
e_ os operar1os sao poucos, rle rios brasileiros. Pots de süá eonoo~ .i.\pa,r~b~:- 1:erra 
~~o , i_·epetida,_ já.. não. ..irilpre. s_- 1 solução. depende não sómfflÍte· f de ,santa·{'}l'U,Z e: ~A~_t8;t0; Re-. 
s1on,~. . , . . qJentor-' .· .··,·-· .,., .. 

o problenra rlas vocaçõlss i;,.r. a. e¼rna salv~ção. de mt~, . , . . . , . í- '\ . . 
ccrdotaü; no Brasil é coiÚieci- rle _almas remidas :com G Sa~- , V-m ~.. l\1tl119, v;~ro 
<f6 sim ·poi·ém n;fl suas lliih· , gue preciosíssimo :de ~- s. J. ; 1!~.d:i;e,. ~~ ~~,s-~~J.;:_lil'. ~- ~.m-

, , , · ,ts . . . ._ . . · ta,s armas 1'~ , ])!:~ 1l000a 
gerais. Cumpre encárá'lti cií1 Ci'isto. sert,ão tàrii:bém a. vêrda- . . ;,'. . - . -_-,., ·- • - ' 
toda a sua pungéntlé> reâlirlãtlé 

1 
!leira gi'ândéfa espirittiál e ptÍ>-. ! o/.'5 

E~ ··e:-m· eB;lt!i'~a.. e <mnU
em totlos os seui, 1isf)6ct.oR i, 1 Hticá. rlã 11á1;1sá Pátrfa. êo:m • n:ta ~~~- ,(f.R:. ~ll'}OO oo-R1 3 

• ·. d 1 .,, . B' .. ,. ., .. · . -- h?1~~11q1ti,a. <c<~a:m l}aJ:ia. a 
consequenc1as e orr em sotire- efeito, o . rar;rl, de -~~je àl?!li:f-. !:~~iro &eat_e_ -iir~ · ·Eoble--

natu~al. .'- . . . . . . 1 ~e. errt nma. 'én?r~1~11"?,<tdá.. f]; i m,a. ~- 0 !}?0-1){,ema ~ ~1lt11r~ 
Quan;os ~ao os R1a~1le1ros_? ri~~~ a. boá_ fnd()J\? ifo p~ õrá-. f· àFS-t_a;e. do Bras-l't: as Yoc~ 

Co!ircrlamos que somos 4_5 llll· s1le1.ro. dada a maléatHridaà;e ' · - . . - · ,,,, . , 
lhoes. Quantos sacerdotes le- 1, -1- . .- 1 • . . . . . . J ~.oes sac_erctotarn. (rPasL. rol~-

. . ·.' 1 ae mJra' e (j,l nOSS8. gente, r,, t1'-V-8 r<= r•~n 1=· ,,_. G • ·1 . mos para. atend_er a. estes 45 . Bº; ·1 ·' · · d. ·. e •• ;;· ,-.... • • • _ 'i . . '. '"" vv. e: •i9J · v .ui ar,1, 11·1 Er 
. 'Ih- a· b ··1. ? T·1 ·-· J _1a.s1; 11co e po,.'(ls._r>rlidari-P-s enrn amaa cre = ___ aren_T." mn ~~-m1 oes e ra~_1.e1ros. a. °t"P,Z . . ·. _. · .-. . • ___ ·, . · . -.-_ , · • • 0 r 

atualmé:nté 6. 000 padre$ pá;rà: 1 no terr.El&O. materral e r,ê~0-. f eerctot& pa,F11. v-er cr0m<']r""'"q 
ate\lilér_ . a e,st<'!- giga11te _ pi:J. 1 !JO, O Brasil d~ a.m:a.nb,íi. s~tá i ~ se'a J»:g.!Hei:w, saceraoraI. 
la própna natureza. 0 nos.ao I de q-ue:m O atra1-r PW· !>~em). 1 EJg.:ru "r©.,o_'!,. ~e;rn,nneute um s!l--. 
ipie_ns_ó, va.sttssi!f.o Brasil qne E. <l~~-~t{}s o ~~o.~~! ~ ~~i:- !. ci.,-er<tote ~d:~ a.EeaG.~er, B, mil .-il
e mais tJm .e-ontmente do que rt~i-smg, C? eomalll'ffi.mc,.. "' ..,,,,,,_ .. ~s ~m ·"''''ª =:inQ•;e,10 ,m.cr-r
urijà 114/iãÓ. . . . t~staÍHtMoo, Ó ti6sfHvls-m~, ,í\: l"~I,, vn•-e,a,ci-o. Para SlHJS ov~ 
. ?e$t.e,~ . 6. 8()1) p~~r}~~'-· _ÓÓ_ns_h- fif~~Ótià:fa, ~~. 'séfo .f!¾is,_ eu-: . ~~- 6<1t-G·JMSl'V''oHll>JHCe. · 

f)ilrl~~ pelo _clero_ s_eclllar e ·:e· 1 rhJ? _ta~a ~s,lijc}~ itc ~V'-0.tJ.~Ul'.'$.Í''. l!., !!J o.m. n.~a Pàtn,a !P.t n;;a,. 
l!_~lg_Sé,!J.t\~},)_tOS ._!~§jo .95 .,_Rfl.,.~s,;- . r.<;i~ -~trn füZ6Í' <wl!!iliu}e,á~~- ~~!k 1: ~4?'8- ~~ID;l'.B,OS, Wn.ge \10 1:n~ po, 

___ • .,
0 

~-"·' :--- · ~ <lttx;J;J,J-0 C1'Pl:l'll;U,tu. qu<' flC-

Sooçã . .o éspéciàlizada êm. artigos para Nóivâs 
Liiütas Cainlõif.áia - Baptista - Crctonr~s 
Có'B<!!ft.&rés -_ Lenç66s - Yronhas - ~ectas 

Fiiós - Grüià1cias -,;;.. Cóknas "-- etc. 
'J" 

Na suá Jtráf~~e ~êcçãti de 
RENDAS , . 

para fotHiêie. · hi~tt e pàra u,alhãs dé âltar 
têm às :mai~ 1ífüÍilii

1

• iéUãs a mão e a :maquina 

·--_' v~m atC' .. mrer a .ro.oou, c;u.ono 
· i d.l·mar.! 

'l'l-v.e a v.ootuYa de p.a~sar 11m 
: ano uo loi1ghiquo (V)ato u-ru~~o, 
· na J:>re}azi·!l. d-e omrnar, r1110. 

cour+an-a tlôll ,fesm-ra~. 1·c1-cur

·renr:i-o o, -mr-steJ<losü 1Jenao ex:
. pcnnientCJ Um!Í. trf-Steza 11;(111.:I-
. ~-e1 ao·. contemp1-ar m111t111r,c5 
' d e ra.nnH-ai; sem oau11me;. uni· 

clã~ i:1v1-11nérntc e due uvnca u
nham llÜVl-00 08 ll0!11t,>.S f!UJ(:J,1,1,, 

simos de- JtflÚ8 e rt.<, Maria,. 
Cuiabá, a extensa ar<'tul<liocese 
matoe:rossense. não noRsuc s\, 

· étlie1' um nadrê ~eeulàr' r..: 0 
que lamenlàmot; ne Mato Gro"
s_o. é o mesmo que ~ncrrlr 'uo 
Amàzoiiãs, l:iol.ár-;. tlii.i·à. Bsni. 
ri.to Sant<,- ~ íamh&m tias n,;ia. 
rsair snmdcs metr<irie!e5, emlJ~ 
r:.i. ~.rn m~ni:ir @.iH;,üit, 

l?e ia1i1;arrrrns um 01nar ,,ariJ. 
. tjut.ras_ Naefíes, como re,,;a}t~ 
'·e!'r.! todl! n. i;ua· triste realirfa•1:a 
. a esr,antosa E'Bcasse?- rJ" dc.,·I'} 
· no nosso imE-nso terrHo•·,o ]!,..,,,. 

sileiro: . 
I Conc!ue lli!, i."· Jaj 
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As Yocatões Sacer~otaiS e o Brasil 
cam estão impressionados, di
ante· de tanJa resignação, de 1 
tanta satisfação. Não vem lon- r-.======= 
ge a honra da partida para a 
Pátria. Desejoso de conhecer 
o último desejo do pai extre-

(Conclusão da 3.ª pag.) 

:ic' .• 

1 · V~iooo anx,lia< no _,_..!ilffl!i,,@ p"'vid=oial 

· nos acidentes re,beldes e· repeti~_. d11, Sffi]is, cuja ação . 
nefasta está na razão dir.eta da sua antiguidade, Goza 
de r.eputação ju.m.,iµcada no-~tamente do Cancro inicial, 
Dôres nos ossos, ~es de caf?eça n~turnas, Dilataçâ.8 da. 
ao.rta., 'Plà~ nas mucosas, úlceras, Ffstulás, E~érof11las, . 

· Moléstias da pele, Reumàtismo, etc. 
' . 

Ã. opini_ão de vosso.: médie(P'drá certamente em apoio ad 
. ·que·~ . • 

r' ~, 

N.0 44 me 

fundamente fervorosa e tiver mecido, o filho padre o interro-
uma noção verdadeira do espi- ga: "Papai, o senhor tem algu. 
rito de sacrifício não podemos\ ma coisa a dizer?" "Minha ale
resolver nosso ~agno proble- gria, responde o moribundo, é 
ma porque, como diz o imor- i tão grande, que não tem ex
tal 'Pio XI na sua maravilhosa I pressão. Nasci pob.re, vivi po
Encíclica "Ad Catholici Sacer-

1
1 bre, morro rico. Eu sou o ho

dotii ", de 20 de Dezembro de mom mais feliz 'deste mundo! 
1935, "o principal_ e mais '.:atu- Morro rico! Po~que tenho a 
ral viveiro onde devem germi- meu lado meu filho padre! O 

·, 

QUIN~ENA 
DE 'TAPETES·· 

Aproveite. V. S. esta .. <>P<fr;. 
tunidade para atapetar· con

, venientemente o · seu . lar f 
' 

'G.osl! das ,vantqgens de ·esco
lha que lhe faculta o nosso 
. incomparavel estoque __ of e- · 
tecido agora Por. . 

PREÇOS 
1 

REDUZID.OS 

i 

:' 
·.' 

\ 

nar e desabrochar as flores, j meu padre!" Com que colll,I)la
que se hão de desenvolver no cência, juntando· as mãos, pros
Seminário é sem dúvida a fa- seguia: "Como Deus é bom! 
milia, urn'.a familia em tudo Como Deus é bom! O meu pa
cristã 110 pensar e no viver". dre, o meu filho! Agora pos
lnfelizmente "ainda entre so morrer; vi o· meu padre, re
aqueles que se ufanam de ca- cebi Nosso Senhor das mãos 
tólicos não faltam muitas ve- de meu filho!" Morreu rico, 
zes pais - principalmente nas sim. Pitcisos, mil vezes ditosos 
classes mais elevadas e cultas I os pais q~e sabem dar a Deus 
da sociedade - que não so- os seus filhos quando Deus os 
mente levam a mal que seus I chama para o sacerdócio ·ou pa
filhos se consagrem ao servi- 1 ra a vida religiosa. Na hora 
ço de Deus, mas até não re- em q!le mais deseja_m o encon
ceiam opôr-se a essa vocação tro dos_ filhos e:x;tremecidos, 
divina, e a fé' e salvação dos Deus Pai, cheio de bondade, 
filhos que lhes deviam ser tão vem de encontro aos seus de
caros ". O Brasil precisa san- sejos. Foi· precisamente o que 
tificar as familias para ter um sucedeu cóin este Pai, cujo fi. 
clero santo, numeroso. e à ale lho viera do longínquo Mato 
tura. 1 Grosso, enviado. pela Providên-

No nosso Brasil há muitas 1 ~ia, para .-suav~zar os último~ e A I B . 
familias que consideram a VO· i mstan~es ~o idolatrado P61. asa· . n·. g._O ~ .r_ .. : .. .:t .. -s. t.Je1·ra 
cação sacerdotal ou religiosa ' Este filho e quem vos. fala nes- i'iU J 
de algum dos seus membros I te momento. Comentando esta 

. co,mo uma ,espécie de catástro: moMrtoerr, i. aas~oimveslheo· ·e.Px. api.t··,i·m .. àe cuambea:· ·. ·l ·-1 .. fe social. E por isto fala-se.aos Carmellta. . . Sucessora de MAI>~IN s,oRES 
filhos das vantagens· das •mais • 
variadas carreiras- e profis- '~ 
sões: dos proventos da : advo- ceira '_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_,;; 
cacia e da,. magistratura, da O filho sacerdote tem iu- 1 
glória das armas, dos triunfos gar; mundo experimentou a piedo-, larmentE) os nossos Congressos· .. 
da diplomacia e do sacerdócio Prepara-o, que se vai à ver- sa dama a recoml)ensa de tan- de Vocações, como a França, 

· dadeira _to heroísmo: "o meu nQvet sa- que deu um grande passo na. 
ou não se diz nada ou se se diz .À Pátria ·1á do céu; pres- cerdote chinês, .dizia a genero- soluç-ão. do problema sacerdo-
é para desprezá-lo, injuriá-lo. t 1 sa senho,ra. no primeiro ano de tal, apresen. tand~o a todos os 
Como diz São Vicente de Pau- es se ª ar. · ~ , apostolado batizou 1,500 crian; católicos franceses. 
lo: "não há obra maior na ter- A morte do cristão, é so: cinhas pagãs. Graças a Deus na nossa Pâ-
ra do que a formação dum sa- branoeira A cêlebração de Congressos tria o lnterêsse pelas vocações 
cerdote"; não ha vocação. mais Passagem _ é como a hós- regionais;. paroquiais, di'oçesa- é consoladora· realidade. Res-
nobre nem mais gloriosa do Ua · sobra O altar; nos, nacionais, de semanas, tri- ta-nós entretanto muito que fa-
que trabalhar na salvação das Este ,•elhinho santo, tem duos,· sobre as vocações,_. eis zer .. Com.,as _nossas -orações, 
almas como embaixador de 'Je- certeira· outro me.i,a mui eficaz para di- nossos ... : ób11l.os, por módicos 
sús Crist0- A sua salvação, pois soube fundir por todo o Brasil o en- que. sejam, -trabalhemos todos 

É fato· comprovado que o amar. . . . . . tusiasmo, o interêsse para com unidos neste transcendental 
movimento de vocàções na a Obra .das Obras, a Obra ,das problema ,das . '\;0cações sacer-
França nos últimos anos se É com voz tremulante, e ·ju- Vocações. Sacl:lrdotais. Tive- dotais - que. sendo eficiente-
deve em grande parte à dffu- bilosa mos o. 1.° Congresso das Vo- mente solucionailo, concorrerá' 
são d-os livros que tratam de Que diz Q seu querer: "Po- cações na: 'Baia, erri 1926.· ·Quá- para a granfü1za política, riaciO.:. 
vocações. Quantos meninos bre nasci torze anos são. decorridos. na! e sobretudo religiosa da 
que ouvem o chamado divino E pobre ness.e · mundo eis Oxalá que possamos ter regu- nossa Pátria estremecida. 
mas não se atrevem a mani'. · f que v1v ...• 
festá-lo ! Um bom livro, um di-
retor experimentado, . algumas 
palavras ditas a tempo, dissi-
pariam as dúvidas, conquista

. riam mais uma vocação. Nas 

Porém que rico .eu sou, meu 
Grande gôso, 

Meu Padre! ó filho meu ... 
meu padre amado! 

Associação dos Antigos Alunos 
dó's Padres Jesuítas 

fa,mflias, quanto póde o coi,a
ção de uína mãe carinhosa e 
,bem orientada. Oh! se as mães 

E morre o velho pai: tão cori~ 
solado'! 

A Associaeão dos Antigos .Alu
nos dos RR. PP, Jesuiw.s, !a.rã 
celebrar no p1·ôximó dta. 12, qual"
ta-feb:a, às 8 hora., e .meia, na 
Capela do Colégio .São Luiz, l\fis
sa em i;ufrâgiQ dll8 !\lma.s dos 
Mestres e Cole!!'M talecldos. 

São os seguintes ~ Consóclos 
· falecidos aJ?ó.$ p. M:~tt do !!,no 
passado, de q~. ~ta, AssociaçãQ 
teve eonheclmen~: 

guera, S.J., Alonso Gata.naz da 
Fonseca, Domingos Marinho de 
Azevedo, Art Abreu Uma.. (da 
Al!,s; de ?orto Alegre), Alvaro · 
ca'tão (<IA Aas, do Rio de Janei
ro), J'osé Cr!.stl~<, (lo Prado ;F'f.. 

lho, Pe. Eurico de cast1') S.J._ 
Inâcio cómia, · ~vl\o; JQSé Qs. 
ear de Araujo Coelho, pe, ~l 
Cerru\, S, J,, Mw.je Qonçalves · 
pente, ·· 

-~ o v o: t , .. 1 . o 

cpmpreendessem sua sublime Oh! quanto pode · a. famflia 
missão de modeladores de I ajudar na solução do problema 
s e u s filhos, de forjadoras sacerdotal! Formar um padre 
da têmpera de seu carater! é santificar um povo! É ,coisa 
"Uma larga e bem amarga ex- tão delicada e tão grande a 
periência no_s ensina que ca. formação de ·um Padre que se 
va:am .um_:3> grande fonte de Já- torna necessãr!a a colaboração 
grimas nao só para seus fi- de todo o povo cristão princi
lhos, mas também para. aí mes. ·1 palmente. da família cri'stã. 'No 
mos, esses pais tão mal acon- dia em gue no Brasil as mães 
selha9os que por uma espécie I tiver.em , a compreensão do que 
de _t~lç'lio ~ não julgueis a ex-1 significa _dar .um tilho a Deus 
préssã.o démaslado dura ~ por meio do sacerdócio, o nos. 
desviaram s eu s fühos do j so mágn~ pi:oblema estará a 
chamamento divino, E queira caminho de sua solução. Quan. 
Deus qu,e essas lágrimas não tas vocações que 11ão vin'ga.ram 
sejam tão· tardias (lue se · ha- por culpa d-(\S pais l ';renho a 
jam de derramar' por toda a convicção ll-P(!iada na Jemor~u, 
eternidade." l3alavras do San. ça de multas existêrictas ra-

EI!Bário ):>rp.<,\Q1, Ottvio correia, 
Galvão, João l3raulio Junque!ra, 
:Neto, Samuel de, ~acedo soar~. 
Qsv11,Ido _ :Estanislau (lo, Am.ªral; 
~t~ (la, Çunh!\ ~~~Q. !'e, ~ .. 
l,i:x; ~M1a.1\ ê ,J' ,1 ~. M1&~ N@-. 
--··· -~· ·:"."~º- .,.:.;::n~._:;;· .. ~--===;g!!~=;;.:i~~,.,i~;;;.;,,;;,;,,;;;~-

to :Padre :Pio ;x~ (lue os Pais lhas e infelizes, de (!Ue ha, ~1~ 1 

deviam ter presentes (!Uando li mundo lllUitos home_ n& fl.U8 '!;0!11 _I 
Deus os honrasse com alguma ª vocaçao flaÇt;i!'óotªl e ll!!i;>. !\ [, 
vocação sacerdotal, religiosa , se~?m, diz lten,ê Bazi11.. Míi.e.íd 
ou missionária, Mães cristãs! cristãs, seae l"erctadeir!l,E! màel:!'J 
dizemos com o ilustre Cardeal como Santa Môn!ca.. ti~ «~em 
Mermillod: "os vessos eera, ~a~to Agostinh? I!fJlJ.tl@ ftiJ.e.N 1 
ções de mães não estão de tal Si eu. §OU yqsso ftlb(!. ô, me.11 
modo ateados do amor divino, Oeus. ~ poruu_e m~ d.email'' tl.~!' 
que em suas pulsações produ- mãe. n.'"ina de vossa_a aai,vaa:·. 
zam o coração de um Sacerde, Outra ~amna.uha, indi!!.mms.a,.i 
te. Oh! implorai de Deus a vei, ImP,~.etnmve;Hr ~<-~!!mu;.i, 
graça de as vossas familias nh_a ffiíl,tel'laL ~ ~mdli~. !~~~:'·1 
darem filhos à lgreja, pedf pa- c~m~ 9.U~ tetfoa d~m ~1P, 
ra vós mesmas a coragem do cionar- AS vo~1:cile1:1 !lª'i!.@N!@~~-- t 
sacriffcio, e que de vós nasça ·Esm stª· Maria., JlQ lh ~. d~ , 
um apóstolo! ul. esta cam.l;)anbfo ~m da.E!~ , 

No Canadá, numa paróquia resultar1os oon~otacrore·$, eom,;~ 
Campanha !ios 466 · i-ets m1m-,, 

de Quebec, o Cardeal Béguin sals que to_. do_.s,_ ho_m ___ e __ ni~nii"fm._e-.?,,f 
:interpela os fieis no curso de - · 
uma prá~ica: Levantem-se to- res e ~rians~ Pl:O:ffiv.'~o~ 
dos os pais de familiá que têm generosamentP.. ·"- fl~t<a::· «a:a"V~: -cações. · 
um filho sacerdote! Dos che- u · ' · 
fes de famma presentes um . ma ~h~_stada ~~!'!~'li, !;!;i,ttk; 
só não ficoú ássentado. Q1 uan- hca_ ae~icoµ ª vida,: !!lfitm -i'i: 

. nobilfssu:n,a tarefa de educar: 
do;' 'entre n_ós, poder-se-á, .. SO- meninos pobt:e.S COni destino. iÍ.Ó 
nhar com um espetáculo se- sacerdócio._ El __ m.· . uni.· 'só ·_áno-·;..,.~ 
melha'nte.?" -~ ,, . . tegeu 805, . estudam~ e duiian: 

_Gr.aças ,3: ~eus que tambem te trinta aoos segmdas 'ii:is-, 
nós· temos ~o B~ásil pais :que pendeu t()(!a a sua '.grande for~ 
compreendein. ~ :·l:Íêlezâ · da :vo,' tuna na formação· :de centena~ 

. cação sá'cer~q~al: ' . ', res de sacerdotes; muitos aos 
N:uma cidade do oeste' minei: quais nunca teriam subido ao 

ro -:. Fevereiro '·de 1940:·'Qué altar para-:celébrar os sagiados 
paz encantâ<for,a. à. dâciiiele 'll'e- mistérios, se não fosse a'-gene
lhinho, próximo a dei:x:à.r. · este rosidade e sacrifício ·de tão de-
ml.\D4_~!, '!'o.li~,--~-~~ -~~-4.~t~~ :'~.!J.1<1&, :~ 

1. 

.p.,• meaiao1.- ----.· 
iOY.OIII . • . HUI_._ , 
de1Ílíbds'Clnu• .,_ 
-JAGUAR•• 
bri~l 

~.shard&}B' 
* CASA FUNDADA EM ft52- Rll 24 DE fllllO, 80-ta. slo·PAUUI-,, 
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· · :>rmado. 

- :rrr-· 

· , Não ·e s'ó artigos t>ar,a, p_r__e_se_n.t!J.il 
Orlf!'nlação Moral dos Espefaculos· 

ETERNAS MELODIAS policial sôbre espionagem. us 
assassm10s des·aconselham-no 
a crianças. Um caso de infide:, 
lidade conjugal não chega a 
prejudicar, por passa.r quase 
desapercebido.· 

quase desabitada. Personagens 
de má índole, situações irregu
lares e .sequências censuraveis, 
tornam o ,filme rest.rikJ às pes
soas de critério formado . .-

Cotação: - Restrito. 

Cotação: Restrito. 

ROMANCE D~ UM MOÇO 
POBRE - Da Art, com Pierre 
Fresnay, - A versão cinema
tográfica do conhecido roman
ce atenua os inconvenientes do 
livro, por seu menor poder de 
sugestão· - consequência de 
seu fraco valor artístico. Intri-

' . 

· A Casa dos 

Pres·entes Ltda. 
])a · ENIC, com Gino Cerv! e 
Conchita Montenegro. - As
}Jectos da, vida do compositor 
Mozart formam o enredo deste 
filme. Não cabe reparo algui:n 
quanto à parte moral, podendo 
ser assistido por qualquer DÚ· 

blico. 

Cotação: - Aceitavel menos 
para crianças. . ESCRA VA DOS DEUSES - gas em torno de uma r.ica her- Possue tudo quanto necessita a 

cas,i·aç V. S. "1RRôR NO PARAIS O -
Da Republic, com C~ester Mor- deira, noivados por interesse, 

Cotação: - Aceitavel. 
Paramount, com Fredric 
March e Betty Field. - Apre
senta o filme episódios da vida 
. de aventureiros em uma ilha 

ris e Jane Wyatt. - Um ro- etc., não. chegam a constituir 
mance de aventuras desenvol- perigo sob o ponto de vista. 

UM TIRO NAS TREVAS -
Da · 20th Century Fox, com 
Signey Toler. - É um filme 

v'ido no Alasca. ·Dois suicidios moral, devido ao final, não sen. 
mencionados no filme servem do porem recomendav'el para 
de pretexto para a defesa da criança.<; . 

em: LOUÇ~S.,..... PORC:ELANAS - CRISw 

eutanasia. O perigo que apre- Cotação: - Aceitavel menos 
, senta essa tese - embora não para crianças. 

. - . . 

lAIS - METAIS - LUSTRES - BIJOU-

Desenvolvimento ~o Catolicismo. no mun~o 1 ;i~=i~~:e:E:~;f~,;r!:~ift:: -u~~tta~~1!:Fa D!uftis~!1~ • 1. 
· 1 as pessoas que não tenham, "Legião da Decência", · 

Apesar da situação ;inormal I tuclantes católicos; desde as ainda, uma· concepção verda- ~ 

(:" 
. , 

. TERIAS E F ANr AS IAS. 

•• 
que o mundo atravessa envene- escolas primárias até as Uni-, deira a respeito elo assunto. PRóX_IMAS ESTRl!!:IAS f 
nado por doutrinas materialis- versidaclés católicas, é de .... J Passagens e situações menos 
tas e decadentes, sofrendo 2.510.~48 ~lunos. As conversões I discretas. neutraliz~m alguns MENINA RAPTADA_ Acel.-
guerras · devastadoras, o Cato- no pr1me1ro semestre deste bons aspectos do filme. tavel, pelo "El Pueblo';, de ~ 

Largci São FJ.'.ancisco, 66 - Telefone 2-1401 
: > . 

licismo progride em vários pai. ano atingiram a 76.705. Cota·ção: - Restrito. Buenos Aires. 
ses, ganhando novas almas Essas cifras são deveras con- . GENTIL TIRANO _ Acei- MENSAGEM l)E sREUTE:R 
para o reino. de Cristo. soladoras, .. e fazem-nos pensar 24 HORAS DE SONHO ·- NA SENDA DO CRIME 

1 
tavel, · pela "Legião da Decên' -- Aceitavel, pela ,":it;egião da 

A Ação Católica de um lado, n~ palavra d~ Cristo com refe- Da Cinédia, com Dulcina e O~i- eia", elos Estados Unidos. Decência". . 
auxiliando o apostolado dai ~·encia à 1JreJa: "as po.:tas do l lon - Apresenta-nos uma .J~- SERENATA DO AMOR - CASAME'NTO DE K)CASUO 

Aeeitavel pa.ra adultos, tJe.la 
"Legião da Decência". 

Hierar.·quia, 0 trabalho missAa- m_fe.rno na,,o »rev'ale.cerao con- v,e.m que_ , pretendepclo su~c_1.- A ·t· 
1 t 1 d á ce1 ave, pela "Legião da De- - Ace, itavel ·para adultos-,· pela-na·ri·o de outro, vão alar"'and~ · ia .e a... . a1-se p1ocura gosar ao m x_ I· . 

GAROTA DE ENCOMENDA 
- 'Restrito, pela "Legião da 
Decência" • • . cência". ·«Legião da Decência". 

. as fronteiras . do reinado dt ------------------~-- ....... _ 
Deus. 

ALFAIATES 

CaDUCCiO & De Giacomo 
. CONF'EC-ÇõES DE LUXO P/ HOMENS E SENHOR/\$ 

R. Wenceslau Braz, 78 - 1."' 7 s/16 - Tel. 3-5508 
.;f 

·ALVIM & 

FREITAS. 

LTDA 

Assim é, que estatísticas re
, eentemente publicadas reve,. 
Iam o progresso do Catolicismo 
eni· dois paises atacados pelos 
males m<fdernos: a China, sa
crificada pela guerra e os Es
tados Unidos, avassalado pelo 
modernismo' e agora, tambem, 
pela quinta-coluna do paganis
mo hodierno. 

De acordo com essas estatfs, 
ticás, ·há na China, 3.272.678 ca

. tóliéos. Conquanto tal cifra rec 
IV Co.n~resso [ucarístico Nacional ·E v A N ª E L H º 

A FILHA D-E- JAIRO 
H: 

T 

presé,nta muito pouco· compa- Qual O coração paulista, cató~ · 
rativam:enté à população chi0 lico, que· 'deixaria de vibrar de 
nesa, · é "deveras animadora ten- entusiasmo, ao ver àproxlmar-se · 

. do· em· vista· as condições his- 0 momento feliz de render home~ 
tórico-raciais da China, e das 'nagem a' Jesus Eucarístico? t: 
difi~uldades · de toda ordem Nenhum, certamente! ... 
com que os·_ missionários têm Todos, ém acordes harmônicos, 
,que; lu!ar; Pos_sueIU os c_atólicos 'i vibrarão unidos pefo ideal subli~_ 
n~ ?li.ma, 14.0~8 colégios, dos , me de ver Jesus amado e g!ori
qu_a1s_ ~0.000- ~ªº. ~e catequese l ficado por todos os que habitam 
. e ensmo· pnmano.. !"ossuem a grande e abençoada terra de 
2.840 escolas secundanas e 107 , Santa cruz. 
escolas superiores. Assim, '::ão 

I 
São Paulo, de gl~rios,as tradi

se prep~rando novas gernçoes çôes saberá acolher carinhosa
de catóhcos,. contrabalançando mente os irmãos de norte a sul 
o ensino pa~ão nos paises eu- do qu~rido Torrão Brasileiro! Ele 
ropeus, dommados _pelo nazis- sente a necessidade da união fra
mo, e que se consideram "ci- ternad, do calor amigo· de cora
vilizados". 

Os . números em relação aos 
Estados Unidos são tambem 
de molde a entusias{uar ' 

ções generosos, para ,abrazados do 

de e ;misericordioso àmor de Pai? 
Não é justo que mostremos ago

ra, . a. Ele, nesta feliz oportuni
daqe da realização do IV Con
gresso Eucarístico NacionàI de 
SãÓ Pauli:>, · todo o no'sso amor e 
reconhecimento? 
· Oh, sim! publicamente, con
fessemos a nossa fé e procuremos 
na medida ·das nossas forças, obe~ 
decer às ordens do Exmo. e 
Revmo. Sr. Arcebispo, nosso Che
fe e Pastor, e trabalhar com to
do o entusiasmo, para a maior 
glória do Congresso. 

Que todo o paulista diga cpm 
orgulho a uma voz: - "Sr. Àr
cebispo, mandai; tudo faremos, 
da. melhor boa. vontade, por Jesus 
nosso Pai Redentor e Soberano 
Senhor! · 

. ·: ,rr. ~ . 

"A hemorreisa VIG,tSIMO TERCEIRO DOIDNGO 'DEPOIS DE pão da vida, a SS. 
PENTECO~~S curada em sua molés• 

tia, bem como ;,1, fi•., 
lha, CÍ.e Jairo r&-usai~· · 
tada. por Cristo, sig
nificam a alma pe
cadora, , que Je.;us 
Cristo faz ressui:gir 
da .morte do pecado 
para a vidà da gra

ça. Mas, primeiro 
devem ser expulsos 
os amigos e os flau~ 
tistas, isto é, os maw;; . 
companheiros e as 

São· Ma.teus,_ Ix, 18-26 

Naquele tempo, falava Jesus . às .. turbas, quando 

Eucaristia, para ro
bustecer-se ,e. cODfir-
mar sua vida. 

Jesus Cristo fêz,. 

se ay0mpanhà;r .de 
seus díscfpulos,. e, no 
momento, d.os três ' 
principais apóstoioo, 

·Pedro, Ti.ago e 

Existem, , <1,tuaiment~, no 

mesmo amor,, depositarem todos 
aos pés de Jesus-Hóstia, o preito 
de sua adoração frevorosa, da 
gratidão sincera; pel_o precioso 
legado que a todos fortalece e 
consola: - Jesus Sacramentado! 

Contai conosco, eom . a · nossa, inspirações perversas 

· dele se apí:oxirilou um chefe' dá:. Sinagoga; e o 
adorava. dizendo: . Senhor, :m.inha filha aca.ba de 
morrer; mas -vinde impor-lhe as mãos e elà, ~iverá. 
Levantando-se, o acompanhc:/u 'Jesus, seguido de seus 
discípulos. E eis que uma, 'mulher que, havia doze 
anos, padeda de um flúxo de sangue, chegou-se por 
detrás, e tocou-lhe a fimbria;- dos vestidos. Dizia• ela 
consigo :m.ersmo: Si tocar apenas suas vestes, estarei 
curada. Mas Jesus, voltand~se, e vendo-a) disse: 
~em confiança, filha, tua f~· te salvou. E ~icou. a 
mulher curada, desde aquele momento.. E; como 
chegasse Jesus à casa do ch~fe da Sinagoga e visse 
os toca.dores de flauta, e umá. turba fazendo ,grande 
ruido, disse: Afastai-vos, A.moça ·não está morta; 
mas dorme. E riam-se dele, E, como. sa.issem to-

João, · para significar 
que é pelos apóstolos 
e seu~ sucessores 
que devein os peca• 
dores resuscitar: para 
a vida dá graça. 
Ppis a eles deu Je. 
1,us o poder soberano 
de remir os pecados 

grande pais da América· do 
Norte, 22.293.101 . católicós, 

.35·, 839 sacerdotes, --sendo 23.409 
seculares e 12.430 regulares. 

filial obediência! Prometemos! que, com seus can-
. do~ entrou, e tomou a mão da moça. · E · ela se 
·levantou. E. divulgou-se a, nÓtícia por todo o pais. 

tAs paróquias são 13.224, sem 
rC?ntar 5.89. 7 casas missioná
Ylría,s •.. Os seminários s.ão 201 
~m 17.507 seminaristas. Exis
.tem"3,04 ortánatos e 7.660 esco
l.las primá.rias. O número de es-

,:ll:R E. i>:dOPAGAR O 

[!t:;LEGIÓNARIO n 

Sim, a instituição da Eucaris- COMPRA-SE 
tia· foi a mais brilhante prova do O U . R_ Q 
amor ·generoso de Deus! "Não 
vos deixarei órfãos, ficaréi con- e PRATA de qualquer es: 
vosco até a consumação dos sé- pécie. An1-s de vender seu 
culos!" OURO é de seu próprio ln" 
. ,Que.m .: ... duvidará da presença terêsse consultar os nossos 

real de Jesus na Eucaristia? Ele, 'preços.· Avaliações · gratis. 
presente, ao nosso lado, para nos Também compro prata, den-
confoi:tar .e ajudar a. vencer as taduras e t>UM baixo. Rua· 
dificuldades da vida.! São Bénto, 549, 1.0 andar • 

Que maior IU'Qva, depois de sala 6, préximo aó largo São 
l: D:ZVER DE TODOS sua morte por noo, ·poderia ·dar-1 Bento. - São Paul~. 
O S e A ' . .' ó LI e o s nos para, demcmstrar. o seu gran- ·--------------' 

tos, amolec~m o vi-
go1• ·da vontade, e ,a 

quando irÍsl-conservam ' na morte do. pecado, 
nuam que a fa1ta não é grave, que é preciso 
aproveitar a mocidade, que na velhice há tem
po ·para a conversão.· Só então é que Cristó 
toca a . alma: Corii ·sua' onipotência, com a 
força. de sua graça lm'à:~ça:~~· do. ilppétl.o, da. 
morte; vivifica-a, das . profundezas do pecado, 
eleva-a às alturas da vida sobrenatur,aJ. 

1 

Imediatamente pode ela mover-se para as 
boas obras; sobretudo alimentar-se com o 

quando . lhes disse: "Recebei o Es:pírito Santo: 
.a quem perdoardes os pecados,, ser-Ilhes-ão per• 
·doados:· e, a . quem os ·re~rdes, ser-lhes-ão 
· retidos'' (João, XX, .23). (Lapide). De sorte que 
no~sa COll_Versão'.. prepara-se com O afastamento 
das ocasiões de pecado, . realiza-se corA a con• 

· ·~:tlssão, que' ~os:• dá · a ~~a;: ;rtii1ípio de vida 

sob~é'n.âtural, e .·· aperfeiçoa-s~ nas bo,as obras, 
sobret~do da Úequência do Sacram~to de. 
Eucaristia. 

ADVOGADOS· 

Dr, :Vicente Melillo 
:~ da Sé, 23 - 2.0 anda.r 

Sala 215 

Indicador Prof ission81 DENTISTAS 
' 

Arnaldo Bartholomeo 

J Dr, PJbíio Corrêa de 
""Oliveira 

~ . . . 
Rua quintlno Boc:,9,luva., l '76 ~ 3.0 

saia, s2s _. Tel. 2-'7276 ... , 

,.Toviano Telles 
1· -e-
1i. N, Cesar Less~ 

Advogados 
-úrgo ~ 11,!iserteõ,dia, 

Sala, 90f. 
n,o 23 

1J1Jz·· (/p,,,,,agit" Pal'.abyba 
.. Qttnpol!I 

Advogado 
r,~fte Santa Helena) - l'njçe. 
da ~. 247 - 1.0 anàar - Sala lÓS 

. Te!. 2~4951 

'nr. Carlos Mor!),es de 
Andrade 

Rua :aenJamin Constànt, 23 -
t.0 &nc!M • Sala 38 - Tel. 2·1986 

Dr. 

M8DICOS 
Vicente _de 

Melillo 
Paulo 

rror, do Higiene do Colégio 
V11hersitárl-> 

Dlretór do Sanatórlv "VIia 
MMcqt,i,· 

OQru!,: li, Marcom, 34 - 6,<> t:r.d, 

'Dr~ Hugo Dias de 
And!'adt. 

Clinica gen.Í e moléstias de 
-senhoras, 

Cons.: R. Lfbero,Badaró, 137 -
4.0 andar -- Telefone, 2·227.0. 
Res.: · Rua Tomé de Souza, 5S 

TeI: 5-0565 

Dr. Gil Ceiidônio 
Partos - Moléstias de Senhoras 

Operaçlíes 
Residência: - R. Albuquerque 
µns, 902 - Te!. 5-4156 ..:.:.. Cori
sultódo:. - Rua Marconi, 34 -

6.0 andar - Te!. 4-8501. 
.·,' 

~part.Q · oa - 'rei, 4•35º1• - . Dr. Barbosa de Bal'l'Ob 
Rea.: li.V, · Agua_ Branca, 95 - ·Cfi,i_· r .. 1; - MÔ.Iéstms ,.e senli~~as . 1Tel. 5-5829 ., _. 

.. Qons;f Rua Senador Feifo, ~05 
------------- 2.0 andar - Prédio Ite.qUerê -

Dr .. Camar8'c Andrade 'i'el. z.;2741, ..:.... Rés.: Tel. 1-:..iMs. 
Doenças de Senhoras - Partos . Consu:Itas; das 10 à1;. 11 e das 

Ope~es 14 às 1 'l horas. - Sábàdos, das 
Da Ben~ficência Portuguesa e da 

Dr. Francisco P. Reimão Maternidade de São Paulo --
10 às' 11 horas, 

Di-. Celestino BourÍ:-o~l 
Res.: Largo São Paulo. 8 -
Tel .. 2-2622 - Gons.: Rua 'l de 
~ asõ. -...P.{1,a .a is~l~i 

. . 'Hellmeister co~;: R. Senador Feijó,. 205. 
Tel. 2-2741. - Das 14 às 18 hs. 12urf Sjo Bç1,1to, 22i - 1.11 andar . Res.: R. ],'lafael dP- Barros, 45'1 

-~~-~~a~~~~W&- _ ~.N,~_ 
•. •7 ·- --.--. -,-; ,·;··-~;.· 

RA1-0S X 

Dr. J •. M. CabeHo Campos 
MWICO RADIOLOGISTA 

Rádio • nJagnóstieo, - Exames 
'!tadlológlcos a domlcflio 

Cons.: Rua. Mà.rconi, 94 (F.diftelo 
Pasteur) - 2.0 and. - ·Te!. 4-0655. 
Res.: R. Tupi; 593 Te!. 604941 

S. PAULO 

.......... , 

HOMEOPATIA 
Dr. Rezendé.Iiilho 

Côns.: Rua Sena.dor Feijó, 205, 
'l.0 andiw - Tel. ·2-oasB. - tias 
15 às 18 horas. - Res.: Avenida 
Dr. Arnaid., 2.117 '- Tel. 5~2925. 

Olrargfão.Dentrsta . - Radiologm'fa, 
Pela l!l.,cola. d& Farmácia e Odon
tologia de São Paulo - Clinica 

. D!mtária em. gera.! - Raios X "-i 
DWie?mta - Infrà..~ -i 
Coagulação - Trans-ikmlinaçiQj 
- Vitaltdad& pulpar, etc. -
Ttabalbos po1· carta..,, hora oo· 
orçamentos. - .R. Martim Fran. 
ciooo, 97 • Tel. 5-54.76 - S. Paulo. 

Dr. Carlino de Castro 
~ curso de doutQt'ado da Fa
euldad.e (ie iarmá®J. e Odonto

Dr. José E. de l;laula Assis Amador Cintra. do Pl'ado lottta de São Paulo .. .,.;,_ Cirurgião 
. l'-entista diplomado em 1914. -

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA , 

ENGENHEIROS 

AdJpntc.. da Santa CJai,a - Ol)e• • f:n~1mçin, (\N{~ ~Q.enti.sta do J,.içeu Coração de 
tações e. tr11,tamentQ du molé!!;. ' · · 
tias de ouvido, nariz e. g~ta,, />.rqultet>ura . re~. ~- .J~us. -- ~peçialtgades: Ptvota, 
Cons.; _1,u. 'l ele · Abril,. 325 - ree1$ola& eole~ - l', t.i~ ~ P@¼lS,. ~~adfil1\s ana-
-l:º a_ndar .....: AptQ. J;'Q ((!as· l( . Badaró, 41ll.:-'. a,. ~ . --~ ~ ~m ~bobada pa.!atlna. 
às 17 hi>PW!) ~ T~, ~·'t55l = " C®ll!\l~ qa.i; 8 $.a : 2 e das H 

Re_, s.: Te~. s-ua~. . o o Ns${1,'Jt ,(} 'l' O·'R ,i-~. ~..ltª~ras. ~. Cqns.: R. Direita, 
. ia ·11.," Y"' = . :t andar, sala 7-'lA. 

· ·" ... · · ':· ·• '" · · iüâw . ;,:w, ··fteS,~ ~' ~rqo d~ Piracicaba, 498 
· . .. . t· S. PAULC' 

AffOIISO Butti •. 
i>~: Comir'iiter1·· · ·· ··;=e/1{0 · o·~-.; õ I,to:"~~ 

Estudos -. i>rojétos orçbentos , · ·, , 
Const::uçjlt:s. 
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Vinfiô Creósetado 
"SILVEIRA" 
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L E _G I O N A ~ I O_ i§ãQ Paulo, 9 de Novem\6.ro de 1941 
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Sífilis 
Reumatismo 
Feridás iilm geral? 

«ELIXIR DE 
NOGUEfRA• 

MIihares cie .:11rados 

1,:a. CONFÉRÊNCIA NA
~ONAL DE EDUCAÇÃO 

Os trabalhos da I Conferênciá 
Nácfonal de Educação ainda o
cuparão vários dias dos delegados 
estaduais, a tão fmportante cer
tame. 

B R·A SIL 
seja pela imprensa como . pelo 
rádio. Todas as esperanças sus
citacLas pelo príncipe Konoie rui
ram comp!~tamente por terra, 
tendo o atual primeiro ministro, 
general Tojo, prometido uma de
claração sobre o momento inter~ 
nacionàl para o dia 24 deste mês, 
depois dá reunião da Dietà Ja
ponesa. 

própfio ministro do Exterwr, " 
sr. Eden. 

o rés~ltádo dli toda essà ~ 
tàção diplomática podê ®r ~nti-~
visto nó ctisêursó que ó i?tésíc1.én.; 
te da. Turquia, sr. Ismael Itic:intt, 
pronuncioú no dia, . $ àbêrtúra. 
do Parlamento turco. 

referida. Cámára, âínda acrescià, 
, -~nstalíi'u-se dia 3 no Rio de Á RENUNCIA DE :OI- que o estàbdeciinento bancário 

~~êiro a. 1.ª ?onferência ~acio- Í REITOS NA LEGISLA- agiu de ltiá. fé, procurando ocul-
~ _de Educ~çao. A ~ssão mau- ., , • ., O S'OCIAL tàr ao seu empre·gadu, a decisão 

e Na. pasta. das Relações E:l-· 
teriores foram àssinadós divérsos 
dêcret<i,leis, .. cortcedenélo a per
sonalid~des portuguesas a Ordem 
Nàcioilal do Cruzeiro do Sul. guraa 1·evestm-se de grande so- ! '>'A que lhe dera ganho de càusâ em 

~idade, tend se realizado às j prüneirâ inStánciá. 
l(i hoi1i.ÍÍ dá. inanhã, sob a pÍ·esi'~ Importante decisão foi profe-
dência do ministro da Educação I ride, no dia 3 de Novembro, pela · DECRETOS . LEIS 

é Foi assihàdo um decreto-lei 
vedando às êmpres,as jornalisti
càs á distribuição de prem1os . e 
bonificação â seus leitores e às-· 
sirtarites, por ineio de sorteios. 

li: interessante notar que um 
dos motivos invocados pará Ós 
ataques aos Estados Unidos é a 
completa indiferença com que o 
governo 'americano ,acolheu a pro
posta de paz honrosa f,eita pelo 
general Tojo ao Marechal Chang
Kai-Chek.. Só mesmo se o pre~ 
sidente Roosevelt tivesse perdido 
todo o senso político, é que seria 
admissível à sua cooperação p,ara 
a paz entre o Japão e a China, 
dada. à reconhecida oposição mo
vida pelo atual governo japonês 
contra o presici.enté Roosevelt. 

Declarou o sr. lnonu, que a; 
Turquia almeja antes de tudo á 
paz e a tranquilidáde e quê por 
esse motivo . assinou cóm a, Àlé
manha tratados qúe visam fu:;. 
turamente · a indépendência doa 
países balcanicos e denti:Ó desá 
mesma linha de conduta decla
rou fidelidade ao seu tratado de 
aliança com a Inglaterra. 

sf :Çiustavo capan~ma. Camara de Justiça do Tra~a!ho, A' ss·1·NAD' ·os 
.-,1\hrindÓ os· trabalhos eia Con- do Rio de Janeiro. Em linhas 

féHmcia, falou o Sr. Ministro da gerais é a seguinte: 
Educação, p,ara' pôt erti rclevo a "Há algum tempo o "Yokoà- e O Sr. Presidente da Repú
impÓrtância. dos mesmos e acen- ma Specie Bank" intentou cxm- l;llica. ássinou um ,decreto-lei ·auto
tuàJ,; a esperaiíça que O governo tra um velho empregado da fir- rizanélo a Cia. de Força e LU3 
ãêpasita na eficácia das conclu- ma, ação . para despedi-lo, por de Avanhandav,a a ampliar e mo-
lõeii que. forem aprovadas. motivo de~ falta ~rave. Julgan- dificar a usina hidro-elétrlca de 6 .N otí c.i.às 

clo , .. Brasil 
,Ao fitia!lzar su::i. oração, o Sr. Avanhandava, Estado de S. Paulo. 

M. irii·s·t:o_ 1)-P.resent·o·u .imp.or.tantes 

1

. BÁLSAMO INDIANO 
Finalmente, propôs-se .como in

termediário para a paz. 

propos1çoes, ÍlÍlaniinemente acei- Reumatismo, nevralgiás, 
tàs pelcia delegados estaduais reu- dores locais, caimbras, e 

• O Sr. Presidente da Repú
blica. assinou na pasta da Via
ção um , decreto-lei aprovando o 
projéto para a construção dum 
cais éle embarque de minérios no 
pôrto de Vitória. 

1 BOLSAS - .o governo chile-
no resolveu instituir algumas 

bolsas de estudo, par.a estudantes 
brasileiros que se candidatem aos 
cursos universitários daquele p. aís.

1 

Por ora, a partida está empa
tada, pelo menos aparentemente; 

nidos. Destacamos a párte fi. tudo proveniente de friagem 
nâl da proposta aprováda, que 

1

: e umidaiiil é combatido. com Eniporio:, Padaria e 
Confeitaria Paraná 

Genei-ós alimenticios, pães e 
biscoutas de . todas as quâii~ 
iiari~s - ,i\pi·omíita~sé cnéom
mendas para casamentos, bap-

·Vei.n i"edigitjá nos seguintes ter- o BÃLS.a:MO INDIANO. É 

mos: · · muito indi.cado pelos Srs. 
· .. As esçolas brasileiras. públi- 1 Médicos l. aconselhado . !'e: 

.càs ou particulares, de qualquer! los que o aplicaram. Nas 

.~au .. ou .. ra1110 de ensino, terão/ boas farn,ácias e. drogaria$. 

2 VISITA - Esteve em São 
Notíci.8.S 
do Mundn 

.-:,:, .. -. ':. ., .... ,........ ,_/_•_; ·-·--

em·mira que seu primeiro e prin- Laboratõ:-}º ;;VUG,; - cai· 
cipal dever é preparar às gerá- Xá postál·j 2175. 

e Foram assiliadôs decretos-leis 
permitindo a execução de melho
rart1e11tos · iitl.s est,ações de Presi
âente Wenceslau na E. F. Soro
câôária e ná estação de Pedro 
Nolasco, E. F. VitÚÍà~Minas. 

Paulo ; Sr. Ministro Souza 
Costa, titular da, pasta .. da Fa
r,end.a 

tisaiios,. "soirêes '\ etc. 1 EXCEPCIONAIS - o gàbi• 
nete jáponês conferiu pode~· 

res e;,,-tràordinários ào · gei1eràl 
Tojo para ú1odificar a ,e:,-truLuià 

ções pará, defenderem e protege~ 
A'eln a. Ullidi!,d0, a indepêndêncià 
• a 1ioni-i\. ·àà Pátria." 

Em nome dos delegados àtá
d.uail!, s~i,iqou o Sr. Ministro, o 
Sr. José Role111berg·, repreilêütàn
te de Sergipe. 

Pãi:â o éstüéfo êiôs âssÜntos à 
.eerein debatidos na I Conferên
eia, · foram cJnsUtuidas diversas 
comissões. 

do. a. antiga \.ª Câmàra de Co· 
mc\rcio. dciliigou o péCÍido do em-

3 VIÀGEM - Chegou dia 4 na 
Capital F~deral, o Sr. Rafael 

Larco, \7icé~F'•esfdéntc da Ré
püblicít Peruana.. 

AVENIDA BRIGADEIRO 
LUIZ ÀNTONIO N.0 1107 

PHONE: 7-0553 • Foi assinado decreto-lei de
pregador, por considerar não- pro- terrl1inando que o atuá!. Instituto' 
vàdà.S as fal,tas ayguidas ào ém- 4 CONGRESSO A-tu· n-de . . . administrativa do Úais. 
P

reg·ado. 4e Identifií:açãÓ da :Polícia do . , LORD BEA VER.BRO()I{ 
Distrito Federal StÍjâ dellóininâdo representar o Episcopàdo 

Antes que., essa decisão fosse "Instituto Felix Pacheco". J3rasileil·o no Congresso Eucarís- · . . · · · • 
conhecida dqJ empregado, a firma tico Nacional de Santi,ago do , O mm1stro da Produçao da In-
bancária propoz-lhe um acôrdo, ip Por d~creto assiná.do na pasta Chile, partiu para aquela ~idade, ! gl~t~na e e1~1b~ixador 'extraordi
pclo qual o '1,interessado recebeu da. Fazenda, foi alterado O orca- s. Excia. Revina., 0 sr, D. José J n~r,1~ na 1:u~ia, _Lord Bcaver-

2 PRôTES'Í'O - Diveí;sos paf
scs americanos protcst.aram 

contra o fusilamento de rcfcirui 
por parte cios aleÍnã~. 

90 :000$000, S/s. exonerando livre- mento do J14inistério da Agric~J- · Gaspar de Afonseca e Silva, Ar- 1 b1ook, ao 1eg1essa1 . ele Moscou 
mente em tppcâ,, dando plena tlira, sem âumento de despcsa.s, ccl.Jispo Metropolita.nó de S. Paulo. 1 ap:csentou ao sr. Wmston Chur- 3 L.O.RD º .. '.'AB.' É .. R.NON -.. _F'a_· • 
quitação áo q111Piei.ador co111 re~ na, parte referente a Verbas .do ... . .. , ,, , ch1U seu pedido de demissão, a1e-
feréi:lcia · a ordenaéios, indeniza- 5 AUTARQUIA Cogitá o gando motivos de saucle. · leceu em Londres, Lord d'A-

Màterial e Eventuais. · · · r··d· · ·1 d. t· · f bernon, primdi'o embaixad.or i·11·• ção e férias. ,8 gove~no Ç ,rr.a . a r~ns or~ O sr. Churchill, no entant:i, , 
Em cônsú/u:êilcia deste acôrdo, mação da Noroeste. do Brasil em não concedeu a demissãó pedida, g!ês em Berlim depois' d;i, gucrrà 

o Banco requereu o árcjuivamento Dr. Durvàl Í'racfo entidádc àutârquica. tendo mesmo declarado que atua,!- de 1P14• 
do processo. · ·Com. isto não se Oculista . . mente não pode haver qualqtie,r ·, 
conformou o errÍpregâdo qtie ale- R. Senacfcfr P. Egldio

1 
15 6 ÁCÕRDO - Foi firm_ado um modificação no gabinete . inglês, 4 P~(}POSTAS Noticiá-só 

gou a inocuidade qo acôrdo fir- . Salas 513 1 14 - 14 às 17 hs.. · acórdo comercial, para a tro- J todos os esfürcos devendo ser in- em Nova Iorque que uma alta,.. 
1nado. pois fér!á a lét-i'~, e o cspí- Telefork 2-731.3 ca de lã uruguaia., por iérro bra- J crementados p·ara se obtei·.o má- àut~rida-de inglesa declarot1 gue 
rito ela lei 62 de 1935. Àléi:n · ·· .. siliiro. ·. . ··-·-· _ __ __ . 

1 

xim? de produção cm favor do . 0 ·si· Ruclo)ph Hess fot- ~cal!nen-
éiisso, alcgi.ivci. que ó ácôrdo fofa 1 -------~-'- _ ,. .• --·-. --- auxilio à Rússia. . 1 te·. portado! ~e uma propos(,a de 
reito, eoúi ludibrio de suá boá ' paz do sr. Hitlel', .. 

fó. pois na.o crá. de seu co1inc~ .. ·-··"··----·----------·;..;,----,.;,.;-......... I t~t t M ~ 
cimento " ctêcisão dit 1." cáníarâ n· ·s·; 11·1 o.. . ·o. e·,_,r··n· o· 5 rl1Aoaztos-'-cleCou1mT~m, p_onsso1~,~e··ml ep11a~. 
de Comércio, que Ih<: dcrâ griilhó U{,f tud,ia, C,te,j, O tnCU u • .. 

, éie causa.. ! · E' s To M' A G o',., PRAÇA DA s~. 163 entre os russos e fihlande.ses: 
J À decisã.o f!nál do tão 1nomc1i~ SÃO PAULO 6 PROTESTO -:- 0e , to~a a 

parte vem noticias de Missás 
pelos refel)s franceses ftisilados 
pelos ale1nlfos. 

1 tosa questão fÓi . í1ro*eddá . pelil. i 
camara de. justiça ék Trâbalho. 

1 
..• 

Fiséà'iza~Ó pele. Govêrno 

~lo vot-0 de dêscmpatc de seu I e Nóo sofre inutilmente, quando é tão 
presidente. fJJcil recuperar a séude com os Papeis 

DÁTILOGRAFIA 
TAQUiGRAFIA 

ficou màis tima. ,vez estabele- 8ankets, Em póucos dias poderó come, 
cido em ,nossa jurisprudência dê tudo; sém recéió. Exiiérimentê-os O Melhor Sr,sino Pelo 

- Menor Preço --trabaHlista que o . empregá;tiô rião seróo é sua séilvóç5ô 1 ' 
pode rmuncfar aos seus_ élh:e_it~s. 
Neste caso, segundo a decisão da. 

, 

AZIÁ. DISPEPSIA -MÃ DlllESTÃO. MAU ~Atiro 
FLATULENCIA - llNGUA SABURROSA . DORES 
DE ·ESTDMÁGÓ. ULCERAS DO ESTOMAGO 

ila '· · · B A N K E T S .. :~.,. ·., .... ,.~,-., ... ··. 
. - .. . .. - . . .... .i;-t,ô,._ cek,Jro An. ; ~- Ag . . . . . ' 

Um dos pa.isc,5 máis cm foco 
' nestes últimos tempos é ~ Tur-

r11üa, que cle,'ido à 'su:i posição ~-,.. · 
geogr:jfica. de grandé irüportán~ e· . . ' 
cià '. jia,nt a, guerra,' é- adialmentc ' ' , "' ,· = · 
o éixo cte .. toda 1t üolític'a dipJo,: . · ·· llNTR A -~ 
mâtica.. Dklo part-0 da AlemaJ.há; 11ut0All05 (ABfL' Lo·s. -.. 
O mai,5 experimentado e hábil " !. 

MTOII/Ó I E X T E R I o R ~;~º';:~:~· ~ :::,,,';!'· ,.;, ~u'.: mCAs.PA ei[H!ooCALVf,IE 
'• li . . .- . ~ ,--~---~ __ . __ .. , • _ 

1

, atividades no~ paises próximos ~~~ii~H-
- - - · . . da invasão do E¼ich. e a. Ingla- 0 

A GUERRA nazistas, agora ocupados com a~ terra já enviou a . Ancara O~. \vi zj JJ 

SAIU~ 
. y . PF-tÊ.L.t:> 
~ ~ ~.AH.B.hLJ-J 
-11~:.--I'~ • -~:.··_ "']. ~ ~ 

e!!- , . ~,~,.a, F'0'1,f11NH~ 
gANTO ~ATONtõ -

. . Â foihrn~ que lhe Ílarâ iiitilr_és'santes é utéis informaçàes 
di.írárite· liín arfo inteiro; alêtn de âpresentar líndaniéittê déscrifo 

. com.mui.tas ililstraçíiés; a bioá'táfia do Apostolo do Shis:11, o 
Vep, Pe, José de Anchieta. , 

1 ~j#ir~ Pl!fi> i;~rrcilo ,iiss6ô; J,ê~à. f!)gb to êxps. 'pÔÍ' 3G$UO'ó, 
receljelí'lf~ ·~lituit~ffiénte Íím ihtêressànt,e llvró de l.ionlfJc'a~ici. 

Maior juâf(f!iJáije, grâtÍdes déscônto!; mais livros g~ bo!!!fii:,1!~, 

~•~t LIVRARIA BOA IMPRENSA 
· · · cÃíxi i-ósrÁt i.&>1 Rio oÊ IANtuRo· 

- c .. ai11. P_, a,· 1,·111a na .. ,·R.ússia... . . .·· . . 1 . . . . ... . . -
Á iréfite russa ~tábiÜzóu-se rià: o · · · ", .- CAUJTo··EI,ALSj.susº.?·DAMS. 0~TEB·Ri_EH' ~NôTdEeSaii_o.··. 

frerité_ dê Moscou d~sci~ ª sémaná' o rR:ESIDE~T:f.; RqQ~E- 1 ·., . U r ~ "" LLJ ª 
pássadã. oii alemães só tive~ VELT E A GUERRÀ j cófopra ôagándo 01 melhores pr~ 
ram êxitos pa,rciais contrabalan- · 
çàéÍÔs pÔÍ· cónfrà-ataques fiutífc- , 1 Ruã Ãlvãrês Penteã- D-- ,· M' 
ros do exército russô. À ãviação ra~: :~:::i~

0
~~~

11
::d~s 

1t~:, do, 20s ª·º tmdãr ; ... · • e - 'O n ã ê ô 
alémã, áó éóntrárió, cíésénéácié:iu dos. tendo.na. última sémá,na. pos-11 . -- .,., .. , •• , .,, • -· ,,.._ .. _.- • -----., ·"··" 
sôbré Môséóu o inâ.ió1; atâqºue àé~ - , , · . ., . ', ....... to a pique o clestroyêr "Reubim ....,.. ...• ,.,._.,;.......;,_;,,--·--···· --~--, ...•. ,., ... u' ",-, .. ---, .•. 

1 reo de.· tóda esta guerra, téndo Jame.s" e O nav':1·0, tan· que "Sai1· i!:~:•::.;:+;:+::+.:~:.;:~ •• ·~·,"',·<à>,'A'~'.~""'i.,""'"''~~~·+i'~'.i'.-'.~..,,i,•1;,1,,~,, •• ,~ .. ,:,':l,';'~;..,,~.tr.,~.,~·;,; ~c;,lltitlUà:.1~ ~ ... ~111:tnif~~~~:. ,1 ci- ; i1a.c; ~,. . - -- i; . 5"",~,,..".i,.."~.-.~,~,...,. , •.• , ........ ,t"l",í1",tv,fl"o~""''~c"". .. ~~ .. ~ ...... ~~Y, ... ;, 

pital ~~s~ _s!.s'tê11:1.àti?1ttnen~. / Tr~ta~sê como sê .. vê, de maís ;; OS M-EEHÕRES . PREGOS f 
Rev_eJatn os_ russos 9ue sua. avia- 1 uma provocação à atit,ude paci- ,:, · · · · ·· ·~ - - - ~ - ;•; 

çáo ~llj _ob~~rva~o, grandes. con- · fist,i, elo sr. Roosevelt que, a-pesar- 1 !tj E A MELHOR QUALIDADE l 
centraçoes de t~<?pas _e. _mat:erial de. ter inúmeros. motivos p(i.ra I ~ ~ 
!IA, retaguarda. do exercito nazi. declarai' guerra ao Reich con· ~ Prf!JUDto,. e. Frl~ .. Vinhos ll'i . ;;, 
o que: os faz ~upór prépârá~ivos unµà a só dese)ª1'. a rev~gação / ~ · nos, ~ 
alejnães para. o a.ssalto decisivo da. lei de neutralldade. o que ,-,er- 1 !ti FrutRil, . Bf~otti~ e BMft6ons .. ~ 
li, I>.1osçou:. . . · ... ,. .. . mttirá o ártllhamento dos navios ',~ GtrtC!ro.~ Athtt(!nifetos !: 

Ná. frêpt.é sul· a ,!litu~ão ,J arriericarios. ~ · · · ··· •· · ·M, ·.A_.·. N' ·/""'6 .. · · '' '!'li.._ ffl ··· '_·,;...·:·· ft_Ô.,.· · ;~ 
gra.v~, éiáé.ià. a_pepêtr~~ãó dàii tró- Não deixou. no entanto, de St'l' ~ EMPORfO V ',l llJ.~VJ\:Jft :! 
pas ~ié~~ ni_ êf1,t~1ê!~ ,que,, cà~ó ~~néfico ao sr. Roosevelf. essés ~ ~ 
venha, a ser tomaç1a, feçha a es- aclntes · dos su!»nar-inos teutos f: Nua Attíllrillli 1,HO ofü,, ft; j.uf1 ÔHf~Of!p F,ne 1-oi>á& ~ 
rjil~dr.à. -~~ª, n!' ~~-r _Negro, f,~is . a, révoga9ã.Ó da, _ lei de nl:)ui ~ M._._fl_ .,, 'D.c·e.,A ·R'I i .,".',". A, , .J_._.:B .<'Aa .. \m.: ·~· A $ 

Espera-:_~ que ~b11;stopol,. r~- tr.,á.J!~àde a.,9htl•~ àin~fl.. em rij.s- itl J::!ift ff'J=I,: ~ .;::, ·v~ ;+; 
sistEt. ao ataqpe ,e-!~mã.o, t_mpedln- 1 o_u~~{) no S<inado, e ~ssea ~Ul!l!B• 1 iw, firtQf!~~f,8 !,,pt2 ÀP1tt'nio;· 1.ffl ·... ( Em ~~nte à :!' 
~? , assltn a _Alr~anha de oonse- ! si vos ~taques ~, navtoo am~i4ep.. 1 · · · ;f 

, 1rnlt,.<;J ~.t-L?l>~_e,t1ve; . _ noa ao nlio _oonveneem da. neêl*l• ~ larô:Je 'fí,iª~4Í!HJ!l _ Ç}fi,i~lifiti) ;,..;. Fi,,ie 7-6483 i 
: Nlt-ff (IUtf'ÍUj Jr•e.ewi.. d ... ~ . ~.atª~.ª ~iríi'~e. de. su~ . r,ev~ãe . a{J fi1i s ~ ~DWOl't~,-- ~ 

l
; ~=~r. ..n~-:;u:!~~i:~ ~=~~:!e:te ~~~!;~;!:ª'm:~ ,1 MA N7'ÊJGJJ. "FÁW IJ111 RA Nt E" S, 
ali~~ IYJ. ~~. ru1.~m .. i!§fll~ ~ d~!~ .~.iiu!L J1.wrª.· ª1~. )!~.--.:.-' -. il Ptéote !ffOO ÍAta d@- l. ~. 9$5ÓO ~ 
~lV~, @llm • ._,.El, l;fie~J~~ ~}~~~. ~-~ _V~;~~~-4 =·.:,.:--•-' • -.- ... --- - ?*< 
,-. Mó, ,,i. ~ta,~ ~---- -~. ~.~~; .. tJ~t ~1 ·: ~-

' 



• 

,.,.; 

S~ ~auto; 9~.N~tnfüo uê 194{ 
-:::---- - ~ - ....... ~ ,:.rzi ·,. t E -<r·r1>-wrirr-o> ~-ifi~ Ffl's=:::; · " --, .. ' t 7 .... st: ,, .. -·, ._y. y~ )-V:::,: -->- -,; U:::::>- i ; ..• uta : ·; · 
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Federação Mariana · 
11 . ·. • • . .,,,,..v .... ,,.._..,..o..~...:.·'!'..._,w~,r..,.v.._v.._v..,v~~WwWr....,.o:...v+v..~,...~+.'~' .. ":~~-+v+v~~··,·~~~. ".+.. ".~-..,.._~ .. ~~~-V•~•~«~~~~~~~~~'+"!+":•~~~.'~t~t...~.r.~.,~~ 

---------· 
Cruzada. contra o 

i·em!DIDB'fif·ê-e·Ü·-~co·raOff'ô·-~·d·ê·--·JesÚ··1 
mundanismo { ----~- . Tl i~:; , ;! · SÃO P A'-!LO. ~~ 

Em números recentes, o LE-

1 

condenados pela· Igreja como des
GIONARIO teve ensejo de tratar truidores que são do pudor. Nem 
do momentosél assunto. reprodu- tão pouco me refiro a essa má
zindo uma "Consulta" da "Es-1 quina demolidora dos bons cos
tre.la do MI.ir", e determinações tumes que é o mau cinema.· con• 
do Exnio. e Revmo. S1·. Prefeito tra o qual, na Inglaterra e nos 
~postólico de Tefé. Estados Unidos, se organiza for-

Não é superfluo insistir; existe te campanha com 'êxito já con
nos meios católicos um perigo soladol'. 
muito sérioA e muito grave, que Silenciemos, tamnem, por· or.11,, 
visa corroer sobrepticiamente. os sobre a mú imprensa. 
fundamentos da moral, em pon- Quer.o tão só lembrar-vós, pre
tos em que não se pode tolerar cisamente, pa1:a esta quadra que 
nenhum recuo, nenhuma acamo- precede o Carnaval. os efeitos rui
dação, nenhuma renúncia. sem nosos, dos bailes que se _multipli
com isto mesmo atraiçoar o cam. 
Evangelho e a Igreja. Trata-se Bem saneis quanto ctetest.a a 
do -seguinte: há pessoas boas, !greja os bailes modernos, mui 
bem intencionadas, de vida exem- especialmente os que caracterizam 
piar, mas de formação deficiente, a. quadra carnavales_cá: . Quan
que acham e que proclamam ser tas vezes tem lev.antado a Igreja 
))om, ou pelo menos lícito, que a sua voz de reprovação contra 
os Congregados, Filhas de Maria, as dansas modernas! 

t ANTONIO 

Arcebispo de Belem do Pará 

A. cil·culai· não precisa de co
mentários. Ela constitue mais 
uma prova, e bem eloquente, de 
que a Igreja não pactua. e não 
pode pactuar com o "mundo" 

. amaldiçoado por Cristo, porque 
os princípios. e o espírito do mun
do se opõem diametralmente e 
de um 111odo irreconciliavél com 
os pl'incípios e com o espírito do 
Evangelho. 

'• Fundado · em 1885 ~ ll Dirigido pelos f adr-es- Sãlestaiios El. 
:•; Reconhe~itlo P.l!lo GQv.erno Federl!,l co~c;, Í l Esútbelecimei:ito iivrc de , Jj:nsin_o Securi..®-r{o ;i 
ê CLASSIFICADO COMO EXCELENTE ;~â 
~ ' ~ 

~ Ex.ames Oficiais -~~ ,:i . . ~, 
'+' O LICEU COR~ÇÃQ :OE JESUS, em S(i.o. . P;i.11fo, f 11m Colégio., que garai:i~ ~ fu~uro • . ~ 
;+; seuí, álunos pelo p1·ep:uo moral, i~teleetu:i,l e fís_ico e~icientes.. :;+; 
~ .ft_ 
~ -~ 

~ :I ·•· Internato • E~terncto . ., 
~ . ~ 
'i ENSINO-: - Pr-imá1·io ..,._ Ginasial - iComplemehtar - Comercial - Fa•· ~: 
::, culdade de Estudos Ecoítômkos - Profjssional, ;; 
~ ~ ;!; EXAMES DE ADl\:IlSSA.O. aos cursos Ginasial e Comerci;i.!, em princíl1.io;, de ºezem~r(! e ;:~· 
;+; · · Fevereiro~ , ~ 

· membros da Ação ca.tólica, etc., Sobrefudo, amados Cooperado• 

Quanto . aos bailes, aliás, já o 
meigo São Francisco de ~les 
sintetizou. os ensinamentos da 
moral e da experiência na sua 
famosa sentença lapidar: "Os 
melhores I\ÍÍº prestam". E que 
dirja então o grande bispo de 
Genebra dos bailes dos nossos. dias 
nos clubes dos nossos <li.as, nos 
dancings dos nossos dias, ~os am
bientes· carnavalescos dos nossos 
dias, ·com a mentalidade cinema
tográfica dos nossos dias, com 
as modas, com a licenciosidade, 
com a irreverência provocij,dóra 

~' Todos os ct:U'SQ~ ~o fiscali~dw; pelo Governo e os exames processados junto aos ·mes,mGI- ~.~ 
" . : t ;3 professores !Jo Liceu. , _ a frequentem toda espécie de bai- res, é doloroso saber-se que pes

tes os· casinos e as praias, os ci- ·, soas católicas conciliem com a 
ne~as e os teatros. que brinquem vida de piedade a pàrticipaç1i.o 
no carnaval de rua e de clube, 1 de tais diversões mundanas e pa
etc ... PARA deste modo "mora- ganizantes. Mais ainda. pa.ra -la-

'.:t Pedir ESTATUT08 ao Líceu. C. de· Jêsus - ~ão ~atJ,lo ! 
lf Jel., lnt. 5-3708 ....,_..;Ext. 5-S,6.93 ~i 

. t · l d · dos 1iossos dias?! .• • lizar e "cristianizar" esses di- n:en ·a.~·, 'Se mem._Jros e. a&~ocia-. ;:,.,.,. _,.v·,.,;,..,,..,.,.,.-.,,.,.,..~,.,.,.,..,,~,., ,u,.,.,.,.,.,,'1,.,.,.,r,,.,..,,.,.,.v·, '"'""'"'' V ;. . .,·· ··;,; :,,~l~-
,.+.é+ .. +..+.~ .. +..+. .......... + .. +...+ .. +.,f..+.~ ..... ~, .. +.,.~.~.+.,)liit.;~~~.,it.+.,:.,..+,.~i1i.~.+,.+,,ii,,+.)ti1i~!t' .. ,..;~.jl,)jl$~-·.i1ii1iSfi;~~~:4f.°+Y.+.~"*,~ili, .... . 

vertimentos e passatempos. Lem- \ çoes piedosas, CUJOS estatutos ab- --------------------------
brani:lo os postulados inconcussos solutam_ente proibêm divers~es A L I T U .. R G I A 
o inviolaveis da moral natural e I des~: g·enero -:- como os d~ Pm.~ 
d.a mo1·al cristã, chamamos mui- ,

1 

Umoes de Filhas. de Mana - DOM 
to a atenção sobre a gravidade p~rticipa~em . cte3ses folgued~s. (Condl!são da 1.- pag.) E é cousa sabida que a Li~ur-
do erro em que caem os que as- Nao vale •-a obJeçao - todos sao I gia Gali~na primitivi. transplan-
sim pensam e falam. e sobre as livres, fazeih portanto O que que- vimento da Ordem na Fran-'ça, 1· tou-se ·do Oriente para as G;alias 
perniciosíssimas e o n se quê n- rem. A liberdade tem seus h- onde fôra fundada e. onde tam, com S.a.nto Irineu e outros tan-
cias deste mesmo erro. mites. Quem promete formal• bem se elaborara o l.º traba-lho tos pregii,dores do '.Ev11ngelh9. 

Para mostra.r quão acertada e ment_e seguir os .es~atutos ~e de- de _ unüicação sob o generalato· ' · · · 

quii.o neces~ária seja nossa reação j ~7~:~: 11
:~~\i~:~~:~.ç:o~ ~:'.ª u:! do Beato Jordão da Saxonia, - O OFICIO DOMIN'ICANO 

neste_ °".nt1do, q.ueremos tr.asla- I ,,ez fei·ta O pi·oinessa poi·é·m, J·a· A-fim-de se compreender melh.or 
l 1 bl d "" ta, 1 fato, e' mis· tér se lernlJrai· q· t1e Por . elà o Oficio Dominicano, e ar aqui uma cu·cu ar pu ica ª - é r ·t f lt t em certas partes,· atravessa, o 
pelo Sr. Arcebispo de. Belem do nao · ici O ª ar con ra os es- a -liturgia romana, a mais antiga . , .· . 
Pará, Dom Antonio Lustosa. A tatutos. absorveu no VIII século a lit-ur- oceano_ e v_ai se P1~nder · aos u-
circular é destinada diretamen- _os membi'os dessas. associações . d't J' A f _ d tos orientais, de ongem apostó-- d t t ~ gUJ., 1 _a. ga icana. , usao, es-

1 

lica, , · 
te às Filhas de Ma.ria e por isto nao po em ornar par e em ,es- te~ dois ntos começara mesmo 

O 
M t H be ·t . . t to 

. f . 1 ·t f tas profanas, como francamente ., te d . G I' - es re U'1! 1 o, pç,r an , 
a o erecemos a sua e1 ura re le- I _ -bàil t' 1 t . Ja an s essa epoca. enera i- nada inventou. Tomou da Litu:r-
tida, com um voto muito sin- 0 sao os · .es. par icu armen e zara-se somente, porém, com o · · · · 
cero: oxalá as Filhas de Maria I desta qua<lm mfel:z do ano; ~ui- Decreto tle PeP,ino-o-:Sreve que gia Romana, propriii,mente dita, 

· . b to menos promove-los na proprla IJt·oi'bu· ,0 em· seus estados a. li·tur·- e. estrutura geral da Missa e ~o }niciem uma vigorosa e em or- t . . ~ 
ganizada cruza<la feminina con- casa ou nou 1ª· gia em uso nas Galias desde a Ofício, reVeStindº"se de cerimô-
tra O mundanismo que procura Amados Coopera~ores, é me- . t· . • . njas, textos até da Liturgia Ga-
infiltr,ar-se nas a.,;sociações fe- lhor um pequeno numero de mu- ::il.;;·~v~~~!~t:~0;~i:: J~~osp~~ licana primitiva, fundida já/ 9ob 
miniÍms para lhes preju- lheres obser::a.nte~ dos estatutos Oriente. Carlos Magno com o de Roma. 
dic. ar O bom esilírito e mTMtar nas assoc_iaçoes piedosas,. do qtte Nem c_oplou Roma, nem_ Si~o, 

d n e O e Ulo Porém, ós ençarregados de · re- nem Paris. compôs. um t1·ab_ alho a m'llher católica ao torvelinho gran e um r sem scr~p · .- . 
• Oucamos as· recomendacoes ener- vístar os Livros Liturgicos galt· a seu talànte, haurindo das d.i-

da sociedade pag·a11lzada dos nos- . · d "' t P d · PI XII canos . e de conformá-los com os versas fontes O que lhe pa_ rece.u. clla.sl g1ca~ o ._,an o a re o . I . . _ . _ .. , 
iQS j Antes uma Pia União diminuta, de Roma,_ d:1X.ar9,m_.subslstn te~- mais- belo, e digno da reput,açã,o 
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mas fervorosa do que n\tmerosa tos e cenmomas ornm<los da 11• que a Ordem dos Pregij,dore.s jt\. 
e· remissà na .observancia do re- turgia galicaM. Roma não se logr!l,rla n.dquiril' 1~ Igre.io CQ.tUQ 

· · · · · · · àrreceiou com tal. Aceitou a d 
A R V'aá . Cape guiamento._; ·N;fo permitamos que • no mun o, 

os evmos. 1,, rios. • . rit l'dnd · c t T abe . d compilaçao, sem se preocupar de- A. fei·çao- de faini'li·a · comum a 
11\es e Superiores de Colégios Re- ª me ª '. e ª 0 i~a i:re .e · d f'lt 
l' . ta\. maneira que se Julg·ue poss1- ma~ia O con: es~s in i rações, essai; Liturgias permaneceu for-. 
igiosos. · 1 vel harmonizar a frequência dos 11:u\ veneraveis allas, por sun. ~n- temente ~centuaçia no Rito Do-

Não desconheceis, .amados. Coo-. Santo~ Sacramentos com a par- tigu~~e ?omo c1u·a.s 110s espmtos I minicano. contud~ e .. ste demons-
per~dot·es,. que tuna onda de 1~a- ticipacão de diver~s condena- trad1c1ona1( . Lt"a t;acoo ~em p~ssoais ..... 
garusmo mveste contra u socie- , das pela Igreja. Sêdc~ firmes e . . - ' . . 
clade cató~lç-,a, a1:1eaçando ludo Deus abençoará vossa defesa con- CONSERVADOS OS. USOS A SANTA·MISSJ\ 
qua~to há, de mais sagmdo .. Se t.ra a 'avançada do paganismo. - LOCAIS 1 · . 
poss1vel _fora, a moral puríssima T n· . · • t. c·. 1 • • , 1 A Santa Missa, Mo prllicipa.1 e 

E lh ··. t · -d b ,,ç1a-se a pr.esen .e ucu a1 a . . do vange o Jll ena si o su s- t • d M' . . , · central da Liturgia . sobretudo 
titulda por outra que só por an- es ·a~ao a issa, · '.1° pnmeu:o Eis porqtie os códigos }iturgi- quando solene põe 'em · evldên: 

~ dommgo que se seguu• ao recebi- . · G ,. f ·t . ' · - '· Utese se podel'la cham.ar moral. · 1 cos em uso nas. a.ias, ei os roo- crn a. figura. Romano.Qalicana qo 
Não vos quero falar da tenta- mento deStª· . manos em substãncia, não dei- Rito Dominicarió~- ·· Mlls; o irtis·-

tiva, que poderemos chamar in- Com amizade me subcrevo, xa:am de conserva.r os usos locais, 1 t-a exímio, que era O ~.ato· :t{um~-1 
fern!l.l, dos métodos educativos vosso Servo em Jesus Cristo ate mesmo textos, s,~sui:ido as j berto, deu cambiantes tão per-

suas Igrejas. Eram porem, to• feitas às cores que a harmdnia 
- dos aprov.ados por Roma e -não dos .traços é ·perfeita. 

fetera~ão ~as Congre~êções ~arianas 
menos romanos, no sentido largo 
d11, pala vi·a, visto que a Santa Sé 
os confh'mara. · · 

Pode~se até dizer que sáo .. mais 
romanos que modificações intro
duzidAS ulteriormente a_o ser coor
denada a liturgia romana., pro
pí-iamente · dita. Ocorre lembrar 
aqui o fa:;10so crit~rlo de T~r

Ao primeiro relance -<iê-se que 
~- texturll, ·geral da Mi$1,1, é ~
mana. ne-,ilintroito" a,t.é ao '.' :i:te 
Missa· est", os atos.prfucipaii, su: 
cedem-sé; seitundo o curso ro
mano; grave- e sobrio em seus 
gestos. No entanto, :O movimen, 
to da Missa Dominicana preten
d_ia lima majestade orientltl que 
lhe vêtn da Litúrgia .Ga!icana. 

CAMPEONA'l'O DE PJNG-PONG 
E DE XADREZ 

Continuam n,oen;us tLS lnscrl
r;õ.es· pam o Campeonato de Ping
Pong e de Xadrez que a F.C.M. 
estã patrocinando. O Regulu
mento do mesmo já foi impresso 
e distribuido a todas as Congre
gações Marianas da Capitul, e 
as n.desões são numerosas. 

Em uma . de nossas próximas 
edições, publicaremos a relação 
de todas aa Congregações já ins
critas, adiantv..ndo mais pormeno
res sobr~ a realiza.ção desse certa
me eáportivo. 

EXtlli'.()liO DO FILME "COM 
OS BRAÇOS ABERTOS" 

.Hoje, às 1l_ horas, no T.,lceul 
Cor.a.cão de JC$us, nesta capital,.! 

a Federaçlto das Congregações 
Marianas faz passar o filme "Cpm 
os braços abertos", em cujo elen
co figuram os artistas Spencer 
Tracy,._e Mickey Rooney, nos pa
peis iJi·incipàls. ·· 

tu!lano: 
"Id verius quod prius". 
Em tradução · livre: '!Mais o 

Para essa El_xibiç~o a. Diretoria· romano é antigo, e mais· ron1ano 
da P. c. M. fez convidar a todos é". Ousar-se-ia .qÚase dizer, por
os Congregados Marianos desta tanto, que o conjunto da Litur
Capital, e t-amb_em as representa- ,g·ia Domh1icana, matizada. émbo
ções dós colégios càtólicos. ra de tons harmoniosamente dis-

A entrada far-se-â pelo . targ·o tribuidos do Rito Galicano, ro-
manizado· no século· V!II, possue 

· Conição de Jesus. um carater mais essencialmen-

1 
te "romano" que a atual litur-. 

1 ria "romana"._ A "dominicana" 

1
, gui.rdou com mais esn:i,ero os seus 

primeiros princípios. De tal sor• 
u LEGJQN,ARIO ",t te que bem pode ·ser intitulada 

J Litu'rgia Romano-Galicana. Pos
ti: DE-VER DE TODOS'! sue a rede sólida do. tecido ro-. · I mano ornado ® 'ricos bord.a,cios 
.O s e A T ó L I e o S galiéanos. 

· É por···exêmplo: A priµíeira pro-. 
eis.são das "Obl.atas" . (pãq_ e vi
nho destinados ao Sacrifício) 'du~ 
rante o canto do "<;:aciriacin ex~ 
ce!.sis ". _ 

A ' longa sessão do Oficiante e 
dos minlstrós .no "Banco .... · Ali 
ele lê a epístola, o gradual e o 
Evangelho que ao depois serão 
cantados. À!,í recebe a segun_da 
procissão das ·" Oblatas" para a 
preparação do cálice, que, na 
Missa rezada é guarnecido imtés 
da mesma, no próprio altar. 

Os Dontiriiéan~: têm alnçl'a t1m 
gesto. que lhes é próprio. Àpós a 
elevaç1i.o, estendem os briiços em 

-forní.a. de ~ruz; ao éomer;.ar o 
"Und.a et memores", pará. s_ig-

1 N ·1 e· A·r N. ·:A. 1 Preg. agore,<J sido. e~.1Ul41l, des.s&' l 1-1\_ ! t1nifi~ção a;ssiDl como "_ do.s. 
. · · · · , ;' ' í çartuxos, as . Igréjas g~ ·l4ilão, 

nificar que e~~.ij,Ó ·:re11qvªn,do Q I qii,o e T. oledo.. Em nOSBéJS,-_: · .. -•dias. 
sacri~icio dq CaJvúr~o.· "deqos i;nais ltabels em, e,ortaf\ 

Podercse-ia · ll,SSinalar outras que ·em · coser" fizerain alguns 
..cerimônias particula,r~- cÇimo ó. reznendÇ}S no manto . real .da: Li• 
Rito da Comunhão .1-ct,q Celel?f!!,,n- ttirgia Dominie.9,ha,. e ges_poji,Ú-am •• 
te, etc. na· de alguns bordados' antigo.s. 

O B~EVlii.RIQ 

Quanto ao Elrevlário, as cjlfe
renças com o Rom;m9 sf\o ~ig
nificantes. salvo ·J)IÍ.1ra o qantoral 
que abre largo esps,ço às festªs 
dos numerosos Si!'ntos e Bem
ayentur,ados da Ôrtl.errÍ. _ No cur
so· do Círculo Utui'gico i;eapa,rece 
é ceho. a dit11, ··inagestªde na,s 
solenidades do Natal e da Epi
fània no que se rêtei;e às cerimô
nias que acompal:í.h.am o -canto_· 
da _ Genealogia; 

Na Quaresma certa,s :i.ntifonf,\s 
de "Completas:' são tamllem e!l
peciais e de rara beleza, 

lilss\\ Hora Cl}nôn!c11, que 

A~pesar-de tudo·. Ela,; guarda· o 
seu aspecto veneravel. A ~dade 
n1i.o a curvçu, Sempre a.mooa. 
ela preside ainda, , cétto.' c-in 
mão, a Gr!mde Prec~ Litúrgicli\ · 
cios Pre~a.d9res, .eu.i todQ ~ :--Uhi• 
verso, 

E quando estes, P~ll,~ :-C. 
nos paises de Missão .ou por rs.• 
zfi,o de mi~tério, --'-- nã9 pqdem 
dar às cerimonias tôdas · â. , am• 
plitude desejada no Oficio' Coral 
e santo l:;laérlfício, trii,nquilimna-. 
se ao relembrar que as aüas iru 
/nÍcÍS priniQgénitas,··~s-~1ú~ de 
~w.; Orc;iem, compe!l$.8-l1\ e,~ de~ 
ficiência· com ~,,LQ.í.i.V.orQI! · bivi•. 
n~. diUfll~ . e r\Qt~rn<is'. cel~)Jra, .. 
c;ios :1º. ·in.~mó_ ~Ít9 ~~~!!~; 
- t!/,Q q\lepgq. , ; Y-;-, ', ;, ~n.cerrl;\ o Oficio U~m·gico do dia 

termina. sempre com ó ca1)to da 
antifoni,a · ~!ve }¼gina, em pro-
cissi\o, outra pa1'tictlll}riâade <;la ·E JlQll!l!WII q~e ~in'' Qt,i(~· tgre~ · 
ordem. , j~ MQll_~~CtW IL Qfíc~g. it' iJ\!8ell• 

No fim do Oficio de Trev~, tól~ com ma.-j,s 11,J>ii.ri\W e ~!OBA' 
na semana Santa o canto PlUl• ~gnliijcie .. TªL~iti-_peii·QQÀven
~ente (io "Kyrie", re~orça. o tO)Jl tW,\l çl~ a,lgU!p!\ .<ll,l.~f@. · Ql,'Q,~~ lns• 
plangente das .·• La.mêntacões". gir11irª, quem ~~. },IW VQQ!' ,na/11 

• · f. · sensível de 'qevqçãçi.:'i MM, em 
Para a Adoraçii,o da Cru., ,na· nenhttma P"rte · · _.... f·· ·,1 v·cta. 

~ ta·re· " . " ~~ . "" . vrve =, ay:.; i 
;:;e~ ~ rra de Parasceve . os, 1 da Fé,, co~ ttma, s~P,~itlade 
.propnos texto!?- express(l.m a _ dou- I !\Vl,i,s lú9id11i que no QfíciQ- :Qom1-
t,rina e_ OS lOUVOl'!i,~ sob fOl'm!I n(cano ·:::_ "Ni1;{1, erat Jux''. 
oriental. 1:As .antífonas ele "Lau~, , · · · ·· · ,, · · 1 

\l,e~" na Oitava ~a Epifaf!J,a, alén\ A, salVMií:° pel0, hJZ e l!I ' hlB 
;10 mais, sio e~ncialqiente dou- q~e salv~, ~is O resumo. ti*- voca
trinais sobre o Batismo· de Cristo. çao dommican~ 
· A belíssÍÍna antÚona .do "Mn· ·.'Vimos 1?ril'111r a f-1.ii e.atrela, 
nific,at;, cll'IS.-,pr~eir~ V~speta~ Sen~~r, ~,Yt•mw,s' pqr seu lilulCO 
ç!1e1 Assunc/~o,' b(lm como ·a ":Qta-- !~n:~;iso, ,'i\bs~FY~-nos. em · tua 
ção" tjess& ~e,sm!J,'fesfo,, sí\o dog ... j 1~ ,_ rq~etetn,;i'?§c' filh~! Ç filhas 
mática.~ · a-- ponto' de pQdeÍ·em Silr! ~aquele ·~. qu~m ,D~µ~~- ~lf~ra,va 
(l.p_fesên~d~f;\ll~ m·ovi{ .ion-1. fa,+ 1 X~. cJ.esD,Q,llSQ.ti.g~. m1~lc~ .. ,.:.~ .. ~ 
vor da, crença · nll, r~urreigão fe. _ - ·, ~. -i' ,:': . • . .. ... 1 l . /, .,, . > / 
M4µf,al Qi\_ Mie Q~ De9s, •, · ,., "Poinche· le spoilià.Ue:7t\ll' b'ó'*'_.·\: 

· . 1 piete i- ' ·_. 
AS ,MODIFICAÇõES--• 1 - · ·· · · · 

SOFRIDAS I Al sacro fon¼ lnh;~ lui e lU~,-~- • 

<. . · ·' 1 Os acentos çta· Liturgia fMenf . 
, A~tiga de_ ~te • ~éculo~ ; !t Li- jorrar a flux i;obre a alma cio- _ 

túrg1a · Domfmcana sofreu em minicana. as energia.$ _ do Ctisto
dâdl'IS é!J(lcas', de ·certos·• ultra.,ges, 1 Jesus; a. p11,lavra da. :\ferd.ade que 
sob. recarg·os· pesa. dos, modific~çes ela. recebe, à' força d .. e l:Íptbulhai; 
Impostas. Quando .o Concíl1,o de !:lm seu Intimo_ acaba· ~r pô.ila 
Trénto, em 1562, ordenou pela fóra de si nessa.$ prri(l_ig,;Ji<l,!t.deà 
prlméira vez, a redação de um ime~sas d!\ eariq!l,p.e,' ,' .'; · · · 

·Missal unléO para !i; Igrej;i, Uni,,- A iµz f'!l,Z,se l~!;f;.-11,· V~O ex&• 
versa!. Foi o Papii, Silo Pio V,' la,-se em !',mar. ···' · : 
dom_W,icano, Q\te realizou essa. N!;RBUM- SPIA"·Nª ,.ti.O.,...,M· 
obl'a deaicaa!i. Publícado em~ 1570 · "' .. ,..... .....,, 
e declarado çbrigat~i'iQ I parª to
d!!S li.li' .1.~eJ~ uo ric-0 Jp.tiho, o 
nóv9 ?.nssàí_ .úao 'atpi'~!u,' po:i,~, 
o.~ direitos aas Llturglaã aprovactas 
peja ::ianta se, ou tíuu,mu,o Jqs,,, 
ti.ficar :µm1i:' pratica: iri~rerrup
ta ae auzentos a.nos,'· pelo menos. 
Par' a 1·à~ de ter a. ·ordem dos 

.. ·i a h~ c;le ·µ- tw,~ na 
vinha do Pai de Fa.tnilta., · ge ato• 

·111,r sú.c,llflOI\ pi\f~- ·,Qt'J4'f4 •1 ao 
Amol', que. ll® _-para o Oomil;u•. 
cano. · · 
· 1,Ji,udera, Benedioere. J!:rwiqa.. 

re,· - · · · · 
O+'l;le~ d~ Venta.çle,, · 

-,....-.... -...... - ........ --. ;-~~;·-,-,-_-....... -,-,.-.-.. -.-.-. ~ .=;;,·-.-.• -,-__ --,-,-,-.---i"'-i--,-.-.-,-, -.-.-.,-.-.-.-.-. 1 .. - ~ . '"------_,,-,,-....,,...._.,... ___ .,...,.,~---~----.----,,----=-.,---.,..,.,..;.--... --

Cas·i:rnir.as; Brins, Linhos .. e Avia rn··e n·to·s· 1·. 

A·L BE R, TO 
,·Rua ·.Frei Gàspãr, 39'·~ (Santos) 

S,6 c·A S A 
Largo.Sao.Bento, 40 ·'.(S. P.aulo) 

. . ~ . . . 
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A pastoral do e?is'copa~ç holandês, que o ,LEGIO~ARiô pti-l~ + ~ mm -~-· -W-- • ., -----
Dlicou em seu últ!ffio numero, revela, a par de uma · alta . . • · ·• · · · · · , 
nobreza e coragem de seus signatários, a formá perigosíssima que !!!!!!!"!!"!!"!!"!!!.!"!!"!'!!"!!~!!!!!!"!!"!!!1 .• !!l!!!~!!!!!!!!!!~~--!!!!!'!!!'!!!!'!!!!!!!!!!"!!"!!!!!!!"!!"!!'!!!!!!!!!!"!!"!!"!!"!!"!!"!'!!!'!!!!!!!"!!"!!"!!"!!"!!"!!!!"!!"!!"!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!"!!"!!!!!!!"!!"!!"!!"!!!!!!!"!!"!!"!!"!!"!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!! 

tomou a perseguição religiosa nos palses em que os nazistas não ANG "·" ,... SÃO PAULO, 9 DE. N_OVEMBRO DE 1941 1 ' NúM. 478 
julgaram conveniente adotar diretamente ,'OS processos brutais 'que ';:. 
costumam caracterizar sua .~ão,.... · . uw:.;;. ,.,, 

De f,ato, outros países assistem norronzwos a maiores crue1~ 66 A b 0 ' f · 't d · d ' '' 
dades _eª Polónia sobret_udo ·vem sqfrendo sua,s conseqüências,_ · a I x· O a S .sua S -·e S. '",,,-a· S'' . ·'·e ·li D ar a . com a prisão, internação em campos de prisioneiros, expulsão da·. - · 
respectiva diocese, dos membros do clero, 'o que causou a .morte. 
de, prelados idosos, que não puderam suportar os maus tratos· in· ' · · '. 
fligldos com o intuito de sufocar a conciênda: religiosa e conse- Foi este o grito de guerra dos Iram de ter algo qeu· as distinguis-1 . Ainda assim houve ·reações, 1_p_odendo 'atravessar 'o gr.ande 
quentemente aniquilar um povo, fisicamente sujeito à. fome e à pagãos do Antigo Testamento sem dos dias uteis.. A organiza- Até o 'último ano, empresas 'par~ j. largo_ da Matriz principaã. 
mais negra miséria. · . · . contra os israelitas. Psicologia ção do trabi,llho (AF) · providen- ticulares é'ató!icas pi·eferiraqÍ pa- . · O Vigário de8'a anunciou em 

Naqueles, porém, que por vanos mot1vos·dt- convemencia poli- admíravel; po~ as festas de guar- ciou para que o:S e,!llpregados-pu- gar, segundo a lei nazista; o s;:i,• !.todas as Missas do Domingo an
tica esses métodos não são empregados, a perseguição religiosa, da. são mais do que um des~ bliéos,· os ,operários das oficinas lário aos operários que· não.,tra-·':terior à''fé.~ta que, nessas condi
e,ssume outros aspectos, idênticos aos ·empregados ria Alemanha. canso dos· labores çle cada dia: do Estado . e das Comunas, dos balhayam no dia de guarda; do · ções, · a Procissão não poderia 

Os nazistas procuram se apossar das organizações éatólic,as, das· são as culminânéias da vida pela .mais altos até os varredores ,das que fazê~los \rabalhar, profanan·- s.air. A, população em peso re-
21uas estações de rádio e de seus jornais. Obrigarri sob ameaça fé e a ,expressão inequívoca de .ruas estivessem, nos dias de guai'- dq · a J81?ta, Um desses, .. y):oprie- : voltousse de tal modo que o che
os seus dirigentes ,a se conservarem em seus postos, só os suQSti- verdades 'religiosas. Onde se su- 'da, de serviço. tários · declarou a seu vigário: ·. fe da policia, amedrontado, tele-
tuindo- quando de todo impossível sujeitá-los.· E por essa forma, primirem metodicamente, os dias E 'já que essas festas de gu11r-1 ·..,_ o dia da Imaculada C01~- i' foriou ao vigário: 
conservando a aparência_ de órgãos católicos, os nazistas vão por sàntos , das festas de guarda · e, da era~ ~ó .Pi:ra os. católicos e, , ceiçfio cµsta-me 700 marcçs; pà- 1 -;- O sr. reverendo poderia ter• 
~les insinuando as fals.as teorias n.acional-socialistas. · . por cima, os domingos, a pro- na ma1or,Ia nao eram para os' go-ós,, mas não deixo trabalhá.ri se dirigido antes a mim! · 

Concientes da dificuldade de· pervertereÍn os espíritos Jà ror~ prla vida religiosa morre.rã es- protestantes, . ó ~verno, de an- Em muitos distritos ,industriais· : - .sr. chefe de polícia, o se-
nados, é à juventude principalrriente que lançam seus olhares. trang.ulada. °f; infalivel. temão, ·_só :.inha . que éombater nas festàs de guardf\. numerosos i hhor tão pouco me ouviu antea 
E: procuram atraí-la por todos os meios que falem uos sentidos, Eis, pois, mais uma senha: mais uma . minoria. operários, na, blu..;a cio Lr,abalho I e!!:' pub'licar ~eu cl.N:reto ! 
com menosprezo pela formação mor.ai· e intelectual. São' as ex- ,.urn· princípio, mais uma tenta- , Tratava-se de; duns· classes de 0 càn1 os seus ínstnunentos na j: Como sempre. encontrando. re
cursões mixtas, a exaltação da educação física, as exibiçõés e des~ tiva em realização do nazismo. fe. s.t~ de guarda: as. que _eram ex- ,· mão, ,.foi-am à Mis.sa que, para : sistê __ ncia real,_ . os na~~ta.~ recu.a
files atléticos ·de carater tipicamente pagão - tudo mais ou me- Com ,a 'ast'ftê)ia que lhes é pró- cfusivamen~ dos catóhcos, afi- eles, s~ celebrou às 5 l),oras da Iram, o chefe de pohc1a mandou 
nos habilmente dlsf,arçado, ~vitando um ataque direto contra a pria, abstiv.ei'arri~se éuidadosa- gurar.am-se àos' nazistas irisupor- manhã.' Crianças, foram à mesa !- publiqar oficialmente na impren-

. Igreja sob a forma de uma perseguição v'iolentã:. ._ · · ,. · . mente dé moela.mar esse seu · t9:veis1 ·; as _que. não podiam :::er I d& comunhão, indo· de lá, sem k sa que a Procissão_ se faria co-
Esses métodos, que o episcopado .holandês denuncia pela se- . ·. . . . . abrrogadas, comq Natal, Páscoa .e I seu ca.fé- füt 'marihfi, · à escola.-' ~o sempre, saindo, (pela porta 

gunda vez, após à _ocupação nazista, e· qué os P.relados .a:Iemãjls já proP,~u;o': "', imprensa· teve· que valer. , ... '' , , · ', :omenéio no caminl:}o,. s~u pão:! princir;.al, atravessando o Largo 
têm-repetidamente apontado e,condenado; são mais hefastos·jus- mantem-se.calada,e.opovo<Jren- _A festa d~ São Pedro era ºl'eeco. Para os que de manhã,le passando pelas ruas_tr~dicio
tamente porque procuram encobrir o seu ''carater anti-católico. !8• só · quandº er~·- tarde,_ ?om- dia do Papa,. -fora com ~l~l 11~ 0 puderam vir à Igreja, os j nais). Nunca, a Proc1ssao foi 

V~rifica-se com, mais mais clareza,. o perigo que constitÚe essa pree~deu que, <is _dias de- guard~· ·A .,da Ima:ulada Conceiçao er_à I vigários organizavam um terço à ·, concorrida como esta vez. 
forma de perseguição" .religiosa atualmente, porquanto a· gÚérri;,. embora cçntmuassem na folhi- uma acµ~açao_ constante das leis noite, . Despeitado, 0 part-lao nazista 
tr.az uma exàltação de animas -que ob_ !itera a própria .conciên_cià. , nhai.. estavam abolipos. da raça da lmguagem mais que ' . . · 

b 
. .. d' - · .. : · As autol'idades nazIStas come- , mandou tropas da SA (de ,as-

Basta observar como católicos mal formados, se deixam. arrastar, A tática nazista era a mesma, a1Xa os· orgaos · oficiais e· d.a.~ · . , r ,. . 
p_or seu ardor patriótico disforme,. e inconcientes d,~· que. _

0
· bem da · como · em sua guéiTa contra o blasfémias do partido· foi su i'i- çaram em 1935 ª ,tirar retratos i ,salto ) ao Me:cado e, no mo-

I .. · é d d · · · te· ·be· ··d ' . •-- · . · Crucüixo. Nos primeiros anos, de 'd · · · P da Frocissão Eucarfstica, na fes- J mento da bençao do ss. Sacra-
greJa , ver a e1ramen o m e suas patr......,,, põem ,geu ·nacio.- miFast. . d R . ·- .. ta do., corpo de Deus, pondo-as., mento, fazer exercícios ruidosos, 

·n.alismo exagera.do acima'do amor à, Igreja .. Esses pseudo católicos 1-9'.33 ,a., 1936, tudo era· calmo. e a os eIS ... · -q ... e Reis, on- d . 1 de fi·anca e b. t 1 - 0 · · · t- 'b te ·d ,
6

·. · · 
1 

. · . na mesa os respetivos funcioná-·, 1u a provocaqao. s 
chegam- mesmo- a ser nazls~as, desprezanqo as pàlàvras formais Começou, en ao, o com a , .mas e s se con ,ece o totalltansmo i - ; i . . h t T p · -
de condenação do, nacional-sqcialismo· pelos Sumos Pontífices, e nuu'ca abertamente,' 'nunca em dum pai·tido! 'Abaiko com ela! r os p~bl~os, como_ si eSt es fos-

0
i:uens, ca O ICOS, na rocissao, 

principalmente as ·CQntidas na encíélica de Pio XI.. lirth.a. ~eral, visível. '.F.:r!l,m guer- · Corpo cie· Deus ~ra a última sem cn~ ~sos. 'I-!ªº poucos des- · poi maIS ~ue cerrassem os pu-
~ f'dia. · 1st dá rilhas que'atacavam ora aquí, ora ··b'l!d d d. ' ü t _ aes funcionarios publlcos, em par- nhos e estivessem prontos. para 

"-- a per 1 com que agem os rac as que ensejo a· essa l?..~bl~ 1 da e ºtóm
1

_a. man es aç~o ticular: .acadêmicos declararam se atirar sobre os provocado-
m.tuaçã'? absurda, pe~mitindo a tllis católicos enganar a I própria ali, minando o terreno, para o pu 1ca os ca icos na procIS- . · t· . . ·• · · t · d'f' · · · .·. - rf. t· ' . coín muito espírito e cor-aaem res, 1veram bastante dIScipllna 
conc;encia. E como ais casos infelizmen_te não são raros, nunca e 1 1c1(? rUJr por sv,, sa9 euca s ica. Tornara-se, por que · 0 retrato saiu muito be~ ~ , para obedecerem a seus padres 
é bastante a divulgação ~as pala;vras da Hierarquia que permitem C<1mv ;.,rnueiro pa.,;,;o, , toram , isto: insuportavel; a rua é dos •1Ue te_ria_ m pr_nzt!r em; sere_m re-

1

. que m_ andaram conservarem-se 
Bi;!para.r os• camp()/1, e deixar claro como tais católicos traem a I suprimidas ,as irradiações religio- nazis.tas. . · · · · . tratados tambem no ptóximo ano. tranquilos. 
JgreJa, para · que . não possam , continuar 3r acender, ao mesmo sas, já acostumadas, nos dias e . As abolições não foram feitas 
_tempo,. uma vela a Deus e outra ao diabo .. · .. festas -de guarda.' · Estas deixa- ao mesmo tempo em toda a par- A_os soldados que, antes da éra j " Nãolto sed deu, . p~is, nbenhum 
-'1"'""------'---"--------.--_:.....;,-,-------------_;_------·----- te; procederam segundo O divide nazista, tomavam pal'te na Pro- i assa a procISsao so re os 

· · · ~ · · '· IVI·:' · · .. et impera. As respetivas ordens cissão do Corpo de Deus, com os ! membros indefesos da SA ". ·A· ' .. ,. -... Fe. d e· raça-, o· a r .• a n ·a f 'e m .• n ·,· n a·· foram d,adas •na última hora tor- respetivos c'ficials,' foi proibido I Em 1939, pela primeira vez, as 
nando irrisórios os _protestos : e comparecerem em grupos. I' crianças, nas províncias católi-

e m Y,
·11s·1ta ao· .. · L' EG IONAR·. ,. o dificultando uma ação enérgica Numa ·grande cidade da Rhe-J cas' foram obrigadas a ir, no 
1 . e comum do Episcopado. A po~ nania, · onde a Procissão· era sim- 1 dia do Corpo de Deus, às 5 horas 

pÚ!ação esperou· ápenas pÓr uma _plesmente gigantesca, o chefe da 1, da manhã para a escola: · 
d Ii'EGIONARIO recebeu na I tas . visitantes percorreram as perando com 0 Departamento' de palavra' de suàs autgridades espi~ polícia, poucos dias antes, publi- Podiam ser feitas as procls• 

ttuirità-feiI;a, dia 6, 'a visita da oficinas. redação e demais depen- Propaganda · deste ' jo~nal, dess . rituais; teriam resistido, em mui-, ,cou na _imprensa que, por motl· : sões, mas só de velhos e de se• 
Federa:ção·Mariana Feminina. -1 dência's. , i sem- 1:abal 'desempenhQ à-;.pala-. tos lugares, 109 por cento, com vos de ordem pública, a Proci1,- nhoras piedosas: faltariam os ho~ 
AcompanhB,d.as _pela Presidente Em seguida foi realizada úma vra de ordem do Exmo; e Revmo., o recuo <Jerto do nazlsm,o,· C()Vlt[_:. são só poderia sair da porta late~' ·mens, .· obrigados a , trabalhar, 
qa F~ct,eração, srta. Ernestina I reunião na sala dos redatores, sob Sr. Arcebispo Metropolitano, para . de por 1;atureza. · ral '(pequenina) da igreja, não e as crianças, presas na escola. 
Giordátio, estiveram em nossa I a presidência do Revmo. Cônego O que será: indispensavel 0 con~ · O intrépido blspa de ·Munster, 
redação as seguintes Filhas de 

I 
Luiz Gonzága de ,'\lmeida, tendo curso _precioso das FillÍ:as de Conde de Galen, novamente se 

~aria:,_s_:rtas.' E_dith 1:e:eira Lei- sido trata.dos_entito assuntos re- Maria. e·' ' ,: ' . · .. .' E .. ' .. · t.. mostrou ma.is inteligente do que 
tao, Otilla.. Pereira Leitão e Teo~ ferenj;es à nossa propaganda. Re~P,Ondendo à, saudação' do ongresso u,car1s ICO a /famigerac\a Gestapo (polícia 
dçlinda Trivella, representando a . Saudando . a Federação Ma- ,. nosso diretor, ª·, Srta. Ernestina . .. . seçreta) : · fez n:o Corpo · de Deus 
-Pia Uriião de ~Santo Inácio de riana Feminina, o nosso Di- Gíordanõ declarou estar a Federa~ d e· T o. s··. .R.. • • ' , n.una procissão concorrida como 

~ Loioli;' -~isolletta ~uno e , Dor~, retor, ·; após ler ª carta dirigida ção Mariana Feminina, como sem- ,, .. .. r . 1 B! · :,1 y 1 .. e r e S nunca ,cpm os homens e -com· as 
Bonaparte, a Pia Umi}o Nossa Se- pelo Exmo. e Revmo,. Sr. Arce-' pre, disposta a li.ar O seu concur- .. :, · .• crianças. 
Dhoi;a .. A<,1uiropita;·Graziela Perei~, bispo Metropolitano "às de'dica- ,so a este empreendimento de tão' O. C_ongressô Eucar~tico dei r'fsti~o pedem. a, sua Santidade _,: Como? - perguntarão ... 
ra Leitão e- JuÍia Scaff, a Pia. díssimas Filhas de Maria da Ar- grande import,a.bcia. quanto . ur- . . . 1 . .. . _;, Nada mais simples: mandou 
U r I ld. ,, d · ih Tro·ls--Rivieres, _no c_ anadá, ª .. _caba aceitar. ho.mena. gens... e; 'filial afei- , ~ir , a procissão às 5 horas da 

., n_a1~ do Ex~rnato São José;,·(qu . mce~e • recomeIJ:, ª nd~-. es gente par!!- a caufa da Igreja 'em ,de encerrar~se brilhante e fervo-· ção nesta .hora em que ti;,.ntos 
:Maria; Aparecida Candeia, ~ Pia I mwto v1v,amente que 'leiam/_ as- noss_ o ._meio. .. . •. rosa.mente,.··_ E. como bençãos~· de ,zhales nos afl_foem_ e agradecem. madrugada, acorrendo de todos 
União Nossa eSnhor11, do carmo sinem e propaguem o LEGIO- , , · , · ""' .. ,. os lados os fiéis, embor,a tivessem 
'da A'climaçãg:; Li;ndinha Giocca-( NA~!. o, li.-f.Jm:de q.ue,este sema.z Foram ainda'·!)studados ói as- Deus, sobre ós congre.sslst~s e dio~ profundamente Sua. Benção Apos- que leva.ntarcse já às 4 horas. 

lini
. A t ,- ·h S . A1z''"'1r .. _ ,

1 

nário que tantos serviços tem pectos; da. ç~mpanha ,a ser ~i- cesanos de:· t.rols-Rlvieres,: €.'?tão tólica." .. ;;_ " . Todos fizeram 0 sacrifício de 
g , n onm a amp~, a , . , ciada tendo o hosso Diretor apre- a f,alar de 1,1m modo :claro e· ine- . .Íi:sse teiegrama foi passado. em ·t b tad 
Leão, Eiza Daprá, Juliej;a ·Silvei- prestado ª.~~reJa;~~ossa api;~sen-. ,<' '· ·. . . • gavel, as resoluções. e __ ·coneluso_-es _M;poi,tn .à Ben·ç··a-o,-Ap~s·to·11·ca''que ,mm_o, oa von e e gozaram de 

- tar no próvimo c E ' semauo aos presenres o reaator - .. v cseu ·tí·iunfo' sobre. os perseguido-ra E..>na Giordano e Maria.na Vi- · " ongresso uca- · · , · · · do mesmo. · ,. ,. · "· . Sua Santidade se dign11,r enviar 
-~ :àoas de' Castro a Pia união rístico Naciohal ,q,e 1942 consi- •encarregadc;> do :nepartamtnto de En:trê".essas- concÍuspes estão as·i.aos CQngrl;!ss!stas. . . .., , .•. res em dias que lembram os dos 
clo'!iéur.ató' da Sé· 'nora de car~ dera veis melhoramentos, declaro_u Prop11,gà11da. , · ;, ,, , , · , - , .. primeiros cristãos. /' 

· "\'alho, 'a p;n U~ia-
0

, de santa- est,a.r'·certo do '!1-PC?io 'e da, indis_.·./ Fi:qçla' a reuniã __ o,, âs ni:)Ssas vi-. seguintes: .. · ·, : ,,..,.:--:--...... <-:·-··-· ------:---:---------;,..__..,:_ __ . .... .. , ,".D~senvolver _as ·con_fràriii,s 1o ,, 

-: Recebidas pelo R·evmo: Cône;o ~nsavel ~9oper~iº da, :.Fe_dera-: 'sitari~ despedirapi~1~ m~ito bem SSmg. i:,a~famento, e promover a- .A tr·a·ge"~·,·a· .·- ,··'..rn' a·.' .. ·._._·.···· 'fr"_·.a·nc' -·~a ., v·a,·-' ·re.oe·11·r-se Luiz Eà-onzaga-- de Àlmeida, Assis- çao ~ariana. Fenp,~ina, Encare- implj!lssion~~as por __ tudo que p.u- sua ·agregação. Mânter" e . fazer . 
t.ênté EcÍesi~ico, _ Dr. Plinio-Cõr- ceu~ amd_a; o nosso• diretor.,ª._ 19-e- d_eraml_ venf1ca1•, dUjpostas a. co?- Rrbgr\lfli,r' .. a fevoção ,d.a,s , Qua-. 
~~-·de· · Oliv : d' ·to . d. ·1 cessidade de _se. fprma. r em ,cada 

I 
tm_ uar_ · a p. ~esth.r-nos,,.o :_seu va_ -.· ·t H .. "' . 1. d ,.,. . ., . . . • .,... eira ll'e r· e -re a- ,,.;.. . · . .. . ,,.,.., . r~n a .. ?,ras, rea,1za_n. 90a _..,a e · · ' 4 · ? 

tores_ desta f~lha ~ · ... distin- ~r"'iu1a da _Arq1;1_!~ioçese um n\i:i, lioso· póncurso. à, difusão'\'do LEJ:~ noite. P)'0m0ver Congressos Eu~ :-: +. ,1 n~ . m• er1'ca·· 
, ...... ~ .. '_._.. . _ . cleo de propaganfüstas que, coo- GIONARIO. ' · _ ·

1 
, • nter;paroqÚials.", , ,; . , li-'·-: . \. ~-

. · FaÍecime"' nto·· de-, u·..:a 'lrma- ~:·;!;%:o\~:;1~f:n::~:~~i- O_,primeir~-~ínlsi~o'd;,.-~n- ,filosofia e modo deagfr pare.ce-, 
, . ,i •.• cipa:lmente-. entre os membros da t · r· · •· c n: d' --""' • Wit h 11 .. . · . ' d s1· a·.,-~- T . h 'M . . - ... ',; . . :. ' . a 10, _nq , a a a,-. ,-"1-~ .. e _e ram-me P,reJudlciais à boa ordem 

> a . e~eZII\ a on1a 'Aç,sio C,atohca, . paia repaiai. a Hepqurn· advertHt. os,_· Estados b - 't,a. . d . . -. ~ · , •, 1 . . profanacãb do domingo."- · · ·. · · . ·' · · ,. , < ,, ~ · ·. · · · e . em e~ r ª populaçao. Estes .· . . -de ·v1·s·11ac:a-o . , •'< • ,i' ~-- . . . . .• - ·' . , ~ ,.um~os, ~o peri~;que ,os a~~aça: agitadores estrangeiros ,nada mais 
~ ~ , . Fazer ,frogte,?u a .Açao Cato. o h1tlerismo · att.avés · da:z ·trama -o d "· · -

I , ' I lfca~ · Entrõnizar · o , Sagrado · êo- · , ' · ' ·· . • · -~ . · · . · .- sa 0 que Joguetes nas maos 

' 

rl ·, · ,:"' · ' ... ~·· .~ , . , . , .. sórdida dQS esp10E;s,~- sapotadores de Hitler que será 0 primeiro a 
, \. _1, ,. Faleceu na primeira semana [ tâªdetLlsie.úx provam a grandeza .ffG_ao noslfes .. Prat.i?l;r !. ºJª- da~i~dfü,tria·' l;>élica .. ,, , pór em ~rática os seus métddos' "' 

, i ,1 : de Julho últiµl:o, ·soror Fr!inclsca tio carater de soror Franclscâ );ao em fauulia e ,::t'adoraçao no- ''A;·· t 'dí' , · . . · , 
, .. ).,,,,'. U Ma tin. ·., ,., ' t ·,, · ,' · . 1 . ,· . .,,-- · · .. _f<tge ª.• , .?ª .. 11'.ranç_a se . e f1losof1a, si c_hegar a nos ven-.. ~..-:- r , monJa da Ordem ~da Vi- ~1Jin. , ·, .. · ., urna tirá A é ' · í ·t - d . - • .·,. . . • "' . · ., · , , rei:ie .. 1!.ª m ncà, l!,,menos·que cei'." · 

-~, , • . ·0 r;:,f. 11 s~ açao o Taen·;,,u·ma de· Santa . Oµtros_ a_ta_ q_ues .. qu_e Santa Te- _ 'O_rgap,lza_1_:,·_:':'pereg1_·m_aç~s. maJ,S ,se "!', nha_'·. t_ érmiriQ às·. <>tivid_ · ade. s '· , . 
11, Terezinha do Menino Jesus. rezinh~ .. dmgi.u à 11'~ cont~m I freque1:tês ao San~~ano -~é Nossà do_s."'~}?ót).ídores' dá. in'd(istria,': ºile , No seu 'dlscui:so -ainda comen-

.-~ ,_;, ~ SOror Franclsch. en/ a °j.erceira esta .~:re , de. ;splen~1da h~,il- , Senhq1a do Cabo., , . f. ; g'uerr1;. ,,, r .> . . . : k ,, . ta"' com tri$teza a,. ·ciréunstância ' 
_ ~ .. ,'t;,U,l,e filha da Famí:lia. 1'4artin, tendo dade., Lembia:-te de tua Teiesa __ , . ..'.No·seu 'diseúrào a.inda,teve mais de que, embora estivesse o· Eixo 

. .. ', . , ... · . ,,. {lrofessado na Ordem da'Visita- duran~,es~ mês do,Menino iJe- _TELE~RAMA, AS. SANTIDADE este ''tr'eclló-'inclsiyo,. qúe .é mais se preparando há ·quinze. anos 
. SCIENTIFICAMENTE 

I 
ção. · ..,-. ' ' .. ; . . , sus e,pedt~Ihe que ela ~ossa tam- ·. . .-~· , . ..um,i:irogr'amãia'~;-;que sim- ~ara a guerr~, o seu pàís deixava J; 

~-· 1'I S SUllS FERIDAS· F'Ói a única ~a /ainflia. q~e p~r- be~, perm,aríecer pequeninll-~ J&u . .- Foi · endereçi,ido · ao il)elegado pies· advettêÓ:cla:~ ·.· .,' . ~-_, 1-f-ertes milh«:>8s · de . d~lare~; mo-
a , . , . tenceu ·.-~ essa OI:dEtm: POIS. suas offJeço _ _igual ôraçã9 poJli, ti;,.por- J\POStólico • do Congr~o um,,,te- ' . ''-- :li,,Hilnel':hlo, se~á. "e.Smíí,gàdo tivo :P,ClO qual, O inumgo _Ja está ,,_ - . · I irmãs haviam ingressado na Or- que cohheço os teus ,~,ctesejq,s e lêgra~a,, f-!' , ser , retransmitido ª. si não tiverlrtos' t:à 'mã.guina d; I colhendo os frutos da . produção . 
e Pomada seccah~a Sâo·Seba~tião dem ca.'rmelitan~ !;: ., J. l, po:i;que a humildade é para ti a Sua S'fl,nt1dade, o Papa_ Pio XII. g~rraitã:o' poderosa,< ..... '_ ou ítté ,em massa d~ :armamentos, en-' ,_ '" =~:~ -~;;;~~c~c~1~:~0 

10~~m: :'o· nome· de f~íii,â. c!_esta Rê!l- ~virtude m~is, querida.:: ,: , ,., ·f ".Ca,rtie,al yn1~neuve; e ô Bispo , mais podJrosi.ique ati,uelà qu~ 0 quant;? o Ca_nadá ainda continua 
ceiam; . Feridas em :geral. Ulceras. g~osa: er~ LeoI)1a, sendo assim· . , Tendo a. tlu~'tre ~ano~izada_ !!-_ de Trols~Rlv1eres, em nome dos conduziu à- iltó~i . mi Europ'a'.?'. com planos por se realizarem." 
Chágas-on1igas./ Eczemas. Erysipela. ti atada '.~st.lntiva~ente pela. Sary_. 1dade de- 10 anos ficp~ ,acollletid~ nume~o~os ArceblsPQI?, Bispos -~ , ô'. i:ninistro\. wi'tc!rér Hepburn Ao terminar· o ·seu· discurso o 
Frieúas. ftçchas ndsJ}!s e nos seios. t~ de LISieux; ~stas duas ll'mal3 ,de ,um\1, :5tra~ha do~nça ,que· pa~ de~ais · repr_esentantes do ,Clero, ,à.lscurioú nos estudio~ da C,B.S .. s~ Hepburn disse estas p,aia~~m;;;:ias d~Q~:~~=·· t1 .. oci:ra;n uma p1edoSiJ:f c~rrespon.; recia leva-_la a morte',, sendo po- e~fi~is. d~,D1oce~ ,de Trois-Rivie- logo após ter· sido vencida 'a; a-' vras: 

. . deneia. "Numa. carta·. diz Sll,nta_ r_~m curada graças à in¼rcessão res repm.,dos no Gongresso Euca- rede, da gr~;ve· 0pêfár,ia de on~á- "A tragédia da Françà se re-

i
• msectos v:ene. 7Jnos~os. . .-.·~ Tereza: Pâra t1, qµerida Leonla., ':de Nossa· Senhora das Vitó'l'las " ' ., : ·'\N · ' · 1· · 'ão· · d .. petll'' â na América? Alguns tan-~ . , ,, ,· . . " . ,. , . . .. · ·r~o; a sua ,a ocuç emorou-se -

, ,} OS· pequenos .sac~if1~ios nunca_, Foi.~soror Franclspa .quem .pre- "· 1 o u R. ·o 'priricipalnÍénte 'em discutir' O ques e alguns ·aviões a mais t.e-

SA-·o. SEB' A,. STIA_O, ra1tam., Tua vida_ nao está por sep,ciou esta ·milagrosa. ·cura. ',.·:./ .. . . . , pape1. de cêrtos "agitadores ·pro x_·iam salvo ª ·~e11z-. República. 
' · acaso cheia deles·? :k,U- fico muf:. Vivem aim;ia .,duas '.irmãs ·de . ;, · PRA1TA. E PLATINA,, • flss. i is+: .j • i "i - .. é-. 

. 

siccAT'f" .-'A-Nn '"""sir""'" · t t· f it d bé. tá . ~- ., . ,,,, ona , . cu a un ca am., çao ,, Mas os operârios não queriam 
Sô POO..E'FAZ.ER BEM o sa lS e a O sa r que ~ S Santa a:eresa -d~"; Menino Jesus de :tâda'espécie, ao preço, se nubrirem dos envelopes de _pa- trabalhar, e OS políticos corram• 

- ' · · · de, posse desse tesouro especilllll' e 1>9rtant?;'.,de -.soror Fr.ancisca: rifais· alto" da p~aça, 'com- gamento dos! gwário&." A itado- pidos coni:luiram-se com eles. · 
1 mente quando me )embr,o gue tu Madre Ignez priora. do Carmelo- pra-s·e. c·ônsultem nos·sos,. . - 'tê. ·. d " dg · t;, ' · ' 

• . •· • i sabes conto fazer bom usei dele, de Lisieux e Celina cujo nome na pre_ "OS. RÚ,._ b de Novêm." ~e~ qu~ nao mà.sesca.ntosria _,~;1e~ E hoje a França e eles próprioa, 
1 não só para ti mesma como tam- Ordem é Irmã Ge~ovev. a do San-1 :r .. "ªHáº estcanso f aiu b :-ues. vão sendo dizimados brutalmeri-~ 1 

1 
· . . . , bro; 193, ·2.0 andar, sala qua ro anos u o ngado f, :e pelos pelotões ·de' exeçÍição 

~ · bem pe os pobres pecadores." to Nome .. No ano pass11:do fale~ , ,, . : 2g, _ São Paulo me opôr à invasão da provinci, · ~omo O foram JlQ.S eampga de ba• 
Eataa 1*lavru ela ~a.ide ~- ae\l & outra irmã de nome·Mat1a. !.l:::============:=J ·de Ontário p9r indiVfd,l.toa cuJát talha,,. · · 
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~·! .. :,1=::::~.:;:.:~'.-Comelilorando .n 85.0 aniversário ~a f unda~ão dnSelllinárill Central 
•· pQr um dê Milllfül ·fU@.1•iç1.%, • , ~-
~ Mtrêvl1t11, Cltmaedld11. pelo , 

· ft1!:·ci~~~~!ºJ~0
~~~

1l~1 °::Qi~t A oração proferida pelo . Revnio .. Sr. Cgo. Dr. Antonio de Castro Mayer 
· ve.rstdftde ·ue Ohlce.2·0, aoetoa , ' ~ . \ 

Transaorpeu deming-0 último de espírito de Nosso Senhor, lica, e as creanças cresciàm licidade." E na pastoral de ber:'t <,>lll nosi,a r<,>laxat:iio'? 'f,n. 
4& contei•enc!P. que, pouco du· 0 85.o anivó:rsã,1,10 ua f:unda"âo herança d_os su-qres, sacrifícios, num ambiente paganizado. Nas saudação: "... oc_upa, dos só J vez tenhai,s cGn~o•·.-i<lo a que ;PÔts S. S. 1iealizou ua aéde do. " . 
·soctedade-·de ·Psicologia. do Seminário Gentral de São _oração e virtudes desde ho- escolas superiores havia a caro- com o que é do mundo, entre- se ordenassem muitos que pa-

,.., Paulo. . mem de Deus, acima de todos_ panha da incredulidade pela gues a toda leitura) embora ra menos eram apLo~. Vó:; nos 
Co.111 efeito; a· tomar-se em · Comemorando essa data te~- J os títulos, seu bene~érlto f~n- a'iloção de autores pant~istas, d,anosa,f em9ora proibida, nin: seduzis pàrá entram:::,., em cn-

conslderação O que regiat rou O tiva realizou-se n-0 Seminár10 d_ador. Dom Antolllo Joaquim ou livre-pensadores. Tal o guem estuda, ninbi·en:l medita balas Pleitorais; fü .. mgeais 
.reporter, o l)rof. P!erson teria Centtâl. ,da ··1ma.culs..da. concei- l de Melo. Como a mostarda · : · 1 nosso préstimo; no,; insuf!:tis 
:sus~entado .9-ue "a cri~~ça, ao ç~.o. do Ip:i.ranga, 'iúilene ponti- i conserva uma união viva com .· o .negro. -espírito tio 1mrtir.lú; 
. nascer, não~ é humana · ti fa. I fica!, em que foi oficiante o I o germe do qual recebe a seiva · nos' c-hamais para vo~:;aG cá-
. c1i perceber o cunho nitida- , Exmo. e Revmo. sr. Dom José I tonificante. o atual Seminário niai·as e para piOl'es eni'pre'.5os 
mente , materia~ista desta afir- Carlos Aguirre·' Bispo de Soro, ! Central do Ipiranga perpetua que seccionam todo. espírito 

. _mação. Em. qualquer fase de caba. · ' · ! a ação, 0 zelo e a memória eé1:esiãstico. Fazeis mais: que-
: ,sua. ·evoluçll.o organica, a c.rian- Ao Eva.n,'.!e!ho o J:tevmo. Sr. !· inolvidavel desse var~o ilus- rei-nos· em vossos· espétáculos, 

.i l .ça é, s~~pre humana. Admitir . Cônego D;·. Antonio de Castro : tre, o primeiro brasi~eiro que ,en'l -Í'.óssos bailes. Não sabeis 
o,êontrario seria abrir, em- ma-: :\íayer, Assistente . Geral da' ocupo11 o sólio episcopal de São que J1ão p'odemos servi1· a cloi.; 

~w,;~ 
~, 

•teria de birth-controll, as con- 1 Ação Católica ria ·Arquidiocese ' Paulo. . . senhores !le . afei<;ões eontrá-
sequencias as mai.s eFoneas e i e tambem desta folha. ,bem 

I 
Neste dia. fel!~ •. neste aben.:ó rias ?1_ Se o padre resiste, se 

· ,'catastroficas. E um jornal ca-' como professor de Teol.ogia ,·çoado otogésimo qu\nto .n.ove fel'ge. dessas sociedades; ,é ,ira-
ltolico não pode deixar de la-, Dogmática e História. da. : .. :..oso-' de novelribl'o em que respira- 'tado de hirócrita; ele .então 
1.vrar, contra ~emelhante afir. fia daquele. estabeleci:c!elito,' mos, em :r;no!duras moderniza.· vai cedendo para vos agradar, 
, mação, seu mais veemente oro- , pronunciou a seguinte ora!)ã.o das embo'ra, Q mesmo amb!en- e depois, sicut popúlus, /·.sic .... 

1· , testo~ [ congratulatória: te sobrenatural de Fé e Foi-ta- Sacerdo~J" " · 
* * * [ leza que h-radiou da. tigufa gi. f;\ REFORMA DO CLE,RO 

"Exmo. e Revmo. Sr. B!spo. gaJ1tõ~·ca do velho· s.e~a.,,en,-' ..... o · 1 · 
1 ""' .. "' "" . Não eram, pois, os e1go~. 

Registramos com: satisfação I Revmos. Srs. Cônegos. Ituan-o, quanc!a, c-om indizível isentos de culpa no .esta·do iµi- , 
· • sieu queridos seminariStas. alegrr·a ina·ugurou ele seu ·se- ,. as declarações feitas á im- ' S:etaver em~. q'de, geralmente; 

'.prensa pelo major Billot, mili-' Assemelha-se o Reino dos , nfinário, recolhamos çom amor estava O cle'ro de então.· Màs 
-tar francês egresso dos cam- céus a um grão de mostarda, : suas liç_ões de te!Jacidade, ab- D, A.n~<ínro · compr\:,en.dia' que 
pos, de concentração nazistas, que é a menor de todas as se-'. negação e devotamento à cau- toda reforma, para !:ler-:-qn:ra-

"que conseguiu fugir e atingir mentes, ao cres.cer, no entan-_! sa de. Deus com qq_e, consti- .doura, devia cÓ!p.eçar ~o <::le-
·:a Inglaterra, onde luta, atual- to, se torna a maior das horta- 1 tuindo um Seminário ,l\fodelar, <rô .•. A questiio erà dificil. ,Tão 
·mente, ao lado do bravo' gene- !iças, e fa~-se árvore de manei- : reformon o clero e o povo de dificif que D. -Antoll,io· tomou 

ra que as aves do céu vêm aos nossa Pro:víncia. ·desde. logo a res,olução de: não 
-'.rª\.De Gaulle. Afirmou aq~ele seus ramos construir seus ni- ESTADO DA DIOCESE se emba,raÇ;ar com as.,que não 

m1 1tar que os pr1s1one1ros nhos ,, fama. m uso ele Sll3S'. ordens, ou. 
franceses até agora inexplica. ·pe~mita-me o Divino Mestre Quando ém 1852, toinava: D. estavam decididbs a não fa. 
velmente detidos pelo Reich,, tomar sua parábola para dizer Antonio posse ·de seu Bispado, Z~". AíJ8 de-mais, àq,ueles 
:são cerca de 1. 5oo.OOO, são ni- a histõ.rfa do Seminário de São J a situação· religiosa de São em que talv~ apenas. bruxuo-

1tidamente fav'o.raveis á vitoria Paulo. Obra de um seu s-ervo: Paulo, como mais 'ou menos do I!!,sse·ainõa a;·1ui· <la .Fé,· Pl'lr 
da Inglaterra, repnd iando, pois, devotíssimo leva O cunho de ; Brasil todo, era. uas llli\,iS dolo- curOll :o P~e!aào' sal'l'á.-los por 
claramente, a politica am)Jigua SU1\.- graça ~ divina assistência,: rOfl.aS, Por tOda Parte,. uma ·.meio- ·.de, medidas 'enérgica&, 
do ,governo de . ":7ichy. Acre;;. e pdr• isso nada há de incorre- : ausênç:ia 'completa ae esp;rito mas · sobremaneira. salutares. 
centou aquele militar que, se~- , .t,o ou menos 1~e.speitc_~o O ern-., católico. .Nenu.,uu 1.,:ipeno pa-, Soo :regulamento· do clero que 

• · ~!ª'.'1li'Ie- -*"·m~,_~t~t~iranc~yê'St'B.T-'!rn~'!r -~ffS"'·Letras··<l~uvm-,as,, .. ,1~s.,.E1~..:...t~. ,.,..,14 ,.e~a-.,toda.;a .SWt.;-.~, ·· 
consegue escapar, 0 conheci- as expressões conveniente.s pa,:, ·c.a~o11.ç:1smo ue aparaw ppulta- vastorà.t, é ·um modêicf ~ agU-

. menta do fato provoca no cam- rn signif\cai· sea provi<i'ért..c. iat >Y_ Jt '.ó ~,ma_rs_· aosom_ to··· mq,no.ams-1 d. ·· · · · • ... :..... .. · - · ,;;.:,:..,,..,~. . . a. .. persp1c..., ... ,. , sao ,............_ 
po de concentração gerais ma- desenvolvimentô. · . : nú,. .l:lalles e div'ersões alterná- tendentes. á. crea:r· para 

O 
pa-, 

nifestações de gaudio, cantan- Co]Jlo () 1,l'á-0 de mostarcta, '. Valll 'ou . se mesc1avain com 1 ·are'. uni ambiente sadio que, 
-do-_os,!l;lfelizes pr-isi,?neiros en- po:· vitalid.ade ,prór,.ria, energia j ódios e v1_nganças. As propr1as .Paulo I toss_e, .. um ,iÍlcentiVo. para a. vi1'.-
:tus1ast1camente o God Save intemà, wn;a ul:l crnse1U1e11w t festas ua·igreja eram pre.texto D. Antonio Joaquim. de Melo, fundador do· Seminário de .s, tudé, e um obstáeulo ao vicio:: 
:the King", e· outros canticos orinmco, 0 ::iemmario cte São para l:lXDansoes rte amOieão •e. · ·l veste.eclesiástica, proibi'""';, d-
. 1 o d h t 1 · · • N quadro social e religioso .que, em Jesus Cristo_ crucificado." · ,..= "" :wg eses. espac o e egra- Paulo ::il:l· ul:lsaoora em arvore. v1cios mores. as familias, I E · J·ogos, ·bailes, d-i·verso-e~ pro· fa ... 

d ó do São' 1~aulo de ema.o . nos sta falta de. edU:!!l!,Cão çató- ., ... (Conclue na 2.ª pag.) robusta, densa e recu_nua, cueia descurav_a-se a e ucação cat · , , d "' 
1
. nas ~. om· enda"Ões qu--·•o .. .,_ descrevem .as .l:'astorals e ...:,. .ica 1evava natural.mente .a • .,,.. .,u -.... -

Antomo ·Joaquim de Melo. Ulllu:~oncepçao erronea da dou- Saito-aSacr.iffcio; _ete. .. · · 

flegresso ~o bmu. e Rtvmo. Sr. . Arce~ispo Melropolilano 
1 Deverá chegar amanhã , a 

.São Paulo, vindo do Rio de 
.Janeiro · i)eló "Cruzeiro do 

:Sul",' o Exmo. e Revmo. Sr. 
·:o. José Gaspar de Afonseca e 

\:Silva, Arcebispo Metropolitano. 
»de São Paulo, ·de volta de sua 

· -viagem ao Chile, onde foi re
J,Jresentar S. Emcia. o Sr. Car

deal-Arcebispo do Rio de .Ta
l\),eiro, D. Sebastião Leme, e o 

. ;Exmo. e Revmo. Episcopado 
'·Naciomil no VIII Congresso. 

.•:mucarfstico . :Nacional do Chi
\e. 

_Dada· a brilhante atuação do 
Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo 
nás solenidades do. grandioso 

€óngresso Eucarístico, que 
acaba de se encerrar, e apro-

veitando .a oportunidade para 
,,.,demo,nàirar. o seu filial afeto 

ce· i:çtcohdicional submissão, to-
·. <do , o povo ~atõlico de S. Pau,.. . . 
··10 'dever~ acorrer á estação do 
'Norte',· proporciona1\do ·ao seu 
Pastor u_ma carinh.osa manifes-
tação. 

· Além dê>' mais, no momento, 
•em qde se prepara o IV Con
'.gre_sso Eucarístico Nacional, a· 
:reàlizar-se em 1942 em S. Pau- i 
·fo o., povó paulistano acompa- 1 

. 114a ~om' o ll).ais vivo interesse ! 
·a festa· em ·lÍonra à Sagrada 1 . 

· Euca'iis.tia, . celebradi ?º'-outro 
· 1ado 'oo· c.ontinente, mostran
' dó que O verdadeiro SeJJ,tidp da 
,união . éontinenta! é o da 
união espiritual dos povos 
axxi.eri~ ll.O·C&W~cismo.\~ue· 

os d·efende contra toda es~!e 
de decac:Mncla n,éo,pagã, 

Por determlnacão do Exmo. 
e Revmo. Mons. Ernesto de 
P~l,11~ , VWuio Geral im 4f~' 

., 

t. ' 
quidiocese, deverão comparecer 
ao regresso· do. Ex.mo. e Revmo. 

.. i· ·. 
Sr. Arcebispo, . à Ação Católi-
ca e as Associações Religiosas 
d~ Arquidiocese de s. Paulo. 

füstá maneira ue viver pagã, trlna ue Jesus urrsto. filra. o Postas em prática estas p,res-
devi<io em granae parte ao ,es- tempo ele ra1ar-se.mmto na:pon- _crições, cuja opservância O é.o-. 
canctalo <Ias Pessoa" de maior dacte ite J:Jeus, .e, em seu ríome }ação magnanimo de D. Anto- • 
resnonsaorlictacte social, .1nva- :comeceram:se· os' ma.iores cri-·· nio urgia dom penas cançnicas. 
d!ra tamoém OS .IUt!!Oll l:lele- roes.- lilra O tempo,' .COIDO Cl'isse· estaria 10 padre .a salvo . das 
siast1cos. v sal se tornara ln-1 alguern de ~'.serem os honiens· máis teri;iveis · tentàções e en
sulso, a 1uz Jazia na:; Wl:lva:i. ~uins vli.que .ueus era bom.'' godos para dê_sviá-1(? do ~ami• 
Com rn.rn:i exceçoes, a morali--· ·D. Anton10 cóm uma rrase inas- nho de sua vocação.· Era .a.·· 

· .daae do Clero causavà pena. cu1F.; cortante como ·'<> gume! respostà :aos manejos do ini
Urgindo o preceito da confls- àe uma e::;pacta estigmatizá s.é- :migo. Este atr.a.ia o sacerdote 
são anual, reconhecia D. An-• melhante Olast'emia:. -'.'Ignorài.s, 1 ~ara O· .meio pagànizad9,, Dom 
tonio ,que poucos eram os pa. pergumà_ e!e, __ que a :J\!Iisericó.rs Antoniç> creava 'para o sacerdo •. 
dres _que, pelo teor de vida, po- dia de Ueus levou indiretamen- te o meio eclesiãstlc'o.. . 
deriam merecer a confiança te mais almàs para o Infern.o. o REFORMADOR 
dos fiéis. que sua Justiça?" . ~ regulamento . do clero,, po-. 

_REMÉDIO réní., não era suficiente, · õti
A PESSOA . DE "'· ANT.ONIO ,. ma,, sábia · disposição (~e .go. 

Esta erii a cruz pesada e Taro.bem não se deixava ele verno capaz. <lf! miÍlorar uma 
negra capaz de desanimar os iludir por uma religião · apa._ situação . deficiÉmte, . não. : e.ra 
mais fortes que se punha aos rente, por· uma falsa retidão basta,1te pó;ra Uar :àQ: padre 
ombros cansados de D. Joa,, que, para n_rnitos, dispensa a uma forma<;ão que deve nllso
quim Antonio de ·Melo. Mas, prática dos preceitos. A esses lutamente preceder · .a. ordena-
º velho ituano não se atemo- tais "bons ,e. íntegros'\ mas ção ~sacerdotal. . Impuri'ha-se a 
rizou., Pondo toda sua confian. que não· são católicos, desnuda. creàção de uin Seminário. E 
ça em Deus, recebeu o eplsco- lhes D. Antonio,· a ·hipocrisia o percebeu .D. Anton~o ap0nas 
pado com a resolução firme com a segurança de quem· co- eleito· :{Bispo, Não é · n1.enor. 
de consagrar completá.mente os· nhece os honi.ens:. ,, Crede-nos elogio cio. grande prelado, . cuja 
últimos anos de sua vida ao afirma, que em geral falando: Vidà ora nos preocupa, tev ele 
bem de· sua Diocese. Ele, que a probidade e' outras, boas qua- traçado seu- próg.raqia · de go
temia a responsabllidade de !idades, que parece,· existirem verno · .desde o·. momento de sua. 
uma Paróquia, sente agora, ve: nos homens que não tem ver- eleição, sendo que· este pr0gra
lho e enfermiço, energias n:o. dadeira · Fé, é. um verniz que ma. :denuncia uma visão· segura 
vas para arcar com essa Dio- escàüde um interior hediónil,o e· profunda não apenas da rea
cese que acabamos de descre: e asqueroso." . :· !idade, senão que tambein dos 
ver. Inefaveis deslgnios de Tinha, pois, ti. Antonio toda mais adatados meios· para ,iten
Detis. • Foi a Providência m __ n I pe1~etração / psicológica . neces- l der, às, suas en:ormes r'.ec,essi-. 
vezes bênd!ta que assim revi- sána para tomar as medidas dades. . ,. . 

, gorou a D. Antonio para que I apropriadas à correção do es- '. Tornou-se lugai· càmu.rii afir• 
s:eu ~elo vig<lroso salvasse esta. tado ·em que se encontrava sua I mar-se que irada mais; se te1ll 
porçao do rebanho de Jesus Diocese. A_ falta de educação , a dizer de D. Antonio 1 ,Jo:q_uim 

-Cristo. catqlica tinha ain'ia uma causa, de Melo, Quando se com;idei:á 
Desde o começo percebeu .D. mais remota, de donde deveria \qµe, não tendo sido formado 

Antonio.ª extensão do Il).al, e proceder toda réforma:. 0 Cle-1··efu .. serninário; mostrou nma 
a urgênc'ia dos remédios. Com ro. Não. que D. Antonio juJ. compreens-ão tão exata de sua 
uma penetração profunâa foi gasse, .ingenuamente, que é o importância para .. a reforma de 
ele desde logo diagnosticando I padre !) único responsavel por um clero. · Por repisacla, a afir
as causas da moléstia: a mais! todos os desmandos que há na mação nada perde de sua ver
absolüta falia de educação I Igreja e na Sociedade. Não. dade e valor. Prefiro, não obs
Jatólica: "Noss:.o. primelro.,·Yia muito bem a imensa res-. tante, porque me parece so
mal espiritual é ·a.: ta 1 t a I ponsabilidade que n-0 avilta- b1·emodo util, nos nossos tem
de educação católica, dizia i:mento _do padre tem o· leigo. pos-, salientar como esta deci
ele na sua pastoral de 19- 1 "Quanta, responsabilidade vos são do, ilustre prelado evideu-
8-1853, sem a qual _o hqmem I não caberá - apostrofava ele eia um espírito perfeitamente 
não tem. base vérq.*µelra para I em sua pastqra~ de 19 de agos- enquadrado no Hsensus Eccléo 
ser. o qtle deve, · quer para o I· to_ de. 1853, aos fieis - quanta siae''. 
mundo, auer·_para a e.terna fe- responsabilidade vos não ca-

. ,. - _.,. 

LOlinolÚe- na &.• p;.r,i 

,f. 
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,e. 
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Rogamo.s aos nossos as'?inan
tes comunicarem a mudança 
de s?UR endereços pal'a a Cai-
1:u Posta1, 2849. 

ANúNCIOS 
fle'ia1n-tabela sein--compr!}mlsso 

O l..EGIONÃRiO· ü,m 'O má· 
li'.imo prazer em receber visitas 
às instalações de sua redação 
e oficina, mas pede que J1âo 
sejam as mesmas feitas uas 
2as., 3as., e 4as. feiras, por exi-

, g-énciw; do serv.lço. 

Não publicamos cola!Joragão 
•tle pessoas estranhas ao nosso 
: quadro ele redatores. 

CDMEHIANDO.u 
oesr-tLE:S ESCOLARES 

Limitamo-nos. ltoje, a trans
creV'm· umn luminosa uota da 
.. F.'úllw. rla l\fa.nhu ·•. ,1 ulguem 
nossos lf'itore8 se ehi não é 
razoavel. cheia ili.ts melhores 
intençfürn, e digna dP figurai· 
n;,,ita secçii.o: 

"Os desfile8 escolares .süo 
rlns mais he1as manifeRtações 
cívicas. :f: a jnventu<le que com
pan;ce com os seus sonhos e 
entusiasmos, disciplinada e es
pei·:u1r.;osa, _clando uma idéia do 
qne srrCt a Pút.rin, de amanhü. 
:i':a, alrna, ficam-lhe as re,mo
n;111eias da festa nacional cele
hrnda. DesJ)CJ'tam o,; Rentimen
tos prtlríülicos. Ateiam-se as 
chamas do ideaL Al·tle nos co
r::icões a Jlirn- v-01iva rlo porvir 
maior e melhor. · 

\f:is, por tudo i,;so. deve 
lia 1',0 r e;.;pontanei<larle. Quando 
!rrniro. apelos aos sentimentos 
éle r·:1da um, ao seu racioci11io, 

· Í!. sua compreensií.o rlo signifi
cad f) das cel'imônías cívicas de 
c1uc- par1.icipam. A palavra per
suasiva dos mestres é que rle
-ve levar a juventude escolar 
s.os desfiles cívicos. 

Surge, poróm, para deturpar 
a expressão do comparecimen
to, n coaçfto. De véspera, os 

ialtmos são avisados: "Quem 
'_11üo comparec0.r ao desfile te-
1·ú quatro faltas em educa~:ão 
:física e correrá o ,risco de sus
,pensão dos exames da 4.a pro
>va. escrita e ela oral". 

O ·efoito é cleploravel. Kun
ca Be saberá quen, deBfilou por 
civismo e quem desfilou por 
meuo de perder o ano. Os en
tusiastas merecem duvidas 
~rqne não se crerá no seu en
tusiasmo. Os indiferentes não 
apTOv'eitam a lição de patrio
tismo porque se convencem df' 
que ma,rcham apenas para não 
sofrer uma penalidade. Os de
mais, regresi=mm para <>asa 
com a amargura que acompa
nha todos os que sofrem qual
quer especie de coação. Quan
to no . publico, não terá ele
mentos para julgar da sii,;ni
ficação real da solenidade, pois 
que é do geral conhecimento 
a cominação de penas aos au
sentes. 

Nosso desejo é contribuir pa
ta dar aof. clesfiles a sua ver
dadeira cxp,ressão, como proya 
de ideais patrioticos e senti
mN1tos · cívicos. Pará isso pro
pomos que o c-omparecimento 
seja farrnltntivo. cmborn pre
cediflo ele ilü0nsa propaganrla 
per~unsiva n qu0 os mr.5\trc-s 
fie 011ir0_garfio na 81:-.1nana pre
C<~tl<'nl0, :qwl;1ndo pnnt o ,·<·
rührn ,, pa rn o corac::to !los e, 
tudnntcs. 

As;úm sim, ns t'!t-:sfiJ,.,; ,ln ju 
veri1t1d0 (\~J)!'ilnirfio nrn,1 ai !!'u
dô tdnr0n1. s01n a ('n:t(úo qut· 
!lie:-i tii·a !orlo o ln·ill10 (• inda 
21 signil'!e:a<::10. r0d_uzinrlo-Ós a 
u:m ato mer·nniro. ao rontr:1rio 
doa objetivos Nlnral.ivos 0 pa
t."iot!cog vl:c-ndo~ peles' scnn 
@n>mõtol'tiil ". 

E = 

A "H, T. M.", :igência oficlosa 
do govêrno de Vichí, c-,murücou, hâ 
dias, ao públi.co paulista, 1,1m te·Je
g rama em que retrata a atual sítua 0 

cão- de Paris. Depois da catástrofe, 
~m grande e sombrio silêncio se fez 
sôbre a capital francttsa. E,. no· Bra, 
sil, inúmeros tem sido os e.orações 
que não pensam sem angustia e sem 
amargura no que poderá estar suce
de11do nessa cidade à qual estão tão 
vinculados os afetos brasileiros. 

.Assim, pois, o LEGIONARIO pas
sará a p,or em relevo os j)rincipais 
tópicos daquele' telegrama, tanto 
mais insuspeito quanto procede de 
uma agência que se tem empenhado 
em ·pintar com as mais róseas ·cores 
que a realidade permita, a situação 
trágica da França. 

·Não é este o lugar nem. o mo. 
mento de se tentar um processo con_
tra a cultura francesa. É certo que, 
da França, nos tem vindo muitas 
sementes de corrupção e de impie
d_ade. Seja-nos lícito, entretanto, nar
rar a estt! propqsito um episódio sig• 
nificativo. Certa vez, encontrava-se. 
um Bisp,o brasileiro, e um dos mais 
insignes, presente a um jantàr de 
Prelados franceses. Ourante a refei
ção, aquele nosso virtuoso e eminen
te patrício travou conversa com um 
Bispo visinho, ao qual comunicou seu 
p'ezar pela .onda de imoralidade e 
ceticismo que nos vinha da França. 
E o prelado francês, com aquela fi. 
nura oortez que caracteriza o espírJ. 
to de sua terra e de sua gente, lhe 
deu a seguinte respost.i: é certo que 
a França exporta muita coisa lamen. 
tável; mas quem faz as encomendas? 
Não serão p.orventura as nações es
trangeiras? Com'·ef~ito, a França do 
século XIX, por. exémplo1 não pro· 
duziu apenas, um monstro como Gam, 
betta, um ímpio como Renan, ou atri• 
:zes levianas como as que, nas "boi-
1es" de Montmartre, escandalizavam 
.os viajantes do mundo inteiro. Pro
duziu ela tall)bém um Luiz Vellillot, 
um Ozanan, um Montalembert, um 
Lacordaire, e uma rosa de pureza e 
de candura, com.ó Santa Terezinha 
do Menino Jesus. Se a ·humanidade 
inteira, em lugar de se abeberar nas 
fontes dé talento e de santidade que 
nunca se estancàram em terras de 
França, se ia ·desedentar nos antros 
da corrupção ou nas obras dos após
tatas, de quem a culpa? S6 da' Fran
ca? 
- Q.uem poderia, 'por exempro, ,ou
sar dizer que só a Alemanha tem 
culpa porque em tantos paises do 
mundo se começa a imitar o sr. Hi 0 

tler? Quem não compreende que o 
sr. Hitler não é a Alema"t,a, que há 
uma Alemanha heróica até o martí
~io, fiel a Cristo até os maiores sa
crifícios, a Alemanl)a do Cardeal Fal
hauber e de· Tereza Neumann, que 
o mundo contemporaneo não imita 
porque ele abomina o bem e adora 
o mal? 

*** 
Tudo isto posto, é bem de se 

ver que Paris cometeu graves pera
dos e sofre imensos castigos. A ca· 
pital da França, da filha primogênita 
da ·igreja, foi durante muito tempo 
autora de escândalos sem fim, Ela 
se circundou de luses, e foi chamada 
a Cidade-Luz. E-la se encheu de ale
grias profanas, e foi chamada metró
pole mundial da alegria: Em seus 
museus, e'm seus cenãculos lnte. 

==========~=~=====·' 

LEGlONAftlO 

lectLt:tis, em suas galerias artísticas, 
er".i não cultuou somente a. verdade. 
a belezii, e o bem, mas pôs seu talen
to ao serviço do erro, do ma_l e ela 
ignomínia. Por isto mesmo, bai.xou. 
-sôbre e_la uma catástrofe apocalipti
ca. Apagaram-se as luzes da Cidade
·L,~z. Silenciaram os cânticos joviais 
de s.eu povo sempre alegre. Estão 
desertas suas escolas, seus museus, 
suas galerias. Há quem sustente q_ue 
mãos criminosas já começam a dis
persar os tesouros acumulados. du
ra.nte tantos séculos... Emudeceu o 
talento parisiense. A ruina em que 
está Paris lembra ponto por -ponto 
as grandes desgraças que, na narra. 
cão do Antigo Testamento, se aba
tiam sôbre Jerusalem quando ela vio
lava seus déveres. 

Plinio CORRÊA DE OLIVEIRA· 

A tragédia 
de Paris 

A cabeceira dessa grande ago
nia, quantos profetas 'se tem acumu
lado! Na sua maioria, são profetas 
que afetam os sentimentos de dor de 
Jeremias, aeenas para poder mais 
facilmente recriminar a França e jus
tificar a ocupação nazista. Ê o lobo 
assumindo ares de o-velha, .. 

Não será essa nossa atitude. Re
oonhecendo embora, com a tristeza 
com que os profetas reconheciam a 
culpabilidade de Jerusalem, ·que Pa
ris 'está muito longe de ser uma ci
dade inocente, ê com o coração pe
sado de amargur<1s, que comentamos 
a desgraça em que caiu. Com efeito, 
tinha Paris uma missão histórica na 
Cristandade. E sua ruína deve por 
nós ser ckorada como os profetas 
chor.i,vam a rui na de· Jerusalem: dei
xando transparecer atr-11-vés do pran
to as esperanças e o desejo de uma 
ressurreição,. 

Se a desgr.iça de Paris foi me
recicla, adoremos e beijemos a Mão 
divina que permitiu a punição. Nem 
por isto, entretanto, desculpemos 
aqueles a quem tão gr;;1nde desgraça 
se deve, Çrer nos desígnios da•Pro
vidência nã,:, é, por certo·, justificar, 
desculpar, ou ao menos atenuar toda 
a gravidade da infração que a des
graça de Piirjs representa quanto às 
leis da moral internacional. 

A que está reduzida essa grande 
e tão querida cid;;1de, essa cidage tão 
maior quanto mais 'está prostr.ida 
sob os golpes pµrific;;1dores do sofri
mento? 

A "H. T. M." começa por aflr,._ 
mar que "a cidade está menos triste 
e a atmosfera menos pesada". Mais 
adiante ela asse11ura que "o reabàs
tecimento· se torl'la um POl!CO melhor. 
Os cartôes de carne çlão direito à 
compra desse alim,ento, o que niio 
se via desde l.ongo tempo", 

Mas em seg_uid:a a agênci~ acres
centa: "Mas, de 1:odo modo, a miséria· 
é tão grande que as <1,utori.cl.ádes co.
gitam de fornecer cartas. profis.sio
nais de lixeiros àqueles_ que vão, 
todas a·s manhãs,. ·remexe.r latas de 
1 ixo. A concorrência de am.a<;l,ores, 
chegou a tal ponto que os velhos pra
ticantes desse novo ofício· resolve
ram agrupar-se em corporação". Mais 
ad.i.ante, diz a Havas: "N_os jardins 
de Paris são arrancadas as batatas 
e colhidos ·os· últimos feijões. O p_re
feito d.e -Paris aca_ba d_e proibir qúe 
ponham em exibição nas vitrines 
mais de d.ez pares de sap;itos por 
metro I inear", e isto porque '.'-era 
inutil tentar compradores eventuais 
para os q·uais o problema do calçado· 
se apresenta de· for-ma cada 11ez m<1is 
angustiosa". Com ·efeito, o telegrama 
esclarece, alg_limas. linl1as depois,_ que 
se ainda são numerosas as ·parisien
ses que não andam_ com calçados <:(e 
sola de madeira ".:, fato causa admi
ração". Causa tam.b.em a_dmiração, 
que el;is "andem ain.da com meias 
de seda". Quanto ã triste~a, essa pas
sagem típica: "O.s france,ses p;;ire
cem estar cansados de sair à noite, 
e sobretudo de serem obrigados a 
voltar à·· e.asa a pê. Os teatros ou 
dão peças d,:, antigo repertório ou 
continllam os êxitos da ·estação pas, 
sada". Ao_que parece, até os antioos 
enfeites, guardaçlos no funçlo_ de cai
xas e baús, se vão tornando ma_is 
raros. CQm efei~o, "os çhapeus são 
naturalmente diferentes do qµe er<1m 
há seis meses, Não se vêem mais 
veus, há menos passarinhos mµltíco
lores, menos veus ondulantes ao ven· 
to, mas em compensação pe!es e pe. 
nas, é mesmo rendas''. Tristes e p,o
bres restos das modas passadas .. ~ 

l C-Oit'Ji, 

·NU AÇÃO., 
/O 

fico que nos t:ro,\lX~ t&I~. jnfo-1',· 
mações acrescen~ou, :i,inda, 

que mais de 200 p,r-isio:o,eiros 
franceses' conseguiram, as.sim, 
fugir de 50 diversos cam,I!qs ele 
concentração nazistas. 

.'\ vista disto, co1,tinu~mQf\ a, 

p.erguntar a certos leitores, 
franceses irreclutivelmente ce._ 
gos, se co11tinua.n1 a. acl,ar que. 
o " Le&"ion(\fio.. se O))õ.e ao:;; in"\ 
teresses uaciom\is fra~ceij_e~ 
rombatendo a po_litica. n~if~ 
cante elo sr. Pi{tain. 

E nenJ s.e_ di_g(l. que l); OPClSl" 
çã() cw que o '·Legiouario'' ;e~ 
tfr qua-nto (t l\l11l>ig\u\ p_oliticai 
ele ·'aproximação'' do sr .. Pé.• 

•• 1 

tain resulta ele um furo.r c~o .. 
e sem qualquer c\isrei'nime:rito-~ 
contra, .º .• 11azismp, sê_ no.sso\ 
fur-0r fosse cego, serit~ n:iei;iQt;; 

li: p.recisamenl.e po:rque llilot' 

somos cegos, exa La men i e· p_or,, 
[]llc. no cpntr:.q·io tj(' m,n\~a.$1 
pessoas ile al-m·;i mpma. e me• 
cliocre, tem-fH, os olhos ~em 
a!J01·t<is para ver .em tocla ai 

,ma hoctionele7. o perigo nazis., . 
ta. qne nosso furor é enorme. 

. Quanto aos nazistas, só os ce.•· 
Quem nao vê aí a enormidade I gos nãq se potlen1 enfnrecer. 

do castigo? Paris;-· eo·n, seus jardin·s· '· 1 Aliú.s, uma prova disto -~stú. 
artísticos transformiidos em grossei- 1 na clifernnc;a. d<' at.ituclc qul'I 
ros pomares, já devastad,os pe\a tame 

rHlotmnos quanto ao Rei L,eo, de seus habitantes; Paris com ·sttas 
- ·t • -f polclo III. ela Belg-ic,a, e o sr. ruas escuras a no, e, sem ~ra eg<> e -

. · Péi.ain. Consurando enorme-sem meios de locomoção; Pa~js com 
seus habitantes cresc"id,os à sombra mente o Yelho militar f.ra.ncês,. 
dos castelos e dos palácios, na fre- · que entretanto mãos impenil 

. tentes continuam a cobrir de · quentação assídua dos restaur,1ntes 
1 louros, o ·' Legionário'' manifes-os mais suntuosos, e hoje revo verido 

as latas de lixo -em 'filas de ";tma- tou, desde o inicio, profunda· 
dores"; Paris cujas mulheres come- dnv'iela. quanto ás :,i,cusações, 

que tão perti11azmente i'le fa.: carão a usar tamancos pois que qual- , 
quer sapato de sola de madeira. ni\o ziam em to.rno rla pessoa. elo'. 
é senão um tamanco'desfarçado; Pa- 1 ·llei ela Belgica. ·: 
ris a cidade da última moda, que Evide11temente, a.inda é ce,, 
exhuma agora do fut1do das gavetas cio para· çlizer. sobre aconteci"--

! mento tão complexo quanto a. as pontas de renda e as penas de 
retirada da Belgiq1 do rol das passarinhos de outros tempos, afim 

• -. nações he!igerqntf.s, uma, pa. de conserva-r um pouco de eleganc1a, 
e um peque rio sorriso mesmo na .des- !àvra clefipil.i l'a. füntret~ni.c,, 

f 110:=;sas i!lll)l'ef;sões simpal.icas graça, ê bem Paris erida pela mão -
- ao jovel)1 sobe.rano tiveram 

de Deus. uma sing·ular confinnacão com 
Mas se Deus pune assim essa ci- o decreto em ·[]tÍe as autorida-

dade, que punição há, com isto, para eles nazistas rle ocqpar;ã.o 
I 
mi 

toda a. Cristandade! A antiga capi- Belgica proibiram, ha dlas e 
tal dos Reis Cristianíssimos, hoje ta- muito cntegorie,1men1.e, que· 

80 
lac!a pelas tropas do neo-paganism:>! festejasse 110 povo O dia ele s. 
Do alto cjo céu, que dirão São Luiz Leopoldo, pacjroeiro dt Ilei, 
e Santa Joana dArc? sob a a)egaçãri de que este se 

Nessa hora de desgraça, não ilmar
diçoemos Paris, nãó bàt~n-ios Pii/-lmall · 
a,:is qµe a oprimem, nij.o nos a::um.~li
ciemoi, com os q11e a desolam.· Reze: 
mos por Paris, ~e clí:(s cin;rn~ 'c1essa 
terriye! penitência r.errnscer uma p_i-
dade converti.da, que rn;'l/;; p9c/emos 
desej<1r Pi1-rii1- . .i Fran.ça, qu,e ~ e !l,er.ª 
sernpr,e a Primogênita d.i ,orej;;1? 

recusara. ató. agpra, a colabo-
:riu· cqnl r> ·nazisinq. Como é 
· tristcmcuto dil·ersii u sil.uaçflo 
j do g_overno de .\ic:h~' ..• 

~-- --··. _____ ---'_ /.,,-·~·- .. ~-- f-. ~ 

Se cop:,.,aeramcs llJUltp snn
patieo o prot('St.o endereçado 
JJelO governo Chilé'llO IH> Ttoiel1, 
c:,:int.ra a e::s:e<:ut:_ij..o !le refens ,._,,....,..... __ ,,... ___________________ .,.... ___ ,...,_,,.,._.,.,.,,,...,._,.,..,,,... ___ , ___ ..,_...,,._,...,....,-.--,--~..,....,..,.._-.7 i ll(~ Frauq1, lliiO temos~ nienor 

T O- L I C O S ....... e~~üo sohre º pedido diri-C·A - -.. · · · · ··, · ·· gido por varios int{llect.uais 
· · · r,l:inneh1. gem1!->lica., inclçsive o 

_ _ _ . · ___ . __ . . · . _ · . _ - "l, . _ . · reitor da _Unh-ers~darle. 4o Cbi-

t . 
<.omprem ,ix e I us, v ame n te suas joias e $el.!~ pre<;entes na connecida 

CASA C:ASTRO 
Oficina 

Rua 15 de Nov_embro N. 26 
(Esquina da Rua Anchieta) * 

pró p_r ia 

únicos 
relógios 

c9nçessJonc'lrtos · dos afamrHJos 
' "f::1-..JECTRA" 

. ~ --------,----,=,.,.,,.,,.....,,.,,__.,_,,_.__,,,...,_.,.,... _ __, 

Notícias do 1 t 
e I Após o Hino do .Con~re:;,so ep.cer- _um~ e~o.qµêncla.. Dom . P'~ll)oux, n erlor Irou-se a penúltilm,i. sessão num ~i.sp.o ,_,uxrnar ae .ttrneir~o frtto,. 

1 ambienle de C!~lusla.~ino e impo- t,!,1-mn.cir>. n1:>nrou o ep.~.!;c,Oj'\!.\t;C ~ 1 

nência, C/-'+e !.1<01°,~/l.C.e C')m Wfi_·.· J_ il_· )S/:i 0 il}la j 
, 1 !)!'OV)SQ. _!!; !,\~~)II). p,~~fa»; é'..:; ll-'·· 

.QI.JA __ n '''.& _§E,'88"" S_'P. L. E,_'N_,'E.· m_(;_ •.1.s_ a_ ·r,01_1•,e_s_sa_t:-~_.f!J u __ !l __ Dl'i>.eit> i sacerdote'". foi a tese 1naµ·!.st1·~ 1- ,._.,,.. "'!- -~ ·r-~ . !' t-,' 

mente desenvolvida Qekl xevmo. (Z5 OE OP'l'U~J,tO_ - S1!»,,.J>Q) / P>;11"'~ "- comunl:ie.q d!l, .m!l~a-nol~, 
1 • ,. 

Cônego Macedo entretem o au- Cônego Luiz 1•'crna11q,es ue Aoreu. . 1 , , , 

ctitório com a leitura de relatô- da Faculdade cte l<'ilosu,u1. .-" ! ~m ponma .ç bi-Uhanl!~inc. e 1 ~~iSPf,7.ip.Q~ f).i,S ç~:rc.lO· 
ri )S das semanas eucarísticas. O)l·. :Unlversid.'1.tle de S:lo P,n;to. l"O\ ; _afluênchl. d_e J),O\'f) ,csk, l))_llma j :J:'."1-1 .. é;_lÇ:5_ ,'-J-titf.-?;-/l 

( Conclusão ela. 7 .ª 1>,ig_.) 

l,', a.o sr. P6tain. P/ll'U gue nl:io 
rntregue ao Ãoverno ·espanhol 
1 :;r. Largo Ca b:1lle1,o. 

O sr. Largo Cnhallero é um 
m"lieii.or 1nil yezes ll)flis pc
rig-01·oso cio cnie os piores, cri
minosos de direil.o comum. As
-.:m. pode é dev.e s.er· ~tl'adi• 
1.adq, )l) sr o govert1Q ei,p!!,nhol 
o C'Olldenar à morl.e, n_11.ó sere
mos nús, certamente, que la
n1<:nlfH'~,1pos Q ftit?_,,, 

----~ 
~-·: _ _. ...................... _--..-..$.,, ... " 

PP 
'f g!JJ!!f, ~i:pri.ayltJ1 ~,l)'IP ~ 

.m~111act~f y~, l''i'S r!:'Jpira, 
v~rl~IJI_. ~;, """' Mea1oos re·
cli1~1,1m, ll ,-arQpe ..,;l'lv;r;r,.1. 
f\Q DO l:!AA~IL; llil.Q. P.l'O;: 
t~J · P. :.19tO,ÇI!,_~ Q!1Hl"'!'-te o. 
m.,,, ~m toaas "'"' farmac1as 
~- ttroJ1,\r1as: ;,.;-.l-,.1\.,,: -"V~~"., 
~ai:<a, />i)~IIJt, -~1~•'2 "''• 

tendo aplausos a cacln vez q~ic .os muito aplaudlcto pelo 1:11e11.;0 oo- ! SUSitO iJQbteele:vou-~ i)s )}rlJll!:'Jr.:t_:;. / · 
pedia a u.l.Qquencia ctos números. vo' culcul.ado -em 15. 000 """'º'as I A mus;,0a, como _semDre. e.s;teve ))€e ,i , mi 1r1-.and~ c.o~u,nh_tu po.,i }1_,;i.
Particularmente a Cl\tedral e O ou'- muis.· Nest,a noite falou D.! Ji~~_im_a. vo,, tre~ Orll.ll.Ol'.CS nto '. !p,,11/!. rece,ierA.W-P-- c•e-llú~. jlegum- j -
Bom Jesús, pa.róquias dr So(oca- Idll\o, l3i$PO d_e Pe.rrn_tma.. ,\1)óÍ< i ~-e sal;,e ,, .C!U~m mµ:s J:UY,\\I'. p.; : ;llép_t,:. ~ .ú,0.O'"· .l<0.!_u~11s; )l.f ~ia_s l '..füt ,E f'~:U:}?,i\(fQ-~ !) . 

tivcra1n belos resultados. S,c- ~ hino ela.-:. •:vcx:~.tco_e:-:; ;:j~'tip.1(;-: lei1<0:~ .. ndvüf.!i::.d,) .1,.-: .. n. H~tL:.-f.:i, (·~·1ar;ctt;t .::;.;..vv-'· ns. ;.'.·:'.> .. .;.;-~1~.h>- f , 
· · to 1·,_, ... c_l" Dloce,'e. tJ:not•.· .·:i. D_~llt_t·- 11I:.·.c .t~ i_\Icn:_! .• ~; e ür .. Jo.-::e· c::~r:c~ .. r."'...~. 1.600: ·n:t ·Ha~ I?,l•.'.:..,:. 1_ .. i).,;O. :,-intem-&e as Luucles Hmcmar! !lC· ,. " ~ 1 

10 côro: são oracõcs cantadas. cm ,·rn O clr. Paulo KHwav:i., ela um- , ele ,-ua1w:1 Nogutir;, e,.~c~uer:.t.m• , H·;, · .~emomt 0 eue~r,.sd;-.i. - ,; na- !,,:'- / 

ti.so desde ª_ ida.ele mé.dla. para· versiclaele ele s:i0 Puu\o que rol I se ,, st 1,~e.s1:1os .. fors,UJ "_urnH,,-, nrnn..". GI~ t-'o1rgress,i •1 . m;na to- I 
- s, Bi'spos noº mu!t~ feliz e proft'nclo cm sua ,ve1ll. ,u L'e, isttua1 do L-<-_ooet ~o ,s.~- 1 t:il de comunJ1õe~ em ;:;o,ocu9,a. ho!n0nngc1n nos 1s. . . ·~ .J , • ~ • • • • 

1 
•. , i •• , • • ":::. , • , , 

li 
. l lf

ºC' "•\ Etl""rl•'<n f~""" elo jo- ,;_c,J;mo. lé'\l' J amht<>1!0 e f'\117,:l· I !.1,(lnr- .. t- ,t lf'fü), lt,llfl clfrn Clf' i [?;Inncles C ,f\S, , ~..., • i 1 -..~ •• ~,.-.,, v.~,., ' , . •, " 
·· , A mucni'l!tut-. NmAtqltl.t~o c,o yom no coml~ai.e ~ 1~0.)xt/2~ ". clç, 1l1n11<1. 11lhrn'.'·'º ,-.-,n,,l1111,:., e1 l,l 11. ooo r:onrnnlil\e...._ . 1 

·- , - - _,:-.,fo·,-,., .•• 
L kG IONA.J.ti, · 
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~o Faulo, 16 de Non~mhro de 1941 
t . -·-=-· ** ,- ... · · ir ·-~ == 

- tt cm, - srmrvMnt'?tt··rs,ensv·xrr:r-z--rra.-· ·:po· . ..: ~> tantisn1o'. Atê o d0m6hio pôde 
C•,; \ 

,Pentecoslistas e protJ:stantes 
· ;1 &8' gervir dessa bai;e, me1•0 
~ · :Pt'êtaxto para uma inter1>.reta. 
~ !)ã~ a gosto. e critério de cada 
1 ;füâivíduo • 

·, . 
1 

,·~= 
·,-

Governo 
·- lt. 

rt .. 

~1!à'ra que os leitores possam 
ftit.valiar o grau de fraternidade 
<evangélica entre algumas sei
'ltas protestantes, apresentare
::mos neste artigo uns exem-

. O opusculo acima citado, con: 
sidera -os penteeostistas como : 
''o joio por excelencia", "Sal- : 
teadores", "falsos operadores 1 
de milagres" (pag. 15), "falsos 

proclamando e -advogando o profetas" (Pag·. 16), "pregoei. 
princípio básico do protestai1- ros de heresias. escandalizado
tismo: a BibÜa e s6 a Bíblia, res e .arruinadores da causa 
através do livre exame. de Deus" ·(pag·. 17). "Poderei. 

Queiram · ou não as demais alguem, em são juizo, depois 

Arquidiocesano 
•••••• J lillF] add:&.zi!lOll:I i na s,,._ , l! 2*1:'b'!f:.11 ~l:::11 ~ 

;a-lros de amabilidades com que 
~quentemente os protestan
~ brindam seus irmãos pen
~ostistas. 

seitas. o pentecostismo é um de .. ~ assistir a uma das se~- CORJA METROPOLITANA l Às 17 horas - Hora solene dei REUNIÃO DE RELIGI08/i8 
resultado consequente e natu- sões dos tais pe'utecostistas. e 1 : Adol'ação d(, Revmo. Clero &- _ 
ral da reg.ra de fé erigida pelo ver algumas pesHoas como que AVI$0 N.º 237 
protestantismo. Const[lntemen-

1
! em ataques epilépticos. espn- , cular é Regular, presidida pelo .\manh,1. di:i 13. às 11 11:;, 

, Exmo. e Revm:J. Sr Arccbi:,110 havcrit n,1 Ci'1r1a .llc-t op 'i:.-. 
í" Em quti pese a muitos cren
ijl;'ês que se envergonham e rc
_,cusam confessar seus la,;os 
de parentesco com os ·· linguas 

te s\Jrgcm novas abenações do maneio, revo!Yendo-se Pelo SEMA:\'A 'EUCARiSTICA DA . Metropolitanc, que dará a Bên- lia a costn,,H·ira ;·,·,i:·,;ii:, ,;_,,1 
gcnniuo sentido biblico;- au- <:hão e soltando frases sem OBRA o·· •ooR•('."0 ,' c,a·o elo SS1110. Sac1·"',.111"11to. P1·c-ª a a. ,.n. . ,_, HoliJ.(o:·wl) da ,\n111iditi(·;. .. 
mentitndo desta forma a <lesa- nexo, idiotas, incumpreensiYeis PERP"'TUA . . ~ r- ; gani o Rcvn10. Cônego A1~tonio Le1nh.ra-se ús Ht~vrn,·-1.:-: .. '~. , .. ,., •. 
gregação 11rotestante. Que . es- e julgar depois que tais cenas Siqueira. · rioras elas Congrvga,111('.·;, t·o-
sas inovações sejam errôneas. se parecem, e que O poder que De ordem do Exmo. e Revmo. Quinta-feira, 20 de novembro légios e Justitufos J(i::i;,iwu.,, 
não ha dúvida. mas que nfto operou . em Jerusalem, no dia I f..1•. Arcebispo Metrópolitan_o co- - Dia dedicadJ às Obras EU€a- que nesse dia devc,r,·:o <1,·-.,>l
sejam p1"otestantcs só um es- de PentecoStes é O mesmo (Juc munico ao Revmo. Clero e fiéis rísticac. ver dcvidalliell te lírec11(·ii i('":; 
piri1o preconcebi elo pode acei- oper~ 

1 
'.~ª tal reunião pentéco,;- do Arcebispado que. cm comemo- As 8 horas - Missa de cumu- os Qncsliunárius do Cc:1,;o 00. 

; de fogo", saem estes em campo 

1 
tar. Elas protestam errada- t1st~ ·. · · (pag. lSJ · ração do oita\'o aniversário da nhão geral da Irmandade do cial. 
mente· contra formas e.rroneas Filipe_ Mauro, cm ,. O Dom Obra da'. Adoração Perpétua na Sa.ntil:8in1c. Fraternidatl"e Euca1·1's-

l · das Lmguas"' apresenta -

H-EPACHOLAN 
Xaviex 

1 . . 
A Saude do Figado! 

protestantes. Nem isso causa . ' • . · 0 Arquidiocese, e pa.ra impetrar de tica, Guarda de Honra, AgTega-
ospecie visto como o erro po- pei'.tecost.1smo como um dos Jesús Cristo no seu grande Sa- ção do Santíssimo. Adoradores 

1 ele revestir-se de uma multi- mais pengosos erros do,; nos- cramento da Eucaristia o mai Noturnos, Obra dos Te.bernác11l% 
· 1.llHc'1ade de fe1·c.·.o-es. sos dias, não só 1ior causa da.e; .· . . s ~ · ua . 1 t f !'d d bnlhante exito do IV Congresso a· Ob E · t· · A 

O f li t
. 

0 
s s 111pos uras, onna i a es . , . - . , e m is_ ras ucan~·ic_as. s. 

o ie 1111 " s PeHtecostis- e feilómenos como igualmente Eucar1st1co Nacional, se realizara comunho_es. deste dia serão ofe
tas·•, divulgado pela Casa Pu- pela terriYeJ. destrnição moral di_: 16 a 23 do corl'ente uma sole-! recidas pelas intenções do Exmo. 
hlicadora Batista elo Brasil. as- e espiritual que tem produzicb m~s1!11ª Semana E~c~rí~tica, na I e_ Revmo. Sr, Arcebispo Metropo-
sim se expressa: (pags. 11_12 ). Ig1eJa de_ ~~nta If1gema. Cate- litano . 

.. Conhecendo esses métodos Nas 38 páginas de ,. Os Pen- df~~l Pro~1sona. ÀS 17 hor.as -, Hoi:a solene de 
ardilows. traiçoeiro~. os cren- tecostistas ... da autoria ele E deseJ_o do Exmo·. e Revmo. Adoração das Obras Eucarísticas. 
tes_ a um t~mpo yodcrão Yer JDnéas da Silva Pereira ha co- Sr. Arcebispo ~ue, dura~t~ a Se- Pregará o Rcvmo. Cônego Bene
quao detes;tavel e essa seita pioso material de sem~lliante~ mam1, Eucarística. os fiéis acor- dito Márco~ de F1'cità,s. 
que prctend~ basea1:-se na , g1Btilezas. Um exemplo. á llá- ram numerosos, sem distinção de Sexta-f~ira, 21 de novembro - . 
Sagrada li::scntu.ra. coisa não : gina :37: .. Os pentecostistas classes. à render suas homena- Dia dedicado à reparação e sú
c;;tranhavel. porque O próprio I são' os CJUe causam divisões gens coletivas e sociais ao Deus plica;,;p,~Ja pá.z e_ coqversão dos 
)}iaho fe7. assim). e precaver- 1 entre os irmãos. são sensuais da Eucaristia. pecadores.. ,· · 

: se con t.ra ela ... 1':cste trcc·ho se po1·qnc fazem predominar 08 O programa da Semana Euca- As 8 horas - Missa de comu-
porccbe qu_ão fragil é o prin· sentidos carnais (Yista. ouvl- l'Ística é o· seguinte: nhão dos Centros do Apostolado 

, cípio fnndamental elo protes· do. tacto), em seu culto.· para Doming·o. 16 de Novembro - da Oração, dos Jornalistas cató.-
------------------- enganarem a si próprios e aos Dia dedicado à Juventude Cató- lie0s e das Ordens Terceiras 

1 qutros"'. lica e às Congregações Ma-rianas. Franciscanas. ., . 

Tuberculose 1

: Os jor1.1ais p.rotestantes, com Às 8 horas - Missa do Divino Às 17 horas -: Hora solene 'de 
frequencia falam das tais "as- Espírito Santó, pelo feliz êxito da Adoração reparadora. Pregará o 

; sembléias trcmeliqucfras da 011• Semana, celebrada pelo Revmo. Revmo. Mons. Ramon Ortiz. 

DA CHANCELARIA DO AH 
CEBISPADO DE S. PAULC. 

RECEBEMOS O SEGUINTE 
COMUNICADO 

Chegada do Exmo. e Revmo. 
Sr, Arcebispo Metropolitano 

De reg.resso elo Chile onde 
representou S. Emc:ia. H.evma. 
o Sr. Carclca.J-Arcchispo <lo ru; 
ele Janeiro e o J•;xrno. e ikv·mo. 
l!Jpiscopado Nacional nas c:o
memorações cívico - rcJigiosaa 
dg IV Centeüário ela cidade de· 
Santiago e cio VIIT CongrcHsf'> 
Eucarístico K,acional duqnele 
lJ?-is, deverá chegar a eMt, úa
pital, amanhã, ils &. horan d2-. 
manhã viajando pélo C1·uwrre 
do Sul, o Ex.m6.· e Rcvm:o'. Sr. 
Dom José Gaspa'r' fie' .&f6nscc.t' 
e Silva, Ar~eb'isp·o Met:r~. 
tauo de Sim Pá.~l-o .. , . 

ou S í f i I i,s ? i da heretica ·,. da "seita nefas- Mons. Ernesto de Paula, DD. Vi- Às _21 horas - Homenagem a 
' ta ... que se· assemelha ao bai- gário Geral. Após a Missa, ben- Jtsús Sacramentado dos Milita

xo espiritismo e feiticisúio··. ção do estandarte da F'raterni-· res: Exército, . Força. Policial, 
'' Os sonateiros. pentecostais ., dade EucarísticH. GUàrdà Civil, Policia Especial 9 

Para o cldse:m.fo~n1m:, de ~ 
Excia. Reviim, a: kr'(fü.idíocei:,~ 
1he prepara- fàstfva 1·e'Cepr~; 
rlevendo eomva:r.-ecm· à, l<k,taçâ$ 
do N-Oi'te, às S ho-ras cfo a:nta.. 
nlra, o' Re:vmo .. Clero, l"eJ)rese'.!1-
tantes das A.ssocia1;õ~s Re!igi.9-
sas e fféis' -e-m geral. . ,_,;_·_.,._ .... 

A Sífilis pui111onar em geral 11üo é fa<;ihncnlc rceo
n!iceil:la. Ha ~ifilfticus que passam por tnbcreulusos. 110 

entanto a sífilis pulmonar é mais frequente do qnc real
mente se supõe e tanto ,;e apresenta na forma gumosa 
(gomas no pulmão) como bronquica. 

::<e contentain com "arremeilos As 15 hora{; - Hora- solene de '.Bombcit·os. 
J)rofanos e riclfc:ulos. falsifica- Adoração .da Juventude. Pregará Sábado, 22 de novembro - Dia 
çõcs 'elas manifestações pe.nte- o Rcvmo. Frei Domingos Maia, dedicado às Filhas de Maria, às 
costistas .,_ Dominicano. Dará a Bênção o Ordens Terceiras do carmo e 

Galdino Moreira considera O Revmo. Cônego Dr. Antonio de Sarttà Teresinha e mais devoções - -·' 
Em caso de dm'lda consulte se·1 medico e ouca opi

nião sobre os resullador; iavol·~vcis a esperar do · JJCntecostismo como "um gra- castro Mayer. Mariahas. 
ve cxa~ero de JJrosclitismo, ig- As 17 horas - Hora solene de ÀS 8 horas ~ Missa de ~mu-
norancia dns doutrinas e Ia- , Adoração dos Conitregados M.a- nli.ão das Pias 'Uniões das ~~e OOiOO ~. ~ 
mentavel mh;tnra de verdades riano.,, Pregará o Revmo. Pe. de M;àrià, da Pia U1'liãô de Nossa; . , füs, 1ií' ih"o:r':.:t:s-,. ~ ~i'&, 

i e e.nós ... ,. :w uma seita que Agostinho Mendicute. , senhora -do Sà-ntí.ssinio sacra- ; gWtnws, I~$s- .llifa:ti;izes'.:: 
j falha e claudica··· Kão é réal- Segurida-feirà, .17 de novêmbro mento, dàs. Ordens Terceiras de isa~ ~': Snnltit ~'à (ffi?~ 
1 mente cristã .. (folheto ·• O Pen. _ Dia dedicado as criançM, seus Nossa Sénhm-a. . . D'iit ,,'i~?:·. -· . , . 
1 tecostisrno no Brasil"'). O mis- pais e );i'ófê:isOtM.. As 17 horas - Hora solehê de.i,IJ· · 

28
~-:: ~~---~;,~ 

1 sionár!o batista Pedro Tàrsier Às 8 horas _ Missá de Comu- Adoração 'das Filhas de Maria e'!· ·· ~~n'i~". n'o', !:3am.1~ d'ô, ;.'lfa-
1 (.J. Bat.iSla. 28-3-40). diz que mais devoções Màrmnás. Prega- .. tua'{)e:.e :Wi_fa;, <i:.~1_fur.llli_ ai_. 
: falta ao pentecostal o jnizo nhã-0 das~Ci'ianç,as, da. Ligá 'dó ·· · .,..a, ..... M.. .. • ...,,. Dla: 30) - V'1la Q'!nnp1a:. m, 

1 
· · Professoradô éatólicó, Cáte""•is- ra O .rwvn,:o. ons. ,,,.a,,.iedo , B~r·· d' , .:n1:,.-..,; , " -· . -' • pcrle1(0... .,~ Lé'te , , rnt'-0- .º''°""''e Jl'a. tgr,e~,(k 

valioso auxiliar no tratamcnLo da Sífilis e de cuia fór
mula constam planta~ medicinais ele reconhccicta a<·flo 
depu.rntiva r tonica, .rnziio [l\'la q11nl sc11 nso impõe-sr.· 

· s tM, das confraria.s do ·Ro~..-.. n 
1 • '""'o""'" ,:,,:..;..,,,__, d , ! . em preci~ar aumentar <'RjH O<»"' ~ As h · · 'H ºº"'' =f..lllUa'a· o~-(i}a,r-mo. ê~ 

11st VcnerávéJ. Irmáhdadé do R&iarlo . -. 21 .. ot'as - Sólen_o Assen1- Santo .'·n..,1· ,,;,·, .""":p"' .. º' - ·. ,. 
a, 0 que se poderá fazer !;leia G_ eral dóS AdorádOres dlur- '~ "~- ~"""· · ,,..,,.); .. 

sem rlificulcladc, .ii 08 lnitorns dos Hômérts Prétós. 
vcrccberani cm que pé aminrn Às 17 ltórás - Hóra sôl.efü\ dé hôs e nottu·n~, no salã'ó nóbrc 
no prot.c-stantismo brasileiro as Adoração dos Crul!.8.dós Afühõs da C';irià MétróJ;lôlitana, sob a 
rcla(!ÕC'-s ama veis e fraternas dos Grupos, Colégios e' ct\tecis-, 1-ii·esidêftcla do Exfüo; e Revmó,. 

• _s 2:w r WWW M a cnm os P<"n'tr-•(·ostistas. mo5. P•·co-áhi ó ReVmo. Pc. Ah- l·St•. Ar~bispo Mctropolitanó . 
A"<'Ío Scaf:ti. · . . 1 As :tl.30 _ hoi·as - Soléne hora 

Jlf-óJ~. dfat :1!6: il:,;:,<,W~ 

com a J'.l!'ef!et!'~-.dtf &.o1etrdo> tra
bido Metrooolít:rno, ha"ler.à . na 
rgreja d o Santa lfü~f:1lia,. · Ca-PA NDEMÔN·IO 

Nossas a(irma\;ões ~obre a cunfusiio 
a.ilida· hoje eldsknte nos íll·rnla.is espu·1-
tas, apbsa1· dos csfMços deses1,e11ados de. 
que lançam mão os meiitl.J1•c!c( para coor
denai· e unificar, a@bam de .receber a 
mais comwovatite das l:óhl"il'mações 11elo 
número de sél:eh1bro do órgão oficiai ela 
•· uniã-0 federativa espirita paulis'ta ... -
Esé.reve ithi éspli'il.à a1·génlino, '; de idéias 
próprias e arejadas" corno o apresenta à 
redação da revista. E repete mais óu 
menos o qhe destas colunas já tivemos -
ocas.ião de denunciàr füais de uma vez. 
"Atualmente o espi.ritisti1o atua sem 01·
crem, nem fórmula alguma de articulação 
mundial. É anárquico, contraditório e di
fuso, carêcêiüÍ.õ dê üfiidade é de ação. tan
to no ideàl, como ha pi'opagahdá e nos i)1'0. 
pósitos. No Brasil os espiritistas seg\lem 
Raustaing óll Kardec, e são caritativos, 
místicos e deístas ( ! ). Na Inglatefra e 
tia Norte:Ame.rlca. são espiritualistas. 
eom templos é córtfabtilações com pasto: . 
N:!S protestantes. mm outras partei; se· 
:manifestam livré•pehsádõrês, Jaiêos, a.Iheíôs 
a. toda rífüglão, amaHtes da ciência e ao 
ecletismo filosófico. Em alguns paises os 
?tSin~rnac!onistas lutam cgfu os qüe né
ga-m. a reincarnação dos ei;pfrilos. Nà E@· 
,1lanha e na Argentina d6fuinàm os espltl
tas Ci'istãos e esmolérêê. Tóda esta tlon, 
fn~o de idea.!ismoá, !Mmulali é nrâtléils 
são fatos simples âó iiMso camp<i f!lõêê
fieo, e nifo pasea,m fror flrà tié téntati'ltàs, 
ensáios, vislumbres, rê!if!léndore~ de ;ilgo 
por se d-escobrir, :mêsr.là matizada de ver
dades e méflfüàs, tté ei·róit e: ôbnv'lééilée 
insegl.Jl'as, esfjéêie ·de t1aíí8êmc'.lt.H>, Jtl~ifr 
onde e:iiêf.~ fnüi!h rllh'iô i'fü r('}tM ,ttrã.fttle 
a1gaza,rt'.a. ". . . 

· É realmcnt!> t!lnfià~M rie i!1Jett1 tem 
!f"'idàiai; arcjadai; ... " Má~ li, r,lfffülf.eflefl, 

_ mente, i.nctivel ttiJ.~ Ã IIHI~ ~~ flõ~ilã ~il
tízfazer às nigêacias ê,êpil'ituai~. i> Hrngiit· 

5ll~ _da .alma, com csla "espócie de i)!l.nde· 
11101110··. Quer pai-·ccc1·-i11c ciil.l'etailto q1rn 
o_ ap_oge\l da "algazarra", o pomo da .rlis· 
eordm .mais agudo é a reincarnaçiio. 

Senão vejamos a histõi'ia de cóhro êste 
postulado veio fazer parte 'das rcivfüdi
ca~ões espíritas no Congresso interúacio
nal de. Londres. Cópiahlos a "'Révuc Spi
rite'' de fevereiro de 1929. Vel'ào os lei-

, iore~ c?mo se to1:nou necessário emprega\· 
a1!1b1g_u1dades e diplomacias suspeitas para 
nao desgostar os congressistàs iligleses 
rafratários il. reincarnação. E O que sé 
;;otou. _-_- foi o _que se aquilata dô sêg\iinte: 

~epois da leitura das conclusões em in
g!es e em fran,cês - r~lata ~ Citada re
v1st~ -:-. um clelegado pergúntou qual ei'a 
o _s1gmflcado das palavras ".réincarhaçõês 
SlH,\essivas". M. Berry, presidente, respon
deu_: . Empregamos -estii tiirmo coáespõh
dentlo ,ª concepções diversas, no que éón- , 
c~1:ne a Inglaterra, onde não são ra.1-:is · às 
~if1<l~ldacl~s neste genticlo; .parece-fios i}üê 
e Uffia formula qué expfossa um Pi'inéi
fllb que desejamós expressar, déixarido 
abêrto 6 campo a diversas interprétac)ões. 
e "bhi'êâu" da Fédérài)fiõ :ll;s1Ürltà t~ter
nàõiõnál tradui a ópinião de que esta con
cl~êã_~ ~R_tá c.tlculà~à. dê tnanéira. a' jàlttái~ 
flár ca,Usa a Um dISSt!nt.iinento OÍl diViàào. 
N~s~a ~~~eração, éfü sett espírltp rle tbl~
~~cla, nao osquene de maneira álguma 
que tedts as coisas se acham debai:~i, ao 
côí'lt1'6la dá11 11>!11 lmutaV'els da vérrlade . ., 

Nt>tem rr,,e se trátil. de ttin i,onto hâ
!!ltó hb tíônjunto dó éspiritism.o. •BJ àgrmi 
lêftô1'. éâtõlicc,. finna-te na t11á rocha· qu~ 
@ a rõth;i. de Dena (\ sobré i!- I\Uàl briàto 
lldlffcou a eu~ Tgtéjà, Ois dogmas i:im t111e 
~~ cr~11. _t:irnaf1< :inrf~r~6 ilo ~àbor rl:.i: pri,. 
iJJ.leçôei; t>t'lSM:l i1'. Cfê .ilelà~ poripj~ fói :,_ 
Vç,.rdad\". rJh,in;i •IUl' .t.óil rióvelóu ;, f,nr i$ti, 

·tneamo ~.io imuf;w,rn, i:bfuil .Õê111<. 

Terça-feira.. 18 dr, novemb!.'O __ , de Adoraçao. Pr~g·ari\. o Revmo. 
t>ia dr.clicado aos doéntes, séus ! Cônego Dr. Manuel _e. Ma'c-.edO. 
mêcil.cos e cnforméiros. DaÍnàs e \ . ÀS :4.30 horas - Missa dé. co-
Conlra~c:; de S~o Vicente, é nos l mu~h~o gm•a!. .... 
qué sofrem. . Oiâr1alh.êrtte, ~ 19.15 horas, 

i\s à ho1·as _ Missà de comu-1 IJa~êrà. Têrço é COnfoi-êti.da. · 

tlfclhi:1 l't'óY.íatíi:Jà, a,· t:rà'fücfon11l 
ll:f.is11a Ca11itular. 

Sm·á cdebr;-r11fa o Revmo. Si: 
Cr,nr,I,(" :r'nn!o Roliin Ló1.n·,::iro, 
f.vzeutlo a Ho1ru.J.1\!t o É:c::nw. 

ithãô d.as Senhorà,~ catóiicas, Dõnífüg?: 23 dr. !'l'óv<-nibrô_ .. -:
Mães Cristãs, Damas dé Cá.rida- , Ei1cerramento da $cman~ Eur.a.-
de, Vicentinos, Irmandades dá i·isticá. . . . .. ,W6na. M.i;n,u,al Meireles F-reirn, 
Boa Morte, das bôres, dõs Reme- ~ 5; 15, 7, 8 e 9 hora-'i., missas 
dios é do Divino Espírito Santo. l"êzadas. FALSA EKTRE'\'f8TA C0:'-1 o 

Às 17 horas ~ Hora solêrtc de 4.'; .10 horas - Missa solene SR. ARCEBISPO i\f:Wl'ROPO-
Adoração pelós doent~s ~ pélôs éãpitülar COÍl1 sérmão - l:Ioinê
que sofrem. Pregará O :r:tevmo. rtãgêfu do Colcndo Cabido Metro- LITAXO 

Cônego Pedro Gomes. pôHtanó a .Tésus Sacramentado. 
As 21 horas ~ Solene hóra de As 16.30 hoi·as - Solene pro- . Tendo o jornal "A ~lanll5:", 

adoração dos Vicentinos é Ope- cis:Sií:° Eucarística. A entrada da do llió de Janefro. esLampadr, 
rários católicos. Pregará O\. r,t-oc1ssão o Exmo. e Revmo. sr. em sua edicüo lk 1 do correu. 
Reymo. Pe. Luiz Duprat. ! A:ce~íspo Metr~p~litano dará a te, mna rãlsa entrcvisia de 

Quarta-feira. 19 de novembro: Bençao_ do Santiss11110. · seu corresponr!entc nrsla ('.a. 
-· Dia dedicado a.o santo Pâdre r Às 20 horas -;-- Sermão de. en- i:>ital, com o Sr. Arcé)hispo :\I e. 
M l)OSSo Arcebispo. ao Epi.Scopá~ / c~rl-a111ento pelo Revmo. Cônego tropbli~aw, S. Éxc:ia.. ao ter 
do, a~ Clero e às Vocações. 1 Dr. M. C. de Macedo. conhecn1rnnto ele, 

1
~erncllw_n~e 

, As 8 horas - Missa de comu- São Paulo, 8 de Novembro de 1941. ábuso, qu~ndo em 'iagcm 11a1 a 
nhão dos Associados da Obi·a das c· P I Rol! Lo . 1 Buenos Aires. rle Po_rto Alegre onego au o , m ure1ro . "' , . · , · 
Vocações • 1 Cl 1 bis enviou ao ,,,xrno. lVI01rn. hnlrs-

. . 13_n_~e er do Arce pado I to de Paula. vigarió g0r;1I dn 

~+::•::41;.;:.;~~:+::+:~~~:.ifi.~:.::.-:.-~·•·'.··~1-*:.-·..--:ç;._;,~~'+i~~i;*,.:-~-,..;.i~\' Arcebispado. 'o seu ~:ctmcntc 
{; .. . _ ... · · ... ,~ ................................ :.:··--.. ·:·~ ifrbteslo contra ~- faú18:;irn;a 

1 i H A R M o N l u N' . Q :+; P_'.1-giha . ei.ue . aq:i,rn]e co1:re,l]Ol1· 

1 

:~ . . oi::, ~ ~--~!He esc.!:eve_u -em torno de SI!.ª 
:+: ~ pessoa. No dia 2 d-0 no,•<JmhrfJ, 
{; Dos oonheeidos i'abrie;r,. !; dia. eiii tiüe teriei. realiza.d0 o 
:4'. · tês " M A N N B O R G" e :,.; encontro de S. Extia. com o f{ "l!l<>HN", ;; delirante,iol'll;allsta. o Sr. Ar<'e-

1 

;t: Mlll'ltemos r.m àxpõ.;içl.l&, ~ b1gpo. nem 8lquei· poud,~ ,·r-,·~ 
1 1 \/liriadisslfliól; modeÍóâ dês- l ?_io.r ei! ·se1_if, àúx!llares mais di-
:f dê O pórtatÍI êÍê 1: 20()$000, :+: retos rleVJUO a a))sd!Uta ca.rr-m-t :rté os modelos (ifi'iriàes prõ, } e(~· ~E" tem_f:ib._ hbis te11cio ,·he. 
:• prios ,:,ara càl!tia, ébm mui. :+: .e:ailt! llc .labr:it1t,Jlial a e,Jt11 Ca-f" tos registros, pedaleira, etc. [!, iiitai. :'1~ i hbh,.s. J,i Íll en,h;i,r. 
:!· côfn 6Ü sêfn transpositor'. ,+, ('.flV11 JJarn o l{io, 
,: Funcio,iameiHõ giírãhtfifo, À l . ,:,;urpr(fr!ididii' ctiih ~ in(lll(\.. t pet:l16o r_émêtHhós êât~lo!:)ô '.+; llf!~;:t,•t:si :\ilíÍtH•Í:ct rir'>.~/' ·iq.111a, 

'..: !iêi'il.l: Efnl'i:1lagem grai:is t listo. c·tiirl q11,,H1 1i1:!n ,,.· ,1-.it1. 
:.,i ~lir::i o:; p~i:liíl6s t:16 IMtrll':>r. '*' !ah1. fl. i·l~i·ia. dirigiu ao ~!uns. 
~ · '+' \ii,g·a/·jrj (}fi·al ó t.élegr:1i1111 rlc ·_:;_ e a s a !~ ã n o n :_!.·_;_ iirULcstü h\ 1 qual rlecl,ll'f\ 1111,.,. 
T f.\u;i gh1ln1ei1té élesUtuirio tle rr•::' ,i:1 I 8611 Via ta 11 -~ -1(!2, C.J!x:i rostal M, !i6à - 'são P/li)lo { df il pseudo ifalé.sha que en, 

it~~;,t-;~;:-$;;t;:+::,t;::(:+::•::+:~;:.~;i.;:•.::•;:+;:•;:.;;+;.:•::•::.~;:•;;.:_~:.;:.;,;;<>~X+:'.~J~ ( Co.n.eh- ...., L • -· • 

' ' 
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POR QUE A NOSSA ALFAIATARIA 
ADOTOU O CORTE ''KENWAY''? 

* Para melhor servir nosso 
clientela, pondo em dio a 
moda masculina com a e/e, 
gância da época I · 

* Para oferecer maior con
forto, consoante com 0 

senso prático do séc ui o I 

* Paro proporcionar a ele
gância, o conforto e a como
did'ade 100%, que o novo 
corte "Kenway" empresta. 

Gov ern10 · Arrq·uidiocesano 
(Conclusão da;-3." pag.) 1 É desejo de S. Excia. Curia pu. 

\ • , · blique aviso desmentindo · en-
ere.rvera com o comsponden: trevista e protestando contra 
te daquele matutino. inqualificavel abuso nome Ar

Foi o seguinte o telegrama cebispo, coisa que está contra 
de protesto que chegou ás mãos princípios ética jornalistica. · -
de i\Ions. Vigario Geral: (a) Padre Nelson Vieira, secre-

" l\Ions. Ernesto de Paula - tario particular". 
Curia Metropolitana - São- "Dr. Cassiano Ricardo, di
Paulo. - Viajando Buenos Ai- retor da "A .Manhã", foi ende
res Sr. Arcebispo teve noticia reçado o seguinte telegrama: 
falsa entrevista ·que lhe é atri- "Dr. Cassiano Ricardo, dire
buida por um jornal de S, Pau- tor da "A Manhã" - A,'enida 
-lo e pela .. A Manhã", do Rio. Rio Branco, 108 - Rio. -
S Elxcia. nilo recPhcu rcporter Tendo "A Manhã", edição 4 
aigum, não concedeu nenhuma estampado entrevista seu cor
entrevista e nem fez qualttuer respondente~nesta com S. Exa. 
dedaração sobre congressos Revma. Arcebispo .Dom José 
eucaristicos e outros assuntos. Gaspar, recebi de S. Exa. se-

ÕMBROS ANATÓMICOS 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHIDOS: ENTRETE. 
LAS DE LÃ : LINHAS: DA 
MELHOR QUALIDADE: 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL· 
DO PEITO, MfNIMO _EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TOOO O PESO INÚTIL) 

MOVIMEl'ITOS LIVRES 
NA CAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS: DA$ 
MELHORES PROCED~N

·c IAS I DE,-PAORÕES 
MODERNOS 

guintc telegrama, contestando 
formalmente houvesse conce
dido tal entrevista, declaran
do-a fantasiosa, pois que não 
recebeu aquele correspondente 
Palacio São Luiz manhã ãe 2, 
nem qualquer outra oportuni
dade. Transmitindo ilustre di
retor da "A Manhã" o texto m. 
tegral protesto Sr. Arcebispo 
confio sua lealdade e perfeita 
formação de jornalista:·, para 
que na mesma secção onde pu
blicada fantasiosa entrevista, 
apareça protesto do Sr. Arce
bispo. (Segue O telegrama su
pra). 

Queira ilustre di.rotor aco
lher protestos estima conside
ração. - (a.) Monsenhor Er
nesto de Paula, Vigario Geral 
de São Paulo". 

-----------------------------------------

- FOME 2-1194 .1.PAULO 

t. 21 _ S.º andar 
Pll, DAI . 

A situação dos prisioneiros e civis 
íta)ianos na Africa "" 

Pio XII denuncia o 
relaxamento dos 

d~vórcio e o 
costumes. 

"Apacenta meus cordeiros.! "É mais que necessário, que I mania de divórcio, que tende a 
Ap~c.e1_1ta minhas '.ove~has ·•. - os_ órgãos da _I~reja, encarrE: I ce!ebrar e · d~sfazer . ~asamen
E uc,ac que Jesus deixou esta gados de admm1strar a Justi- tos com ma1or fac1hdade, e 
ordem e programa de ação,· ja-1 ja, façam compreender aos I com a ligeiresa coµ1 que se 
mais a voz de Pedro .. deixou de 

I 
povos que a Igreja não muda assinam contratos de locação 

se fazer ouvir nos· momentcs jamais, mas parmanece sempré de prédio, e quaisquer outros 
críticos dos povos. Sentinela fiel aos_ seus ideais, e à sua contr11.tos comerciais." 
avançada da civilização vem Missão". · . o Exmo e Revmo. Mons. 
prenunciando o e.rro de todos Pio XII denunciou ainda a Julio G.razioli falou em segui
os maus ca~ninhos, denunc~a~- esterilização coino · "uma teo- da, anunciando que no ano 
do todas as causas de pencl1- ria não cat61ica, burladora da passado apenas 32 das 82 pe
tamento das nossas institui- Legislação Matrimonial, tal Jtições de anulação de casa,. 
ções. qual . a Ig;reja n concebe." mento foram· concedidas. Este 

Hoje, mais um1!. vez, a voz "Nos tompos modernos, dis- ano o "Tribunat da Rota" está 
de Roma faz-se ouvir, acusan- se, o tibanclono o a indife:·ença constituido por treze mem
de> 0 relaxamento e a dissolu- · pela Religião, erearum um no- bros: oito, italianos, um fran
ção nos costumes. Acusando I v·o e~:pírito ÜQ pn,sanísmo que cês um alemão, um inglês 
o divórcio, causa não somen- ( tom traaido uma verdadeira ( um' polonês e um americand. 
te d'3 debiHtamento da nossa 1 

sociedade, como de nossa pró
oria necrose. Uma vez que 
~ai solapando· no mais impor
tante de seus alicerces que é 
a família. 

O programa, o velho paga. 
nismo de ontem e de sempre, 
persiste ainda. E O Santo Pa-
dre denunciou um novo espí
rito de paganismo como a cau
sa do relaxamento dos costu
mes em todo o mundo- e da 
popularidade de que goza o di
vórcio. 

Sua Santidade, inaugurando 
o novo àno do "Tribunal da 
Rota" (que é a Corte Supre
ma da Sanfa Sé, com jurisdi
ção sobre as anulações de ca-

Dr. Durval Prado 
Oculista 

R. Senador P., Egídio, 15 
.Salas 513/14 • 14 às 17 hs .. 

Telefone 2-7313 

sarnentos), falou deplorando 
os sofrimentos é misérias cau
sadas pela extensão e prolon
gamento da guerra; 

"Esta guerra dia à ãra, de es
tação a estação, de ano para 
ano - como uma tempestade 
que destroi tudo com a, sua 
passagem. vem tomando pro
porções cada vez maiores, dêi
xando ~traz de si destruições 
imensas, p.rejuizos considera
veis. 

o carater mats tragrco (la r 
situacao .. ao uup10 ~1onco-ue- [ 
vista moral e religioso. vem 
nos · causanuo 1:ienosos sofri- 1 
m.entos e gnmaE:s amçoes que 1 

têm .crescido <'Ade vez mais 1 
a meCfida aue o .conflitc ,,.,. e::,· 1 
tende. e v.ai arrastancto um 1 

maro1· numero ~e povos." l 
E Sua. santidade; comentan-1 

<lo o rato cre vál':ias. de mm- 1 

t!\f'l nessoas incs.iu.o terem sa. 1 
cx•mc.•.ao ·· 01.1,·maço'es nrimor- ! 

Hervo;na,ria At'tic1ana 
Plantas Medicinais 

Rua da Liberdade, 420 São Paulo 

ENCERO E LUSTRO 

..... COM 

EPEL 

remos algumas varu 
la agentes no interior. 

DISTRIBVIDORES, 

~anard&~ 
Cuatinadada-1852 

Rua 24 de Maio, 80-90 - São Paulo 
diais em »r<>l {}e .wualidaues 
secuuui\r!l\ll, ~ trimamam ,i ~,, .... 1 

1.:VWO_~ tl~S ?!0t'tAS .. e . Elos· ri:OS, i 
,&~;~~-, ', -
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' • • • • . l "PAIXÃO CRDIIKOSA" -

Critica Clnematonraf1ca da A J C l Da Art, com Coriua Ludiaire 

fi • • • 1 trag~c
8t f~!i~~an~~rese,:\~;oro\~: 

_ . . cheio dé realismo, e onde é 
Orlentaçao Moral dos Es11etaculos. 

1 
explorado º assunto de infide-
lidade conjugal. Assassinato, 

Não é sô artigos para presentes] 

A Ca$a aos 
"MENSAGEM DE REUTER" 1 passagens criticaveis, tornam cação de crianças e jovens. As 

- Da W. B., com Edward G. o filme digno de aprovação. - atividades criminosas de cLois 
Robinson - l\Iost.ra as fases Cotação: lJc;m. indivíduos, da maneira pela 
p:rincipais da vida de Julius qual são focalizadas consti-

cenas mús, unidos ao propri&s. · .... 
assunto pernicioso, fazem com 1 
que não seja um filme rec•.>
mendado - Cotação: máu. Presentes Ltda. 

Reuter, fundador da agência "CASA;WE~TO DE OCA- tuem, para· a maioria do pu-
telegrafica que ainda hoje tem SIÃO" - Da RKO, com Wen- blico, a parte comica do filme, "0 TERROR" - Da Art, 

o seu nome. A conduta hones
ta, a tenacidade elo referido 
personagem e a ausencia de 

li OURO 
PRATA E PLATINA 

de tôda espécie, ao preço 
mais alto da praça, com
pra-se. Consultem nossos 
preços. Rua b de Novem
bro, 1C3. 2.0 andar, sala 

23, - São Paulo 

dy Barries e Kent Taylor - ' que, por isso mesmo, não apre- com \Vilfred Lewson - Este 
Uma comedia apresentando as Isenta gravidade nesse sentido. filme é baseado nnm dos li
peripecias ele· dois jovens pa- Algumas cenas passageiras vros de J<:::dganl \Valhtce. Mis
ra conseguirem manter as apa- que no fundo revelam uma terios, assassinatos, roubos e; 
rencias que assumiram em rno- 1 falsa orientação pcclagogica e por fim, a ação do um jovem 
mentos ele i.rreflexão. Algum; as atitudes precoces de um ra- detetive que tudo clesco,bre. 
:-;enões - infaliveis em filmes paz são os defeitos apontaveis Pelo assunto e cenas de cmo
de tal genero - não chcgam no filme. Não convém ao pu- tividade e de outras itH.:onve
a prçjudicar o conjunto - Co- blico infantil - Cota<;ão: acei- niencias sobre assuntoi-; reli
lação: accitavel. · tavel menos para crianças. giosos e outros. to.ruam este 

filme reservado ás pessoas de / 
HOMENZINHOS - Da RKO "SERENATA DO AMOR" 1 criterio formado - Cotação: 

com Kay Francis - O filme - Da "Gloria Procluct.ivas", restrito. . 
mostra-nos a dedicação de um com Ilona Massey e Alan Cur
casal ele professores na edu- tis - · :f; a historia ele Franz 

Schubert e de suas. obras ma-
PREVISÕES 

Possue tudo quanto necessita a 
casa de V. S. 

em: LOUÇAS PORCELANAS - CRIS-
-:~ 

TAIS}~ME1,AIS ~ LUSTRES - BIJOU-

'rERIAS E FANTASIAS, 

:t. • 
Largo 'São Francisco, 66 - Telefone 2-1401 

A guilhotina na cidade de Poznan 
ravilhosas e imortais. Ha pas
sagens mali.ciosas, se bem que 
rapiclas, que são O defeito des
ses filmes - Cotação: aceita
vel meno:; para erianç:as. 

"LOBO J<:::NTRJ<::: LOBOS" 
Aeeitavel, pela Legião da De
cência. 

A Agencia de "Polisl1 Inf. i alemães e "jornais poloncses •·, 
Center" ele Nova York, publica 1mhlicaclos pl'los nazi8. 

"SIDUS TRI~S Ai\IORJ~S" e 
"GANGSTERS DE' CHICAGO" 
- Accitav·e1 para adulto;; (Le
gião). 

blo, ·c1e BuerftisÍ.A'.ires). . "A CARTA" e "UM RESTO 
Aceitaye.l pay_:_(~.- d·dúltos (E! PnB-, Uí1ião", do Rio de. Janeiro). 

o seguinte: Bscolhenclo apenas a·lguns 
•·SUBLll\1-:Í.!{ éBSESSÃO'' - DE Il'.IULI-rnlR" - H.ostritce, 

Aceitavcl ' 1*ral· adultos (" A pela L~giâo da Decência. 
Na Polônia ocu]Jacla continua casos entre muitos outros, po- "BULLDOG DllUi\Il\IOND NA 

cada vez mais intensa a Juta ele-se cila.r que o '· Dcutscher ESCOCIA" - Da . Re]Juhlic, '·CILADA FATIDICA" 
· suhtenanea contra a Alcnia- Deoliachter" comunica a cXe- com John Lodge. - É um fiJ. 
nha. SinÍultaneamente as últi- , cu~ão ela sentença ele morte de me policial que tem a Inglater- E V A N G B: L H O · 
mas n~ticias da Polonia el'i- l 2, poloneses, cm 17 ele sete:n· ra con20 cenar(o. f: um. filmo 
denciam O gr:rnrle aurn~nto <ln i b

1
ro; o "Deutsche Runa_s- j que nao c_onvem as cnanças 

terrorismo ela "Gc:;tapo", cn.i:•s, :;~iau", ele 3 polonese~, no dia/ pela brutal!dade elas cenas. - o G ..,. · · .·.·:.-.1. ·M· · 1· d 
~~~1\~~r;õc!nc~~~l~:~~;18,serm;.'.'.~;;~; Z~o~i~c~c~~~~:·o~eº ~-~~~~~~~~~:: i ;aºt~;i~~l:Ça~~eitavel menos pa- r á .. S:yl:;lQ;e · .. · . . os ar a 
através ela leitura c1 0 s jornais: 110 dia 28 ele :5etembro. Todcs ·, ·":::>:::,:-:, ...... <,, ., .,.,·,,::. . 

· 1 soh a acu~açao ele conspiração "NA SE'NDA DO CRIME" Os Judeus aguar- Vl°Gif~!M~ '·QtJA~1Ó DOMINGO DEP0°IS DE Mas, como o g.rão 
----·------- - - : ~·.;>nt.n~ as autoridades ale.n1ãs. - Da Coluinbia, coin Rochelle davf1m no Mess1as, · ,: :j:.PENTECOST~S. de mostarda, cres-

C ,,, mais. cm 22 ele setembro, o Hudson - :f; a historia ele cin- um rei valoroso, am ceu e extcndeu seus 
ABEL OS BRANCOS .. Trihuna! especial ela cidade co jovens pobres que roubam conqui~taclor, u m (6.º domingo . denois da Epifania) ramos para todos os 

rle Loclz" condenou e executou e são levadas ao bom caminho herói destemido 11ontos da terra, de 
11ma jovem ele 20 anos ele ida- pela paciencia de um profes- que sacudisse o ju- S. Mateus, XIII, 31-35 sorte que a ela 
r/e, J:rnina Orminska, acusada :mr. Não convém ás crianças I go dos Romanos, 0 ' ' acorrem, em toda a 
rle t 0 r csc:ondiclo iuna pü;tola pela' maneira com que é apre- dominasse o mundo Naquele tempo, ·disse Jesus às ·turbas eâ'ta parte, todos os se-
no ja,,igo ela familia. sentada a película - Cotação: 'J intefro. 1~ oi - lhes,. pa,·ábola: O reino do$: céus é semelhante ao grão quiosos de luz, vida 

Afim ele aterrori7,ar . aind·a aceitavel menos para crianças. por isso, . um eles- de mostarda qua u_m\homem tomou e semeou em e salvação. A outra 
l mais a ropulação polonesa, os I aponto, quando Je- s·eu campo. Na verd~de ela é a menor ·de.todas pàrábola fala - nos 
· nazis estão usando a guilho- "A MENINA RAPTADA" _ sus, o filho elo car- as sementes, mas d~póis de cre_:lcida, ·e rnai.or de outra vitalidade 
: tina, e quasi cem poloneses Da l<'ilmofono com Lina Ye- pinteiro se declarou que todos os· legumes,; e_ torna-se arvore de: ,~orte ela Igreja de Cris-

r;ão cxecnt~dos rnen~almente ·gr-os _ Filme' girando em tor- o Messias p.rometi- que. as aves. do céu v.êm- habitar em seus. ramos. to. Já não considera 
na cidade ele I oznan. no elo rapto de uma menina, elo, que viria restau- Propqs--lhe tambem esta- outra parábola: O '·.reino sua rápida propaga-

r;==:======;=.::=::=.,.:==========~==·=-=-=-=-==-===-==· 
1 

como o indica o titulo .. A fra- rar e estabelecer o dos céus é semelhanté ao fermento, •q:lle uma ção, como sua efi-

11
1 ca ,execução técnica do filme reino de Israel_ se- mulher toma e introdu,:: em três medidas ele fa. cácia interna, admi-

• 1 torna pouco convincentes as g~ndo . as _PI o_fe. rinha até que tenha fermentado toda à màssa. ravel. Como o fer-
i suas cenas impressionantes. cias fe1!as, pnme11:o Je:lus disse todas ·estas cousas em parábolàs à inento que em pe-

A CASA ONDE TUDO É MAIS BARATO! 

N.0 190, 35 cmts. 10$000 

Brinqued-os 
Ofertas especiais 

Bebê fala mamãe 19$500 

Boneca fala mamãe 10$000 

Visporas desde 

A viões desde 

2$500 

1$600 

R. das Palmeiras, 88 a 94 
Tel. 5-4070 

l Entretanto, dado O seu enredo, a Abraao,. e.._ de~_o1s multidão, -e não lhe; falava sem parábolas para que na quantidade 
. não convém ás crianças. _ Co- , aos demais Pat11ar- que se- rt;-al.izasse ó que tíriha-sidó dito .. pEilo/pro- leVeda toda a por• 
1 tação: aceitavel menos para cas. Para com?a- fota: abrirei· ni'inha '.boca em 'parábolas;: e'· nia- ção de farinha, as-

crianças. 

1 

ter aquele conceito nifestarei cousas oc'ultas de·sc11e a creação do sim a força interna 
errôneo, e desfazer mundo. da Igreja renovou 

"GENTIL r ,, esta primeira ilu- toda a face c]a terra. 
TIRANO - Da são, utiliza-se o Salvador de compar.ações to- · u que nao menos demonstra a sua origem di-

1\~etro, com Rob~rt Taylor madas aos fatos ordinários ela vida, para in- yina. Pois, si os doze pescadores eram meios 
Filme sobre ª vida ele um fa- ·culcar a natureza e finalidade elo rein que desproporcionados para uma difusão tão rá· 
moso b_ancloleiro . amerie~no. Ele veio estabelecer na tena. Assim .as 

0
pa1:Í- piela do Cristianismo, a austeridade e in-

O~ repeti?os assassmatos, tlr9- bolas desvendam-nos vá.rios aspetos elo Rei!lo transigência da doutrina e moral ev'angélica 
teio~ e disput:i,s, com clemons-1 elos céus relacionados nó entanto todos ,eles estavam bem. longe ele obter os aplausos da 
traçoes de ~ais rancoroso 0,clio 

I 
com o p~incípio espirÍtual que o ~arateriza. e uma sociedade enchafurdada nos crimes mais 

q_u~, em pai te, se ~entai:1 Jus- eleva acima elas competições em que se deli- toJ·pes. Não obstante, em menos ele um sé-
tif~car, tornam O filme impro- mitam os reinos ela terra. Deste gênero siio culo o Cristianismo transformava o Gênero 
pn~ para ~dolescentes - co: as duas parábolas que hoje nos relata o Santo umano. 
taçao: aceitavel para adultos. Evangelho. Na primeira, repisa o Mestre. . Já no ano 200 Tertuliano podia rscre• 

" . o princípio e fundamento das obras clivinàs ver: "Somos ele ontem e enchemos tudo o 
GAROTA DE ENCOMEN- inteiramente oposto aos meios escolhidos que é vosso (elos pagãos), cidades, ilhas, cas· 

DA" - Da Paramount, com pelos soberanos terrenos. O que é desprezível telos, municípios, assembléias, exércitqs, tri-
Don Ameche e Mary Martin - bus, decúrias, a casa dos Césares, o Senado, o 
U 1. . 1 aos olhos dos homens, nulo e insignificante, 

ma comec 1ª musica em que Forum." Era com a vista nestes fatos que 
predominam· passagens levia- é justamente o elemento que há-ele concorrer Jesus Cristo propunha aquelas parábolas aos 
nas e situações inconvenien- para as grandiosas manifestações de Deus. jud-eus. sua intenção imediata, p0rém, atraía 
tes. O enredo é apenas um Como o grão de mostarda, a mi;mor semente, a .atenção das multidões, para a humildade 
pretexto, aliás muito mal es- tão pequena que entre os palestine~ises foi e desproporção dos meios com que atingir 
colhido, para apresentar esse efeitos tão grandiosos, dando a entender a , termo 0 rdinário para se indicar coisas minús-genero de filme e agradar, as- natureza- do seu reino absolutamente dife-
sím, a certa categoria de espe- ~ulas, a Igreja no seu começo contou com ª.: rente e mais elevada do que a dos princi-
ctadores .....:. Cotação: restrito. força irrisóJ·ia de doze humjJcles pescadores. pados comuns da terra. 

ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo 
Praça da Sé, 23 - 2.0 anelar 

Sala 215 

Indicador Profissiortal 'DENTISTAS 
Arnaldo Bartholomcu 

Cirurgião-Dentista - Radiologista 
Pela Escola de 1',armácia e Odon
tologia de São Pa,Ulo - Clinics 
Dentária em gera! - Raios X -

•·. 
I> 
J .• 

~, ___________ ___ 
Dr. Plinio Corrêa de 

Oliveira 
Rua Qulntlno Bocaiuva, '176 - 3.0 

Sala, 323 - Tel. 2-7276 

Joviar.o Telles 
-e-

J. N. Cesar Lessa 
Advogados 

Largo da Misericórdia, 11. 0 , 23 
Sala 904 

Luiz Gonzaga Parahyba 
Campos · 
Advogado 

'(Palacete Santa Helena) - Praça 
da. Sé, 247 - 1.0 anc!ar - Sala 103 

1'el. 2-4951 

Dr. Francisco P. Heimão 
Hellmeister 

Rua São Bento. 224 - 1.0 andar 
Sala 3 • Tel. 2-154;; - S. PAULO 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrarfo 

nua :aenjamin Constant, 23 -
4.0 andar - Sala 38 - Tel. 2-1986 

MÉDICOS 
Dr. Vicente de Paulo 

Melillo 
Prof. de Higiene· do Colégio 

Universitárfo 
Diretor do Sanatóriv "Vila 

Mascotf> 
Cons.: R. Marconi, 34 - 6.0 ::! .d. 
Apart.0 63 - Te!. 4-8501. -
Res.: A v. Agua Branca, 95 -

Tel. 5-5829 

Dr. Camargo Andrade 
Doe1was de Senhoras - Partos 

Operações 
'Da Beneficência Portuguesa e da 
Maternidade de São Paulo 
Cons.: R. Senador Feijó, 205. 
Te!. 2-2741. - Das 14 às 18 hs. 
Res.: R. Rafael ele Barros, 4õ7 

Te~. 7-4663 

-----~----- --
Dr. Hugo Dias' de 

Andrad~ 
Clinica geral e moléstias de 

· senhoras 
Cons.: R. Libero Badaró, 137 -
4.0 andar - Telefone, 2-2270. 
Res.: Rua Tomé de Souza, 55 

Tel. 5-0565 

Dr. Gil Celidônio 
Partos - Moléstias de Senhoras 

Operações 
Reiidência: - R. Albuquerque 
Lins, 902 - Tel. 5-4156 - Con
sultório: - Rua Marconi, 34 

6.0 andar - Tel. 4-8501. 

Dr. Barbosa de Barrob 
Cirurgia - Molésti.ru,' de senhor~ 
Co_ns.: Rua Senador Feijó, !i.05 
2.0 andar - Préçlio Itaquerê -
Te!.· 2-2741. - Res.: Tel. 7-1268. 
Consu'ltas: das 10 às 11 e das 
14 à.s 17 ·hora.~ .. - Sábados, das 

10 às 11 horas. 

Di-. Ceiestino 'Bou:rroul 
Res.: Largo São Paulo. 8 -
Tel. 2-2622 - Cons.: Rua 7 de 
Abril, 235 - Oas 3 à.s 5 horas. 

' 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
MÉDICO RADIOLOGISTA 

Rádio - Diagnóstico Exames 
"tadiológicos a domicílio 

Cons.: Rua Marconi, :)4 (Ectif!cio 
Pasteur) - 2.0 and. - Tel. 4-0655. 
R.es.: R. Tupi, 593 Tel. 5-4941 

S. PAULO 

OUVIDOS, NARIZ E 
3ARGANTA 

HOMEOPATIA 
Diatermia - Infra-vermelho -Dr. Rezende Filho c 1 - T · 1 oagu açao - .rans- luminação 

Cons.: Rua Senador Feijó, 205,. -' Vitalidade pulpar, etc. -
7.0 anda'.. - ,;fel. 2-0839. - Das Trabalhos por cartav, hora :>U 
15 às 18 hor~. - Res.: Avenida. ,orçamentos .. - R. Martim F'ran· 
Dr. Arna1d., r117 - Tel. 5-2925 ~cisco, 97 -·.Tét 5-5476 - S'. Paulo, 

ENGENHEIROS ·,, Dr. Carlino de Castro 
"' Pelo curso de doutorado da Fa-

Dr. José E. de Paula Assis Amador Cintra do Prado 
culdade de i.<'armácia e Octonto~ 
Iogia de São Paulo. - Cirurgião 
Dentista. diplomado em 1914. -
Ell:-dentista do Liceu Coração d( 
Jesus. - Especialidades: Pivots 
Corôas, Pontes, Dentaduras ana, 
tômicas e sem abobada pa:iatl.na, 
Consultas das 8 às :i.2 e d.as 14 
à.s 19 horas. - Cons.: R. Direita, 
n.O 64 - 2.0 andar, sala 7-7A. 
Res.: M. Barão de Piracicaba, 49P 

Adjuntc da Santa Uasa - Ope
rações e tratamento das :noléS•' 
tias de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: .:tu. 7 de Abril, 325 
1.0 andar - Apto. 1' ~ (das 14 
à.s 17 horas) - Tel 4-7551 

Res.: Tel. 8~2432. 

LtR E ~ROPAGAR O ----------· " LEGIONARIO" 
... 4 IJll!Ztnc« 

1\: DEVER DE TODOS 

OS C1A.i'óLICQS 

Engenhéttt Arquitétó 
A 

Arquitetura :religiosa, colégios, 
residências· coíetivas - R. Libero 

Badaró, 461 - S: Paulo 

C O N S T ,R tJ T O R ES 

Afforiso Butti 
Pel:itoI Construtor 

Estudos - · PÍ:'ojétos · Orçamentos 
Construçôts. 

Al, Glet.e, 359 - TeL 5-6719 

S, PAULO 

.T O C O C A T 6 L I ç G 

deve ter e 

i".~EGIO.~.Ã-1@" 



FRACOS e 
ANtMICOS 

TOMEM· 

Vinho Crcnsotado 
"S11 VEIRA" 

Grande Tónico 

:::ssz:srrr ··~ mrr~77Tilii?. z - LEGIONARlO Sâ9 Paulo, 16 de NoYcntffro de 1941 ', 

Sífilis 
Re~matismo 
feridas em geral? 

«ELIXIR DE 
. NOGUEIRA» 
Milha·res de curados 

ENCERRAMENTO DA 
~ PRIMEIRA CONFE
~ÊNCIA NACIONAL 

J)E EDUCAÇÃO 

aos delegados componentes da 
Conferência, declarando abertos 
os trabalhos e dando algumas BQASIL A POLfTICA ·.JAPONESA 

O Japão continua · a timbra.r sempre grande admirador. e entu•. 
orientações gerais. 

Saudando o sr .. Ministro da 
Educação. falou o dr. Moacir Ubi
ra.jara., delegado do Estado do Es
pírito Sant'.>, cm nome das re-

-Os trabalhos da Primeira con- presentações estaduais. 
lerência. Nacional de· Educacão Foram org·anizadas as diversas 
tecorieram coin grande intc1;si- ! comissões. que são as seguintes: 

· da.de, sendo tratados varios as-1 comissão de lepra:~· comissão de 
i!luntos e enca4ados _dive1:sos pro- 1 tu~rculose: ~om1ssao . de orgam
blemas de grande mteresse. Foi I zaçac, com1s.~.ao da cnança e co
necessária a convocação de duas misão de esgotos. 
reuniões ext~·aordinárias, d.ado o 

1 
vulto dos a.,<;su1:1tos que tora-:11 tra-1 PASSAGEi'\l DOS DES
tados .. 1:'ª. primc_ira reumao ex-, POJOS DOS fl.EROIS DE 
traordmana, realizada dia 7. fo- 1 ' 
ram 1idos os pareceres das di{e- J LAGUNA E DOURADOS 
tentes comissões sobre os .assun- 1 

tos estudados, entre os. quais des- / Sendo traslada.dos para o Rio, 
ta.camos a importante questão do passaram por São Paulo os des
contrôie à.as publicações destina- pojos d'.>s heróis que tombaram 
das à infância. cm Laguna. Por' esse motivo fo-

À noite do dia 8 realizou-se a ram realizadas diversas cerimô-
sessão de ·encerramento, sendo nias militares, civicas e religiosas. 
aprovad,as variàs propostas, ten- Guardados por' um pelotão co
do falado o sr. Gustavo Capa-- 1 mandado pelo cap. Pinto de cam
nema.,. Ministro da Educação. ! p~s. filho de um dos heróis da 

Os delegados da l.ª Conferên- 1 Laguna, os restos mortais dos 
e 1 a Nacional de Educação. j coroneis camisíi'.o, Juvêncio e 
juantamen~ c?m os . delegados ~a i do guia Lopes foram transporta-· 
1. Conferencia Nacional de Sau- dos até está capital ·en1. cari·o 
d.,, foram homenageados pelo sr. cedido -iela Estrada cfo'.Fér-ro so
Ministro da Educação com um al-· rocabai;a. Na "gare" da estação 
moço que lhes foi oferecido no dessa Estrada de Ferro, aguarda
Automovel Clube, tendo falado o va os despojos a comissão · de 

em parecer enigmático. Quando siasta propugnador das boas xe-
nal de Apelação, sr. Prefeito Mu- 5 N O tÍ C j a S . tudo parece levá-lo a uma poli- lações entre ele e a Ingia.tei'.ra, 
nicipal e sr. Chefe do Estado ---------- tica. de fra11ca oposição aos Es- de que a Grã-Bretanha. declaxa-
Maior da 2.ª R. M., bem como os do B r as i I tados Unidos, manda a Washing- rá. guena a-0 Japão mna hora ®-
.membros da comissão organiza- -------- ton um enviado especial, sr. Ku- .pois de ter iníeio o oonflioo com .. 
dora. Como convidado especial, . rusu. com o objetivo aparente de os Estados Unidos, 
esteve presente o Exmo. e Rcvmo. 1 VIAGEM -:- . O sr. Oswaldo ! tentar mais_., uma aproximação 1 'Termina O si·, _Ch11rcb~, -~ 
Sr. Dom Aquino Cori·êa, Arcebis- Aranha, mm1stro das Rela- ; com os amei 1canos. 1 decendo o autjllo amerrc1mo, ·,(!!· 

po de Cuiabá. Compareceram, çôes Exteriores do Brasil. . cm- ; Enquanto o govêr.no mostra ! enaltecendo a figura :.do presiden.~ 
aluda, outras altas autorid~ci.es barcou par:,. o Chile. em viagem I tanta boa vontade exterior, os ! te Roosevelt, 
civis e militares. bem como di- oficial. ,

1 

jornais japoneses insistem em i 
versos descendentes dos herói!:< de acentuar ª impossibilidade de i 7 N , ' · • 
Laguna e Dourados. Falou 0 dr. 2, RATIFICAÇÕES_ - Realizou-. qualq~er acôrdo entre Tokio e j . O f 1 Cl 11 ~ 
Abelardo Vergueiro Cesar, secrc- se no Itamarat1 a t.roca de j Washmgton. j l\ 
tário da, JusUça. ratificações do Lrat.ado de comer~ , Por outro .lado, o senador T0ft . do 1 U O d.O 

E 1 11 t · f . 1 cio e navegação entre o Brasil e I revelou que os Estados Unidos já 1 
. m soe e cor eJo, c1am os . . 1 recusaram as ro ostas de .a Jro- ' 
despojos levados até a Basílica de 2. Aigentlna, assmado em 23 de/ . _ .. .P. P 1 . 11 CAMBRIDGE ~ A Universi--\ 

- · janeiro de 1940 xunaça,!) dif1mt1va entre os dois 1 • . • 
Sao Bento, onde se reaJi.7,0u a · j pai·se• poi· , _ 1 dade de Cambridge co,ncedeu 'i 

. . . i·t· . ~, s o .,apao recusou-se a I t·t 1 d to "h . . 
cerimoma i urg1ca de encomen- . . . . · . assumir O com romisso de não I o i ·u o e dou r . onons ca.u-·, 
dação celebrada pelo Exmo. e 3 REGRESSO - O 1111111stio da P . 1 sa." ao rei da Grecia., 
R , ' s D · Aeronautica, sr. Salgado -Fi- tentar qualquer a.taque a Wladi~ · 

_e\Jno. r. om Dommgos de vostock. · _ 
S 1 S Ab d d S - B t lho, regressou ao Rio de Janeiro, 2 MANIFESTACAO A i o ' a e e ao en o. Nota se. f ·t t b' t· 1 ~ popu-

A t d d 
. terminada a visita que fez a São - per e1 .amen e o o Je 1- _ - . 

s urnas con en o os espoJos p 
1 

vo jap'.>nês: propor coisas ünpos- j l~çao de T1,01:deun l'~cusou-
fi<:1-ram expostas na Basílica de I au 0 • sive_is · para depois passar éomo , se a. 1r para os a.bngos anti-aereos 
Sao Bento, guardad~~ por alunos' 4 HOMENAGENS - Serão vítima do imperialismo americaJ j durante um .ataqlje ·da RAF, ~ll'" 
da Escola Preparatona de Cade- 110 que não ·quiz aceitar a mão I do ficado n~ rua.s para saudar· 
tes, Centro de Instrucão Militar preS!ada-~ _h0111:tBgens ~111 27 cxténdida áo Mikado. 

1 
os aviões ingleses apesar do pct.-· 

da F'orc.a Policial e ·Centro de do C!)l-rente, as vi unas do mo- ! O · coi1tra. ,almirante Yarnell ! go que c_orriam. O jornal do ~ 
vimento subversivo de 1935. 1 • • Q · r J 'f' t·t Preparaçã!) dos Oficiais da Rc- antigo comandante da esquadra 1 ·UIS mg e assi wou essa a 1 u.-

• , · · · 1 do "escandalosa"• serv,a.; Dia 12, às 17 horas, fo- ~ PASSAGEM _ Passou pelo ·~.~encana. na Asia e que tem ra-
1 

. • 

· ',, J t 1 d · .._, . . . 1 zao. Segundo a Havas Tclcmon- ' ·rall,l so enemcn e eva os os des- Ric, cm viagem para F1la- l d' 
1 

d 
1 

t lt. 
1

. 1 3 SUCURSAL - F · · · 
· ''·' t · t - d N f' S ia , ec arou es e a o c 1efe na- : 01 lllllugu-poJos a·e a es açao o orte. don- dei ia. o Exn10. e Revmo. r. D.. 

1 
. . "O . , . rada 110 Para<>uai uma su-

de foram ti·anspoi·tados R B _ .· . . A. 1 . , va amcncano: apaziguamen- i . ., · 
para o ,.amon o,,ai m Ai gana, l ce JIS- . t d J - t t . 1 cursa.! do Banco do BrasiL 

.Rio. po de Assunção. ! ? o apao. em antas probab1- ' 

Sl'. Gustávo Capanema. 

Instituto Mo~erno 1 

honra. composta do sr. Interven
tor Federal, General Comandan- /' 
te da Regiã.o, Representante do 

======================-======== / hdac!es de exito. q~ant_:i as do l 4 SEGREDO - o julgamento 
al)az1guamento ,de H1tl~1 tent,a.~o do.'< pseudos responsaveis pe-
pu, v<1awberlam. Sena prefen- 1 la den'ota da França. srs: Gam.e
vcl. sob todos os pontos de· --,,is- '. !iÍl, Bium, e outros, será secreto. · 
tas. que a Grã-Bretanha e i,s : 

Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo 
Estados Unidos forç_gssem o des- '. '.e:: REORGANIZ A ç Ão _ A 

, enlace -~ª sit~a.ç-ão com o Japão i v ,agência Domei anuncia que 
1 desde . Ja,. assim como .a Frnn~a i serão creados três corpos espe

c a Jnglaterr~ ? devcna~i ~e:· f,~1- ' ciais antes da sessão extraordiná

PRAÇA DA Slt, 163 
SÃO PAULO 

Fiscalizado pele. Govêrno 

Metropolitano, srs. Secretários de 
Estado, sr. Presidente do Tribu- ~"1"'°"' ....... 

DATILOGRA f<'IA 
TAQUIGRAl~IA 

O Melhor Erisino Pelo 
- Menor Preço --

PRIMEIRA CONFER~N
ÇIA NACIONAL DE 

SAúbB 

Completando a Lª Conferênda 
\ Nacional tle Educação, instalou
se no Rio de Janeito, dia 10 do 
C9.rrénte, a Prübllira Conferência 
N'aclonal de Saúde, sob a pl.'esl- 1 

dênclà do sr. ministro da E)tfuca
ção. Todos os estados braslfeit'Os, 
o têrritório do Acte e o Distrlto 
Federal, estão rem·ese11tactos üó 
i.nlpo1-tante co11clave. 

A sessão de abertura foi presi
dida pélo st\ Gustavo Cilpàhe11fa. 
que em 1'li.pldo tllscui-so sé t!ll'lgiu 

~/ 

SAIUb 
, .- . PRÉLO . 
~ .~. ~~ .. ,I-On:h 
-rr~~~róit4íNH. 
SANTO AN1"0NIO. 

A. t11lhlflhà liUe. ilie ciarâ lnteressantü e uteis infor~ac;ões 
dlii'ílnti! 111tt llhll lntl!li'õ, alel'ft. dê apté§ênlar lindamente descrito 

com lftllltas ilüsti'açlies, â bitljtfafia do Ápõstoló cio 8ra ·1 
Vê,."· Pe. José de Anêhiêtã. ·. s,, 0 

1 c::f.'ª~• ~~élÔ: Cl)rreio _4$SM; pe~à fb~ 10 elljls. pot li:>$000, 

M
re ..... ~_!~a~t11.ta:me.n.te 1/11'1 .. interessànté livro d4l bo1tifiéàc;ão. 
. a...- ltliau .. oade, graíulei, descontos, inais livros de bon1t·' · -

e' . • .tcaçao. 

~-,~f ~IVRA~IA .80A IMPRE~SA. 
. :, . eiulA PÕSTAL 3.ólu. ·• "'º l)E IAl!ll\;IRO 

-

; a.01111:>•f.Alf,11-HJ' 
a,,,1~, ..... o,i~, .... ".''*' 
J.EDMUNDO BOHN -~ CIA 
NOVO HAMBURG O .'AtCA ;rc,,smvA R.GRAN DE. DO SU L·BRASI L 
RUA MARQUEZ OE SOUZA • l [,O.T[l!GHliC>O ORGAõ f · TELEPHQNE Nº l 3 9 ; 

to com a Itaha n:i prmc1p1ô .da I ri11. da, Dieta japonesa. A maioria 
guerra:" 1 tioo tnc111br.:-s d?.. Di':'ta farão· par

i te da Gamara dos Reprcseútan~ 
O DISCURSO DO SR. j tes da. F'cderação do &rviço Na-

. . , CHUH.CHJLL I cional e 35 deles fonnarão um 

E X T E R I O R I novo corpo, que se de.nomü1ará 
· 1 · Na solenidade da posse do novo [ Nqkokal. Organiza.tão ttm tercei-

. : pr('feito de Lonct1·es, o sr. Wins- ; t·o cor\10 os chefes da Kókusaku 
i ton churchlll pt•onunciou u111 ctis- , Kantctsu. 

A GUEnRA DA RUSSIA ao sr. Jeról1il110 Méndez. chefe i curso assihalaiiclo e exaltando a 1 
, do. partido fl:adkal, qüe ass!m , resistência. dos _britânicos, mani- 1 6 LEI DE NE?T~ALIDÁDE --" 

Aproveitando a pausa. da ofen- dmante a ausenc1a do sr. Agu1r- : festando o seu Jl\)rroi· pelos fuzi- O Senado, americano aprovou 
siva alemã à Moscou, as tropa.s re Cerda dirigirá o Chile. j lamentos em massa ordenados as modificações da lei de· neutra-· 
russas em varlos setores passa- O motivo da.tio pelo sr. Cerda . pelo sr. Hitler. lida.de propostas peld sr. Roose-
ram a ofensiva. teildo alguns foi uma. afeção que · o obriga a i Faz uina coh1paraçãó entre o velt. 
guerrilheiros russos conseguido m11 longo t1·atatllento e que se- poderio britânico desde a última 
cercar um qua.rtél general ale- gundo os séus médicos. exigia I posse de um ))refeito de Londrés 
mão na frente de Leningrado, muito cuidad0 e repouso. 1 ª.té o atual rnomento, para afir
tendo o gel!et'al V!)n Ha.lder. pe- o vice- presidente do Chile. sr. i mar que ele autnentou de 1ila
recido em combaté. Em varios Gtt°zmán, insistiu então 00111 0 ' n~lt·a vertiginosa, nada tendo a 
outros setores ,se faz si'ntir o presidente pal·a que se afastasse : tcnler atualmente do poderio a.Je-
t:ontra-ataque russo, principais do cargo, deixando-lhe a c.scolhn f mão. , 
mente em Moscou; onde procura- 1 do sub tit th l I Adverte o Japão de quem foi 
. . .. . d 't 1 

1 

s u v qt.1c reca u no sr. 1 
$e iompei ~ cetco ª clapi ª · Jerónimo Méndcz. Na noite do : 

Em Lenmgrado, no entanto. . . · ' 

7 REJEIÇÃO - ô govêmo pa-
namenho recusou o l:Jl'otesto 

japonês, por cohtéi' t~i·mos 1' gros
rciro.s e quasi insulb.tós'.>s" a. res
peito da nova lê! de ilacionali
zação e que contelfi t·estrições aos 
elementos nil')ôtlléos, 

Vaticano teme a tfJcrutleaciJncia. 
da p1opagt1nda anfi,.,rellglosa 

apcl!lar do sucesso pareia.! acilha / d'.a u, º. lWCside_n,te Céh:là. éon1u~ . O 
n1CnCi0nadO OS l'USS0S llãO con- 1 mcoU a. sua ICtilatla COSI. Guz
eeguirall\ e~itar que as tropas f trn\n dé111itlu-st\ tentlo_ às 21 ho
alemãs tomassem Tichuni imiior- 1

183 assumido a preslâ~l1cla o sr. 
· '. · M' d 

tailte base estrategica qué ·per-, ~ll ez. 0 ''Üfiliérvatore Jl0li\ano",) ('0\110 a e:\:pêl'iêhéia 1\ÔS te!\te-

'
ÜlÍ~ o Cérc~ C0ll:))lct~ ela ~h~iga ~ intct·e,s~llte ·;_notai· qüé o sr. 1 órgão ofieioso da Santa Sé,_ · rnunha, que ofü l\'.lda êpl'.llla se
r,0.pital e a Jt\iiÇao dos exe\'c1tos Guzllrnn toia clc1ado à l>!ce-prc- nuH1 de seus últimos números. mclhante da l\islória étlfitctú· 
i·usso e finlandês. i s:dênci1' )loutJO àntcs dtl 1'csoiü- afirma que a propaganda anti- poránea, désde á prinieit'il. apa. 

Na Criméa; os alefüãc-s avan- 1 çao do pi-esldcilte d!) Chile. l·eligiosa 'esta sendo posta cie rição do arco,iris da paz, a 
çam sôbre Sebastopol e Aven, / O s1·. úUznlân l:'ol i·ecoildüzido lado na hora álual em vái"ios trama t·eMiarece coino' o jóio 

1 tendo nos últimós dias recruci.es- l ªº. se~ 3nt.i3°\J post_o, qüé erà o lugares. ª:ª~-para .. re_~pare:=er no trigal dui·ante a. primavera. 
clao o at.aqüe. / Mmls.tel'lo, do tiltct-rot·. unta. vez \ltlssacHl.s ás ilro\'açoes O atelsrho só cibuinuo ofü 

A avl:1-ção alemã co11tmua ~ti- ____ -----·----- atuais. temtrn tle l(·uert:â t}óh'tiie o iifli-
v1ss1ma na frente, tendo sido o I Continua· o "Üsservatore": co suceclftnco du fé ó o 1irazér 
seu principal .objetivo Tula, ci- ,..::~ '' :---ão é inutil inqui,rir ·porque l que eti.torpeee a. conciência, o 
dade <jUê os russos- e11carniçada- ~ as constittlJções devén\ asse, '1 que llão Se' pode obter üéstc 
meilte defendem, colüo todas as :;_t.J gt1r1ü· no mes!lio !>é de igúal- tempo". 
olitl'as posições d.a. fl'éhte de ~"'*l't d ade a Iibeh;l.ntle 'de clilto, a li- Assim o "Osservatore Ro-

i Moscou. 

11

~. ',,\,

1

• 't\~'.:·,~
7
, .,,'/\, bei'i:tàde de éoliiha.tê-io · e se ntano" p1·evê, nos iugares êm 

Nas otitra.s frentes de batalha ~ \ ]lossivel, de des'truí-lb.' .É iile- qlrn possa parecer que tiiliii-
acentuou-se a.inda mais a inati- ' . gavel; como· sil vê .e1ú toda nüiu o combate à 1:eliglão, o 
vitlaci.e. que salvo um ou outro ,1 , ,, f pai:t~. q.ue a propaga1úla an ti-1 seu, re. aparecimento com maior 
choque ilaval, nada é capaz de l ..;,,;;-~JIJ rel1g1osa tem sido \JOSta de violência após a terminação da 

qUebr.\•I,. · êi ~. f.Í·llf lado. É_ l~tlaln!e1~e __ ití'égavel, isuer,ra. 

ú CH JL ~ , c,..cu,e !t:+::+:~::+:~~:~:~;.;;.::.::+::+::+::+::+::+::+::+::+::~:o;:+::+::+;:+::.;:+::+::•::+::+::+::+::+::+::+:~~::•:~ 

•. OS MELl-IORES PREÇOS .• , O presidente do Chile, sr. 
Aguirre Cérci.a, repentina.mente. 
deixou a presidência, tendo to
Jilado po8512 do govêrno o Vice
presidente ela Repúbiica, sr. Guz
mân, que in~Cdlataiüentc dêi11itiu
f<\ para dar a vicc-pres!Clência 

côMf:>RÀ-SÊ 

OURO 

SCIENTIFICAMENTE ::: E A MELI-IOR Q)UALIDP\DE~ jj 
AS SUAS FERIDAS : :: ~; 

· '•· P1·estmlo e l•'rios -• Vitth8s li'irtôs l 
•. Pofüddó set.:c,,_1ivà Sãô Sebosl1ô6-'! l · ' / 
cornbctlc sc1enl1fica,ht·nie ,ot:1cs • :+: . F1;UtâS; lliscoutos e Bombons ... :t 
quolque,_ ot1ccçõo cu,anc,0 come ;,,; üt1.ik1'os Alimêntktos ; 
sc1on1: f cridas em qc,ol Ubúcls. ,•: :•· 

Chagcrsanligas Ecwmas [1ys1pela :, l.~:l\1110:_ ·1:11·0, Mo·.·N· .1°'1~Nf'i~G-1~0- ;,; 
fri,;,iràs. Rachas nos pés e nos s&,os. :+: - - ' - - "'- ,+, 
Esp(.111\cis Hernohi:lidi>s. Qu,:,1n1odu- :+; · · ' · }: 

1 tas. Erupçóes. Picàdüs tle mosq\11 ios 1 :~ Rua Atigu.~tà, 11659 °(Ésq. R. Luiz Goelho) - Fone 7·0036 :+; 

i~:~:~~:J:tq~~i:!(ti s~~ 1 

~~irns.ectos :he])~ _ i~:. l\1ER.CEARIA AVENIDA ~ 
SA. O. SE'BASTIA ... 0 ·.:.:• A,,; BriJJadeiro:L.ull'.f Antonló, ~t0!!8 ·- (Em ~,jnte i ,,._·.•;, 

terêsst> eonsuttar os nossõ& : · · , · · .... 
preços, Av.iliações gratis. -., sr.ccl.r,v,, '"" Ht,A;iiA,,A ~: lgréjÍ! lmãnula_ifa COneeiçiio1) - Fonê 7•5%á ,•, 

Tan.,bém eomf)ro prata, den- l=mf~:::J : s O P o o E f J\Z !: R BEM } . . . únfotJ$ dfsfrúlblJi~õrês da ::: 
~::ur;:nt~; '{;t:f.~'ixao~tl:t

118 
i_ . . • . ~ ·. l! · !JfA Nc:{l~'fÚ~~,t "_IJÀNDE)R;l ~i\/11/i'' ~! 

sala 6, próximo ao largo Silô i . .. . . · 9- . : .. ; Pacolê i~50ô . . Lata de 1 hg. 9$SO.O \í 
'Bénto, - $ão Paulo, l ~ ,•. . . · if i.------------------.,...-1 ~ !.+~~,;~;:.;-õt~~~t~:+;~~.::+-~l:t1~tl:~+:~~~~~~1>~-,::a,_:.~~~~~~:~í~~:t1~~+i~Z~~~:~~:,~,(~' 



,. . -- -·-·- - -· 
!;ão :P:~ulô, 'Ht df N'ÔYe1i,1:jro d~- 1-94( 
e;- ~ .--·-- .:,_, ~ ---·:-........,,··- --- .. ~~ , z 1.. . ,.:x•:r-x -. 

No. t1c ·1·as do lnte ri or i?""""'""'""''""'·"·····"·"--·""', ..... .,.., ..... _.,., ..... ~.--, .. ,.,.,.,_~ .. ..w-:1 
. 11 - · . . ..... ·_. -.•. ·.··. . ......... - · · · · · r.~.l Li v e o e o r a ç ã o d e J e s u s ·.:i 

e A T A N D U V A cidacte e vice-versa, é sempre . , 
.-t · · ·· motiv; de grandes reu1üões PP· ::: ;~; 

pul~res pil!closas, Nossa Senh9ra :+:· SA,O PAUL.O t{, 
. d Ob . te .•• F ;'f, Congl'eg:i,çáo M:.rfa,na - Com- Fuia os - servou-se m · n- Aparecict.a, ia, pois, abençoar com . . . undado eltl. 18&"> ~ 

p,letou no· dia 4 deste seu decimo so movimento religioso no d·ia. 3 a sua presença as solenidades em ;:; ;+~ 
terc_eiro ano de vid_a, a Congre- deste. pp., dedicado a Finados; honra do Filho divino. i,_·:;:;·· nir,igid0. Pefos p adre-s Sale-siianos :~_ .. ;~_;;•. 
iação M-0,1;iaila ele Mo,ços deslll houve cin,co missa'? nesse. dia: 5, Padre Ma.cedo, redentorista. do ~~ 
éidacte. Pelll. manhã efetuou-se G, 7, 8 e 10. horas, sendo esta úl- · · · · ç ( D' l Retlonhecido pelo Govemo Federal como 

_ . , Semins,no de Tie e na JOcese. ;+; Estabeleeimento Livre de Ensino Sec.und:.írio 1:!:. 
uma Comunhão geral de todos j tima na capela. do Cemiterio. entôa o popularíssimo "Graças ,:, .,/ ,:

1
;+; 

os s~us memb_ros, em ação de gra- . vos damos, Senhora\" e logo to- '•' ÇLAS.Sl:f'ICADO COMO E~CELENTE ,;'+': 
. ças. Em sessão extraordinária., las_. quintas e S!)xta,s-~~ÍI'~ - da a gente se põe a canta.r o hi· :.-; · · ·. · ' · · · ·•· · · [:'+': • " .'+', 

i:e~lizad~ à n,oite, foi eleita. a no- Houve intens<;> movimento de no das romarias ao sa.ntuario. ~:_ :;'.; 
va diretoria, result,ando o seguiu- Confissões, Comu1+1lões, assi&tên- Na~ional ;.•.!. E, X .::..... m e. s. ·.. o.·.· .. · f_ i e.. i_. ~ i s. ,. :i 
te: · Presitje·n_te, André Benites: eia à 'Hora santa, Mi{;sas, rezas, A rua São Bento e a Cesario ~ . ~ • 
Vice-J?resi~ente, Angelo Cal!iri; .etc., na,s J)rimeiras q_uin.tas e. sex- r,,o:ota, por onde seguia. a multi- \!: 

0 
J~ 

Secretári9, M_iguel Ben*s; Vice- tas-~eiras deste ip.ês, en, !9uvor ao dão api·esentavam três· belíss~mos ,:, LICEU CORAÇAO DE JESUS-, ell'.l. Sã,o Pa.ulo, ~ u_m_ Cc;i_\égio, C!l.!!J. g-a1:a.»te o tutu1·0 ~- ;~;l 
se~et_ário, Antonio Gregorim; Te- Coração de Jesús, arcos iluminados com ab.undân- :,: seus alunos 1,>.el,o pre~ro wóra.I, inte.lectwi~ e físi.co e{icie_n~s. ~!! 
soureiro, A_ntenor Bolinelli: Vice- eia e nos quais se viam di,zerei, 1 

;:;, i; ~~ 
teso.u,ei:ro, Valentim de Lucca; Pia Uni_ã,o - D4} 9, 2.º Po- como estes: Oportet illum Reg- ;+; l t t E ,1, f :!! 
Co;tl.Selheiros: :Oomingos Belissi- mingo. do mês, a Pia União rea- n_are (é preciso que Jei,ús reii;ie), ,:, " e.rp,ª _g ~ . X1+ef1J.ª- _q. ;+; 
mo:"·uumberto Antonelli.J;li, Ma-11izou a. sua comunhão mensal _Rex sum Jj!go (eu SO,U Rei), e dos ::: ENSJN:O: Pri,m.\rio - Ginasial_; Complementar - Comercial - Fa- ~r 
noel Dias Rosn.s e Lourival Ne-

1 
obrigatória, . t ·d quais l?endiam escudos do Con- . :+; cu\dª'(le de Estudos Econômicos -:- frofiss~o~a,]. ;' 

ves; In&trutor de Noviços, Dario I . __ e ª ª' e. sua reu- gresso, da. Obra das Vocações e ;+; :+! 
Bolinelli; Apontac(ores: Adolfo. mao, tambem mensal. com exem-

1 
das Armas do. Exmo. e Revmo. ,:, EXAMES DE ADiUISSÃO aos cm·s«1s Ginãsial e Comercial, em pri.Jl4,í1,>.i.os ~~- De:i;e.l,ll,~r"' e ;•; 

Li~9. oiw;vq,lh(? e. Jç,sé Elia.-;. 1 plar comparecim1.mto.. ' l sr. Bi,sp9 Diocesano. ::: Fe,verei~·o. ,, :!5 
Na. Praça Frei Baraúna. um '•' T9_d,0& Qs Ç\1,1'S~,s. ~O. fiscaJi:r,ados pelo Govemo e os exames proce,ssados junto aos m~. . ;_:i 

portão mónumcntat · imita,ndo :+: J.>~:o.fessorcs ~\q_ L~çe,I\. "ii 
, cantaria, comei que ~e1·via de in- ;~ /~t 
. trodução ao majestoso cenário ;+! Ped.ix. ~STA'l'U.TOS ao Liceu C. clé Jesus Sã_o P.a,ulo ~!; 
\ on~e· se iam desenvoive.r fes,tas '~ ,;~ RIO CLARO 

1 

apoteóticas. Não sendo· a praça ;+; Tel. IJ)t. 5-3.708 .. -:- Ext. 5-36.93 .:: 
Cl!,sa ae N:ossa. Si!n.llora aro. os. srs. A,ntonio Pad1:1lA 1'\eto, p1;inc~~a.1 · ~a cidaçl~, as edifica- :!: · . . . :W 

• ·.., •, V "' O " '"+" " O V H " " V " •• O O ,, • " ., H •• " " ' ' H " " o H •• •• ., v v ., " v " " V •• " \< " " o v ., o V ,., ,, o o o 'I• •• ,, ,, V .. , ,, '11 ~ Gmnde fruto vem tra7,endo u po- eml)rezano na 1miça. e o dr. Be- çoes que a cercam•geralmente de ,.+ .. + •• +..+ •• +.. ,:+ .. +..+ .. + •. +..+ .. + .. + .. +,.+.,.+ . .+ .. ~ .. •-~-~-+,.i.t,~.t,.+ .. +.,,+.~ .. +,.• .. t--+.--+--~ ..... + .. +.-.+.-:+ .. ~~ •. + . .+,.+.·~--+.A~,+,.,+..t;.,.~,+,,+ .. ~,t,.+,.,~iti·~~.+..:: 
pulação, e em modo esperin,l nos tin, professo1· o,a C. P(lulista. Em I rez do chão, não apresento,m um : . i . . . .. , .. 
Ópe'xtirios, a Casa de Nossa Se- seguida foi levada em desfile pe- luxo extrao~·dinúrio. mas os seus I direita e ao fundo. executa-o 1), PAl'O, nossas famílil/,S re111atava, . liclJ, a,os pés do Sto. :Pacl.te, e:i:~-
nhota, dirigida pebs Missionúri.a.s los operários e Çougregados M?.- habitantes, desvanecidos e espon_. orquestra dirig·ida · pelo maestro o orac\or - o sa,ngue ele Cristo b1·am q :r;~ii;i_ai;l.o de. Cristç ~or~; 
d~ Jes,ús Orttcificado. Essa bene- rianos. · tâ.neos, cobriram de luzes as fa-1 Pe. José Zanola, professor do nos.só Pái, gua.rdadÓ como penhoÍ· tal. A assistência e.utoa, d.e pé O · 
mérita Congregação de Irmris . . ! chaçlas de suas residências cris- 1 nosso Seminário. São. cerca. de_ df v'ç.-dadein\ pieda,c!e pa1·a ~ Çre.<;lo e1,n ça\ito-ç~tão. ··o. ·amâvel; 
perpetuar:.\. a figura sempre sau-1 Fcst~ de N. S. tll) RC?sirio. - tá~. 1 40 figuras. Por um desarranjo _çlo_, 11'\CninÓ!:;_ qqe comungam e., Ull'\ Cônego lY,{ac~,d,o, · :io i,nicro~one, 
dosi do inesquecível Bispo de . Durante to.do o mês de <;iutubro, t Ao fundo da praça; sôbre os momento não funcionou o a~(9~: çlia, tamben:i 1,eróis, talvez serão V!\Í lendo o;; re,latór'ios da.s seÍlU\• 
Campinas, D. Francisco de Cam- 1 celebraram-se as festividades em fundamentos de um pr~dio qes- falante da grande pr(Wa, de for- padres pa~·a· levar às alntas o sa~~- . na? eucá:rí?~i~as · pa~·àqu~·i$, ~m
pos Barreto, seu fundador. ] honra. da Virgem do Ros:í.rio. tina,do a ser o Forum,. e~·guia-se n~a que o hino do Papa foi ou- gue divi~o. · '· pre ap_lauqido pela r:nulticlã<;>, cu-

A Casa de Nossa senhora nos Pingue-Pongue _ Dia 22, quin- monumental obra de arte - em~ v1do. como. alguma cO.l\Sa lon- Ouviu-se. então o Hino das Vo- jp e.ntu;;iasmo vai sul>,\ndo. a to-
enche de saudades a.o lembi·ar a ta-feira, encerrou-se O campeo- b0ra provisoria e para poucos glnqua, ml\gistralmente el{e_c~1ta- caçôes Sacerdotais d~ Dio_çi~é: (\a pressa.. :a,equer aplausos e:S
pessqa de Monsenhor Fra~cisco nato interno de pingue-p:0ngue, i dias - desenhqdo pelo arquiteto çlo pg,la o;iúsic,a in.stru1~enta\ s_em música do Revmo. Pe. Isaac Lo- peci.almente dobrados pai:à. ~ta,.. 
BotU, Vigário ela Paróquia, ha 33 na congregação Mariana de N. Carlos :porfmuller, e executado côro p.e vpzes, co'.!19. U1'\D, benção rena, redent0risla, segt\iclo dopo- ra,1:~-~ li,ntrewel).te.s, ei;i:~lnà. 'aoa 
anos, qu,a.ndo se fundou a casa, Senhora das Gracas com sede na ~ob. a direção de rei;i,utados téc- que do, alto. do Vatica,np desceso:c pular "Mite, Domfrie ! ;; ~\éiS com seu ç{on:i, espec~al dec lo-
falecendo pouco depois. Outras. Igreja de Santa ·cr'uz. nicos da Compa,nhia. NaciOm\l de por cil\W· do \mp,re~ionante si- A segunda 'te!ie, a cargo· do cutoi: e.ucarístico yerdá.~e,s sím-· 
pessoas de relevo são O dr. Lineu G d . t . . d Estamparia, auxiliado.s pelo léncio da multidão. prof. Jorge M9isçs Bçtti, lente d<:!. \l;J,es o,~ tornadas face.ís ~la, sua 
d P I M h d d. ran e en usiasmo remou . u- -1· Revmo. Pe. André Pieroni. pro- · · .,, Spciologia. da Escola Norm.a_l de ex1),11·caca-o cla.1·a. Pende-lhe dos e au a 1 ac a o e sua 1g11a rante o campeona.to, e part1cu- · , ·. . . · . . _ A PALAVRA DO S&. BISrO 
esposa, d, Celina. grandes ben- Iai'lnente ao findar O Lº turno fessor (\o Semmano ;),~~no.- Sao. Sorocaba, versou sôbre a• "Iri- laÍlios ; povi( tod,o al~gre· e Vi•. 
f lt d f , . ..,~ e . ' Carlos Borromeu. Trata-se de moCESANO fluência da EucarisUa na forma- b.taµ.te. .., -· - · · ' 
e ores ª. r~ e11""" asa._ . , J em que 3 turmas se colocaram 

A ASSOCI,UÇ:.íO dos Opera nos de eni. Lº lugar. uma 'mesa de altar IÍtúÍ·gtco - Dom José Carlos de Aguirre ção .. da Infância .. Foi muito . fê. O Revmo. Pe. Antonio, F'eJ;rei• 
N Senh · · t com uns longes do modelo de São toma a seguir a palavra.. Todos liz o orador,: desenvolvendo argu- · 

o~sa ora, Ja con ª com A,s cinco_ turm~s disputante. s R b t · · · · · · · · t 1 · · • I$. d,\'l D,aa,ç.ed(), ~e.~to,1· C\9 qe.w,i,ná• 
mais de 100 membros. Essef re- . ,., , . Pedro em orna, co .ex o por se erguem. :i,; o ·chefe supr_·emo. ffi<)n os 11$toncos e escriturár(os. · M , .. · · · · .. · ,, 1 1 , · · · · · l'l() a1or reçte.n~(),l:~ta de Twtê, 
unem-se aos sábados, quando rc
cebe11:1 .: instrução religiosa' en
t;oa.m hinos- a. Nossa Senhora, etc. 

f1.t~lmente constroem a cape
la e um sa.Hío de grandes di.men
sõés para as reuniões. Dia 19 de 
outubro findo, dia das Missões, 
foi benta na Igreja Mat!'.iz, sua 
plimeira .bandeira. Foi celeb.ran
f;e o Revmo. Pe. Antônio Marlins 
e, SilV(J,.- vli·úrio. parnninfanclo o 

co oca.ram-se a.ss m. enorme doce! sust~11tado por qua- da. Diocese e, pois, do Çong-resso reco.nhe.cen,do e elevando o BªPC.l desenvo~ve brilha·iitelllenté a ·sua. 
São. Tarcizio · - campeã de 41. tro co)unas e terminado pela co- J!Jt1caristico, que ·vai ence.tar-!he do. clero n,a edqc~ção da i'qtâr\- te,~e: 1\ Euc~r\_sJi_a_:, 'su_',s,t~:P.. ¼,<;ulo 

. São João - vice-campeão rôa imperial. A frente, já ao ar os trabalhos, dar-lhe diretivas e eia em nossa pátria, e perorando da verd:,.deira piedàde no seíõ ·das 
São José e· São Luiz - 3.0

, llvre, ficavam as cadeiras para os incendiar os corações. Refere-se corn um apelo aos responsàveis famílias, recebendo fartos apla.u-
Jug:al'. · li E,xmos. e Revmo,s. Srs. Bispos e ao seu clero sccqlar e regular, a pela edµc~ção d,a çxi;a~Ç3/, p.ara sos,. :!jfim.ero. c(e :ul.\1,Sic.a pelas 

sa.ntç, Anto.n\o _ ·4,0 l\tgar. aut?rida.des, _e ~os. Ia.dos em pl11no quei:µ atribue as \'<;a.li_za.ç~s des- que_ ~Ia l!f·~P?re ca<ia~vez, \"Pais crianças. Em seg·üida "La 'C'àri-
11, turma campeã compunha-se i mais baixo, a du·eita, o lugar J?ªra ta hpra de Deus, e a bpa- von- cato.l~c\lmen~, p1ara que se qv,,~em tá", de Rossini, a kês vozes, pelo 

do.s Marianos: Ary Pias (cap.), la.orquestra eà csque,rda9s bai~c~., tade de scqs_ fiéis. Ço11cita de no- às no,ve.is geraç~s os, ),lorr~res coro, e enfim, está ao microfone 
Odair lfrba.nQ, Luiz Llll)at'di, 01·- i' para o RCVlllO, Clero. ~esta pr1-, vo a seu~ ct1pcesanas a levarem a q_ue presençi(lmp_s em \~art\).~ do. 0 rel,1,tor da segunda tese, dr.: Ma. 
lan_ tio ele Morais, Natalino Vale, , m_~ira no_ i.te_, po,rém, ainda .. o altar I b_o_1_n·. t.ermo a ob_i.·a tqo b_em en- l 1uun,do_ .º11 __ ª~. adas .as depo .. _s_ it~rias, nuel Linhares de Lacerda, elo fô-· 
José F. Rocha e José Re:::inrto. ! nao apa.receu cm to.ela a sua I cetnda. }\: asscnta:se, eqquant9 o da c1Vi.\\Zaçao. . ro_ de Itararé,: "Influé.~icia d.a. 

· mqgnificência e os espaçps tão ! locutor J)e(\e pqra ele un1a salva De pé, todos entoam o ~ino Eucaristia na Juv.entude ma\·ia~' 

SOROCABA 

giandes não. chcg,iram a sei_· pre- i ele .palmus, qt\e vil)rf).ram lprnrn-

1

1 oficial do _c_?ng'resso, q.u~ é o µies- na". 0 orador foi · empoJgantAf' 
enchidos de todo. Nos degraus I mente_. . mo- da Ca.1)+~~1 e prg~mza-se· no 0 ein varios trechos. e, apesar de 
elo qlt'ar os seminaristas, ao lado_ I Quvease " ..:r(:cto greg-orümo vo cort_ejo :da,ra deixar na próxi~ enveredar às vezes · illosof.ia ,. 
do.s coroinhas ao pé cta illlagem , pe\o. o.rquestra e , ?.ssisténcia. ma igTe,ia de Sã9 :ei,.nto ~ ima- dentro, conseguiu in.anter 

O 
au-

1

, de . Nossa S.cnho.ra Apa1.·ecida, Lêem-se o_s 1·(:latório.s das semanas gelll de _Noss\· s_ en},. . .ora Áp,are,cida. ditório em absoluto.· sÍlêncio. e 
mais a.bail{O e Exmo. e RevmQ. eucarísticas de vanas paróqttias Estava; ass_im, te.rminl\dl\ a pri: atenção. F.Õrmado em Direito· pe"'. 

i sr. Bispo Df0cesaµo, :,acerdQtes e de. Dio.cese. A orquestra executa. 1 lllC\F, sessão,_solene. cio qosso, Co,1: la Universidade do ·Pa.ranã., 0 dr, () t.º Congresso. E4~arístico Diocesano ele Sorocaha 

Pela,5 l t3Q horas de quarta
fr,ira, 22 d<: ·oµtub.ro. reunida na 
cawc1rni grande nrnlt;idão ele po
vo, s<:ntin(l.rista$, saç:erdotes secu
lares e regul(lrC$. S. Exçi.'.l.. 
Reyma., o Sr. Bispp Diocesano, 
:bom Jo.sé Carlos de Ag·uirre. pro-
cedeu no altar-mór à bencão elo 

autoridades. nw .. gistralmente O Sacrum con-1 gre~so, sob a ma,is in~.nsa ale~ Lil\nar"s, aincta. J·o.,v".rn, conl ~ fi-
o a.!ta,.r-monumento da Praça l'Tei Iluminados inc\iretamente por vivium. E11treta11to, vai o lo.cu- , gÍ-ia çioi; fiéis, rn\ism:i os de lpn~ " ,. '"" · " 
Baraúna. o txmo. e Revmo. Sr. 1 · . ta, mariana ao pescoço., piedoso e 

1 d d t 'd d refleto.res possantes - graças à ·1 tor fa.iendo seus comentários e I ge, p.ois puçieraqi segu\~la !:J3lo. sincero e.in s.tias convi·cçoe-.. ", "ei·-
Bispo. a .eado as au,pn a es n d s p I El t · · d. t - h - ~ " civis e do. clero, fecha,•a 

O 
prés- gen I eza a . au o , cc nc levando o povo .a a.plauçiir• as Ir~ 19, enqua1;1.~ µao. e_ egou a xo.u uma bela in:mressão d.e sua. 

. t . .. d N Company (cujo agente local, dr. exmiis. Autoridades, represen,ta- 1 Hora. do 13rasil, de in.¼l'l'~P,ção g-rande cultura filosófica. e cio seu 
Lito Jun ° ª imagem e o.ssa Roberto Ke_.rr, deve se meneio~ das no sr. cap. Augusto. Cesa_ r do, J forç,ad_ a pe_la,_s leis. Qe:p._tilrnen.te 
senhora Apa•·ecida em seu rico · · dom de falar em ptíb.lico. :t.,e\am-
nndol'. ' · • ,. . na.r), o grande palco sobressaía. no Nascimento 'Filho, prefeito Muni- I se prestoü à ç:pn3isRão Cent1;aL d? se as últimas linhas da perqra-

. fundo da noite.e nele se moviam I cipal; ao Exm:>. e Revmo. Mons.
1 

Con,~resso. para. ei;se fim -a f.R. ção: nenhuma palavra demais, 
Idéia feliz. a padroell':i, dq , suqs figuras como que nalgo de f Fr.ançisco Antonio Cangro, presi-

1 
D. -7. esta.ção ~\'ª!1~1l'\\ssora desta tudo llledido, tf\o exato. comQ os 

estaµdarte da Ol)ra. das Voc,açât·s Br~si! que há 150 anos tem no.s '! sonho e fantasia. Olb.a.ndo-se do dente eleito do Cpngresso; á di- t cidade, sob. ~, direç_qo do sr .. Or: seus gestos perfeito.s, levando. ll.OS 
sacerç!Q~ais da Diocese ele Soro- .suo,url)ios de Sorocgba sua dçv~- pa\co para o povo que respeitosa- reto.ria da Companhia Nacional I Janqo de Fre\.!-as,. coaj o cqo,P_~ra, ouvintes à cheg·ada de Cabi·ai e 
~ab~ - Farqquia da Sé - e em tf, capela .tunelada P_ or_ um enn1- j mente se colocou na praça., pa.re- de Estamparia, doadora. do altar; ,

1 

çã_ o da. Cia. '!'. e1efô_1_1_ica_,'_ bu,e g_·en, -. 
- - 1 primeira missa. mas sem cair no iegµiq!I, ~e iµiciou o cortejo para tac. e cuJa traslauaçao 1;,.rn a . eia este mais dentro da penum- ao Revmo. Maest-ro Pe. Za.nola e til111ente prestou seus valiosos, ser-

.,_.,. __ ,: ... _,:_,e __ :-,,:-, __ .,,_,.., ___ ,,,.,,,-.=--,..,.,=--,,,,,.,------,~- bra a que o reduziam as lampa., suas cantoras e cantores; às fa.

1 

viçon, e po{· isso;. d~stacªnÍos Q ;10: ~u~~~o c~:~r~() A~~~\·e:o, e:~~. 
Ui,! p,uilia ~'f P meu 

ESTOMAGO! 

e !'J{l9 ,gfru inutilmentQ, guc;rnr;i'? ! têl\) 
fgcif r1çup,rgr ll ~ouçEI ce>m gs Papeis 
,gnk~t~. Em ec;,uc;<;>~ 9i9s l?oderá comer 
lif tuç9, !~m ricE1i9. Experim!nte-o~, 
,,rQg s;i 1~9 ~glvgçl;íg 1 ;, 

AZIA· DISPEPSIA- MÃ DIGESTÃO· MAU HALITO 
fLATULENCIA - LINGUA SABURROSA - DORES 
DE ,srQMAGO. ULCERA~ o'p ESTQMA~O 

' }.~ 

,I 

~BANKET$ 
.IL.,- "''" ., .. · · · · Ai)l•v: Ceruuro An. • N. 115 "" .. · \. .. J 

das comuns. embora aumentadas. milias católicas de Sorocaba, re- 1ne do sr.· sep.astfüô q'.t\ei'ra 1 dis- sisti\:p,ç~l\, est~va c..!-c\a vez maia 
PRIMEIRA SESSAO SQf,ENE presentadas oelo Colégio Sant11 I tinto chefe regiona:! da Co,mpa- o.em d\sP9&ta p(:!r.(:! os triim!9..s elo 

Escolástica. · n.Jtia. · encenament
9

• · · · · · · -- · 
Sem exa.gero, 5. 000 pessôas fi- Tem o microrone o pr1men·q 

1 c11.ram duas horas de pé toman- oraqo1• do. presente Congresso, 
) do pll,rte ativa na primeira ses- Revmo. Pe. Armando Guerrazzi, 

A SEGUNDA SESSAO SQLENE 
(23 J>E O'Ç'l'U.B:U.~) 

são do Congresso. Sendo um clps lente ele português elo Ginásio do Às 18,30 hora,s reunia-se frente 
luga.rcs mais altos da cidade, com Estado ele· sorocaba. "A Euca-1 à igreja de· Sõ,o Bentq, o povo, 
fundos em rampa para o sud- ristia, sementeira das Vocacões que. com o Exmo. · e Revmo: si·. 
oeste, sem altos sob.rados circun- Sacerdotais" foi o seu lindo t~ma Bispo, Dom J<?3é Cario". d.e Âguir~ 
dantes, recebia a praça. em cheio desenvolvido com maestria, sob, re, clero e ~emi~aristas, qevia 
o vento sul, iptpcrtinente e frio, respeitoso silencio do àuditó- trazer a imagem da'·senllpra ~pa~ 
suportado · por , todos galharda- rio. Girando em torno do am- recida ao alta.r-monumentp. já, 
mente, já que assim era preciso biente de pureza necessirio a.9 mala de '5. 000 'pessoas 'âssiiit.ira.m 
para a gloria de Cr'isto-Rei. nascer da vocação, de pureza., di- o início da sessão logo ~pps 'à che: 

Eram ·7 horas e 15 minutos. zemos, e piedade solitla que só a gada à Praça Frei Baraúna. O 
quando aparece ao microfone o Eucaristia pode propicia.r, · termi- altar - momuné:p,tq m9?tf!\-Va - ~e 
Revmo. Cônego Dr. Manuel Cor- nou S. Revma. com a histôria da mais engala!/1~º com i1:s banqei
rêa de Macedo, essa alm3: de fo- matrona romana · que guardou ras nqcional"' e papal e, 110 por
go que p1uece feita para elevar I para o filho numà esponja eín ricq tão de entrada,' ele cada lado os es-

1 

ª_.s multidões a ·J. esús Euc. arístico_, estqjQ Ulll j)QliCO' d() sangue dQ 'CUdos dos E~mos. e Re1más Srs. 
que CQll'l sua voz pausada e forte pai martir, -à cuja yist.a o me- l Bispos paulistas. A ptagnífica qr
inicla os Ú-abalhos. O primeiro nino de nQvo afil·m!)u a ~u9,, von- questra rompe o Hino i>ón,~ifíclq, 
número é o Hino Pontifício. A ~ag!l de morrer por Cristq. Seja cujos acorde~ levam ~ alnw ca,.tó,-

'fo~lWElR.-\ SESS . .ãQ S0!,~11: 
(24 DE OUTUBJW) 

Para o hWulgar bdlh.~ntl@lO Y 

desta sessão conéoneti ·~-. présen~ 
ça· do :E:xmo. e Revmà: ·sr. : Arce
bispo de São Paulo é 'elos Exmos. 
e Revmos, Srs, Bispo;,' A mi.llti• 
dão acompan\10u-9s· desd!! ,a 'es•: · 
tação da Sorocàbana: aonde fO•, 
ra esperá-lo~ às i..8,30. iló1·as, ~-
!> . altar dp Co11gresso. Âl)ós é · 
hino pontifício e õ cí·edo; 'õ· jl.lµ 
su~stituto de Sorqpaba, qr. _ge .. · 
raldo Celso de Oliveira , lár4°ga, · 
saudou CP.ll+ grande eloquêilO~ ÍM!: 
membros . qq :E:~i$Cf?Pa4~, .. ·· __ . ·. . 
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A Paz no Pacíficoi 
~"eÔÃ¾W?!ilCW'!!·W"P?'lt-Elt!!~Cf!-!,?+ttt!?!&a•D 

Deney Sales ' , · ... 
Está a caminho de Washington o novo enviado do governo 

de Tóquio, que vai tentar, segundo se propaia, a consolidação da 
paz· no Pacífico. 
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Depois do último discurso do "fuehrer" anunciando a pró- A b Ih 
1 xima vitória sobre ª Rússia, antes do inverno.' e do inicio da atual . ata a esp1· r1· tu· a na Holand 

ofensiva conlra Moscou. que a principio parecq uma avalanche a 
irresistível, o gabinete Konoye caiu e o atual governo japonês su- ! 

biu ao poder demonstrando a maior agressividade possível - a 
um passo da guerra. 

Entretanto, não se confirmando in totum o sucesso do ata
que nazista a Moscou, já essa atitude variou, e Tóquio começou 
a contemporizar. · 

Não é a primeira nem a segunda vez que age assim. Nos 
momentos mai.~ críticos para os aliados os nipões tomam atitudes 
Violenta:; e avançam em algum terreno: ao se verificar a reação 
aliada, sr:mpre tardia, voltam a mostrar boas maneiras, e propôr 
acôrdc., e entendimentos, conservando porém a vantagem obtida. 

Isso demonstra a completa solidariedade nipo-n.azista, na exe
cução de um plano comum, e a fraqueza dos aliados que. deixam 
como .sempre a iniciativa 'aos inimigos. 

Não é muito facil dar uma 
idéia clara da situação espiritual 
da Holanda nas atuais circuns
tâncias. Não obstante o confron-
to entre si, em muitos meses, dos 
relatos vindos até · nós, por refu

'giados, emissoras, jornais e ou
tras fontes de informação, a rea
lidade da situação dos espíritos 
na Holanda não pode ser segura 
e completamente retratada. 

A mais· insistente investigação 
sôbre o enfraquecimento ou in
tensificação da resistência res-Podemo,; estar certos eh• qut> só Juwt'r:'1 guerra no Paeífic'o 

~· conl'ier "º "ebco"', e quando lhf• convi<-r ~ tendo ele a, ini- rwitlrnte ao espírito de indepPn
ciativa. dênci,a, invariavelmenLe, obtem 

respostas de que nüo est:í em pe
r.,so porque a influência da "quinta coluna" é enorme em rigo, sendo a mais expressiva: 

todo o mundo, e principaimente nos Estados 1Jnidos: são os iso- " Os alemães não nos possuem". 
lacionistas de todos os matizes e sob todos os pretextos, são crí-
ticos que procuram entravar os trabalhos de defesa. Tais respostas, deve confessar-

E quando grande parte do esforço industrial dos Estados se, eram de esperar. Os alemães 
Unidos é dedicado ao. auxílio à Rússia, é interessante observar nas suas iniciais tentativas de 
numerosas greves sucessivas que vão aumentando de intensidade dominar o espítito, têm sido ad
.até o "1eader" trabalhista John L. Lewis ameaçar de paralizar O miravelmente cautelosos. Adqui
trab~lho em todas as minas de carvão que trabalham para O riram larga experiência com o 
governo - deixando em atividade apenas as que fornecem aos método aplicado para manter os 
particulares. cat?licos n~ Alemanha, du~anté 

_ . maIS de tres anos, na convicção 
As pessoas capazes de rac1ocin.ar com alguma lógica e de . _ . 

observar os fatos objetivamente, são dados interessantes. de que o naz1Smo nao afetana a 
O socialismo e a judeu-maçonaria são proclamados em altos I sua fé. Alé~ disso, os alemães 

brados responsáveis pela derrota da França, pelos "leaders" de conhecem mu~to bem O tempera-
. . _ . . mente holandes em que se com-

V1ch1. E eles o sao rea1mente, 1Sto é: trabalharam para e111tar . . ' . · 
o rearmamento da França e para facilitar ,a vitória de Hitler. b 1 n ª m maravilhosamente um 
Agora, nos Estados Unidos, eles continuam a trabalhar no mesmo pertinaz espírito de independên
oontido. eia e uma d~ciplina calma, e que 

Estará o comunismo internacional interessado pela vitória da apresentaria especiais dificulda
Rússia? Os órgãos de Hitler expressamente declararam que a j des: Os elementos de estud~s 
guerra é contra a Rússia, e não contra o comunismo. E agora ma1S, uteis para determinar a si
os órgãos do comunismo internacional demonstram que •isso é I tuação da Holanda são os mé
real, e trabalham tambem, pelos· meios a seu alcance ,para a t'odos aplicados às alavancas da 
vitória de Hitler. · · opinião pública -'- imprensa, rá-

dio, e filme - e os processos de 
atrair a juventude. 

NA IMPRENSA 

Em geral a tática empregada 
no uso da imprensa revelou da 
µarte dos alemães rara prudên
cia e paciência. 

Logo nos primeiros dias de ocu
pação, o Maasbode, famoso jornal 
católico, retomou a sua 'publica
ção regular. Só mais tarde o pú
blico se a.percebeu claramente de 
que· o "Maasbode" se tornara 
uma empre7,a absolutamente ale
mã. O "Tijd". outro diário ca
tólico, teve suas máquinas mu
dadas para as oficinas do jornal 
"Deutsche Zeitung in den Nie
derlanden", que defende sem re
buço a doutrina nacional-socia
lista, dando ao mesmo tempo 
grande relevo à cultura neerlan
desa. 

Os esforços concentrados no 
"Maasbode" para conquii,tar uma 
parte sólida da opinião pública, 
parece não ter alcançado êxito 
completo. f: agora o defensor ofi
cioso duma adesão moderada à 
Nova Ordem, o "Telegraf", que 
cultiva o sensa:ciona:lismo · estupi
damente exagerado. 

Assim, neste país podemos 
apreciar a mais importante in
vocação nos métodos 'alemães pa
ra a imprensa - a ·comédia da 
liberdade de imprensa. 

Passado algum tempo, certos 
jornais católicos da província, 
tais c o m o "Residentiebode ", 

"Limbruger Koezier ", "Eindho
vensch Dagblad", etc., reaparece
ram e é-lhes permitido referirem
se a assuntos católicos e até ex
porem opiniões que não estejam 
precisamente de acôrdo com · as 
dos ocupante?. Deverá notar-se 
que dos dois jornais católicos na
cionais, um foi suprimido e o ou
tro .submetido ,a apertada fisca
lização. f: provavel que os ale
mães tenham aprendido com os 
italianos que é mais facil domi
nar silenciosamente uni.a a uma 
as influências provinciais e em
prei>.as elo que com grande núdo 
um órgão nacional. 

Depois da ação desassombrada 
dos Bispos, em que sancionaram 
com a exclusão dos sacramentos 
os fiéis que se inscrevessem no 
partido nacional - socialista, os 
jornais alemães e as emissoras0 

puzeram-se a atacar mais aberta
mente os diários católicos. 

NO RADIO 

exprimindo admiração pelos mé
todos alemães. 

Na K.R.O., emissora católica, 
o. padre Dito comunicou que 
desde 9 de março, a estação K. 
R. O. cessara de existir como or
ganização independente. . . os 
programas transmitidos pelas es
tações de r-ádio holandesas são 
de carater centralizado e não de 
responsabilidade da respectiva 
empresa. 

A maior organização da rádio
difusão católica. a única no mun
do que dispunha. ·cte programai! 
completos e diários em diverswi 
ondas. . . foi, afinal, · emudecida. 

NA JUVENTUDE 

Grande foi a surpreza dos ale
mães neste setor, onde supunh.am 
um espírito · fa.cil para a germa
nização. 

Os alemães tiveram que Ínan
,dar fechar as Universidades, de
pois de terem procurado pacien~ 
temente evitar o. escândalo. Os 

Durante os últimos mese:; an- alemães lamentam agora pela sua 
tes da invasão, em especial nas 
horas aflitivas da invasão, a cal
ma do povo holandês estava in
teiramente surpreza no rádio. Os 
invasores manobraram de modo a 
estabelecer entre ai. emissões de 
"antes" e "depois" a mais com
pleta continuidade. As mesmas 
vozes que aconselhavam' a ,prin-_ 
cípio neutralidade ,e a seguir re~ 
sistência, ouviam-se · depois im
pondo calma, prudência, obe
diência, atividade, e - finalménte 

imprensa a grave situação que 
não permite a renovação de cer
tas elites holandesas, e não po
dem ocultar o seu despeito por 
uma medida brutal como esta, 1jor 
ter vindo quebrar a fachada da 
sua tolerância. 

Nas escolas primárias e· secun
dárias, o mesmo espírito .de .re
belião jovem e naturalmente im• 
prudente parece que tem provo
cado grande agitação. Não .pode-· 
mos provar com fatos concretos, · 
todavia o tom lastimoso d.os ser- · 

Comemorando o 85.º aniversário da f undatão do Seminário Centrali~i:~~{:i~~:!i~ 
(CODclDsão da e.- pag.) 1 dócio num bom seminário. Esta · . Estava, . pois, assente seu .. exorta a que, as esmoias pres-

1 

concordância de pensamento, · plano -grandioso de reforma.! critas dêm-nas de preferência 
O "~ENSUS ECCLESIAE" mais do que nenhum outro fa- 1

j E~e iria consumir as forças ~o! ao Seminário •·porque conhe-
to, assegura-nos que D. Anto- Bispo, todo seu bem de raiz, i cemos que esta precisão é mui-

De três maneiras pode o I nio era realmente o hom~1 / sua biblioteca, suas canseir~s I to maior, e de mais utilidade 
servo fiel realizar este sentido de Deus, indicado para ressus- 1 apostólicas, sua ene.rgia inque- ij futura, que um limitado bene
da Igreja. E, realmente, se- citar a vida religiosa em São brantavel, mas seria uma rea- ffcio a certa pessoa, e que pas-
gue de certo modo a Igreja, li Paulo. !idade tal como a pensou seu I sa num momento; quando pelo 
aquele que obedece às suas zelo e sua caridade. 1 cqntrário todas estas esmolas 
prescrições, sem aprofundar O SEMINARIO Enquanto se providenciava a I juntas darão um avanço muito 
seu sentido, para torná-las cou- contrução do edifício em que notavel a este Edifício que 
sa pessoal, assimilá-las como E isso com razão tanto funcionaria a hov'a instituição, J esperamos traça à Dioce~e in-
próp.rias, diríamos orgânicas. maior, que seu. pensamento, iniciava o ardoroso Prelado, calculaveis bens espirituais." 
Avantaja-se aquele que rece- neste ponto foi conipleto. em seu próprio Palácio, da ma. E'm 5-6-1857 manifesta aos 
bendo ordem, reconhece nela s. santidade recomendava neirá passivei, o primeiro nú- seus amados filhos a alegria 
um benefício especial da Pro- que os candidatos ao estado cleo de seminaristas, confiado por ver inaugurado seu Semi
vidência sonda-lhe o signifi" sacerdotal fossem educados em à sábia direção de padres ca- nário que já conta com 42 alu
cado, p;ra obedecer mais ple- um seminário por mestres de I puchinhos que, a suas expen- nos. A Igreja começada. mas 
namente, com amor vigoroso. excelente probidade, douti·ina, 

1 
sas, mandara buscar na Eul'O· 1 sem p~trimônio. Não obstan

Culmina o "sensus Ecclesiae" espírito eclesiástico e fossem I pa. Ao mesmo tempo, "com I te, enviou por ·sua conta à Eu
naquele que espontaneamente principalmente inst~uidos nas mão trêmula" como se expres- ropa o Pe. Eugenio Rumilly 
se antecipa ao mandamento letras e disciplinas sagradas sa, pois·que "não entramos no· em busca de mais padres pro
eclesiústico. Pois, este se ma- alheias de todo perigo de erro: sacerdócio como devíamos" fessores. '· Se.in um Seminário, 
nifesta tão possuído da dou- e de novidade profana." traçava o regulamento.para os - acrescenta - bem dirigido 
trina da Igreja, que sua ativi- D Antonio, anteriormente ordenandos, em que dispõe mi- onde reine a piedade e a ciên
dade naturalmente se ajusta ·pon;lerava: "Para cura de nos- nuciosamente sobre as condi- eia, é impossivel que o Clero, 
ao pensamento da Casta Es- so primeiro mal outro remédio ções ele admissão às sagradas que o povo se torne católico." 

, posa. de .Jesus Cristo. não vemos senlj.o a creação ele ordens, insistindo sobre, as Na pastoral de 23-4-59, com 
- Foi, em certo sentido, o que um bom seminário diocesano... qualidades absolutamente\ ne- ce.rto pessimismo verifica o 

se deu com D. Antonio Joa- J I é d cessárias para arrostar o ho- estado lastimavel em que se 
u gamos, por m, ever asse- mero tão excelsa dignidade: . encontram certas 

quim de 21-Ielo. Na sua primei- verar-vos que se a educação porções da 
ra pastoral lançou. ele a idéia do Seminário não for susten- vocacão, pureza ele intençfw, Província: 
e O projeto de creai· 0 seminá- t d ·p d, d santidade de vida, ciência, cha-1 "Qual será enffto o remédio, ª ª por ª 1 es que, por e- mado do Bispo, ap.rovação do pergunta? É formar um Clero 
;rio diocesano, como único·meio dicação religiosa, se dão ao en-
de sanar, por uma vez por to- sino da mocidade, não movere- . povo, espírito eclesiástico, etc. com educação própria, é um 
das, os males espirituais da mos uma só ped.ra ,para tal O Seminário propriamente Seminário que por anos possa 
Província. ,, Não vemos outro I fim. f; incompa1:avelmente me- dito, cercou-o de todos os cui- conhec~r a verdadeira vocação. 
remédio senão a creação de· lhor não ter Seminário algum, dados para que correspondes- Indignos como somos lançamos 
um bom seminário diocesano." do que tê-lo mal constituido: se à sua alta missão. Nele em- mãos à obra... E, candida,. 
Meses depois, S. S. Pio IX re- jamais empregados, que só têm pregou as muitas esmolas que mente, dando contas do que 
comendav'a-lhe como meio ne- a mira do ganho, se compe- colheu nas visitas pastorais, fizera: "Começamos a edificar 
cessário para att.nder às ne- netram dos dons da Fé, nem dotou-o de escolhido corpo do-

1 

outra casa anexa à Igreja para. 
eessidades da Diocese, a edu- fazem por ela grandes sacrifi- cente, com os padres capuchi- separar os que já têm Vocação 
cação dos candidaLos ao sacer- cios.,, nhos, e isentou-o de toda in- fixa, que devem ter outro re-

tromissão leiga, tendo para es- gime, outros exercícios, e es-
;:+.-:+::+::-+::-+::+::+::+::+::+::+::+::-+::+::+::+::+::+::+::+::+:::+::.::+::+::.:~:+::+::+::+::+."::+::+::+.-:+:::+::+::+::+::+::+:'.<t' te fim que enfrentar alguns dis- tudos teológicos, ficando o pri-

a V A I A C U .R I T I B A '? ~1
1 

::i~;~·;_s Pci~c~.l!~sp:1~:m~e J~! ~~1r;º~~~í~~e ~~~~d:m m:;~;~~ 
i.' :-+: o Mimstro do Império. ratónos gerais e que vivem um 
~'. i!i, SUAS. PASTORAIS pouco mais livres." 

;:f_l i:i ! São edificantes os passos AS DIFICULDADES 
y '•' J das pastorais em que se refere Mas, eis a tormenta. Não 

j~ :!; j o .~~~~~1:o d!eutr!:~ni~{~:ii~ de 1 ~i~;:~~~:~:· ~et~·!g~:ez~~~!l seé 
{ ;•; 1 algum trabalho. escreve ele em I herança ao 01vmo Mestre:' -
,~ :;, , 22 qtJ .fevereifa de 1855. se ár- 1 •· Qui pie vomnc vívere in 
~· "'. ' du0 ae um iaao. consoiactor por I Christ0 ie1;1u, per-secut1onem 

_,,. •: i Pª:\'!l,, ~§1 pequeno deseam:i:i, dit?:,9ãe, · cerne l',t)!,'mom~iro de 

iras do demônio .. Era uma sal
vação para um povo inteiro, 
em cujo meio o inimigo do gê
nero humano obtinhà larga 
messe. Por isso, moveu ele 
todas as frias do II).ferno a
fim-de de fazer sossobrar as 
intenções do grande Bispo. No 
começo foram as pretensões do 
poder civil, ao depois, foi a 
grita dos pais cujo sentimen
talismo piegas não tole.rava a 
ausência dos filhos sem férias 
em casa; concomitantemente 
fundou-se um jornal que con
tinuamente borrifava lama na 
figura austera do Prelado. 

Sustentado por Deus, ven
ceu a energia ferrea de D. An
tonio. De tudo, com certo 

·amargor, mas não. sem a sere
nidade das grandes almas dá 
ele conta em suas pasto/ais: 
"O demônio se ira contra nós· 
o demônio não quer que visit;. 
mos nossos filhos, nossos Ir
mãos. Ele nos suscita uma 
guerra de morte, seu fim é inu
tilizar-nos, tirando-nos toda a 
força moral, para que nossos 
diocesanos nos olhem com des
prezo, com antipatia, com in
diferença." E noutro lugar; 
referindo-se ao Seminário: -
" conq. uanto tenhamos encon.

1 trado a mais violenta guerra 
do inimigo comum, o trabalho 
está quasi vencido." 

Sabeis como D. Antonio 
venceu galhardamente,· 

CONCLUSÃO 
Meus Seminaristas. Há dias 

atraz, foi-me dado apresenfa.r 
à vossa edificação a figura de 
um grande bispo, inteiramen
te consagrado à causa da 
Igreja: São Carlos Borronieu, 
Arcebispo de Milão. Hoje. te
nho a ventura de v'os falar de 
um outro que nos / toca mais 
de perto:' D . .Antonio Joaquim 
de Melo. 

- batalha longa. A forte resis
tência espiritual dos holandeses , 
terá de sofrer assaltos, nem· sem
pre sangrentos, mas sempre P!ã
rigosos. 

NO CAMPO SOCIAL 

Os ocupantes perseveram em 
acarinhar o socialismo segredan
do às massas . que a realização de 
todas as suas idéias de progres-· 
~o se encontrará na Nova Ordem, . 
No campo econômico e político o. 
mesmo a.J.Temedo de liberdade se 
concede em espantosamente gran- · 
des doses. É· porque, conforme as . 
já referidas qualidades dos ho- · 
landeses, estes não abraçarão .as 
idéias da Nova Ordem, se não 
lhes fôr permitido chegar a eJ.a.s 
espontâneamente, o qU:e não im
pede aos a:lemães de lhes dar, de 
vez em quando, um suave im-. 
pulso. 

Vê-se, pois, que com aparen
te tolerância os nazistas . traba• 
lham com diabólica astúcia, pon
do em risco a integrid!J,de mo
ral dos holandeses e · consequen• 
temente a. existência cie sua pà
tria. 

BALSAMO INDIANO 
Reumatismo, nevralgias, 

dores locais, caimbras, e 
tudo proveniente de friagem 
e umidade é combatido com 
o BÁLSAMO INDIANO, ~ 

muito indicado pelos Srs. 
Médicos e· aconselhado pe
los que o aplicaram. Nas 
boas farmácias e drogarias. 

1 

Laboratório "V_UG" - cai- '•i 
xa postal: 2175. 

vinculam a D. Antonio são, 
talvez mais fortes. 
, Somos herdeiros de sua obra, 
somos as ovelhas a quem com
pete manter o esp'írito de seu 

, Seminário. Arcamos ~om o 
Um e outro foram 

reformadores do clero 
vo fiel. 

g.ranctes dever nobre e grandioso de 
e do po. const1tu1r o elogio vivo e pe

Um e outro excnam-nos ao 
cumprimento de nossas obriga. 
ções. 

Os laços no entanto -que nos 

'rene ctesse nosso maior be:n,; 
/feitor. 

· Cu,Idemos nào vennainos a,, 
baldar suas tão fundadas es-, 
peranças. 

;; .: : outro; chegam0s . a Capital, 1 pattentnr" .E fique à vossa me~ 

~ ~ · Ia~i;,y;~es nossas vistas sabr.e vosso zelo. de ~aneira que 
' ;+j este isemtBàr-ia. únüia es:eei:an, 1 passais saber e~m certeza si • · · . 
?; ~ §a cte um futui:e u_sen7'e~a pa, 1 f:l!l . .tá ele 13em 0r.aenade 1>,1, des-. ouro CA~TELA!J. D~ ~ON'l'E ~. SOCORRO ! Y1ªi1i:fül àW..'!-".!.;i~--~m. P!l-:ibua '*P.Y!,:L:MAN" em t-rafegP, m~- :+.: ra termes um ele~ d!scnfüua-1 v1.,.do de seu verctaElelro fim: . J()ffifi Us<~S 11 :eatt;lfA.N~S -. 
íl tut> P~ ,19:m~n~, mIDJW-ª~Y, V1ert~paUa, Pai:!{> ,AJ~g:re. f do,. derlicado. e ov'P.lhas in_s- •19µ_1 pie v'ol~n.t vivere in , Ce~pro paaruido oa metho,aa preoc,e 
~ 8. P-aufg a G~rJtii>~, 80$000 ,,_.. Ida e .vof-~a, :f58$800. :ti tru.1das, como convem ao ea- 1 Christo Iesu perseeutienem pa- Rua Ãl · , 
~-, RUA BiUGADEiR.6 '.F0BIAS, 541 - Fe11e,: 4-0088 I tohms~o." '. ,· tientui:." ' V8l'tl8 Pen,tea,. - -D ·e 1 ,, M·-o,n a e o'. j, . :+: Publicando o jubileu conce- A obra de D. Antonio era do, 203 · 3.0 andar · ' . · · 1 
~d'IIJIC7t ... S'l!•~~~~"*"Wl~~,.~~~!"~~'*Ye:Ye:Ye:Y~:i <Uüo .Por S. S. Pio IX em lS~~. boa demais. para ~ atr~ a.e · ' 
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:As manobras nazistas têm 
,procurado insistentemente fa-
2el" crer que a deflagração da 
.hlta ,.do III0 Reich contra a 
Rússia ·reconciliou com o 

Sobre o ConUresso Eucarístico Nacional do 
\ 

Entrevista do Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo Metropolitano à imprense".' 
ra~erer o Episcopado alemão. De volta de sua vi.agem ao 
Assim, .. a Hierarquia teria re- Chile, como representante do 
conhecido finalmente ª auten- episcopado naciona:I ao Con.gres
tiçidade· dos sentimentos anti- so Eucarístico re,al!zado naquele 
comunistas do nazismo e teria 
Pr.:óclama:do guerra sán'ta à lu- país, 0 Exmo. e Revmo. Sr. Ar

cebispo Metropolitano, Dom José 
1;a. .·qu·e:ora se desellrola n'as Gaspai· de Afonseca e Silva, re-
plap.icies do _Donetz. ..:ebeu os representantes da lm-

De fonte inglesa mais de prensa, aeedendo gentilment~ em 
uma. vez têlll V'indo desmenti- re.-:;ponder às Sllas perguntas so
dos à estas falaciosas asser- 1 bre a viagem e as impressões de 
ções. O -LEGIONARIO, entre- s. Exci.à. Revma. sobre as gran
tanto,; não quis estribar-se em diosas solenidades de que havia 
tais fontes, . que · os nazistas participado: . ' 

. faéilmente poderiam acoimar 
de suspeitas. - Quais as impressões de V. 

Por ·isso, abstraímos intei- Excia. Revma. sobre o congresso 
rainente da noticia de Londres, Eucarístico do Chile? 

,.segundo a qual teria sido preso _ As melhores. No sentir dos 
pelos nazistas o Exmo. e 
Revmo. Snr. Arcebispo de chilenos, as cerimônias do Con-
Muenster, Von Galen, em con- gresso constituira.m a mais im
sequência de enérgicas conde- ponente d.as comemorações do 

Quarto centenário da. fundação nações contra o totalitarismo 
pardo. de Santiago. Pelo brilho, entu-

Mas temos todo O direito de siasmo, a.fluência. de povo a acen
pôr em foco a publicação feita drado espírito religioso e cívico, 
pelo jornal católico de Lisboa, o Congresso demonstrou exube
"Novidades", que, publicando rantemente aos .forasteiros o .alto 
os magistrais sermões que grau de cultura, patriotismo e fé 
aquele prelado recentemente ~o povo chi~eno. A • 

· f · ontra O nazismo mos- - Foi muito grande a a.fluenc1a pro erm c , .· ? 
trou de modo particular a re· de peregrmo.s. 
pulsa das Autoridades Ecle- l - Certo que sim. A formosa 
siásticas Alemãs contra ·os ci·i- 1 capital chilena regorgitava de es-
ines da Gestapo, trangeiros, . turistas e sobretudo 

· peregrinos q,ue, em grande tur-
• mas, vinham,. de Magalhães e de 

A respeito do falecimento do 
.. General Hu;ntzinger, ministro 
da guerra .do govêrno de Vichf, 
só· temos um comentário a fa
zer. Segundo um _comunicago 

têi'égrãffoo ctã·· :i>róprlâ' agêncià' 
óficiosa do sr. Pétain o faleci
mento daquele militar fez pas
sar desaperéebicla a morte ªº 
General D' Amade, que coman
dou um exército francês do 
Oriente durante a Grande 
Guerra e foi, em i908, um dos 
fundadores do poderio francês 
em Mar.rocos. Assim, o fale
cimento deste glorioso militar 
deixou de s-er devidamente as
sinalado, porque sua figura s·e 
eclipsou diante do general 
Huntzinger, imortalizado pelo 
armistício que assinou, e não 
pelas conquistas que 1_1ão fez. 

• 
Para demonstrar a inconsis

tência das alegações nazistas 
sõbre o fundo comunista das 
agitações anti-germanicas na 
França, devemos· assinalar ho
je a notícia publicada .na se
mana p. p., da detenção, por 
suspeitas, de várias personali
dades anti-comunistas e até de 
um aristocrata russo. 

Arica para tomar parte nas fes
tas centenári.a.s. Era de se ver 
o movlmeü"to, a animação e o 
entusiasmo das ruas de Sántiago. 
E em tod!!- âquela.. concorrência de 
gente rião .s~ notou. um só aci
deiitii'"ãlgno "tié nõta:-··· ·. · ·· · -

- Quais . .as cerimônias mais 
brilhantes· do Congresso? 

- A que .maior' impressão. me 
causou, e creio que a todos, foi 
a. grande comm:iháo de homens, 
na. qual mais de noventa mil ho
mens receberam a Nosso Senhor 
Sacramentado, dando testemunho 
público de sua ardente fé. Pre
cedeu àquel.a cerimônia. um colos
sal desfile de homens empunhan
do tochas e -·eucaminhando-se to
d~ para. a. Praça Bulnes. Do 
novo edifício da. embaixada. do 
·Brasil - e diga-se, de passagem, 
que é um dos mais belos de San
tiago - Sua. Emcia.. o Sr. Cardeal 
Copello e demais prelados sul
americanos com todo o corpo di
ploma.tático assistiam AO dito _des
file, que começou às 23 horas 
para só terminar à uma e meia. 
da madrugada. Nessa grandiosa 
procissãp cívico-religiosa, ma.is de 
duzentos mil homens, em trê.s 
colunas de vinte homens, desfila
vam pelas ala.mect.as, em direção 
do altar monumental. Diante dos 

lação ao Congresso Eucarístico't nossos olhos passavam os homens - Qual a obra católica que f universitá.rlos ao Cardeal Legado, 
mais representativos da repúbli-1 mais impressionou a V. Excia. ouvindp o seu esplêndido côro or
ca: senadores, deputad9s, profes- Revma.? feõnico e, sobretudo, admirando 
sore.s, industriais, ,comerciantes, - sem dúvida alguma,, é · a aquela. multidão de jovens entu
militares e milhare.s de operários Universid.a,de católica do Chile siast.as, recordei-me do nosso pa.iS 
e eatudantes, todos empunhando a. melhor obra da. Igreja ~uele e voltei convencido de que todos 
tochas acesas e entoando cantos pa.fs. Com seus dois mil e qui- os b!'asileiroe devem fo:l'l.IlaJ: ao 
re:llgiosoa e patrióticos. Aí!. rua.i zl.l:umtos alunos, d.lstr.lbUidos po1· Ja,do do nosso querido Ca:c-deffi. 
pareciam um 1·io de fogo ondeall- sete Fa<."Uldades, com seu adtnira.:. Pom Leme, pani. que a Univel'Sl.
te. Não houve quem não sentis- vel corpo de professores, a Uni- da.de católica do Bra.sll possa 
se naquele enorme desfile .a pró- versidade tem formado, n!)S seus prosperar e aqui re.alizar o que 
pr1a alma da nação chilena vi- cincoenta. anos de existência, ge- a. do Chile tem feito e fàz naque
brando de entusiasmo e afirman- r,ações de homens eminentes para 1a, república.. 

- O melhor elogio qac ~e ·U.:• 
sa fazer do governo foi p:·01: c:n
clado. pelo próprio ArcebiS!K• ci,1 
Santiago, um dos horrn,ns ::ia:~ 

venerados no Chile, e qw, ,1._ i-c. • 

deceu. calorosamenw uo ,,:o\,,,.,, ' 
tudo quanto ftzera pelo i,,1f<, ,.:._, 

Congrésso. :Não f.6 nhu 1 ... h.,•1 

obstáéulos: auxiliou de, t<.:iúo" ""' 
modos possíveis. A munícip,ü1-
dade de· Santiago esmerou-se erc 
preparar condignamente· a cidü.de. 

do suas convicções religiosas e seu a. Igreja e para a Pátria. J!: in- Que impressão tem v. 
apego ao torrão natal. O desfile Clivel a soma de benefícios que Excia. Revma. das relações de 
terminou com um.a grandiosa co- tem prodig8tlizado ao Chile e seu ? 
munhão de· homens, onde noventa prestígio é imenso· em toda a, re- amizade do Chile com O Brasll 
mil, collforme os cálculos µia.is pública. Seus estudos são repu- - Os chilenos são ama.veis com 
prudentes, · pols tantas. foram M tadps os mais sérios, procurando rodos, máxime com os brasileiros. 
partículas consagradas, se apro- el.a, sobretudo, formar gerações O nome do nosso Imper,a,dor D. 
maram da Sagrada Mesa Euca.rís- de moços [aboriosos, metódicos e Pedro Segundo é frequent.emente 
tica. Esta cerimônia terminou pesquisadores,· os quais constituem lembrado como o do grande f11,u
já às primeiras horas da. manhã. no país um verdadeiro escol in- tor desta. amizade. O Cardeai D. 
o nosso embaixador, que é tão telectual de sólido preparo. Vi- Leme goza de grande prestígio 
justamente querido pela sociedade sitei-a c.om vagar, não obstànte em todas as classes pelo seu ta
chilen.a., esmerou-se em cercar o o tempo climinuto que nos, deixava le~to e bonq,_ade, e principa.lmen
eminentisslmo Cardeal-Legado, os o Congresso Eucarístico, e voltei te · no conceito dos prelados sul
Prelados sul-americanos e demais profundamente confortado, sobre- ,a,mericanos, que todos ouvi refe
convidados de todas as atenções, tudo sabendo que há tambem na rirem-se a. ele com O maior cari
a todos cativando, bem como sua. Universidade católica do Chile nho. Tanto as autoridades como 
Exma. Família. a. tradição gloriosa do sacrifício as familias foram ama.bf!1iss:!n:tas 

- E iJ, Comunhão das crianças? que todos actitam, nas diversas para com OS representa.nt,es dos 

Trago assim do Chile as mel .ho
res Impressões e a convicção d.; 
que devemos cultivar e desenvol
ver ao m.als aJ!to grau o espírito 
de amizade e cooperação ameri
cana., em todas as nações il'ul)í.8 

da América do Sul. Americanis
mo é hoje sinónimo de pacifismo, 
e oxalá. possamos realimr aquí o 
que não foi possivel em ouü·oo 
continentes! Nesta obra de apro
ximação e intercambio das na
ções sul-americánas, a Igreja c.a
tóliea. está na frente e ning11em 
lbe ousará negar este mérito. 

vamos a.gora. trabalhar .P'.tra 
que São Paulo possa, no próximo 
OOngresso Eueatistico Nacional 
de 1942, mostrar que os paul:is
.tanos; na Améric.a. do SUl, não 
são menos generosos e entusiasta.a 
do qu~-Santla.guinos. 

- Foi tambem um espetáculo classes da. sociedade, olhos postos bispos brasileiros •. 
empolgante. Oitenta e cinco m.tl na manutenção d.a Universidade, - Sendo o governo do Chile 
crianças, transportadas todas no que é o orgulho e a. esperança da um governó de frente popular, 
curto espaço de apenas uma. hora, nação. Assistindo à recepção dos como se comportou _ele 09m re
entraram no estádio e ali aguar-
daram a. chegada da Virgem do 
Socorro - a mesma imagem que, 
quatro século~ há, Pedro de Val• 
divia, ao fundar Santiago, quis 
como protetora ·de sua cidade. A 
entrada da veneranda iimagem 
'foi,, .. comovedora..-, Mi.Ula.res-. . .-(ie, 
crianças vivav11,m a querida Pa
droeira, enquanto as bandas mi
litares executavam o hino na-: 
cional. A assistência, sobretudo, 
os chilenos que, naquele memo
ravel instante,· viam quatrocen
tos anos de história da sua que
rida capital, choravam de emo
ção, como se estivessem a reviver 
num só momento as passadas lu-, 
tas, sofrimentos, e glórias. 

- E o encerr11,ménto do Con
gresso? 

- Foi o nove de novembro um 
dia de triunfo para os chilenos. 
O Pontifical da manhã constat;µiu 
uma verdadeira glorificação, l&a 
procissão eucarística teve uma 
imponênci,a qµe se não descreve, 
tal o ardor religioso, o entusias
mo patriótico, o espírito de ordem 
do povo, e tambem sua resistên
cia física, porquanto, das 15 até 
às 20 horas, que foi o termo da 
procissão, aque!la multidão cal
culada. em mais de quatrocentas 
mil pessoas não deu sinal nenhum 
de arrefecimento. 

A resistência do Exm:o. e Re·vm.oº 
Sr. Bispo de. Mue·nster .à. perSfJ;~ 
~, ,,, guiça·o · r~11g1osa·"~da·J·Gestapo · , .. 
Apesar das. perseguições 

atrozes que a · Igreja Católica. 
sofre no ·Reich e nos países 
dominados, existe ainda uma 
classe de individuos que não 
acredita e acha sistematica
mente exageradas as n0;ticias 
publicadas a este respeito. Pa. 
ra essas pessoas, talvez seja 
de algum proveito as categóri
cas afirmações de S. Excia. 
Revma. Sr. D. Clemens August 
von Galen, Bispo de Muenster. 

O LEGIONARIO em núme
ros anteriores já fez referen
cias a heroica conduta deste 
virtuoso p.relado, que se en-
contra de corPQ e alma, entre
gue à defesa dos direitos de 
Deus e da Igreja na Alemanha. 

Chegam-nos agora os porme
nores da luta que o nazismo 
move ao catolicismo e da re
sistência oposta pelo Bispo 
von Galen. 

seus lares pela Gestapo, trans- 1JJ.ossos . leitor.as:. lffitis, espautó., 
'portados para fora de 1\1.uens-- 1 nos- causa poxém~ a conduta de 
ter e exilados em lugares bem. , certos, católicos,. que ainda juJ. 
distantes daquele· que lhes· ti-· 'gam poder ter eon.dB.Scendê.u
nha sido designado com-0 re-. -.eia com -0 .nazismo,,, proc.u:raruio 
sidência permanente". t não vei todas estas cou.sas, 

O "crime" destes dois Cône•. 'comQ, se•·lfosse possLW\11 fecJ:r.a~
gos foi explicado pelo mesmo,, os olhos/'ª ,,ltwi~: :do., meii;, 
Bispo, nos seguintes te.-rmost: dJa.. 

••Fonun. punidos · porque eu,t--~==~======~· 
fiz algo que não mereceu a, 
aprovação do govêrno do Reich. Traduzid't;I pa ili.1il 
Ao preencher quatro vagas _., - ,.. " v 

existentes no Capítulo '1a Ca- '0 •'rBffC8S O ~ai·~.., 
tedral nos últimos dois anos, . cismo Ameticano 
o govêrno informou-me que, em • 
três casos, as nomeações 1he -ucathol1c Faif/:J}Jº 
não eram agradáveis". 

O nazismo perseguia a }gre- Ira,, algum temp·o-; foi' publica-
ja Católica, sob o surrado pre-. do nos Estados Unidos, um 
texto de persegui;r o "catoli-. esplendido catecismo, "Catho
cismo político". Não nos consc : lie ~th", de autoria de S. 
ta que esta fórmula tenha sido Eminenc,fu,;_ ~-·&,. Cardeal Gas, 
rejeitada. Ao seu lado porém, 'Pavr.i. 

.; , • .+.,·· 

A 
, 
e Alen,anha conduzi·da 

apareceu outra, verdadeira e, Tal. foi o- sucesso da edi
sem máscara. A Igreja é per-. çã.o inglesa, que os editores re
seguida, porque existe um solv-era.m mandar traduzir a. 
"nazismo religioso", obra em todos os idiomas usa-

para o paganisn,o 

Falando, do pulpito da Igre
ja de São. Lamberto, na sua 
Cidade Sé, S. Excia. Revma. 
denunciou os abusos da Ges
tapo, Policia Secreta do Reich, 
que nos últimos tempos, vem 
p.rocurando imicuir • se até 
mesmo nos negócios internos 

Fatos como este, são co-- dos na Ame.rica._ Já foi feita, ct 

muna no "Paraíso Germanico" .. tradução espanhola, que akan-
0 mesmo bispo, nos rela.ta por ~u grande sucesso nos país",s 
exemplo que por ocasião dos ibero-a:mericanos. 

· As · bárbaras perseguições 
que a· Igreja Católica tem so-

1.frid~, no HI Reich de Hitler, 
provoca comentários em todo o 
mundo. 

gero à intrépida corai,;em com 

I 
portador de moléstia incura. da Igreja Alemã. A este res

que o clero e o episcopado fa, vel. peito, rep.roduzimos textual
zero face à situação. Uma das Todos estes fatos revelam mente as palavras do virtuoso 
causas .da ~risã? do bi~po de que O paganismo pro'cura, nes- prelado: 
Munster teria sido o vigoroso te pafs, por todos os modos, "Nas últimas semanas, dois 
protesto deste prelado contra substituir a cruz de Jesus .de meus conselheiros privados, 
a fixação de 1'residencias for- Cristo pela "swastica" de· Cônegos do Capitulo de nossa 
:!adas" para o clero. Hitler. Catedral, foram arrancados dos 

bombar<Íeios. que a R. Á. F.. Chegam agora, do Canatlá, 
desencadeou contra a ei'dade noticias do interesse que des
de Muenster. a Gestapa distri- perta a versão francesa da 
tal, sob Q pretexto de garantir obra, iniciada 11.a pouco. 
a ordem e o bem estar ela Po- S. En:u.nffilCia, o Sr. Cardeal 
pulação, ocupou todos os mos- Villeneuve, Arcebispo de Que
teiros e seminários da cidade bee, constituiu uma comissãu, 
e de seus arredores, ex:pulsan-· composta de membros do ele-. 
do os religiosos ·e religiosas e ro eanadens-e, para adapta.r 0 
confiscando os. ·bana das Qp.. catecismo às ~des do 
dens. a que eles P8rieDeiam. pafs e t01'Jlá,.JiQ ~ aeessivel, 

'Ainda ha pouco, o senad~ 
democrata no;rte-amenc1>1i.v, -· 
J'ames M. Mead, representante 
do Estado de Nova 'York, de-
pois de apresentar provas êõn
cretas às autoridades, pronun-

1 cklu em plena.rio importante 
discurso, denunciando mais 
uma vez o plano do chanceler 
Hitler, que consiste em pagani-
zar progressivamente a Alema
nha, pela sistemática persegui-

Em seu protesto, S. Excia. 
Revma. perguntou solene-
mente ao sr. Hitler e aos seus 
colaboradores, qual a razão da 
sistemática guerra do nazis
mo à Igreja Católica Alemã. 
Em seguida acusou ~immler, 
chefe da Gestapo, como. res
ponsavel pelos assassinatos 
dos dementes, dos anciões e 
dos doentes pela eutanasia 

. ção à Igreja Católica. 
obrigatória, cousa muito I vul

Entre outras coisas, afirmou gar na Alemanha. o sr. Him
. o sr. Mead, que uma das for-
mas .mais originais de perse- mZer poderá matar quem en~ 

_gu.ição no Reich, consiste em tenda, sob a alegação de ser 
fixar o clero em residencias 
forsadas, donde os padres não 
Podem sair. Facilmente se com- T O D O I C A T O L I C O 

d-e v e 1 e r o 

Bancários catõlico·s 
, Vêm se realizando, todas as ql.Ulis são dadas em um horário 
semanas, aulas e conferências cômodo para todos e apenas uma 
sobre Religião ,especltimente para vez por semana. 
os bancários, a cargo do Revmo. O Revmo. Pe. Roberto continua 
Pe. Eduardo Roberto. a. dar suas lições sobre a. Terra 

Além da instrução religios,a., vi- Santa, no tempo em que viveu 
sam tais reuniões congregar to- Jesus Cristo, como preparação ne
dos ÓS elementos católicos dos cessá.ria a. um 8$tUdo sério sobre 
Bancos num movimento organiza- os Santos Evangelhos. 
do para. continuar sempre a. pro- Ess1!8 conferências têm desper
mover 'a. já. tracJicional "Páscoa .;ta.do inteJ;esse vivo nos ouvintes, 
Coletiva dos · -cários", todos O que prova o número sempre 
oo anos. ,crescente deles. Elas continuam 

preende a de~rganização qu& 
isso. p roV'oca na. vida religiosa 

1 do povo alemão. 
o sr. Meacl ~ bomeDa,,. ~ -~ .• G--1- Q,,,.._k ~ &-- ~ 

Em f~·dlsao, os bancários ca.- •a..ser dadas na sala. da biblioteca 
tó1icos' precisa.ln . da.r a sua. cola- do Ginásio São Bento, 2 •0 and., 

. b011I.Çio o atteaão a. esse movimen-. todaa as terça.s-feiraa,., das l!Z,45 
,,_ rtc>, oompu.-a ide • ~, . waa. .. ·~-

Como era natural, S. Exda. aos ~ da, versão. f.ranee- : 
Rev.ma. p.r~testou energicamen- sa_. · · 
te junto al> ehancele.i; Hitler. , ·ilerão ~ ti'ês edições. 
ao governador ~ Prussia, · S1'. do esplendido eatecismo d-o.. 
Goering e ao Ministro elos Cul- QQ-deal Gasparr,J.. uma, para <>~ 
tos do Reich. nso das erianças, p.ortan.to, ehi-

.A. resPosta ao prótesto>fcw·dl- . m~. Otttm, que será de uso\ 
rigida ao Exmo. e ·Revmo. Sr. dos estudantes do! cu:rso secun--1 
D. von Galen. As autoridades dario e para as pessoas de me.: 
comunicavam-lhe haver enca- diana cultura religi~a. Por u1-,: 
minhado o protesto ao Sr. Him, timQ., se~ publicada uma edi•.c 
ler, chefe geral da Gestapo. ção desenvolvida do catecis-1 
Curiosa providência. O Sr. mo "Catholic Faith", que ser~
Bispo d& Muenster .· faz uma virá de guia para os· estudan
queixa contra a <restapo e as tes que procurem um conheci
autoridades aleínãs anca.mi- mento mais profundo, <la dou. 
nham a recl~ ao. Sr. tr.ina católica •. 
Himler, clKlfe desta malfadada O catecismo será publicad@ 
Policia, Seci,eta, para que este pela P. G. Kenedy & Sous im;.. 
resolVa o caso como entender! portante càsa- ê4ítora ®a' EfF-

Ola~a. iRJ811:f#Mt,.ê~ ,Jilll~O!lo, 
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Apróxíinandõ-se ás testàs do Na- quem ignorará que no dia 26, de De- genero humano; e a infinita bohdade 
tal, a Junta Arquidiocesana. da Ação zembró se 'festêja o hascimento do quê Delis ifütniããt.ôu pôr nieio dela, 

católica prepàra umà grànde cam- Sàlvádor, elo Hómem-C>ei.is quê veiu Muita lli:êràtura se tem procurado 
pànfiã afün dê, qi.iànto põssivel, iübs- remir a humanidade? Se há tanta fazer sôbre este assunto em certos 
tituir pela.s comemorações de cara• prn-faftaiáO d~ Natal, nãó se súpottha jornaie e revistas cat6lic.o.s, ~ muitd 
ter estritamente religioso e familiar louvavêl que se procur$ comover por pois que isto acontece porque uma 
as reuniões mundàhás e pãgãs quê, está fõr<mà a sífrisi6ilidade dos fí~ls, 

serie de pessoas muito bóàs, más 
cada vez mais se multiplicam ·r~s- Mas é sóbretüâô impórÍ:ãrite não '5s~ Ignorantes; se esquecem das llç6es 
tes dias augustos estabelecidos peta , quecer que as emoçõ.es duraveis e efi-

do Catecismo sôbre o Natal, mais ou 

.... . l .;...... Nd):n<-1. ªª'_ .. G.éngregaçãG 
riue, 1iede a füsé}íl;tto. 

JI - }l}spMifica,ção QO TG!I> 
JHliO êÍll qu0 qÚetdnsbrever-se. 

III - .N,fülii dfl~ jógafü:ires~ 
devmamànté estiliiad~ pgr t~ 
ínas ifo óq1tfpt\s. . 

· IV .:...:.. Áiisinâfüfa . ./to rsspr:m~ 
sav~l ])ela titrma. 

v - Pagamento ~ ~ 
estipulad.as ii.i;s a-rts, !í,º $ ~ 

0.APX'l'Ut.ó VI •· exterio:· • • • • , 
SPme,:tre ...•.• , 

exterior •• 
Núm<:-ro avulso .••• 

atrazado . 

15$óOú 
25$000 
8$000 

13$000 
$800 
$400 

Igreja para o culto especial do Me·· cazes resultam muito mais de c.ónhecl_-
HJenos cóino um ri'lênino ésquêl!éria Do Torn I d p·1.. p-~ · 

nino Oeus. Não é este o lugar péra metitós precisos e cláros, de cohvll:• · e O O ng- uns, 
tiiná lição dê Geográfia. A paganizá-

se fázér a ·discriminação das inuit:ás ções sólií:las e substanciosas, cio que Art. 11 - O Torneio de P.íng'-
providências e iniciativas que a Jun: dos artificios da literatura ou da re- Pong será, dividi.d·o em uua• 

Rogamos ao~ nossos assinan 
tes comu::ücareiu a mudança 
de se11s endereços pai·a a Cai-

categôrias: 
ta Arquidiocesana tomará afim de ·· tóriea. Í. _ Torneie Ge.ratt ao· (lual 
que sua éàinpahha de 1!141 implique PIÍdiO COftftlA D! OLIVEIRA !=a.la-se muito; hoje em dia, de l)Odem concorre.r congreg~ 

xa Postal. 2849. . em real pr.ogresso sôbre a de 1940, _ __ civilização cristã, e esta augusta ex, de. gualquer idade; . 
que já foi tão riéà e tão fêcünda. pressão, d!! que se tem usad,o e abu- II - Tomeio de Menore~, ANONCIOS 
Tambem não e· nosso propo·sito ·1n- d h f 'd E no qual só poderão se insere-- . sado nos discursos os c e es e s- ver congregados menores ~ 

i:~:~;, i:~te /::::e: !~=s~~t!~:, Contra os ~eturpações ::~: ~0

u~!::p;:s::::s ::;oufô!m~i: 
16

A~:~~~sséi~ ;;;~fü déPJn~ 
Peçam tabela sem compromisso 

o LEGIONÁRIO tem o mâ 
:timo pra7,f\1• em í·ece~r visitas 
às insulia<:ões ue sua redação 
e oficina. mas pede que não 
sejam as me8mas feitas nas 
2as., 3as., e 4as. feiras, pói' exi· 
g·ências cld serviço, 

dos "eat111011s", "rev--ellôt1!1J', IHiilês absoiutá·mente õcà. À imensa dife- Pohg Sêrá disputâdo de -acor,. 

é outra!; fl!stàs eltt \jUé, sób pretexto du· N'a·tal .. · rença, e, mais do •que isso, ,O radical do com às regrlis óf.icià:i's. r, 

de celebrar o nascimento de Jesus e itisánavéi à11tagotiismo que existe Art. 13 - Se ô número de 
Cristo em Belem, matàm-No éni tàh• ehtre a Cidade dé óetis, isto é a turmas iniiicritas fôr elevado, 

Não public.tt!ló\l colàfl~ração 
de l)essoas estranhas ao noss~ 
quadro de redatores. 

serão disti·Ibuidos, por sor~ 
tas e táhtas almas. Tudo Isto ê rrtut, .. eivili.záçâi\ éàtólicà, é à cidàde do teios, eiu séries; · 
to conhet:ido e jã 'tem sidõ fãrfiimeii- ·· .. '· · demônio, isto é toda e qualquer ci- .Art. 14 -· A ttlfuiia q$ félt 
te lamentàâõ, b que sc,bré~udo rios viiização acatõlica, quem a compre- derrotada três (3) v&eà será. 

...... · -- --á · _.. t ç"- 4 'do N' at-"'I n~o· é u,.. "equívoc"o": h desclassificada. pa,·eeé necess r,o, "' mas ríir ai: "" M " 111 ende c,je ·em_ dia, na massa r1eral? · 
"' Art. 15 - Incúfü:bê à Gõfu.1111 

causas profundas deste ftlál, éàusas ê um. pêéadê, • • Quetii cómprêeiidE! ctue à fêsta élê são Diretora êlo Tornê!ô: -
complexas e poderosas, !ie' bêtn cjüê Entr-etanto, iíão déixá de Mi' vêr- Natal ê, ém iárga parte, a festa desta I - So.rté'àr os jàgàs. 
remotas, causas qué pór isto mesmo · dàâeii'o que, se se insistisse devida- civilização que nasce em Selem, na II -:-" Orgari!zar a titbêt:i e ij 
não pôdem ser &xtlrpàdàs em uma mente sôbre o exato sig.nificado do própria gruta em que nasceu O Me· horário. ' ~ R.SSTAURAÇÃO OA 

~<;RA\MTIJR:-" . siM>'lle" e"mp· .ttfh" d"' N~tat1 m·"a"- e· x,·. Nâtal, ·quêl' do ponto de vista estri- 1 D " N - · s " ··d · ~II -'- Julgai• <is pedidos ~ ... ,. .,. .. "' "' .. º n 110- eus. oçoes e ·q ... ecr as, no- admmento dos jogos . 
. Vi-romos numa terr.a ma.i·av:1 gem anos iriteiro's ~ ativldl'lde lrltl!• taméritei teo'iógicõ, quer· ftô pohto ções igtióradas, ou ãs vezes nóçõés IV -'- Jitlgar 08 teci.trsoiJ 

lhosa. Temos làYrà.dores que ligente e metódica, dê vistà nlstórico e social, muito me- vistas coirí miopia, ,q·ue bein confir- apresetttàdo·s. · 
não sabem plantar, àdriiliú!ltra. is: .obvio"que â principal causa da n,1>s campo para suas devastações en- mam ·a exclamação da Escritura: CAPiTULO vi.í 
dores qoo não sabem adriMnis- pagaifütàião' do Natal consiste na contrári.t no animo dós fieis a pagá• "E>imtinutaé sunt veritates a fillis Do Torneio de Xadré'z 
ti'."11.', cozinheii'as que nú.o sa- atração sempre mà,or, qi:te as ctiver-- nlzação éo11temporanea. liof't,inum". , 
b-em co7,mhar, operál'ios que .Art. 16 --.. O Tomeío de Xa· 
Ira.O sabem tra.balhar, literatos sões sensuais e pagãs exêi'cém sô- Antes de tudo,_ é, pois, indíspen- 1§: toda a réstau.raçã.o _ de uma d!'ez será disputado em dua~ 
quf! não S-O:l:tem escrever, etc,; bre a índole lasciva e desregr;ada de, sável que todos tenham bem em longa sér'ie de conceitos fundamen- modalidades: · 
etc.; e o <llle é mais, lfÍilguem, hómem bóntempói-an~o. A Massa das mente o que significa precisamente tais que a déspaganização das fes- 1 - T<frneio por eqii:ipes. 
ou q:uaoo ninguem per-Oebeu ain.- pessó'ãil qilê a~lm ,Wt>fãriâm e, Nàtal à lnêarfüiçã-01 ·o papel cjue eia tem tas de Natal supõe, e e· 1-, .... ra· e·,_te· !I :-,_Todieio ih<liiiciual. 
da tal sing:u]atidade, e pateee ~" .:). ,, s. un1co ...:.._ Os edfup·otrüit.te8 
que i;ud,o 'rofi bem, e nem pode nã.o ignora, a r~eit<t de!ts:t · datà na ec-onc,mia -de nossa salvação, i: t~abalho q,ue convocamos 0 zelo de ue uüia eciqipe pódem üttrtbem 
r.ia ser de ooúia f<m:na. litur9icaJ o essencial. Coro efeito, inãprecíavét fü,nrã que conferiu ao nossos leitores. ,se-ínsáever para d torriêiéi in, 

- m;!° s=~'grU:~~/~~:- - . . . . . . ---, -- . . .. ·. -~: :··:.-:: ... ·- - -·· -_:- -~- .- .-. :---- -- -~ - ~- ---- - . , ·:. _ : .. ,·,:··i;;#· cli~:::a~~ -e-; Tncumbe ú. Çomis-
nruidade ~ ,O: da f-0rmaçãQ 1>ro- .... , - .... __ ... -- , > sfto Diretorà der 'l'orneio as 

fissional. Há, é vero.ade, ou- e,_,_,..,. .t A. · .. _ T-,·) ·O'· L·.__ _ 1· e. . o··_· ': -__ s· ''"-: ., , .. ~ncsnrns ·àtribuiçõés estabeleci-tr-0s problemas muito pi,ais g,ra,. êtas no art. t5 e seüs números 
Y.-es e profundos, que conili,cio- 1 I, II, III e !V. 

· nam--0 que .aca:bamo.s de eXpOl'; 
1 

,. Art 18 - Se O ntíD1eto de · 
as~~· em Pt~i;ue> ~r; o ! - . ,._;· ,~:- . -, .... _ ... ,· .·. ~. '·:Ãili ~~ ~ . .. --- - , ' . .. . . ·r;- -. . . llh 'd ... Jo· a .. ·.,.h·.. I . (>(fUipes insc;ritaii1 fôr elevado, 
pr . ema espR'-l' uaa, cuja solu : l-O'fítl>J,ijffi. eM,:. os li Íl_i,.,,. G' ... i. e-~ s.u.as Jw.a.s e se:us p,r.e.s.e.mes na co ecr ri . ar a V ig-orarú, tamlrem, :riarn esto 
tão dai'á 20 poyo ~eito a 1 . .• ,. , _ ~ Torneio o estabelcc;ido no art. 

· 1Jonti-&.ação iooispé]isav-el e as [! e· _._ -.. 'S' . . s· - T. - o 12 
e!le~giaés_ mor-ais ;para as refor- ' . t ·M: .. ' ~- ... \\ ,A· . ' . e .... · . A·, - . . R·' . .. ~rt, 19 - A ec1üíp·e qu· e·.' ro· .. 
lJl3S s nas e defiítitivas. Con r .,... ~ 
tooó, basta.rã um momento de . - ' i derrotada três (3) vezes sera. 
reílexáçl pa;m.,se Veri:ficar que, .no O f i, e i r,· ai P. ·:~ r_ 6· p r • a desclassificada . 

. ~ em q:ue,,w ~ns'is- eo . Art. 20 --'-' Em caso ele em
eqniper;, ha
para dcsem-

Jihel;13fBm devrn.· amente o seu . .,. t.. .., . 2' u· "',·,,t<:. s ·("í'i(eS·SJ·oRa' r1·os dos· ·'af1t.m' 'ad·o·-.;.' pato entro duas 
Gf.íeio, tel"emos daoo um des Ru.a·1s-de·Novemu:ro·t:, .. 6 * ""'"' \.Ili li Q ;) verú nº"º jogo 
.tes. pa_qsos tunda.mentàis, que . o.. h. > relo· g1os " E.. L ~ C T. ·.·. -·-R A n pate. 
marc::im mna época. • {Esquir,ia da -a Ailc i&ta s:;;.. 
· Paro resol.V'er um aspecto · ' -· .. ·· · ~- ·· -· .. __ ... · ---· ':\. -- ..... - -
deste Pl~blema, .a saber, o tra.. · 4

·~~--'- - -- • ~- V ·- ·~---

ba½ho agrícola, a "Follia da 

í~~7:;ii.J;~ª!t Federação das Congregações. M~rianas 
funuaria um sem número de 
escolas agricolas, diss~minadas 
pelo interior do Estado. Estas 
escolas recolheriam 60% de 
nossa população masculina em 

f 

Setort: Mariâno Esporti vo-So~ial 
idade escolar, que aí v.iveria Conforme temos noticiado. o 

· Setor Mariano Esportiv'o So-em regime de internato, e se-
ria stlbmetida a um tratamen- eia!, reeem-fundado eJn nossa 
to especial, desbastação e he- gloriosa Federação das Con
neficiameuto físico e , intelec- gregações J.Warianas, está prô-

movendo os primeiros campeo: tual ,de mane.ira que a matéria 
pl'ilnà chucra e ingrata reti- natos ue ping-pong e xadrez· 

entre as Congregações Ma
rada ela coletividade, seria de- ri anas. Esta iniciativa que 
volvida ao convívio social dois marcará O início do desenvol
anos depois cóino estas manu
taturas de Úixo· que se vendem vimento das atividades espor. 
embrulhadàs em celofane. A tivas da Federação tem recebi
ldé.ia é interessante, maR PlU do o apoio de rirnitas Congre
au:rn linhas mestras não é no- gações sendo h.astanteR as ade-

CAPíTtJLÓ II 

Das Torneios 

Art. 2." - 1-Iá,'er:Y u.in t.or
úeio de Jjing-pong e tím de 
xadrez. 

Art. 3.0 -'- Pai'a. o torneio de 
pirrg-polig Mda · Congregação 
podé api·Asentár quantas tur
nias qidser, jogando !Mas ém 
i.f;llaidàcle de cóndiç'õés. 

§ único - c·ada tu.rma í.erú. 
cinco (5) jogadores e trê8 (3) 
reservas. 

sões !'ecebidas até o p1·(;sént.e. 
va, pois é a repetí<;ão do que se A· t 4 o p ,, · Até o dia- 30 <lo conente, últi- T . . - . ara o \'.jal:i1poo-
raz na Rússia Comunista, e t , d · d" d c mo uomingo <lo mês, p; di,teto- na o e xa ,ez, ca a ongro-
em muitas das organiza~ões <la , d · · " ria do S. M: E. S. continuará a gaçi,o PO e mscrevet· qu~ntas 
"Hítlerjugénd ". Encontra-se a receber as adesões aos referi- equipes . quiser; disputando to
mesma idéia inspiradora, que dos campeonatos. A.s Congre- das em igualdade de condições. 
aplica ao homem a técnica 
agro-pecuária. · gações :Vlarianas que a.inda não § único - Cadâ equipe terá 

arleriram deverã.o enviar sua três (3) enxaudstas e Uois (2) 
Aliás, este projeto de organi- adesão por meio .de oficio diri- reservas. 

:utr turmas de trabalhadores gido ao Diretor d.o S. M. E. S.; , 
formados pelo Estado, sob a Prof. .Toaquim Fonseca (Rua 
inspiração do Estado, movi- Conde ele Sarzedas, iOO) e as
mentados pelo Estado, colo<'a- sinado pelo Revmo. Pe. Difotor 
dos pelo .Estado, para o benefi- , e pelo P.residohle. O regula-
elo do Estauo, tem ·estranha~ · · 

1 
mento para os rfiferidós cain-

rela-c;ões com ª8 turmas ín~er- peonatôs já roi dlstribüido na 
nacionais de trabalhadorPs, que i última r<'!união llos presidenües, 
o nazls1no arrr,banha nos pai-: 1 ert;a-fAii·a do mfs é, pn.ra 0 
ses conquistados. para etnpre- c-onhceimento ile todos-. ptibli
gar P-lll :;;e1·vir,os forGáclos em r·amo-lo abaixo: 
qualquer parte, ainda que seja 
muito distante elos pa.ises de CAPi'l'ULO I 
origem elos operái-ios, F., C'O· Regulamento p~ra os Pri1neir.os 
mo o Estado não é uma sim- Campeonato.s de Ping-Póng e 
ples abstração, mas :,e apre-

1 

de Xadrez 
senta pa!pav·Plt11Ptltc como nm 
conjunto de funcionários mais j Art. 1. 0 

- 0 'l'orneio Iilteir
OU menos graduados, tudo isto Congregações, P?lro<:j11acio 1J'3.1il 
traz ao espírito cert,ás reminis- P: C. :vi. rié ·-são Paulo. te·m 
aéncias, certas impressões, r:Pr- por fim o maior estreitaniento 
tos presentiméti~s... i!as r0lnc:ões entre as diversas 

éAPíTtJLo III 

Das · Contribuições 

Art. 5. 0 - Carla Cdngi·egaeão 
que aderir ao Torneio pagará 
i·s.: 10$000 (d&z mil réis), 

Arl. 6. 0 - Aiéni do clisj>ôsto 
no artigo anteí'ioi·: cada Con
gr<igação 11ispnlà1He, p!i.gar{,, 
íio :1.to da insei·it:ão, a f:axa in
dividua!· do 2$000 (dois 1nii 
rMs) por joP.;àdor. 

§' Ílrilcti - . a clispiisir;ão dó 
artigo a.ritédo1· vigii.i'àí·ít tàhto 
para o campeonato tle ping. 
i>Ong como para o de xadrez. 

,.Q.AP1'l'ULO, .tv 
Dos Prêmios 

• ' '" ,1, 

I - Artística taça, denomi
nada. "Padre Cnrsirio .. ele posse 
tr(lrisitórfa aJÍual e definitiva 
rlepois do 1.rêR (8) vitórias c;on
sec;ufivàs ou cirfoo (li) allorna
dàs ü C. M. coiocacla em l." 
lugar, 

II - Medalhas de prata -
aos jogado.r·ef-; inclusive os ,re
servas da tnrnfa coioc;ada <'Ill 

1. 0 lugar. 

<:lttsive os resen'fü<, colocada 
cm 1. 0 lugar. 

Ili .. __ i\-10cl:1lh:1s tle lH,'Oll1/,(' 
cmh c·Pntro rlf• pr:tia :rnfl 
r.mn rmnent.es r!:1 ('t/li rrr0 .. ine lti
sive os reservas, coioc-i'trln em 
2. 0 lugar. 

IV -- :\lotl::tlhas ele hrnnze -
,Ws eoi111>on0,n{ es clü êqnijíü, in. 
êlnsi ve os rer;e1·va~ r·1lriràda 
cm !l. 0 . lugar. 

Ai'I. 9" - 01itros ri.r(.•mio,, 
com centro do praia · - aos of01•pc;ícios por pfil't.kular0s s,:
jogadoi·es inclusivP os reser- · i·ãd f'nl.i'i>gues r,onfoi·rno fil'r <!E'
vas dn l.tlrma C'.o!oc;ada êm 2. 0 

,;ignàdó pelos Ofe!'lal1tcs ou /10 

III - Mecialhas de i1ronzn 

lugar. la Comisi;ii6 Dir·cf:Oi'tt ilo;; C'am. 
I\' -- :\Iedalha.s de. bronze peonatos. 

- aos jogadores inclusive os 
reservas da tul'ma colocada eril 
3. 0 lugar: 

Art. S.0 - ;No carnpeoilato 
de xadrez serão disput.aclos os 
seguintes prêmios: 

I - Artístico Trofeu (bron
Zê) it C. i\1, colocada em i. o 
lug·iü·, ' 

II - Medalhas de prata -
aofi comPoneútes da equipe, in-

CAPfTULO V 
.. Das inscrições 

Art. 10. 0 ..:... As inscri0ões se. 
rão feít.ás mediante ofício cli-' 
rigíclo ao Presidente da Cnmis-
são Diretora é do qual conste 
pelo menos as incliea(_:õt>s ,:e. 
guiMes: 

FRUTAS 
NACIONAIS E ESTRANGÊiRAS 

-·· A Domicilio -
Telefone 2-8171 

Frutas Dierberger 
DIERBERGER AGRO· COMERCIAL L'l'JJA. 

CAPí'l'ur;o VTÍÍ 

Das Pé/1àfidaáés 

Àrt. 21 -- O· jogarloi· que· co
metei· <11ia/tjuer falta ciiscipli
nar ,será apontado pelo Juiz 
da par'tida à Con1issão. Dfreto
i·a , ([ttc o punirú, a seu · juizo, 
com uma rta:s seguintes penas: 

1 -· .kclvertência; 
li ,... Suspensão por um ou 

mai8 jogos do Torneio· 
III - JDliminação do Tm;tieiQ. 
A rt.. , 22 ··- Seri considerada 

v0h<'irla a turma que se apre
~Pi1iíi 1· rlésfaieaclil (menos de 
!l jopadorps 0ni ping-tmng r da 
3 0111 xadrez) 11::i:ra a disput:i. 
llO jogo_ 

A:rt. 23 - A turma que não· 
c;omparecer it0 horário marca-· 
do ou nn folr.l'â.ilcia estipulada 
Jiar:1 l' inkio do jogo, será coo 
siderada verfoida. 

CA P'i'I'ULO !X 

Do ,llliz 

/üt. 2-J - o Suiz sé.d, ele 
si,isiiaclo pela Comissão Direto-. 
ra e é a única autoridade du. 
rante o transcorrer da partida, 

CAPíTULO X 

Do Recurso 

A 1;t. •25 - · Càso algufuá tul'• 
má se julgue prejudícàdà por 
qualqiier circunstancia termi
nada a partlda, o rep.i'ãitêíitan
le rléverá. àjmisentar . por 'es, 
crlto. ao membro da Cârilissão 
Diretora de Jjlantão, a eüa: r&. 
claruacào. · 

CAPiTULe Xt 
.Da Fiscalização 

Ài-t, 26 ;- Antes d& infctê 
dá riarti~a os jogadores de~m. 
apresentat- à caderneta ma~a
na. 

À.rt .S7. ;- Ineumbe aG Presf
den te da Comissãe IlJJiijtôra, a 
direção geral do Campeona.tG 
e a solução de caro., oml&9é>s no 
presente Regulamentó, na ána 
sua falta, tal incu:mbêiroia. seri 

Por acaso não será a restau- C', :\1. ria Capital, e entre esias 
Mfio íla escravatura? e a FederaciQ. 

Ai't. 7;o - No. campeonato de 
ping-pong- sei'ii.o rlisputados os 
sl;lguintes J;JrêtiiÍoi; 

Rua Libero Badaró, 497 -- Caixa 1'~~!~1, 458 
. S.PAULO 

1 
atribuida ao Secretário e n& 

Falta deste ªº Tes,iureir~ 

,. 



Governo· ........ 

Arquidiocesano ........... B$1 m 1 li 1 , ••• t ···-

~egunda-feira - dia 17 ·1 :;idcnfe do Departamento Àd· Pediatria São .Tosé". da Liga 
· mini8trativ?. e_ couccdeu _il~ú-1 da8 Senhoras Católica,;. 

O E;uiw. e Revmo. Sr. Ar. mcrns aud1cn..::1as ~m l'alac10. I 
~ebispo, que u0sdc o dia 1." · 

1 

Sábado - dia 22 
Be acha)'a ausente, da ."-.1·qtiidio-! Quarta-feira - dia 19 
ceHc em viagE'm ao Chil1' Oll(IP j O Llxmo. e H.cvmo. Sl", Ar. 
foi representar S. E'mcia.. Durante o dia o Exmo. e l ccbispo retribuiu vátias visl-
Itenna. o Sr. Cardeal Dom se. I! Jtevmo. S1\ Arcebi~!lº . conce- ; tas, co1~c~deu vári_as audiências 
bastião Leme e o l'Jxmo. e deu numerosas aud1enc1as em : e pres1drn iL n01te a assem
l1evmo. l~piscopado Nàciona.1 [ Paláeio. presidiu a reunião ' bléla gérnl da ·oura da Ado

•:no S.° Co11g.1·esHo J~ucarít-tico men::;al da Liga das Senhoras i raç.io J>~rJJétua. 
Naciomil Chilrll('. r1'gres,;ou Católicas e p.rcsidiu its 17 lls. ·1 

})elo ·cruzeiro do Sul. temlo a solene Hora Santa do Ttcvrno. 
· chegado a São Paulo às S.30 ln;. Clero, na Catedral Provisória. ·I CúRIA METJ:lOPOLITANA 
da manh;i sendo recebido na 

19/11/1941 Estação do Norte pelas Exmas. Quinta.feira - dia 20 
·. Autoridades Civis e ?vfilit.arê;;, 

pelo Hevmo. Clero Secular e Durante o dia Sua 1':xc,ia. itons. lDrnci;to de Paula, Vl-
Rcgnlar, as»ociaçücs famili<1s lfovma. c:onc:edcu au<li1'11c:ias I g·úri.? Geral. desp~ch?u: ,. 

· e povo. Durantr 0' dia Sua na. Cúria .\'letropulita1Ht somen., .Paroco: da Paroqma de sa.o 
~- ·Excia. Revma.· rncehcu nírias te aos fnnrioná1·ios eclesiústi- 1 Vito, a :avor do Rcvmo. Pe. 

visita>< o flsleve no l'alúc:io dos I cos e prnsidi11 a rnunifw men· Ar~~Ir Leite ~e So~iza. 
· .\.:ampo::;. Eliseos ])<ira retribuir sal da Comissão J<;xecut.iva da,; . eno uso e or ens:. - por 

t · • ·1 ·J' '-' T 1 01 d , C' t l 1 um a-no, a fav'or elo Rcvmo. as a .ençoes ( o •,xmo. ,,r. n. Jras a no, a Al e< ra . ,. . . I) .. , . l\lf , 
11

. 
tervento.r l•'cdcral. . .,IOlls. Omn)gos 1 ag3: < .1. 

1 sexta-feira _ dia ·21 Ausentar·s·e da Arqu1d1,ocese: 
.· . . por três meses, a ·favor· elo 

Terça-fe 1r<\ - dia 18 1 . 1 nevmo. Pe Martinho Seitz 
O Exmo. e Revmo. Sr Ar. 1 • • 

Durante dia s v. ,·. i C'eiJispo concedeu inúmeni"s au- Ereção da 'Obra das Voca. · 
O . .,X(' l.!.,. ' . f ' d p Ó • d 

llev1úa visitou O 1!:xmo. Sr. di<'n·cia8 e bcüzeu solencmcn- 1;oos, a avo1 .. a ar quia a 
· Parad·t Ingleza Co11w11danle da Sl,gn11d11r Re·, lo a pedra ftindamental do 110· p '. • . ·f p ó 

giâo lllilitar. o Exmo. Sr. l'rc· vo pavilhüo do "Di~pcnsário de . rocissao: ª ·avor d~s ar · 
· ___ ______ lquias: de Santa Terezmha, d·e 

." ..... ,. .. ;; ,; •• ; ....... : ., .. ., .: ., ........................... , ....... ; .; ................. , ............ ,. 1 Santo André e de Gua:rulllos. ;+;"'4 
....... • .. • ........... + .. + ...... + .. • .......... • .. • .............. • .. + .. + .......... • .. • .. • .. • .. • ......................... ·· ·l Testemunhal: Renato Rodri. 

,:, V A. 1· A C l.J R I T I B. A ?_ : .. : gues Bueno e Aurora Üatisla. 
~ } 
,: '•' AUDIÊNCIAS DO EXMO. E 

J.·~.-.: : .. i.:.: REV:E~/:~O~~~:~~SPO 

. Hoje. o J,i;xmo. e Revmo. Sr. 
{ ::.= A rccbispo não da.rá as costu· 1+· :"': madas audiências públicas na 
~- :; c_·'_úi_·i_a Metropolitana. 

QUANDO O FIGADO 
ESTÁ .. DOENTE O ES
'fOlVlAGO E OS. INTES-

TINOS TAMBEM 
. SOFREM 

l•'igado doente, dolorido, cres- ' 
cido, gosto ruim na boca, fastio, 
nervosismo, insonia, gázes, má 

i digestão, prisii.o de ventre, man-
: chàs da pele, ictcricias. . • que 
i hol'l'or! Você já ve1ifiCQU se o 
seu fígado está com saude? Não 
se esqueça de que o figado doen
te produr. tudo isto e mais al
guma · coisa. Remedia para o fi-· 
gado só remedio vegetal e reme
dio végetal só a última descober
ta que é a alcachofra. O Hepa
cholan'Xavier tem por base a al- 1 

cachorra e outros medimentos só 
para o figado. O Hepacholan 
Xavier combate com efieacia e 
afasta. definitivamente as moles
tias do figado. O Hepacholan é 
fabric.ado em liquido e em drn
gcas. 

TODO CATôLICO 

deve 1 e r o 
"LEGIONÃRIO" --------------

CRUZEIRO 
BRASIL 

DO 

Tosses, hronquite, asma e 
moléstias das vbs respirá, 

INICIOU SUA TRADICIONAL 

li LIQUIDA ÇÃ 
DE F 11\'l DE ANO 

A1>roveiten1 esta oportunidade para ornamentar 
seu lar g·astàn·do 

1

pouco_ 

T A:PETES -: E'l'AMINES - REPS ~ CRE
TONE - OHINILHAS - VELUDO - VDIL 
SU!ÇO ._ VOIL NACIONAL - MARQUIZETI 

DAMASCO 

t6rias, os Srs. Médicas ·re. -( ~ 
ceitam o xarope CRUZEI-· :1-Q Preços para todâ& as bolsas ,.__é,~ 
RO DO BRASIi.; não pro- 1 

• ~"' V, 

tel:-: a doença, c-ombate o '<J r:,_::,.~ 
mal. Em todas as farmácias· , ~!;., TELEFONE 5-3409 ')..Sf 
e drogarias. - Lab. "VUG'\ ·~o '\> 

· ·caixa postal: 2175. .,. U ~==================:::i:=====~ 

o pcetecostismo no Brasil 
Pe. AGNELO ROSSI 

·que se tinha "convertido aci 
Evangelho" (8). Esse jovetm 
assinou no 1,0 cartório de Uru."i 
guaiana, a 5 de Janeiro de 194-1., 
uma declaração em que publiti 
canlente se retrata dos clesva~. 
rios cometitlos, v-0ltando a:;sim:' 
arre1Jendido ao sei-O da Igreja;,', 
Católica. Apesar d:isso, o ta:E 
retrato continua a ser diV'ul., 

w OURO 
~,;··.::i,:, ~ 

l:l -:e•: Viageil8 din1·ia8 em onílm~ "l'lJLL:\li\:\'" em trafego lllU· :•: 

, .. , tuo para ,Joinville. Dlnmenau. l'''lorianopolis. Porto Alegre. ;•.; , .. , 
?•' S. ·Paulo a Curitiba, 80$000 - Ida e vo,,lta, 150$000. '•' 
: .. : RUA l31UGAJ)EIJW TOBL\S. 041 l~one: 4·0880 !!'. 
l;l .. ::•::•::•::+::+::+:: .. ::+::+::+:: .. ::•::•::+::+::+::•::•:: .. ::•::•::•::~:: .. ::+::•::,.;: .. :'.•::+::•::•::+::+::+::+::+::+::+:: .. ;: .. ::} 

PRATA E PLATINA 
de tôda espécie, ao preço 
mais ·alto· da p,·aça, ·com
pra.se. ·consultem nossos 
preço·s. Rua 1-, de Novem
bro. ,193 2.c andar, •sala 

23, - Sào Paulo 

-~-:.._......;.;.. __ ' -- --

ALVIM & 

FREJÍI'AS, 

Ko dia 7 de setembro do_l do jú. arranjaram algúns "bati. gado. -
co.nmitc ano, a As,;.embléia ·de zados" j~ntam--se no. local mais Ultimamelfte têm chegado àá, 
Deus <le B-elém do Pa1•á encer· alguns vmdos ele encomenda e minhas mãos, de várias pro.-

; 1 rou solenemente a quinzena de então abrem campanha ·cerJ'a· cedências do '.[)ais, um folhetà 
estudos bíblicos com 'que co· da contra os lJastores, anciãos do Pe. Huberto Rohden "A al~ 
memorou o 30.º aniversário ela e crentes fiéis das igrejas ma da Ação Ciiitóliea", p,rof11 .. 
ruudação dú _pentecostismo no evangélicas. Levam sem1ire um sarnente espalhado pelos pro~ 
l3rasil. Nes,;es anos o pente·. grancle .númtiro de seus folhe· testantes, especialmente pelag, 
costismo espalhou·se pelo terri- tos, com testemunhos e com "Assembléias de Deus". Que 0 
tório· nacional, deit.ando raizes anúncios de suas '' assembléias artigo seja <la autoria citada 
mais ou menoF profundas prin. 'Cle Deus" de todo o Brasil para não duvido mas que os comeu~ 
cipalmentc .nos Estados do impressionar os crentes e can- tários acrescentados promanem 
Paní Rio Gl'ande do Norte, didatas" ("Os Pcntecostistas", de um verdadeiro "católico". 
Pern~mbuco, .Minas, Espírito. pág. 27). como expressamente refere o 
Santo Rio e São Paulo, de tal Ingênuo seria quem conside· folheto, é simplesmente mais 
forma· que sobe a 60.000 o nú· rasse no peutecostismo um mo- uma deslealdade no procedi. 
mero de adeptos domicialiados vimento que deslealniente· guer. mento adversário. 

LTDA. 

- ' , . 

Rieincarna-ção 
. ' 

e reinc.arnaco·ês 
·Em estudos anteriores ! iYClllo8 011or

lunidade de expor e dP !Jisloriar a dou: 
trina ·esipfrita da reincarnac:,"to. J~ Verdade 
que não o fi;:emos minucio~amente e por 
completo. lí. cul])à nüo é uossa. São tantas 
as cliferenciaçües doutriuúrias. cfue a mór 
parte devera e,;capar á nossa liúa vontade. 
Por isto mesmo é que historiamos a ·•en
trada" deste postulado no conjunto espi. 
rita. O que no8 resta agora oferece mais 
facilidade. nc,sta·nos eriticar. EX:\i11inar as 
concor(laneias de reinem·na,:iío com ,os d.a
rlos d,t rcvclac.;üo. Com as exigências do. 
senso comurn·. Verificar a lla1·n10nia ·-·- que 
rleve sentir-se sem jaça -- cn Lre o q'ue os 
cspil'itistas dizem a este pro])ósito e o que 
professam noutros partic:u lares. 

Antes tlisto porém, queremos apontar 
algmúas - as mais eomuns diferen
ciaçües existentes enfre os espíritas que 
adotam a ·reincarnação. l'orquc· não ba,;ta 
afirmar que os espíritos voltaiú a incin'
na.r-se e'm novas vidas. Snrg·e unia série 
Jo~ga dé questiúnculas a que importa res
ponJlcr, e ciú cujas respostas se bifurcain, 
mais 'uma ·vez. os doutriuaclores ·da ·seita 
Segundo <1lguu:,;, p. · ex., snniente haverá 
rÊilüctÚ'ttação para os espíritos iin perfeitos 
ou pa1'a os perfeitos que se tenham Cll· 
cai't'e-gado de aJgúma cspeeial missão. Já 
para outros é lei uuivcrsal a que ningucm 
pode esca1iar. Porque enquanto os priniei· 
ros opinam qtic a perfeição do:-; espíritos 
e 'limitada (E' por isto atinge um per!'cito 
eq·uHíbrio, quando realiza a expiação co111-
1'ileêa ·no mtmdo te'iTcno). "" segundos jul.
gam que a c\-olu,;âo é i11c·'8s,111te e o v·ai· 
vem ífos e:-;Jifrito:; não párn nunca. Incnr, 
nam•se .par,L dcsincarnar-se. as::;im , como 
::i'e il~si:nca1'nnru par:1. 110Yamentc se incar-

nar, Há os que à{Jimam se.r a reincama
rão um castigo do Deus para pagar os irn
cados cometidos eín existclicias pàssàdas. 
:\las há tambcm os que pênsam nada mais 
haver na reincarnaçfw do qlie um simiiles 
fenômeno físico; indcpondente de qualquer 
ordem ética. Uns dizem que os esp'fritos 
sempre voltam aqui pela terra; enqtta:nt-o 
outros admitem a l)ó'ssibilidadé de incar· 
naçües verificadas em outros astros ou 
planetas. ele uatu1•eza bem superior à físi· 
co-químiC;a ela terra. Para ·alguns a liber· 
d ade deve f\Jlgi1· até na reincarnação; ,;ó 
volta ao muntlo material quem quer ... 
matar saudades. E para ôuti•os a lei é 
necessária e nã:o ad111ite exceções liberais: 
como as demais leis• da natnreia está esta 
sujeita a rígido ·determinismo. Há até -
que riquesa de matizes! - quem diga que 
a reincarnação pode ser tambem regres· 
siva. O espírito vai cacla vez se afastan
do mais do perfeito, do poirto de chegada 
e p_ode dar·se o caso (os kaÍ·clecistas im
úugnam esta hipótese) ele um ·espírito que 
tenha animado um corpo humano se rein
carne em animais e até em pla11tas. O 
nimiero tambcm entra em jogo nas dicus
sões internas dos espíritas sôbrc -a reiu. 
carnação. Il"esde os que· se simpatizam 
pelo infinito, até os que falam com medida 
e conta certa,· há nma gama bem espiri· 
tista de opiniões variadas. 

FJis aí por ·que a nossa crítica se.rú 
generalizada. Refutar uma por todas esta:; 
oj)iniõcs (tj_u~nã:o São todas ailrâaJ é tra
balho mais de paciência do que do racio· 
cínio. \órcs<'ll ta1·c111os pois nos próximos 
\.•,;tmlos a:lgurnas razões l)Ol'(Jue julgamos 
ª 1·di1carna1:íio mais um gia vc erro do 
es.ph'itismo. 

no país. reia as outras seitas protestan- Corno vêm os leitores, os 
. Par{t é o centro histórico do tes e. deixa em paz a Igreja pentccostistas não perdem tem. 

])Cntecostis:tno em nossa terra. l Católica. Em J.ul~o. deste. ano, po. parà · a sua propaganda. 
Graças às artimanhas e à cisão voltai~do da cenmorna} da mau· Para um combate eficiente 

,
1 n·ovocacla na igreja batista j l;uraçao ~o n~vo templo d~ S. , ao. CITO pente~ostal é ele .suma 
por Gunnar Vinguen e Daniel 1 aulo (4 .. Parada), ª. embaixa- j v~ntagem, alem da considera. 
Berg, constituiu-se em 1911, na ela. pentecostal _do R10 de Ja- 1 ~ao das verdades fundamentais 
capital paraense, o primeiro 'neiro fez ~uestao c:e se .deter- impugnadas pelo protestantis
.núcleo dos "línguas de fogo·•. em Aparecida do ?-sorte ·:para mo em geral o estudo 0 
Desde então o niovimento se pregar O Evangelho na cidade a doutrinação sobre o Divino 
p,ropalou rapidamente, faz~ndo mais _idólatra do Sul elo Brasil" Espírito Santo, suas manifes, 

t . 0
·:.:. ·ta d c1· 6 ~. (" Mensageiro da Paz", n. 16, i tações externas e sua inhabita. es ragos, su,,ci n o 1sc 1u1as 1941 á 7) · -

1 
, , . .. 

entre as muitas igrejas protes. r' P g. · . , Gao pe ª giaç~, paia que f1qu0 
tantes De prcferêncià os pen.· , No ª110. passado os pentecos· · patente a açao e a preHcnr:a 
t' t : t t tistas tambem espalhàram pelo do Espírito Santo no b,tt1·~ 1110 ecos 1s as "pescam no ces o- . · , . . " 
elos outros., isto é vão con. ~::as1I afora .. vei~denclo a 200 confendo pela Igreja; sem ter-

. . '. . • 1 reis, umas postais com o re· mos necessidade cJ e reconer a 
q111star y1·osel!t?s ~os templos trato de Tomaz Rocha, de bati- ·um outro especial batismo eoin 
·evangé!Jcos: po1.s a1 encontram. na e bar.rete, ex.seminarista o dom ·fie línguas. 
terreJ10 amanhado e predispus· / 
to para as ulteriores evoluções -------·-----------------------
·e ·coni-orsões da interpretação· \ 
individual da Bíblia. Não se Aumenta o número de peregrinos ,-
contehtam em -afastar elas OU· . s t ' " J e d r 

trnR seitas os seus iniciados aos an uar,os uO ana a 
mas, queixa-se ·a111·argamente . . , . 
T~ • • 1 s·lv' p , . . Os dados oficia.is, tornados pu- ·1 Cia.. com destino aos sa.ntuúrios 0ne1as e a I a eiena., - bl. 1 c· F .. · N t·i· · 
"quando arranjam meia duzia .,cos pe a ia. _erroviaria a- ca·o icos de Quebec e Ontário, 
l , t 1 1 " 0 c10na1 do Canada, estabelecem teve um acrescnno de 66º! c·111 < e ac,ep os no oca , ,,1· curam 1 , • • • • • , • , • 
escarnecei·, hostilizar e pcrse-1 que, durante o ano passado, 1940, relaçao as c1fias 1efc1cutes ao 

todos os modos e meios. Quan. saram pelos torniquetes da.quela Outias mformaçoes acresccn-

1 

guir a igreja evangélicá por o número de peregrinos que pas- ano d~ 193~· _ 

---.,--------------- _____ tam que a máxima afluência des-
tes peregTinos se registou. notada.-

: .------------------- mente. para o mundialmente co-
, nhecido Santuário de Sant' Ana 

Ui! ,o.uJ:lw, lLPÀ. 0 ·meu ~---
1
1 d'.' ~aupré, estando· incluídos, 

• -~ alérr: dos peregrinos canaca_enses, 
li$ T"Ô ffl ,A 'Q O! 1 muitos outros provindos ele além 

j Não sofra inotilmehte, 'quorrdó .. é tão 
'focil r~cupera•a 'íaucfe éom os. Papais 
Bankats. Em poucos dias pod·ero comer 
de tudo, 'Iam receio. Experimente.os, 
serão à sua salvoçllo 1 

AZIA· DISPEPSIA. MÁ 'ólGESTÃO. MAU HALITD 
FLATU!:E'tfolA - 'LINGUA SÂliURROSA - DORES 

°b'E E'sróMAG"il .'uL'CER'As 'OÓ ESTÔMAGO 
I t 1 
' J.,: '/, ... , 

l~BA .. N~~.TS 

i da8· fronteiras. 
Outro Santuário que alrat 

anualmente um número C<écl,1 1·c:.i 

maior de peregrinos é o cic On• 
láric;, nas proximidades de ;\!icld
land, na região· central da gran
de campina de Huronia, conga. 
grado aos Jcsuita,5, que se tor
naram márlires nos primórdio:, 
do desenvolvimento religio,;u e 
<:ivko narrado :pela Hi,;tóri« da 
Canadá. 

TO D O CATOLICO 

d e v e 1 e. r 
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~ucatão física no Ensino 
":'11io ha corpo fraco onde o 
f.(ll'a,;ão é forte" (Frei LUIB 
rjç Couz~ 

José Valdivino de CARVALHO 

Publicamos a segitlr 6 tra
b2Jho que a "Ação Catôli· 
ca ", órgão oficial da Ação 

fisiológico chega ao apogeu; cul
tiva o g-osto pelo esforço espor
tivo e atlético, em oposição a 
qualquer genero de vida prejudi
cial ao aperfeiçoamento fisiológi

!;a tó!ica Brasilcú:a deu a luz cu, m'oral e soci.a;l,,, 
<em seu número de Setembro Eis a finalidade da educação 
último. Dada a importância física no curso ginasial: realiza
c),;i. ~atéria de . p~lpitante ção do tipo de atléta completo; 
nluiiltdade e a exatidao e ver- fortalecimento das qualidades de 
daic dos conceitos emitidos, i força, resistência, velocidade e 
t,2.ra ele chama11;1os ª aten- destreza e surgimento das incli
ç~-'3 dos nossos leitores. nações para a vida do atletismo, 

tr:m novembro passado, o Mi- de acôrdo com a sua figura me-
1:', '.üio da Educação e Saúde cânÍca. 
:'.'i' .iu c:mcmso par.a trabalhos sô- Todo seu método tem por ob
L!·c educação física e vem de mui- [ jetivo a máxima perfeição do cor
.:) : cmp,) divulgando o propósito ; po, formar o atlét,a, determinar 
,,,, rcLrmar todos os ramos de I o melhor funcionamento do ·orga
C'\.,iaa no Brasil. nismo, dando à educação física 

J\.~:,);101' oc;asião não se apre-
1 

como fonte única do enobreci
:•.:1t"r,1. para que a conciência ca- 1 mento do espírito e os de1nais do-
1.úllca ,;e manifeste e reafirme a · tes da formação do carater. 
"'·'ª opinião sôbre tão delicado É o naturalismo pedagógico que 
;_,;·oblcma. "subordina Deus ,ao homem e es

te à natureza". (T. M. Santos, in 
A Constituição de 10 de no- "A Ordem", n. janeiro, 1940.) 

\'embro de 1937, no Capítulo "Da É evidente a contradição do 
Edueação e da Cultura", no art. próprio documento oficial. E la-
1:31. preceitúa: "A· educação fí- mentavel é que a orientação 
~ica, o ensino cívico e o de tra- atual seja para ultrapassar a fi
balhos manuais serão obrigâtó- na:lidade certa e chegar até a 
r.ios em .todas as escolas primá- errada. 
,.'ia~. normais e secundárias, não Escrj)veu Pio XI na sua encí
,;:Jdendo nenhuma escola de qual- clica "Divini Illius Magistri": 
r,;,1cr desses gráus ser autorizada "É falso todo naturalismo peda
cu reconhecida sem que satisfaçà gógico que, na educação da ju- · 
1l.r,uela exigência". ventude, exclue ou menospreza 

Nas instruções sôbre educação por todos os meios a formação 
fislca. anexas à portaria ministe- , sobrenatural cristã; é também 
)·ia! de 30 de junho de 1931, es- j errado todo p método de educa
creve o cntãp ministro, dr. Fran- , ção que, no todo ou em parte se 

· 13isco de Campos:· "A educação j funda sôbre a negação ou esque
. física nos estabelecimentos de en- ; cimento do pecado original e da 
ic:jno secundálio, em colaboração i graça, e, por conseguinte, unica
c.,,m as demais disciplinas do cur- 1 mente sôbrc as forças da natu
~·'.l, tem por fim proporcionar aos Í reza hwnana". (pág. 46, ed. :Fi

. ,1lui1os o desenvolvimento harmô-1 des Bra.<;iliae, 1933). 
nico do corpo e do espírito, con- ---
correndo assim para formar o A portaria 161 de 11-5-39, que 

. homem de ação, física e moral- aprovou as "Instruções para o 
mentB sadio, alegre e resoluto, serviço médico de educação físi
,;6ncio do seu valor e das suas cr," dá-nos a idéia de que o· fim 
rc~pons.3,bilidades." A opm1ao dos colégios secundários é tão 
oficial, · portanto, é a de que a somente o aprendizado ginástico. 
educação do corpo,. ao lado da.<; As determinações para o cum
ctisciplinas do curso, que só vi- primento do que pede a Divisão 
>:<!m o intelecto, formará o Ho- de Educação Física são tão · mi
mem, feliz e conciencioso. nuciosas, exigem do médico assis
' A preconização da primazia do tente observações tantas que pa
cxercício físico como modelador rece terem os ginásios a finalida
único da personalidade é próprio de de ministrar ao jovem a mais 
da pedagogia materialista, plano perfeita saúde, e os seus cursos 
inclinado para a eugenia e ,a pa- terem por escópo só o adestra-
ganização. mento de atlétas ml.1$culosos. 

A referida portaria diz que "a A portaria 161 estabelece em 
educação física nesse período (re- cíclos os examinados em ect<uca
fcre-se a maiores de 18 anos) é ção física, dispondo-os pela ida
" complemento dos períodos an- de para as aulas de ginástica, 
r·!cedentes e visa a realização do medida esta sobremodo útil e

1 
,·ip0 de atleta completo, procu- científica. 
"ando tortalecer as qualidades de Para a composição destes cí
forca. resistência, velocidade e elos o co'legial passa por um exa
c!estreza e permitindo que, de me rigoroso, em que não se tra
:,córdo com a sua figura mecâ- ta unicamente de alinhar núme
;:,icP... e com a.s predisposições na- ros: estes devem ter uma signifi
turitis ou tendências individuais, cação, seja anatômica, seja fisio
~urjam as inclinações para a es- lógica". (pág. 5). 
r;écialização; revigora a saúde É então que os est.abelecimen
!'<)la solicitação ativa da.s funções tos de ensino com seus quadros 
c,;-gânicas, cujo desenvolvimento desenhados para as medições de 

f"'···········•············· .. •··• .. •··• ..................................... _ .................... _ ............ i 
r. Hervanaria Africana 

; 

Plantas Medicinais 

Rua .da Liberdade,· 420 São Paulo 
~::,,.'!.,.,.._~ ~·,;•••••l!l••C"a,,o,..&•••••0,.•f•• ....... aue, ............................................. , ................. ,,.,., ........... , .... 

r' <.~3:~:!SW""fl&kffi , .. ,:;. . 

lí T tr b~e r e u I o s e 
f; 

;:J ou Sífilis? 
~ 

,., .\ · Sílilis pulmonar em g;eral não é facilmente l·eco
r,.: uheC'ida. I-la ::;ifiliticos que passam por tuberculosos, no 
\·; entauio a sífilis pulmonar é mais frequente do que real-

!"'ó'lt2 se, .supõe e tanto se apresenta na forma gomosa 
fgoma.s no pulmão) como bronquica. 

,-.; J';rn caso de duvida consulte seu medico e ouça opi-
;ij uião sobre os resultados favoraveis a esperar do 
~ ~ 

F/j 
i/'-J. 

;·;J 

;j 
r}~ 

t:1 valioso auxiliar no tratamento da Sífilis e de cuja fór
ir.ui.t constam plantas medicinais de reconhecida ação 

U ü, ptfrativa e tonica, rnzão pela qual seu uso impõe-se. 

N.0 46 EC 

Isto, a ordem do Ministério da 
Educação e Saúde. Não podemos 
negar a exceléncia dos métodos, 
que se processam dentro de prin
cípios puramente científicos, ajun
tando aquilo de São Paulo: ".Pa
ra os puros todas as coisas são 
puras". Mas perguntamos a 

SANTA C·ECILIA . . ,._ . . .... . ,.... . 
·.· . ' ' ,··. ._:: ~.-~'/'./ ... :,. -.,':' 

. ' -· ·.- .. . -.· 

22 DE NOVEMBRO 
quem isto ler a que cl:i,sse de in-
divíduos estas normas fisio'lógicas D;us · escolheu a nobilíssima 
são dedicadas: se a alunos que familia dos Metel!os para nela 
seguem um curso de hun:Íanida- j faz.er nascer Cecília, uma dessas 
des ou a uma escola de atlétas. criaturas excepcionalme;ite dota-

E o punho glorioso de Pio XII das em todos os sentidos. 
já traçou esta verdade: " ... uma A beleza de -Cecília não era 
triste experiência ensina que, só inferior à sua virtude, e a sua 
meios exteriores, as medidas pu- fortuna .igualava a sua nobreza. 
ramente humanas e os expedien-. A sua vida era cercada, do maior 
tes políticos não trazem suavida- fausto, e o seu futuro apresen
de eficaz aos males que sofre a tava-se br!:lhantemente a todas 
humanidade." (Summi Pontifica- as pessoas volt.adas para o mun
tllil, apud AÇÃO CATÓLICA, n. do. 
maio, 1940). Entretanto, ela que múito cedo 

O elemento feminino que per- abraçara a religião do Crucifi
tence, posto que impropriamente cado, era com cilicios que para 
ao curso seriado, submete-se, ipso Ble se preparava. Para mais se 
facto, aos exames clínicos e bio- abrigar das ciladas frequentes e 
métricos e às ginástica.<; e exa- sempre bem urdidas .do mundo 
mes finais cie exercicios. e do demônio, entregou-se a Deus 
. ,, 'A jovem é 1nedidaldesde O pes- inteiramente e fez voto de perp·e-.' 
coço aos tornozelos, e, como se tua castidade. 

1 . .. . . 
Não nos esqueçamos.·. que a cort11,.ciá 1:iOt t;êS' -gplpes.' de cutelo, 

Igreja escolheu para padroeira Permitiu . .i:,?eus' que a:pesar disso 
da música a uma pessoa quê deu ela ainda vives.se. três dias, mo.s
a sua vida · no sentido real a trando com a posição de seus de
Deus Nosso Senhor. dos que ela mantinha a sua fé 

Se a nossa Religião é uma re- na santíssima Trindade. 
ligião de brandura e hinos, é 
tambem uma de mártires. E se E foi por esse modo que. ela 
Deus não exige de todos O mar- fez o último apostol,ado de sua 
tírio, o ideal seria que todos nós vida, 
estivessemos em condições de me-
recermos es.sa graça incompara- BALSAMO INDIANO 
vel. Todos Rós · temos os mes-
mos meios de santificação. O 
Santísimo Sacramento está · todos 
os dias ao nossos dispôr em todos 
os Sacrários; os ·sacramentos são 
_ministrados a quem os procura. 
Se não é pois · real o nosso pro
gresso espiritual, só devemos cul
par a, nós mesmos. Deus nlo 
nega a graça a quem merece. 

Reum·atismo, nevralglas, 
dores locais, caimbras, e 
tudo proveniente de friagem 
e umidade é combatido com 
o BÁLSAMO INDIANO. ~ 

,> muito indicado pelçs Sra. 

trata de um exame médico, tem 
que fazê-lo de maiô. :11: o jeito, 
pois; que se proceda assim, uma 
vez que são passadas pelo crivo 
da biometria; o que é certo, po
rém, é que este processo é ver
dadeiramente aflitivo às . no.s.sas 
donzelas, estejam ou não em 
mãos de facultatiVOIS ou enfer
meiras. 

Algum tempo depois, os gran- Santa Cecf:l!a, objeto do ódio j 
des de Roma se alegravam pela de Almachio, teve sua · cabeça 
aliança de ·dois. de sel.1$ melhores r ·- .... 

Médicos ·e aconselhado pe,; 
los que o aplicaram. ·Nas 
boas farmácias e drogarias. 
Laboratório 1'VUG" """'.'. cal• 
xa postal: 2175. 

Só às gerações pagã.s ou às que 
abdicaram o espírito é que estas 
normas pa.ssarão em julgado. 

Este ·acendrado desvelo pela es
pécie; es,te exagêro de pesos e 
medidas, de completa educação 
do físico não nos levarão a con
sequências c@ntraproducentes? 

A ap]icação prática das instru
ções oficiais muito deixam a de
sejar. 

No exame físico feminino há 
que vef o diâmetro Baudclocque, 
o qual tem por fin1 acusar a bóa 
ou má duiposição dos ossos da 
bacia. De posse desses dados, es
critos em fichas especiais. a edu
cação física corrigirá os defeitos 

COMPRA-SE,1 

OURO 
e Pr'iATA de qualquer es
pécie. Antes de. ~end,er seu 
OURO é de seu próprio ii'I;. 
terêsse consultar .os .nossos 
pre~os. Avaliações gratis. 
Tamb~m compro prata, den. 
taduras e mr., .baixo. Rua 

·São. Bento, 549, 1,0 andar • 
sala 6, próximo ao largo São 
Bento, - São Paulo, · 

partidos. O noivo, Valeriano, era . 
sem dúvida, uma das primeiras ~ c:o1f16 """ ~ tz, ~T· 
figuras da mocidade patrícia, e 1 ' · • 

a ~oiva era a inco~paravel Ce-
1
! ';ft.::',~•/ ti- ~··é JAGIJ Al .ft r · 

cílla Metello, conhecida e admi- ~'MIi ~ · _"11. ~ 
rada. por todos., pela sua doçura I j l!:,-;...,... . · · 
e dignidade. 1 '!li"':--, 

Nesse me.<;mo dia, estando aJ ~~ :-..• ;, . · 
SÓS com Valeria.no, com toda a 1 . ......--- <'.'"'Ili ffa\ ~ 
simplicidade se d.edlarou cristã,. . ,,~· ~ / , ·7»: · 
dizendo· ainda que esperava que \'"' · . 
ele a respeitasse. Surpreso, Vale- \.,.~ . f \l <,·:· 
riano, pediu um motivo de cre- ·~ , · .". , 
dulidade dessa religião tão es- · :l!!l ~ · ~ 
tranha, e ela lhe prometeu mos-
trar o seu. Anjo da Guarda, se \\. ~ 
ele se convertesse. Tendo sido ~ 
batizado pelo Papa Urbano, Va
leriano e Cecília pediram a Deus, 
que lhes enviasse o 1uljo. Este . 
realmente aparece,u, tendo sido\ 
,visto em todo o· seu esplendor por ' 
Tibúrcio, irmão de Valeria.no, que j 
logo tambem pedin o batismo. 

A vida pura desses três jovens 
patrícios, que contrastava com a. 
da nobreza em geral, não podia. 
passar desapercebida, como de 
fato não passou aos olhos das 
autoridades· pa.gás. Almachio, 
prefeito de Roma, citou oo dois 
irmãos diante de: ·seu · tribüiiii.t 
a ·como se revelassem: · cristãos 
convictos foram logo ma.rtirim
dos. 

Insolente e brutal, Alma.chio 
exigiu que Cecília entregasse os 
tesouros de sua'.famili.e.. A sua 
resposta foi que ele já tinha 
sido depositado ém lugar seguro. 

~-.~ -~-~"eWU'i~ ~i 
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Critica· Cinematografica da A. J: e. E v A N GEL~~. _ . . 
1 · A Destru1cao de. Jerusa em 

Orientação M,:,lal dos EsRetacu/os: e o· Fin, ·do Mundo 
: QUERO CASAR-ME CON-,·reservaào aos adultos ae só- Entretanto, uma operação 

TIGO - Da Fox, com Sonja lida formação. nioral e reli- plástica por um méd,ico -
Henie e John Payne. - t: a giosa. contra cuja esposa leviana fa- Depois de vários 

h · d dias ocupados 110 histólia de unia. jovem norue- Cotação: Restrífo. ·-. -.- zia .e antage - corrige seu e-
guesà, refugiada nos Estados feito físico, e sentindo a simpa- ministério, retirava-
Unidos, que resolve casar-se CILADA FATI:ÓICA _ Da tia de seus semelhantes, ela se se Jesus, com os 

t t d f l · ·1 e seus, de Jerusalem com seu u or e es azer o Paramount, com Richard. Dix 10r.ror1za com seus cn nes 
· d d I o h · t · d ,. para Betania. Os noiva o aque e. umonsmo e Patricia Morn:ison. -;- Filme ma a seu apaixona o para en-

da pelfcula atenua alguns pe- de aventuras do oeste ·ameri- tai- que elimine a criança. Ao fi!!~íi:1:in ~n~t:i!: 
quenos senões. cano. Há assassinatos, massa- mesmo tempo cria-se um _ro-

t I éd deza, magnlflcencia, 
Cotação·: - Aceitavel. cres de índios, cenas de em- mance e? re . e a, e o m wo, 

briaguês e de jogo. Um per- que se divorcia da sua esposa. e 111 a j e s ta d e do 
GANGSTERS DE CHICAGO souagem de conduta reprova..! A simpaUa criada em torno da ;e~~~~~çãochcf;

1ª~~~~ 
- Da Republic, •com Loyd vel é em'olto num ambiente de protago~is_ta, jüSti ficand~ seus tre para a solidez 
Nolan e Lola Lane. - Filme simpatia por alguns atos ·de at?s. cnmm~sos;. ª . teon~ · lm- daquela s O b e r b a 
policial, girando em torno de heroísmo que pratica. Somente phcita da._ mflulêncm prunor- construção. _ .. Na 
uma companhia organizada pa- as pessoas de boa formação dia! do físico sôbre O moral; as verdade eu vos digo 
ra proteger "gaugsters ". Ce- moral poderão ficar a salvo reações sentimentais como úni- não ficará pedra sô
nas de assassinatos, roubos, dos perig(ls que decorrem des- co ipotivo de seus atos; ª vi- bre pedra" foi a 
bem como os métodos ilícitos sa situação dííbia. da irregular da esposa do mé- resiiosta breve 

0 
usados também pela polícia Cotação:._ Restrito. clico; a justificação do divór-
f f. ·1 • ' cio deste e do idilio com a paradoxal do Salva. 
azem com que o I me nao· dor, na ·qual repetia 

P · t · protagonista; e um suicidio 
ossa s.er vis o por crianças/ SEUS TRES AMORES - Da • 1 d aiienas uma I>i·edi'-d J t nao eva o a efeito por moti-

e a o escen es. RKO com Ginger Roge.rs e ". "o j,; fe1'ta, d1'as 
1 

, vos circunstanciais todos "" -• 
Cotação:" - Aceitavel para George Murphy; - O enredo . antes,. do domingo • esses erros, a par da intensa 

adultos. gira em torno das dificuldades de Ramos. Couti-emotividade do filme, tornam-
de uma jovem na ·escolha de nuaudo a caminha-no extremamente perigoso pa-

A CARTA - Da Waruer, marido. Critério errôneo nessa da, quando fora da . . ra as pessoas sem sólida for-
com Bette Davis. - Mostra escolha, atitudes levianas e ex- mação. cidade, já sós sôb:re 
este drama a vida tumultuosa cessiva liberdade de costumes, Cotação: _ Restrito. o monte das olivel-
de uma espôsa infiel. A parte I bem como frases de duplo seu- ras, os apóstolos 
moral é cpmprometida pela 1· tido tornam o filme restrito' a PRóXIMAS ESTRÉIAS perguntaram a Nos-
apresentação de crimes, infi- / pessoa.s de critério formado. so Senhor O tempo 

. delidade conjugal, deshouesti- Cotação: - Resfrito. BANDOLEIRO ROMANTI- daqueles acouteci-
dade profissional, além de bai- / CO - Aceitavel para adultos mentos; e, serviudo-
xos sentimentos de persona- O LOBO ENTRE LOBOS - (Legião da Decência). se da ocasião, per-
gens centrais. Pelo exposto, Da Columbia, com War.ren Wil- A VOLTA DO FANTASMA guutaram tambem 
deve o filme ser estritamente liam. - Filme de aventuras - Aceitavel para adultos (Le- quais os si 11 ais 
;,~:.::+::•::+::+::•::+::.::•::•::+::+::+::+::•::~:+::•::•:~ po!'iciais. O enredo se deseu- gião da Decência). que denunciariam a 
' :•: volve em torno das atividades FUGITIVOS DO . TERROR consumação d o s :•: V • 1 • ;+: ele um habil ex-criminoso que - Aceitavel (Legião da Decên- sécÚlos: dois pro-; I g no I ;! auxilia ª. polícia na ~aptura de eia). blcmas que muito 
:•: :•, uma pengosa quadrilha. A co- LUAR DE MIAMI - cenas os preocupavam. O 
;:; :: 1 micidade e a fantasia da maio. sugestivas - Restrito (Legião· Divino Mestre res-
:•: :•: ria das cenas atenuam em mui- da Decência). pondeu com o ser-;:; i~ to os inconvenientes do enredo PILOTO DE ARROJO - mão apresentado no 
;•; - NOVA óTICA - ;:; deixando uma impressão sa- Aceitavel (Legião da Decên- Evangelho deste do-
:~ '.~'. tisfatória no conjunto. eia)· mingo. 

. · l o e u ij o s ~;. ::aç::STO ::it':::~HER lnst1·tuto Moderno Je~i~!e :i:~;iI2° p1e~ 
··-~~ · (~ 1 -·- Da Metro, com Joan Craw,· U diz, primeiramente, 

.... · ~ :•: 1 ford e Melvy11 Douglas. - Re- PRAÇA DA SÊ, 163 os fatos que pJ·e-
. · ~; } voltada pela repulsa causada SÃO PAULO pararam e acompa-

úLTIMO DOMINGO DEPOIS DE.'PENTECOSTES 

São Mateus, XXIV, 15-35 

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos~ 
Quando virdes, a abominação da desolação pre
dita pelo profeta Daniel reinando no lugar san
to (aquele que lê, entenda), entã.o os que estão 
na Judéia fujam para os montes; os que estão no 
terraço não desçam a tomar a sua túnica. Ai! 
das mulheres que estiverem próximas a ser mães, 
ou estiverem amamentando 4nes'ses dias. Roga! 
para que a vossa fuga não aconteça em tempo de 
inverno, ,ou em dia de sábado. Nesses dias. ha
verá tribulações quais nunca houve, desde o co
meco do mundo até hoje, nem haverá jamais. De 
sorte que si o Senhor não abreviasse esses dias, 
ninguem se salvaria, mas 'Ele os abreviou por 
causa dos eleitos. 

* * * 
.Então si alguem vos disser: Eis aquí está 

o Cristo, ou acolá não lhe deis crédito, porque 
surgirão falsos cristos e falsos profetas que 

farão grandes prodígios e cousas tã,o admiraveis 
que, si fosse possível, até os eleitos seriam enga
nados. Eis que eu vos predisse. Si, pois, vos 
disser' alguem: Ei-lo aquí no deserto, não deveis 
sair; Ei-lo aquí no interior da ·casá, não lhe deis 
crédito. Assim como o relampago sai do oriente 
e aparece até no ,ocidente, assim será o advento 
do Filho do Homem. Em toda a parte, onde es
tiver o corpo, aí se reunirão tambem as aguias • 

* * * 
Imediatamente depois da aflição destes 

dias, o sol se há de·escurecer, e a lua não dará 
a sua claridade; as estreias cairão do céu e 
as virtudes dos céus serão abatadas. Então apa
recerá ·o sinal do Filho do Homem no céu, e 
todos .os povos da terra derramarão lágrimas de 
dôr, e verão o Filho do Homem que vem sôbre 
as nuvens do céu, com grande poder e majestade. 
E enviará os anjos para ajuntar, ao som de tr,om
beta e em voz alta, os seus eleitos dos quatro ven
tos da terra, do mais alto d0s céus até as suas 
extremidades. Da árvore d,o figo tomai a seme
lhança. Quando já os seus ramos se acham ten
ros, e começam as folhas a nascer, sabefa que 
es.tá próximo o estio. Assim vós, quando. virdes 
todas estas cousas, sabei.s que o Filh,o do Homem 
está próximo, já à porta. Na verdade vos digo 
que esta geração não p§lssará sem que se cum
pram todas aquelas cou1>.~s- O eéu e a terra pas
sarão; mas não passarão as minhas pal·avras. 

Nesta nova era, 
que há de durai, até 
o fim dos séculos 
hão de surgir mui
tos fálsos crlstos e 
falsos profetas que, 

' com p r .e t e n ÇJões 
de reformar a so
ciedade, Invocando 
abusivamente o no-

· me de Cristo, afas
tam o homem de 
seu Salvador. :pars,, 
encaminhá-lo n as 
vias do er,ro e da 

' condenação.' Por 
isso, a advertência 
amiga do Mestre: 
"Não lhes deis cré
dito". A dontrirl.a 
divina, a doutrina 
da salvação ensina
da por Jesus Cris. 
to é a Doutrina da 
Igreja, toda a Dou
trina da Igreja, é s6 
a Doutrina da Igre
ja, "coluna e fun
damento da verda
de" (São Paulo). 
Têm, pois, os· ho
mens os meios ne
cessários ,para bem 
conhecê-la e pratl-{ 
cá-la. Se algue~ 
agora vier com en
sinamentos outros 
que não esses, ain
da que seja um an
jo do céu, não me
rece crédito. 

* * * Vem aquí, a pro.· 
pósito das marav.t., 
lhas q u e possam 
operar os fal,sosi 
doutores, uma con
sideração sôbre as 
diversas fases do 
milagre, selo divino 
que justifica nossq 
assentimento racu,, 
nal às. verdades :POfl· 
êle iatilicadas. Q / ___ :+: :+: por uma cicatriz eui seu rosto, nharam a destrui-

~ } a protagonista· to.rna-se uma Flsca'izado pele. Govêrno ção de Jerusalem, tempo do ini.perador J·o- 1 

;! ;+; crunmosa. Apaixona-se pelo DATILOGRAFIA lllano Tito; e, como a ruiu·a da cidade santa 
milagJ·e por isso que insolito, atrai a aten
ção; depois, é garantia da doutrina com ele 
justificada, serve de credencial aos embai- · 
xadores de Deus, e demonstra a verdade d& 
suas palavras. - Mas, ºchegada a· hora em. 
que esta doutrina está plenamente compro
vada pela força mesma dos milagres opera
dos em seu fav'or; hora, em que todos têm 
os meios para reconhecê-la e admiti-la em 
nome de Deus; desde esse tempo, começa & 
doutrina assim reconhecida a ser critério de 
verdade, de sorte que se devem rejeitar quan
tas pregações apareçam que lhe sejam con• 
trárias, ainda quando viessem acompanha.das 
dos maiores prodígios. - "Si nós ou alguem, 
aindà que seja um anjo do' céu, vos evange
·lizar dive1'sameute do que vos pregamos, seja 
maldito" (aos Gal. I, 8). - Por isso, nos põe 
o Senhor de sobreaviso: "Não lhe$..édeiS Cl1é-. 

~; :!: prilllciro homem que não lhe TAQUIGRAFIA seria, nos designios da Providência, a figura 
:+: :+, 1 delllonstra repulsa e presta,se · da Catástrofe final do mundo, acrescenta o 
í! ;' a executar seu .Pla;10 do assas. O Melhor E.r,sino Pelo Mestre, numa coordenação lógica, e para sa-
:.t :•:, sinio de uma criança, cuja eli- __ Menor Preço __ tisfazer à segunda pergunta dos discípulos, (! ,~é~I'.!! miuação o faria rico herdeiro. ,______________ uma notícia sôbre os sinais preHminares ime-

~; 1~/fíl;. ,~~,s-~\
1~~;+; .......................................... ,. ............ ,· .................. , .................... ,. ...... , .... , diatos do termo deste, universo. - A deso-

\ 11 ~ :•' . , , açao pre 1 a po,r ame , como sma o es-1+,._ '·,,11, ,~\j ,*: ~ .~ .............................. • •. v ..... • .. • ..... • .. • .. • .. • •• • .. • • .+. .... • .. • •• • .. • •. • .. • .. • •• • .. • ........... ~ •• •., l - d't D . 1 • 1 d 

. ;~ i' ;·j,_ J'~~ ih~ l H A R. . ... .,... o· N I U N S ~: face!amento do povo judáico, provav~1mente, 
:+. ' · 11Wrl;r-J· :•: :!: 1,. .1. , . ,:, reahzou-se no ano 66, quando Cestio Galo 
;:. ;iL)· ,. · ;} :+: )•' cercou e profanou a cidade santa. Os fieis 

:f ' ei ;;. te~.º~. ~o;h~c~d;so ~~:~an~ g ~:~~·a:u ia~e~~::1:1ºu~~o~é~~:ngzn::;~z::g~~u~ 

~ 'i ·+· '' 80 H N". ~, culminou na desesperada, horrenda e desas-
~ \~ 1 :!: Mantemos em exposição, ~ trosa guerra. dos Judeus contra Roma, na qual 
:.,, ,+: ,•, variadíssimos modelos, des- :..; Jerusalem sitiada foi teatro das cenas mais 
~ •!• ,: de o portatil de 1 :200$000, '.: h · · ~ , , , , '.: bárbaras e ornpilantes, pois que as mães se 
1i · CONCERTOS •!, ,:, até os modelos grandes pró· '•' alimentaram com as carnes de seus filhos. ln-
;+:.. :•: :•: prios para capela, com mui- ~: cendiado o Templo, destruida a cidade, o ju-
. ;:;R A tA • d God • n1;•; :+: tos regi st ros, pedaleira, etc., ~; deu fi.coa sem pátria, errante pelo mundo, a 
W • n on1O e OI, ., , ;+; com ou sem transpositor. ~· 
;•;· :•: :: Funcionamento garantido. A ~ carregar,a maldição divina, num testemunho · '= Entre os Largos Santa ;•; ;•; pedido remetemos catálogo :..; vivo da,,divindade do Messias por ele rejeitado. 

· :+; ·. _Ifigênia e Paisandú ' :' geral, Embalagem- gratis :+: 
;: ·., . :~ ~ ~; para os pedidos do interior, ~. • . . :..; w • 

;+;. Onibus Circular :•: ~: e a s a M a n o n ~; 
~ :+, • ~ 
~ -,~ ... ,Tel. 4-6336 - S. Paulo'.~ ~ Rua Bôa Vista n.0 162, Caixa Postal n. 568 - São Paulo· ~; 
~ ~ ~ . ~ 
~:+;:+;~~~:.::.:~:+;:.::+;:+;:+;:+;:+;:+;:+;:+;:+;~~ t~:.::.::+;:.::+::+::.::.::.::+::+;:+;:+;:.::+::.::+:~~:+;:.::+;:+;:.::.::+;:+;:+;:+;:+;:+;:+;:.::.::+::+::~~~~:+::i~ 

* * * 
A queda de Jerusalem e a dispersão de Is· 

rael fecham a época do povo escolhido. En· 
tra na sua plenitude o Cristianismo, a idade 
nova de Cristo e sua Igreja, 

* * * 

dito - Eis que v-0s predisse".• · 

* * * 
Finalmente, passadas as tribulações desta! 

vida, e os dias terriveis do final dos tempos 
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem>! 
a Cruz da Redenção, para seg_urança dos elei
tos e confusão dos réprobos. Começará para 
os fieis servidores do Cristo, a era nova da; 
Eternidade · na glória de Deus e de Nosso'.. 
Senhor Jesus Cristo; Ouçamos Pois, a exor-i 
tação do Apóstolo, vivendo nesta bemav:~ 
turada esperança da glória de Deus. 

ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo 
~ da Sé, 23 - 2.0 .andar 

.. Sala 215 

p rof.issional DÉNTISTAS :é 

Arnaldo Bartholomeu 
Cirurgião-Dentista - Radi~' 
Pela Escola de Farmácia e Odon-. 
towgia de São Paulo - Clioi.c&· 
Dentária eni geral - Raios :X: -· 
Diatermia - Infra-vermelho -· 
Coa,gulação - TTans-iluminaçãa, 
- Vitalidade pulpar, etc. ...... 
Trabalhos por c.a.rtã,;,, hora ou 
orçamentos. - R. Martim Fran-. 
cisco, 97 - Tel. 5-5476 - s. Paulo, 

,,,,..--' 

Br.'.Plíitio Corrêa de 
Oliveira 

Rua .. Qijintino Bocaiuva,. 176 • 3.0 

saia, 323 - Tel. 2-7276 

Joviano Telles 
-e-

Dr. Carlos Morà.es de 
Andrarle 

Rua .aenJamin Constànt, 23 -
4.0 a.ndar - Sala 38 - Tel. 2-1986 

Dr. 

MÉDICOS 
Vicente de Paulo 
· Melillo 

JN. Hugo Dias de 
Andrack 

Clinica geral e moléstias de 
senhoras 

Cons.: R. Libero Badaró, 137 -
4.0 andar - Telefone,: 2·-2210. 
Res.: Rua Tomé de souza, 55 

Tel. 5-0565 

Dr. Gil Celidônio 
: Partos - Moléstias· de Senhoras 

-- ... 

RAIOS X HOMEOPATIA 
Dr. J. M. Cabello Campos 

MÉDICO RADIOLOGISTA Dr. Rezende. Filho 
Rádio - Diagnóstico - Exames 

Cons.: Rua' Senador Feijó, 205, "?a.dlológicos a domicilio 
Cons.: Rua Marconi, 94 (Edifício 't;º andal' - Tel. 2-0839. - Das 
Pasteur) - 2.0 and. - Tel. 4-0655. 15 às 18 horas. - Res.: Avenida 
Res.: R. Tupi, 593 Tel. 6-4941 Dr. Arnaid., 2.117 - Tel. 5-2925 

S. PAULO 

Dr. Carlino de Castro 
'J. N. Çesar Lessa 

Advogados 
t.l'go da Misericórdia, n.0 23. 

Bala. 904 

Lüiz Gonzaga Parahyba 
:,/ ~ , ::. :.- ,J;_ampoei 

· ,: : · ._, , · · -· ·Advogado 

-~]&c.et.e Santa Helena) - Praça 
d& Sé, 247 - 1.0 andar - Sa,la 103 

. ,. - .... Tel. 2-.4951 

Prof. de Higiene do Colégio 
Universitário 

Diretor do Sana.tórlu "Vila 
Mascote'· 

Cons.: R. Marconi,. 34 - 6.0 &r.d; 
Apart.0 63 - Tel. 4-8501. 
Res.: Av. Agua Branca, 95 

Tel. 5-5829 

Operações 
Residência: - R. "Albuquerque 
Lins, 902 - Tel. 5-4156 - Con
sultório: --- Rua Marconi, 34 -
· 6.0 andar - Tel. 4-8501. 

· Dr. Barbosa de Barro:s 
Cirurgia - Moléstúi.s de senltoras 
Cons.: Rua ~nador. Feijó, ~05 

: · · ·2,0 andar - Prédio ·J!i:a.querê -
Dr. Camargo Andrade Tel. 2-2741. - Res.: Tel. 7-1268. 

Doenças de Sénboras - Partos Consltltws: dB.'l 10 às 11 e das 
Operações 14 às 17 horM. - Sábados, dws 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. José E. de Paula Assis 
Adjuntc da. santa casa - Ope-
rações e tratamento dws molés-
tias de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: ::?.-u; 7 de Abril, 325 -
1.0 andar - Apto. 1:.9 (das 14 
às 17 horas) - Tel. 4-7551,.-

Res.: Tel. 8-2432. 

ENGENHEIROS 

Amador Cintra do Prado 
Engenheirt Arquitéto 

Arquitetura religiosa, colégios, 
residências coletiva:, - R. Libero 

Badaró, 461 - S. Paulo 

CONSTR(JTORES 

Pelo curso de doutorado da. Fa-,Í 
culdade de Farmácia e Odont.o-. / 
logia de São Paulo. - c.trurgiãQ 
Dentista diplomado em 1914. -
Ex-dentista do Liceu Coração mi 
Jesus. - &pecialidades: Pivots, 
Corôas, Pontes; Dentaduras ana-. 
tómicas e sem abobada pa.Iat1:aa., 
Consulta::; das 8 às 12 e da.s .14, 
às 19 hora:s. - Cons.; R. Direita.; 
u.º 64 - 2.0 andar, sala 7-'1.A.' 
Res.: Al. Barão de Piracicaba, 499. 

\ . ' . ' 
Dr-.·· Francisco · P. Reimão 

Hellmeister 
Rua, São Bento, 224 - 1.0 andar 
&ila~ ~~ ~-~,lá43._:: S.)Ua. 

Da Beneficência Pórt~sa e da 10 às 11 horas. 
Mat.ernidade de São . Paulo -
cons.: R. Sen.adÕr · Feijó, . 205. 
Tel. 2-2741. - .Das 14 às 1.8 hs. 
Res.: R. Rafael dl'l Barros, 451 . ,-- ~J~ . 

Dr. Celestino Bourroul 
Res.: Largo São Paulo, 8 -
Tel. 2-2622 - cons.: Rua 7 de 
t~=~ ~--~.,?- :-!-'!~-: 

LER E PROPAGAR O 
Âffonso Butti 

S. PAULO 

"LEGIONA.RIO" Perito· Construtor 
Estudos - Projétos Orçai'.nentos 

* DEVER DE TODOS Const..--uçãt:s. 

T o· D o C·A To L l ç o\ 
\ 

d e v e ler o- } 

. ~~~-~M:~Hj)..c.:D.~ ~ ~~~--~ :'.°'._~ei, ~611s . .l '' k §--§--! ~·-!l.·A ,-ª-l·J9-~-:~' 
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_ ............ -· 

Sífilis • MI FRACOS e
, .-,, ANÊMICOS ~éumattsmo 

Feridas em geral? 
«EL;~XtR DE .. 

NOGl;JEÍRÀ'° 
MilÍ11ires'de ~uracfós 

3.º CONGRESSO BRASI-. 
LEiRO :i,; AMER:ICANO 

D-Ê ClRÜRGlA 

Iniciaram-se os trabalhos ão 
!.O Congresso Brasi,jeiro e Ameri
cano de Cirurgia, ·reunido no Rb 
ele .i:aneiro, com a participação de 
vários países sul-àmericanos e de 
todas as Jeaéulda:çtes e Sociedades 
f.ie Med·icina do Brasil. 

do país, respectivamente. 
Na. parte prática do congresso, 

jl'I foram realizada:s várias de
·monst.raçõcs ope1'atórias, que al
cançarain completo êxito. 

br. iJnrval Pradó 
Oéulista 

R. Senador P. Egídio, 15 
. Salas 513114 . 14 às 17 ils .. 

Telefon0 2-7313 l\. seSS'áo i11augu1'al foi presidida 
'{leio sr. José Roberto de Macedo 
Soaics, secretário geral interino 
tló M'inist'ério das Relações Exte- A VIAGEM DO SR. OS
rióres. Tomaram parte na mesa· \VALDn. ARANHA AO 
·os srs. comairdante Isaac cunha. '-! 

representante do Presidente da CH'ILE 
República, prof. Benedito Monte
·negro, presiQente do Congre:,so; A viagem do chanceler brasi
próf. Juiio ·biei,' presidente ·cta , teiro, sr. Os~aldo Aianha áo Chi~ 
delegaçã:o arg•e'ntina; prof. Ma:- ! le, destinadá a auníentar a a1J1'0-
~.· llC: Rivero. :õ, 'deleg. ~~o paraguaio;. li xi.mação sul-aine1.·ica1.1a, ·. 1:ir1.en: 
almll'ante Forta -e Silva, chefe do cheu plenamente a sua ímallda-
Serviço de Saude da Armada.; de. o 1iiinistro das Relacões Ex
-prof. Fróes da Fonseca, diretor tcriores . dp Brasil foi 'recebido 
. da. Faculdade de Medicina da: com as mais vivas deÍnonstrações 

.- '. tin. iv~rsJda.ctp ?º Brasil e prof. [ de simpatia no grande piís aini-
'ManueJ de Abreu. rso. A imprensa chilena, comen-

. .. A]jertà. ·a se'Ssão, falou o prof. tando a visita, salientou os estrei
. ·: ~Be'nei!út6· i:vioríCénegro; satidandó ·tos laços de amizade que - ligam 

' ·os con'g1'cs'sístas e fazendo uma o Chik) ao Brasil. ,;xteriorizados 
:i!xposÍção 'él.ós temas a '.serem tril.- nas manifestações ao chanceler 
'tadós. Usá1'am dÍl. palavra, tam- brasileiro. No momento atual, cin 
bem, o pi·of. Júlio Diez, delegado que a união americana é um\l, 
argentino, ·o pi'óf; Augusto Fer- necess~dade premente, em vista 
nanciêz, da Universidâde de Bo- 1 das ameaças que pesam .sobre a 
'gotá e o prof. ·Manuel Riv'crós do I América, é muito significati.va es-
. ___ _;_,;_..;...;_;_;_ __ ;;.;...;;.;.,;__, _.;_· 1 S8, viagem do sr. Osvaldo Aranha. 

·,- Ó o o e À T ó :L I e O I Duranto- a estada do ministro 

1 

brasileiro no Chile, foi neg·ociàdo 
-d e 'v é ( e r o um tratado de comércio chileno-

. 

. 

BRASIL· 
ção do nosso exército, que embar
cará para os Estados Unidos no 
p1'óximo dia .;!4, onde irá a~is
tir as próximas manobras mili- · 
ta.res. 

'e Comemorando o '' Dia da· 
Bandeira", fói realizada a sole
nidade do compromisso dos alu
nos da Escola Preparatória de Ca-

ap·resentar ao govél'!10 as 1•civin
dicações dos pescaci.01'és no·rdes
tilíÓs. 

2 REGISTO - En1 !'eunião dos 
chefes de Sérviçós dé Regis

to de Estrangeiros, decidiu-se que 
o 9razo para esse registo úão 
será prorrogado. 

detes de São Paulo. 3 ANIVÉRSA'iúó - Transcór-
0 ato contou com a presença reu a 19 do corrente o 6.0 

ele altas autoridades eclcsiásti- · aniversário da administração do 
cas, civis e militares, sendo entre- Almirante úuiihem, na pasta da 
gue aos alunos daquele estabele- Ma-rinha. 
cimento de ensino 'milit.ar, a ban
cleii-a que lhes foi ofertada por 
-funcionários ·da Recebedoria Fe- · 
deral de Rendas de São Paulo. 

Estlve-1 JANGÍ\T>'Eiltó'S 
ram 'úó Rio de ·Janeiro os 

jangadeiros ·cearenses que vieram 

4 HEROIS - Rea1izou-se no 
Rio de Janeiro a cerimônia 

da trasladação dos despojos dos 
!Ierois da Laguna e Dourados, 
para o monumento erigido na 
Praia Vermelha, 

5 REGRESSO - Regressou ao 
seu país o coronel Sotá Kôko. 

que exel'cia às funç·ões de adido 
militar à embaixada do Japão 
no Rio. 

·-.. -
CAUTELAS DO M'ONTJ))· DÉ SOCORR( 
'-- JOIAS USADAS E BRil,HANT~S ""-

·compro pagàndo. os ·méhores preçcie 

E-XTERIOR '• .. ., ... .,,.. 

TOMEM 

Vinho .. Creosotado 
"SIL VEIB.A" 

Grantle Tónico · 
permanecerá fiel à su.a política 
.de resolver 'pacificamente seus 
problemas internacionais; e 2.0 

todà solução incompàtivel com O Reich informou à legàção do Mé
prestígio e o direito vital dó Ja- xico que 9s comentários orais ou 
pão será sumariamente rejeitada. · escritos sôlii'e fatos idênticos a 

esses, partidos de uma t.erceira 
potência, não podem ser aceitos 
pelo governo -alemão. A LEI DE NEU'J;'RA

LI.DADE 

A Câmara doo Representantes 
dos Estados Unidos aprovou a 
revisão da lei de neutralidade, e 
o . presidente Roosevelt já a san~ 
clonou. Por ela os ~tados Uni
dos poderão artilhar os seus na
vios e navegar livremente por 
todos os mares. 

Quanto ao conf!íto trabalhistà' 
que assola atualmente a América 
do Norte, o pres_idente Roosevelt 
parece desejar acàbá-lo à força, 
tendo para· .isso pedido ao Con-' 
g r e s s o · poderes discricionais. 
Acredita-se que o sr. Roosevelt 
ocupe as minas de carvão que se 
acham em ·gréve. 

O conflito se alastra e é nc
cessárló que o sr. .Roosevelt to
me mectida:s drásticas para por 
termo a essa ·oposição impatrióti
ca ao governo norte-americano. 

A AMIZADE NIPO
AMERICÂN A 

Ó sr. Kuruzú, enviado especial 
do governo japonês aos Estados 
Unidos, . depois de uma viagem 
acidentada chegou a Washing
ton, onde entrevistou-se com o 
presidente Roosevelt na mesma 
época da abertnra ela Dieta ja
ponesa . 

2 PRIS.AO - O Pé. Bema.rdt> 
Lichtcnger, eapelão de Santa 

Ed'Wige ·cm Berlim, foi detido de
pois de ter pronunciado um ser-
mão sustentando os pontos de 
vista mantidos pelo Bispo de 
Muenster, cqnde võn Galen, que 
se ergueu contra as manobras da. 
"Gestapo". 

3 LUTAS - continuam as Iu
, tas na Servià, e as execu
ções na Jugoslavia, BUlgaria e 
Rússia, 

4 SUB-SECRETARIO - ' Foi 
~omeado 'sub-secretário da 

Ael'o!::éutica da Italia, o general 
Fougler ... 

5 PLEBISCITO - Anuncia-se, 
como era de se esperar, que 

o plebiscito ontem terminado na 
Rumânia. constituiu um sucesso 
corp.pleto para o marechal Anto
ricscu. 

Discursando em An• 6 PAZ 
kara, o embaixador a1emão, 

Von Pa'pen, anuúciou que o sr. 
Hitler ·iniciará uma nova, ofensi
ve, de paz · por intermédio elos 
paises neutros. 

7 DEMITIDO ~ general 

.. .... 'E G ·, ·o N A R I o ,, I brasileiro, bem como um conve-
__ ..;;...;_,_;_.;_...;;._ ____ _; ___ I nio de intcrêambio. cultural. A GUERRA Inelias Hoíandcsas inicia.ram si- Ess9 fato, agravou a tensão já , existente, ta_nto mais que o dis-

·1 De rcgresso ao Brasil, o ·sf. 1úultânea1nentc, o blJqueio ele 

Wcygand foi clemitidp de to
dos os seus· postos pelo governo 
de Vichy. Os Estados Unidos, dc-
vido a essa demi,;.5ão, ·ameaçaram 
romper as re'lo.çõcs com o go
vern,o de' Vichy. 

, . curso ·cto general Tojo vciu ainda 
·osvalcl,O Aranha Visitou a Àrgcn- ·o frio, a 1·csistcn~ia 1·ussa, en- nosso país e intensificaram suas • v mais concorrer para a discordia. 
linP, como hó$p~dc oficial do go- fiiú, todos os ol5stáculos psssiveis riicdidas de caratêr ·militar. ~ · ·. · · · · d · á. · 1· · ' · Os cfrc. ulos bcn' infónnac·1o·s de 

! vcrn0 argentino. sendo tambem, conti'ibtiem para o atraJm da esnecess no exp 1c·a:r que o blo- · ' 
' convidado pm'a visitar oficial- a.va.nça.da alemã que. até ba pou- queio econômico ·eút'rc os países Tóquio acham qUc a situação é 
; mente o Uruguai. · ·co tcn1po se ca1·atcrifava por uma beligerantes constituc uma medi-· inr, e moStra.m-se francamente' 'Lf:R E PROPhGAR O 
1 violência ·e . uma velóciiladc des- da. pouco ú1cncs hostil que a pró- pc.~simiSta:;. 'cm1uanto que Was-
1 NO'l''íCIAS MH,Jfl'AREB coii11ccida das outra.s guerras. , pria guerra armada. hington manteiú-sc ottn,ista apc- " LEGIONARIO " 

1 

À Alcmatil'la cóútinua. no en-_1 .Quaisquer que sejam· as modi- zai' de circular que a Mnérica 
o general Gaspar nutra, mi- ta.rito, a avançar nó Lago Lado- i ficações de cara.ter internacional quer f,aber O que o Jap56 tcn-

1 

t d G. . d' . .. . ,.;·t· ga ôs füa.ndcses t'ên\ feito a!<>-Úns ' qtie o ftitufo nos reserva, estamos cióna, fazei· e não o que ele de-
B DEVER DE TODOS 

OS CATÓLICOS ~ :
11~~ G~and~Cl~:·su~v:~'1. a:;~;~ pr~"'i'cssos e 'i1à.· frente ·de Mo~cou ' preparados para enfrentá-las. sej~, dize\'. 

1 

bro próxuno, quan-i:lo franscorre- o t';rreno é defendido pelos rus- Não ha .i)al.avÍ'as sufi~icntcs para ·o ·G AB, ·JN·ETE, 
-----'--·-.,;_,....;. _____ _ 

rt'I O 5.º amvcrsário da sua ges- sos palmo a palmo. . : dcsci'evcr a im1Jortância da atual. ·P - • 
,. tão. Por esse motiv6 foi elabora- Na última sema11a, a bata'lha: situação, que põe o Império em , Bltl1.'ÂNICO 

~,::-1. ,-;· ' . f, ! do um programa das festividades têm tido maior intensidade na i uma posição de grav·idade sem 
• l:t ·e • Dào~~, COl11 que será rec~bido, sendo pre- Criméa, onde os alemács toma- l precedentes. Apeza1· elo discu'rs::i do primei-·~ '?:z:r_,,.,,.. .< ·:~'lií,-:---._· 

1 
paradas vanas homenagCl.1s. ram a cidade de Querch e. no.j __ A _arn;ada ·nnpcrial tcn\. con- 1 ro ministro inglês pronunciado 

?'<"€1!!!!fl~~~j~j{I~·, Caucaso, por mc10 de sucessivos : cienc1a d.as suas rcsponsabilida- ha pouco te1,1po, continua a cir-, ·n1:· ~-. . · $ O Exército brasileiro 11omc- atàqúcs a RJstov,. tDdos eles rc- dcs. A sitúaçãJ àiada no n"Orte Clll)l.Í· a nótléia de que Lord Béa-' ón· :· 1~. '. ;• :,!§>.. /' ,. :ia.geará_ o exército nortc-amcri- chassados pelos rússos. . da Asia., cm conséqucncia da vci-bj·oók. Úünish·ó do Abasteci-
. "" . _ .. DC -. cano. ofcrecendo-1hc uma placa Ao coí1trari6 cfas úitiiúiis . se- g,:ic'rrn ·tusso~génntúúca levou- inéntó, vai ·cteix:ai· o governo l)ri-

·tub :2~ºde 
1
~~:• ;i·:~6 _'~

6
';':; ·i,'o,1ot -Íoit: ele bronze. _ Será i?Ôrlaêf~í; dcsic ,iúanas, "á::S Ol'ltl~'ls 'fre11tcs tiiml1ém Ifos ·a ni~dltai· sô!Jre ·as 'tn'o!Jlibi- ~âliico, -ó qúc •faú1. ·dc·vido exclu-. 

· s'ÁQ,'r'AULO. .. , . ' m·onzc o ,general Newton Cavai- tê?n se ·11fovitnérrtàelo, 11ota:riclo-sé liclMe.¾ futuril:s, ~'1.úté as quais o '.si.vámcnfo 'á:9 seu estado ele 
im.. . " .. , ... ,n, .,, .• , ~anti, diretor da ·Jnoto~ti'icdHi-riZ'a~ 11ài'ticúlnr11'1cn'te 11iaio1' at,iviê!a.dé Jli)J~O 'não 1)C>Clcrfa úerli'1a'1iccer sa~)dC. . .. .• : , 1 

A 'tiilhinlla -que lhe ·dára interessantes e uteis informações 
·durant~ um an-o inteiro, alem, de ap.resentar lindamente _desc·rito 

.. , com tn111tas i 111 i; ~ r.a.ç_~ e s, a 'biografia do Apostolo do Brasil, 0 
Vep. Pe. José de Anchieta •. 

:'1 ~~'ª"· :_,~º- c'orrelo '4$50-0; 'peça lôgo 10 éxps. por 3o~obo, 
: r~bêí'iifo t!':'iltúrt'írmen'te úm inttir-essahte ·1ivr-ó ·t1e 'b'b'hifit:'íit;ã'il', 
Ma.to, QIU!tf~. ,grandes descontos, mais livros de bonificação. 

-~ 14111..a,,,d LN-~RARIA BGA IMPRENSA 
CAIXA. POSTAL ~.óM 1Uf) 'OI UIÍIÍ'liÕ 

fü>._ aviâçãÓ de 8111bOS OS la'dJS. ÍlicfÍféréitc, i116ÜVO !foló qúa1 O . ·~.ã~ .'/tJio~1'ta:d{l,~ 'cmnó, 'seus I)rÓ- : 

scí'i:'NTIÍ'iêhivti:NT:a 
lfS 'süll tl:ltlnA• 

À Inglaterra fove a . lamentar gOVernO_ tJm~n 109as 'ii.s medidas Yª;~ts 'S-~~~01~ês. os srs. Walter l 
á ·pei·da ·ctó "-Àrk'-Royál,,. tol'pe-

1 
neccssá:11.ab,_ tendcl'ites . a a:Sseg-u-' Lâ.cfo11_, 'qri_ç :trabalha nó M'iúisté~ ·i 

deadÓ ; n:i:s 1:ii-ox1m!dàtfo~ de Qj:. ' rà~ à _esta!Jllídadc '1i6 Úot'te. . 1:io de _Â~a-50cüuéfüó e ·o coronel • 
bralta'r: . i . 1; ~titu~e. t1~süfül~a. rio_ Paci- ·J. L .. L~\velin, scc1:(,t~r.io _ ~arla- ; 
. Na_. J\.fn~~ foi inic_i~~a violenta I fí_c~, ?ela <1_ra-Bre;t~üha, ~sta:d~s m:ntai _Junto ao -~1111Steno ele i 
'?.fensiva_ ·c_o:1tra a Lfb1a .. ·ofensivà I U:n'.dós e Indias Holan_desas, ·1·iao Transpoi te ele Gucua. 1 • Pomada seccalivo São Sebasliào 
_e~sP .• ~uc ·se_ 1nf?J11lR s~r de . in~ f so unped? f/, ~o_nsohd~çao da ·Clu:-. 1 combale scien:tficamenle ioda • 

tom,dado &>Porlm· à do gorieral, oa, qoo o Jap.O 1noowa lo= à ,.-.'-. .. .• qualquer aUcccào culanea corno wavê]l. 
1 

tcrn~a. como afut,a ainda grg.ve- ,.l .,, t , • . s.,;,iom: Feridos em . geral. Ulcera!l. 
1 mente a existência do nosso Im- : ,, • .,. .. · -:1..X'_t,_') '< 'Chogàs an1ígas Eczemas. Erys,pela. 

l '.DJE':l'A 11.'1:í_c.1'_io .. , -~_-. ·o-.b_ Vió __ ·q'üe_ 1_1ãó )Jódcn'iós Frieiras. Rochas nos pés e nos seios, .1.. i JAPONESA ,i,;\ '!\ i 1'1 ri '0 Espin!ias Hemc,rroides. Que,modu· ( ·j consentn-__ em tal fa~o. Àpezar c'ié .. · .. ·• · .. ______ :,:_ tas. Eru-pcões. Picadas de inosqullos 

A dieta japonesa reuniu-se ex- 1 tudo. poi_em,. o Japao, smcero no . e inseclos venenosos. 
traordlnaiiamênte 110 domil11l'0 .. 

1

, .s~u clCSCJO. de paz_,_ te_1n dcmons- 1 REJEIÇÃO - A D. N. B., cm I r· : · "'i\:.. :. 'óÍ. 
'-j,asi'iá'do, -ten'd·o O impcrâêlor 'Ri- A~do semp_re _ 1?::1cc1~ncia e perse- co1nuntca:dc, revela: "A 'rcoa- • ' ' , ~ ,:,, ~ 
fohíto pi:ón._unciado a fàla do tí·ô~ 1 ~?rança, realrzandº ·os Jrtaiói'es ·çãô do M_éx_~~~ ~m BcrHm e;1t~·c- I .Ji: SAO "SEBASTIÃO 
rn ·)Jerante às 'duá's ·cãmaràs re- l ;csf~rços P~ra ch_egar .a. ~ma .s?·-; 'goi: a'J MllllSLCrlO dó Exterior do 1 '0 sicCAT!VA. ANTI PA•ASl!ARIA 

unidas. Depois da fala do trôno-' l~ça~ .. pacifica ~á _atüal_ c1fo_e, 'Re1ch tuna notr de prQtesto do. -::;!JJ_~. Só PODE .FAz-.i:n BEM 

as câmaras ·se ·reunh'am ao con- ! ª. ravcs.:~ n:go_c1açocs __ d_1plom~- governo mexicano ·contra as rc- e~ mm 
trário da praxe, .e ·passou a ouvir I t1c.· as .. Ma. s, _ 110SSO propos:to nao p1~s_alias .. p. elo ass.·.as.úmto ·cfc dois a· , 
õs relatórios deis minístros éla 1 _t:_m ~:d~ logr~dó e o I,mpeno en- oflc1a1s alemii.e~ . n,,'l França. por ' • • • 
Guerra e da. Marinha ·sóbre o! c_,nt19:.-se a:gora. cm ~acc de uma agi,ntç~. cmnumstas. 1, - ""' 
copflito co~ ·a China. 1 s~t=,~ao_ ~attante -sena. Cabe~nos. 'O Min:lstél'i) cio Exterior do · · · ~ · , 

O 
.· . . . ·._ ·j dec1d11· sobre o curso que deve-· .. . ---~-------· p1m1euo m1111..,tro, tenente- -.~ · . . . . , · . ,,. .. "+"+·· ··., ··" .. ., .. ·· ., ·· .. · ........ -~ ,-, .. -.,-. -:-. ,------

general Tojo declarou: :, rao .segmr as g:erac;ões futu1·as. , .. ;-+,· .... • .. +-.• .. • .. •.-.• .. • .. • .. • .. • .. • .. • .. • .. • .. • .. • .. ::+::+::+::+::+::+::+::+::•::+:~::+::+::+::+::+::+::•::+::•::+::+:.,? 

sa:·~~!:.ª~e n~ ~:i~:~ ;ª~;t I tti!1~t~m~e~0~~tº/~1~:;~t!;~~ { ·os Ml~LI10RES PREÇOS ~: 
Dre.tan.ha, os Estados Un· 1··dos e às.1 çtªº .. _dat'~b~zl,·n~d'.. blts-e tl~~ ~res ·1J.· on ... ·- ~ -E· À .M. ~E--L· 'tt·. o··, -R-· o·· ·u· A .. L. ·1· ·o·· A. ·o·-.. ·.·E· :+; . 1 os es a e ec1 os, mesmo que as .: · ié!. . · . - . . . . .+. 
~- -:_--:::-.:_ .. ~.,~---·-· . -~·-·--- - · • 'peÚJ)ectiv.as 'não seJà.m muito ;! · , · · !!) 

- -~" promissoriii. :•: _Presunto .. €! Frios -- . Vijthos Finos, ;+; 
. Enértianoo isso. antecipando-se !; r:i · w :~ 
a tôdos ós óbstâculos é1uê póssaín i T·rtttas, · Biscoutos e Bombôns ;+; 
surgir, a rfação ·c,stã firmen1entc l Ger\'ero~ Alimenticios :~ 
resolVidá il. assegurai: a ·existên'- ~: ;+; 

··

1

·c_t~ ·do_ lmJJ.érto, '8.perfeiçoando os {; EMPORfO MQNTENEGRQ :~ 
se1;1s ptepàr:atiVÔs. O }Jovernô ex- ;+; . . ;~ 

_ . !:r)ressà s·uas mais sineel'áS feiici- :, Ru~ Àu'gus'tá, 1.559 (Esq. R. 'Ltiiz Coelho) ;;.;.. 'Fóne 7-0035 · ~ 

G
' ' ' ,. ·I tações às potências amigas '}'lelo ~; M' . ,.,R· ' ·cE ;+; 

' 1 qtiê està'.s fil'.erb.'m, es15êcialrfkntê! ,:, . . !., . -4-ARIA AVENIDA. : 
'.(11" NTR - . à. Alcinanha ·e à Itâ!ia, ·e c!d11fia •' 'A'. ··v···. ,. > • • :.i -- ... , A . , , Briga.d_ eiro. Luiz A.nfonlo., :2;098 ~ ·(E'm·· -~ .. ·t·e· ... -~ 

. ' ·em qtie •estas na:ções ·a·Jcá.Í'iÇE\1:ãO, ~• mim "' '+.' OUEDMmHABfü.:85. 'êxito, junt~-m~ntc_ coín o nosso •; 'fgrejà lrn'acúlaéfa Conceição) - Fohe 7-5453 ;+j 
- Jitlffí\ l'.IALYJCJE' Imperio, no estãhelecimento de ;,· únicos disfruibuidorés da :: 
· 1 ij.1~f.F\ tRl'H!.["l<A. Jj'. _ . . ,, ·_dti~a ~n· ·a·rto

3
~us't.tiiç_ra_tl ___ e,m, ·tnunttt'al, basea-:. ,' •. •._;_· - ·. , - ,;!. 

>' · /fiANT_·.rE.··rcA "~Bí4.NDEtRAN1'·_L_''" : 
1 i A.i:!rêditll.._'se gue a missão ào, .!: · , " , . · . ., . , .. L ;.( ·jSl', Kuruzu -renho sldo inspitaêfa, l; Pa<;ote '2$500 · Lata âe 1 ·Kg. 9-$500 '~ 

! ·~ éS.ses grmclpios; ·1.0 o il'lld;>io !:-0 ~~'1..'+'Ã.i~~~Ã+;~~~~~.;+;;,~~~Ã+.:íf.;,~+,;~~+1~í:f',:;<t·ÍW~·l.t}:~~ 



/ 

'Stõ 'P1mttf;"~W"'!~·m!WtITTffifà1';;ffit __ .. · _ ---~ -~~-=:::::.~, . _ ::.:.::e.: .. t ~ G í _ O ~- ~ i:t l O .. " ... - ~ --- . - - -';._. 
,, - - ,..CC - ~- -'~ ····-;; g-w· , : , ~~~~;;~:f~=~~~~"=~~====--.=;;;:;;:2:::::::::::::::e::::=::=:::=~=:::;;a;=, ;:.,i;, .:.::_~_;!.,_'=,==, =-~-=,=, .=. ====_ ~--=-=_ ~ .. =. .. "=.=.~, ~. == 

.-._J-
::. · ·- : · · - -· - --~- -- ·- ·--- · ··~~~"-cr~-~~~~~~~~~~~~~·+·~~~f.,~-~~~~~;j~ .. ~~~~~~~~~r.!r.!~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~i~~~~, ,foderação Mariana Feminina r · · · · ·· · · ·· \ · :; . .. . . i Liceu CoraQãAf de Jesus 1 
o novo uniforme das· Filhas d·e Maria\~\ sÃo PAÚLo l) 

Atendendo a diversas Pias .A. renovat;ão geral dos uni-1 timular e intensific~r o esp~r. i· ;!; Furi:dad~ éitt 188~ -~ 
Uniões do Interior da Atqui• formes far-se-á no máximo, até to mari~no, as Pias,, '?moes 1 ~ n. d pelo·s Pad~·es Sal.esJanQ·S ;: 
diocese e mesmo de outras dio- .Ttilho do 1)róximo ª. no. conservam sua a~to~101ma. Da- :,-, J., 1 1-rigi . o , ., :~ 
céses; que nos tem pédido in- A1jJaudindo üina. sÍ1gestilo , da poi:em ª exiStencia de Est~· , ~ RécoilhelJii:Ío pt!io Govêrnô Ftidêràl l'hínb ,;! 

b · t 1 l:i .. ·· .... F'll ... ue··. tutos 1mnressos no manual ofl- ,._ ., . , , . :~ formações so re o novo u111- apresen ac a or uma 1 1a , . . L' ·+· r,stâliélecibiehto Livre de Ensinó Seéüililaho •.-.: 
forme com que as Filhas de Maria a Federação promove I eia_! e adotad1,os ~m t_oda ~ Ar- ;+; ;: 
Maria se apresental'ão ao IV neste período de nntdanc;a dos qmdl~cese ha giande 1~

11dade {, CLASSIFICADO COMO EXCELENTE :~ 
·r ha d-o ves ; de vistas entre as 111 Pias '•' =• u111 ormes a campan · 1 ·- , . , , ~ 

tido para à Priinéira Comu- Un10e_s Fe_deiadas, ,,Cº~~ ce1ca :l: E". X-, a- 11ft e-·, s-- oc· r"'· ... e· .· 1· a··-: -.-.,_s·'' ;~ 
1 - R be ·á com muito de 7.000 Filhas de Maua. Con- :•: .a.a.a _ ~ 11 
~ao. escellllJ.

1
fo'rnies que fo- siderou os meios de que a Fe- :.; ,~ 

p1 azer, o ã · · - 'd ·+· '"! 

rcm sendo substituidos, e enca- der~ç O se tem. servi ?_ para ~; o tíCEU CÓRÀÇÃO Í>É JESUS; em São Paulo, e um éol~gio que garante o iiitu1·0 dos ;l 
minhando-os à Direto.ria do En- eSlunular as . Pias Umoes. -~ ~: seits àlunos pelo prépàro moi·aI, iritêíedüàI e físico eflciêíiiés, ~ 
sino Religioso, poderá_ aten~er alc~nçar seu f'.m: - ·ª sant1fl- ;f . • :!. 
a utn pedido há mmto feito caçao de seus membros e o , , :.; 
às Filhas de 'Maria. ap~st01ªdº pel? exemplo e_~el~ ;; •nte•nato E-_-xte·n·. at"e ;~ 

A-fim-de facilitar a execução 
do novo uniforme, a Federação 

~ publicou eni folha avulsa, o 

açao. Referiu.se ~os pr1nc1~ i~; Ei • J • •, :~ 

pais movimentos coletivos pro- :: ENSINO: Primário ..:.,. Ginâsiai ....;. dofuplenieriiâr .:..1.. Cõfüettiál - PR ;+~ 
movidos pela Federação: Ado- ~; eultlatle de Estudos Ecoitôrttifos ;;.... Pfofissiôrial. {: 
rac/w m~nsat ao . Santíssimo :!: '.•} 
~acrnmento na Igreja de Sta. ;*; EXÀMÊS DE ÀDM1SSÃO a.os cifrsós Giriàsiài e bíimiii-éiâi, eiii p'rirléípios de Dll'iéfuDÍ'o e \ti 
Ifigênia, grande Concentração ,+, Feve1·eÍi·o. :+:, 
Mariana de 1:º de i\Iaic:>, Con- ;; Todos os cursos são fiscalizados pelo Góveríio ê oo exãrir~ prítcêtsatltls füMu ltoli ~it ;' 
centrações no Interior, Retiros ,+: prôfessórés do Liéeu. ~ 
de Carnaval etc. Ànalisahcío ; .;i 
depois o vdpel da Fedei·ação !~ Pedir ESTATUTOS á6 Liceli e. de Jesus ..... São Paulo ;~ 
coino auxiliar da Ação Catõli- ;•I · · ~ 
rn. e.xpõs, _ pi·aticamente sua :, Tel. lnt. 5~3708 .:... Ext. 5~ll'693 :i 
tlf.l!U<;ãó nas Caitlpailhas pro, :+: ;+; 
movidas pela A.ç'\o Católic·t ;+:,," "''"+i···~"+i-.;,•;~'+'~,~~··+·;+;'+>'..,..,..,'..,,.'.~',0''.+'~~~-.,-..-.·~:-.,'..:'..;'.,'+'-.:•"+'~..,..,..,..,'+]..,..,'+]~'+'·'+''+''+''+''+'~'+'..,..,..,,..~ · 
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Congresso Eucarístico. n reali
zar-se em São Paulo. e1n 1942, 

N Oºt ( e i a s d o I n t e r i O f 
1mhlica!'úos, hoje, o ,novo mo-
dêlo, modest::unentr rlegantt', .

1 

e ATA N D UVA 

I 
tos et~, que siíº:. ~11ua1mente, 

confcil'me convem a uma jo- oferecidos às IgreJas e Cape. 
vem piedosa. 1 _ . . . .. ias poÍ5fes e · desprtiviáas tias 

A blusa tem dois corte>1 na 1 ;af.. QUERMESSE - Com gran-1 cal '·Carlos Gomes•·. Em se- peças Jiturgicas imprescindi· 

num serviço altamente cat6· 
licd, Damos os nossos para
beiis: 

parte superior, dP onde s:ii li- de movimento . iniciou-se há I guiclà tevE: !ligar a gi·anéle fes, 1 veis. 
geiro franzido; é fechada por dias a quermesse, no qnilú- ta da P.rocl!lniacião <ht Repú- 1 Nesté ano; a. Ofüa oféreceu 

EXPÔSfÇ.ô!à F.iA cdt<iGRE 
GAiÇÃô º'°' DOIJTRINA 
CRiSTÃ DA' CÁTElltRÂL. 4 1 t - 1 r0.".''l",' 1101,·1,,, 011 . metro 7 da c,;trada para Ita- blicm, no rnstúdio Ai1giilo Dias, ' · - .. .. " .. 1 · .. · S , >O .oes. co n "~- ~ ,. grande _número e e peças a. l!U 

tais, fRitas' do próprio pano; johí, cuja rf\rHÍa sei·ú emprega- onde houve provas de gin:isti- Excia. Reviria. 0 ~.t·. Bispo Dio-
as mangas :-:iío IPVementc- ar- dn em henrfício da constru<;ão cá o rlmnàiil E'sportes. cesano em honieiiugeín ao don- Esta Côitgfêgàçlío 1;epetiu a 
mUllai:; noi:; ombroi:;, t crminan- de uma Ígreja a ser ievimtada i:b·ésso Eiicai'íst,ico,. i,:iai'a que O êxposição ele jt1frhó passado. 
rlo por punhos de 6 cms. elr, fiR\'dino que p::idrtú ser env'i,,- no dito lugar. 3.0 DOMINGÔ - No 3. 0 do- sr. Bispo as .distribiiisse ás Vísftiida, como toaâs fcir.ain. 
altura; saia ampla cor! ada Clll !lo C:0111 amostra da fazenda e , ' . , . , , . niingo deste ínês, diit i6, linu- Ca1iélas e Ígi·e.íà~ que áchassê' pelos Exfüos. Sts. Bispos, fui 
6 pailos; comprimento lwrn mais informações a qüe~n fizer I CAPE_LA - Prosseguem at1· ve 4 Missas: iis 5, 6 8 e 10 colivenierite e ·.jü-stó. Entre âs alvo de atlmiração e apfauso. 
ahaixo dos joelhos, na medida I pedidos à Séde, Rua Venceslau v~mente_ as º_b.r_as. de co_nstr~- horas, colir nuiuéi·os~ assis-

1 
principais. pe_çáJ3, ,~ ifre_cisô• qú~ A_ :tio~~~ina, Cristã: como se clis 

ei11 que ,conv,em à modéstia Braz, 78, 4.º aIJdal'. çao da nova ~apela, no Ho~p1- tência, confissões, Comunhões, í ~e . note . o r1c9_ paramento qo c0m.il1tH1~t_e, -~pre~entou .. tudo 
cristã· cinto com botão e casa. · tal Padre Albmo, esperanclo-se etc .. sendo ,que nesse d_ia as! P.01üifical_ elo encei·í·àn1eíito füj I qu_anto P_osstié-_paí·a oferecer às 
Tanto' o cinto como a prega ' . '~ * * · par~ __ hreve a · conclusão da C 'M. e a .J. 0 . e. Fetninina \ Congresso. . j crianças. santinhos, terç?s, esw 
elo centi'o da hlusa ten·w 4 . .. ~ mesina. . · . , . . . .. . . , .. ,· , . , É ao faianirns dá Obí·a dôs t:ampas,; .. _,qup.tlr~~ .. ,-J!Atec1smos, 
ci1rn. do iai'gurn. OH sapato;; A eo11v1te da ConfedPrar,ao . · . locais, ieallzaiam suas Corou · · · · · ·· -·. . . etc etc Foi a uwca exposição 

- · · · · - · 15 DE NOVEMBRO · F · J - • • • ol ·· at · 'a• Tabernáculos é oportuno que · . · · ... · -deireri'lo ser pretos<·\ compl0tos catoli_ca, a (n'CHHlent~ ~la l<'e-1 • · ·r· . t . -:-
1 
'º1 11 ioes mensais llig ori, s. digairios eiriboí;a .raiiidàiiiehte ~iferen.te das ~!emais. _Poi·que, 

(com biqueira e calcanhar). dNnt;.ao Mariana Femmma fez I magni icamen e comemornco o . . , ,- . - . . . ' e comum se· expor o que fol 
Visando a maior nniformida- uma palrstra na sua última as.· 1~ de Noveinbro _nesta cida- 1

1 VISITA - ReàJiz?~·se na se· q~al ~ .ª fm~hd~_de ~ ?~1!1?, é feito 91~ _o que se qúer vender. 
el« possivel, a Federaqtio aca· srmhlc\ia, realizada- domingo'. de, 1rnla Escola Normal ··Dr. mana passada,- a visita do Sr. organ'.zacla: ~ _fi_m, facilmente A e. D. e. expôs aqúilô que dá, 

· 1 c.. 1 ·· I · · · 1 Secretu· 1·1·0 tla Agr·ictilt11,·a 'i dedtiz1mos. servir as Capelas . . . · .,, . . , .... ,, . , ha ele adcjuirir uma grancle par- passado as 15 10rns, 11a Ul'HL, 1 A:demar de lar·ros" e demais ' · · ' ' . . .,, -e aqmlo que foi. ofereciuo pelos 
tida de fust ão, 1mm eomo ho- falando ela finalitlade da I<'ede. : estalrnleciiilentos de ensino, nossa eidatle, sendo que o mes- e IgreJas pobres; en~ 2·º 1~1-. sócias contribuintes e benemé• 
t.ões em qu!l.nticlad,'. podendn. 1·a<;,t0 0 elo;; mi,ios de qne ria I em inagnífico desfih:i pelas mo v·isitou V{trias reparti<;ões I gar, e;;ses - trabalhos sao feitos ritos. A:lém dessa parte. vesti
n1ssim at.C'ndri· :ws intr-r01<,«·s se ·sene pai'-a alingir sua füui- \ ruas ela riclade. sendo acompa- públicas e ohras pias ela nos- i peta exclusiva b~a vontade de dos fie primeira. com\mhlÍ.o grl-
gerni;, quer soh O prilito de !idadP. :\Jo,;tl'ou q1te reunidas i 11hado1, pela_ c·orpoi·àc;ão' ?i-Iusi-. sa cidade. distintas setihorinhas e seühô- naldas, véus; sapatos de b~ua-
vista da nnifo.rmiclacle. quPr parn formar u F;,deraqiio :\'là- 1 ràs da nossa sociedade c&t.ó- cha; tefoos brancos, coites de 
i;ob O ponto ·de vista econômi<-o. riana 1<'eminina e, 1i.,rtailto es.; S O lt o e A B A uca, que semanaimente ofefe- camisa, cortes- cie vestidos, qu& 

cem um dia "de,_ serviço em são anualmente ei:11p1'estadós às ____ ...__.:...;.. ___ __;;._,--"---------------------1 ---- pró! duma obra tão meritorià. crianças é ôfefêcidos cOtiio pra-, 
~ S e Ili l Ecos do 1.º Cottgt"esso Eucaristicõ 1,l\'ão só as Re,"mas. I.rmãs Bé- míos àquelàs que sãéi pOÍ.ites ª 

f es· ta , e an·ta e· CI 1a ! de Sorocaba 1 :~~!t~ls;/~:m di~·i~~~ílit

1

db:~ ~~tit~-:i·ã:~~ ~~~ii;{~°'tt:d~: 
. •, . · 1 ! damas sorocabanàs. o que cons. é coino age à ·cBriselhá Dire-

- · ·· . · · . . Infeiiz:neút~. ilii? . ptldemos ças.. cqÍn,o · foi cognomiinido, titue uni fato digno de nota e tor. Córiiô tlisM lim dos Dire-
. · por mo't1vos m1pcr10sos, fome- consegJJ.iu despertar . profuso·s ap'lauso. tores; erli O reiatóí.-io concreto 

· M- )- cer amplo noticiário do nos. aplausós' da multidflo cJÜê as- E 110-·s qu· e ti'ven' 10·-8 0 pr'a'z_e·1. · · · 
{N . . . at • · da Cong.reg_açào. Não só OB ... a sua , rl_Z . so Coíigresso. Todavia, iniciá· s:istia a.passagem da Pl;Ocissão, de visitai· pór convite especiai 

· 1· 0· 1·e- - b · · 1 b I éo11tribuii1_tes com. o,_- o.s._ interes- , mos na semana passac a nao sa emos s1 pe a sua e e- à exposição a quê alücHmôS; nos 
Tríduo Preparatório Solene: .~s 19.30 horas __ Solene pro- lat~ 1'.íormenorizado desse_. acon- . za ou si pela sitl)plicidade ê}O· desva:nece'mos em rio'tar' que a sàdos ~m g~ral pódeflãti). apre-! l'issão el~ Padrot"i_1:n, . .,Sermií9 ; tec:1~::nto. que> -~mp~lgou a ]l~ qnent~ ~a sua , rem·esent:?:W, nossà te'rl'a po'ssire senfülras t<i<l,f qüâl erâ e é i} él'npr~tfo da 

Dias 20. ~ 1. <' :!~ lle '.'lov<•m- 0 B.ençao -~u .. earrstic:'i, Sera ' P)'. 1ª_?w d,1 nossa tHlade e da I c~'.1'"- e_rn ª _homen~gem cl~ cri~'.1· que galfúirclaménte ·~cooiJei:am colheita nÍ.oiletária que se fa~. ,, 
hro :'ts . 19.:!0 Jwr:.ts ,·,i111 rf'Za prc-gar!or tlo I't'Hhto 1., r!µ;.,F,,sta I Diocese. ça d,t D10cese. ,to Congresso 
:iol~ne, 1 () Hevmo. ~··. Pe. D.r . .1\i'nahio I o niovimento atingiu ,<;eU e a .Jesus Hosti~. , R I o· •, p" R" , E. - T-.. o· . 

: dr S. Pereira. ap·ogeu esp1endoroso, elo·quen- Um dos Revdos-. padres pre- · '·. 
Dia 22 _ Festa Litúrgica da; · (e e 1riagnmco, no domingo Isentes nos disse qüe p.roporia 

i Dia 29 - Ôitàva de ·26 de Outuh\.·o na grandiosa em S. Paulo, para qüe no Con- NO SANTUARIÔ DA B. ôA PiH1lô Lniz fez um p'edfdo para Santa Padroeira , 

Ãs 7 30 horas - lvl i~sa elas i 

Santa ·Cécília pr~ci_ssdo f%cai·ística .. Nume- j gres~o Nacional, cada DiOces,e ·VISTA - Realizou-se n~ di~ que todos congregados êntratÍ-
ros1~1~0! , representantes -~as 1 ~auf1~ta apresentasse u1:1 carro 1 8 do c?rrente _no santuano ~a setii pâ1•a 1/âp'osi:ó'Iddi:i ela ora
ussoc1açoes (las :t2' paróquias I Hlentico. Este carro foi orna- , Boa V1sm, Missa com Corrlii- ~ão do sàt!'túàri'o dé' Nossà Se
cliocesuna$; enorme massa po. , mentado por distintas família~ nhão geral às 7 horas éin hCln; riliôra Ap·a:recída; · · 
ptilar, calculadà, como já dis- e por iniciativa_ da Congregáção'f ra: de Nossa Serihpra. Abarecii-

Associ~ções Religiosas da 'via, i Co~1rmorac;ão ele.' Sta. Donn:
triz e dos Fiéis f'lll geral. --· 1 ta, Virgf'm e Marür, c:ujo cor. 
Será celehranlf' s. f;]Jteia. po (, v011E\1'a'lo .na lxfatriz, :\g 
ftevni-n,. 0 Sr. n. Paulo Pedro- 7,:lO hoi·ax Miss::t, ltav:endo após 
sa. o.s'.B. Apús n :Vlissa fkará n Missa beilc:ão do Santíssiniô 
exposta a relíquh1 de Santa (·e·- Sacramento, 
cília, à veneração dos . Fi §is. 
Às 9 horas - :Missa em louvor NOTA - Para a Procissão 
à Excelsa Patrona da Músi'ca. de Sta. Cecfüa, adquira-se a 
Às 19 30 horas - apófl a reza, $500 réis, na :\fatriz. a lanler
aérá dada a beijar tl Sauta Re- na. ltlrnfrá~:o, --- Rua Fre_de
Uquia. , rico Abranches, AI. Banas, Rua 

i Barão de Tatnl. Rua Palmei. 
Dia 23 ~ Domingo . 1 ras e Largo de Sta. Cecil~a, • 

As 10 horas - Ml!rnn e-anta-! Ltff E _ .~ot>~G.•\:ll o 
dà pêlo Exrn.o. Sr. Cgo. A,;t1!- . . . . .. 
~àldó Gonçalves, DD. Cura da 1 " LEGIONA RIO " 

gera:m Otl(TOS jornais. ein mais da Doutrina Cristã cfa CatedràT. 1 dà. 1\S 19 ho1;a:s fíiializoti corri Np FÔRÍ:JM _;_ Nd, lífri ú à!!I 
0·~1 . 1ileúos liO mil pessôas; Outros fatos que nos. mere- lima heli~simà 11focissãd eoiii 16 horas ré:alizo'ir-sê uirtâ reu

o carr'o triun~a:l, . ~ícàmente cerafü at()üção foram as expo- a Imagein ele No:ssa Séiihôrri ! n'ftro que tomrcfri:iir' Jilirte o 
º:nament~d_o, . ob'edec_ia com ! siçõés realizadas antes e du- Àparecida, a quai i;iercoáeli as I É~mo. ,r Révni6. Sr'. D. :Lafàiete 
t1goi' a: lltnrgia ê a,.presentava i rarite o Congresso, e qúe éoris- p' fin:cip· ais r1.üis da'.(túelit p' arõ'. 1, L' 'b' ... .. n· -· · A' a'·· 0 • •· p''--·d. -
1. d . d 1 · t . . . . . .. . . . . . . . , . . .. ,· . .· . • .. . 1 amo, r. erson er 1gao 
m O e agrn. ave aspec o. t1tmram uma origmahdade, qma:. Ao recolher a proc,1Ssã:o . No' uefrà Juiz (Í," Dir"ífo d 

Abfü1d"o' O il'lajestoso présti- pois não s'abeniOS' que ainda foi dada a benção do ss. Sá'.- . t.a g Vara' br. orlvío ªa L: 
to religio'so, vinha outro· carro, tal cousa se fizesse no Brasil. cr!{mento. 'corte n1'. Ernân:í :dóniiiià-ues 
pequeno, muito bonito. e ori- ·.. _ . . . ' · · . ·"' 1 
ginal, ~Iie trà:tià o·di15tint1v-o do EXPdSIÇ~O !)A OBRA DOS Àll'ORA'ÇÃÓ Ào' SS'. SÀCR'À~ 'Ilr. Esmar PimeI1ta, Dr: ,Jacin: 
Congresso Diocêsang feito dê TABERNACULOS MENTO - Re'à.Hzou-se ésta 1to,dA~etimi~I, ,fr. Fehpe L~ 
s,eti,m e em alto relevo, e pu- ! adofação coletíva no dia !J', dó· i: cer a, r. · avares_ ele A · 
xado por 80 virgens, que ti- A 1.a exposição que Soroca- mingo às 13 horas confbtine I' n'l'.eida; Dr. Rubens Nogueira, 

Sé com assistência Pontlflral -
dó' Exmo. e Re.vmo. Dom .Jos~ 1 

Gaspar de Afonseca e S!I rn. 

nham em suas mãos fitàs ba assistiu na Semana Enca. €, do costúme. Reali~ou-se' tán'r- I>r. Peclr6' Xisto e .~nr. Vito B. 
hrancaB e amarelas, presas srri 1·lstica da Catedral, \foi a da bé:m'. uma reunião de tóctás as 

I 
Ba-stos. Esta reumao téve por 

clols mastros cruzados, dando O'bra dos Tabernaenlos, asso. Irmanda-des e às 5 horas outra finalidade o ass-êiitamento das ' 
t O:EtER mt TODOS a forma da bandeira ponHfi- ciação essa, que cuida da con- de todos os congregados ma- bases, par,a um serviço social 
Os e A ô t. i to~ ci,L ~Jsse "caninho das erian- facç_ão de alfaias, paramen- rianos, onde o Revino. Fréi em Rio Preto. ' 

' ,,., . * 
:~ ',, ,., --~ 

Casirniras, 

S éó n.a 
Brins,., Linh.os é:.-···Av_iarTiento·s? ••• 

V E N 

CASA. 
• 

AOS 
Largo sao Bênto, 40 - . cs. Paulo) 
O A 5 E S P E·('.! 1 A E S- s 

A 
..... B. -.-.···· . ·. ___ .. , ... --. 

.L ___ -·_.E BT O 
Rua Frei Gá$pa~, .â9 
ENHORES A 

- (Sêtntos) 
LFAiATÊS 
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A ofensiva desenvolvida pelas tropas inglesas no Norte da 
J.frica é o objeto da maior atenção da imprensa, no momento. 

ANO X\, SÃO PAULO, 23 DE NOVEMBRO DE 1941 NUM._480 

Pela primeira vez os ingleses se tleclaram em condições 
de enfrentar as tropas ·alemãs. 

Apesar do aspect_o sensacional dado ao aludido ataque, 
pelos jornais, pequena .. ,é a su;i repercussão nos acontecimentos 
gerais da guerra, dado o fato de se desenvolver num setor 
isolado. 

A li Obra dos Taberriáculos',. 
Não poderá ele modificar o aspecto geral da campanha 

flUe se desenvolve na Europa, apesar de tambem se destine a 
tl.€Safogar a situação russa. 

É bom recordar que com igual sucesso se iniciou o ataque 

Sua 
IJ Revmo. Cônego Silvio de 

Morais Matos, diretor da "Obra 
dos Tabernáculos", proferiu a 2 
do corrente, na reunião da Con

anterior dos ingleses à Lybia, e que ainda agora se disse qúe federação católica, uma palestra 
o atual não se destina à conquista desta ou daquela l0calidade, 
mas à destruição das forças do eixo alí localizadas. 

Entret_anto, ela só teria real eficiência no momento, se 
destinado à conquista de toda a Ãfrka nas mãos do eiYo, e 

ll(l:lSivelmente à dominai:ão da _.;, l'rka J,'r::weesli. 

que agradou sobremaneira os seus 
ouvini!es. 

Os dotes de inteligência do 
Revmo. Cônego Sílvio de Morais 
Matos. a pat· de sua extrii>.0rdiná-
1·Ia formaçã'o interior e f',spirito 

A dPI.UiBSão ,!e Weygantl, como foi a11undacta. fé ,le r,luito Lle i.elo e dt- sacrifklo pelas obras 

maior imJ)ortância, J)Ois signifka a ot'i,·iosa ·e dPfiniLlvtl en

trega das colónias ao eixo, pelo Marechal Pétain. 

a que se dedica. que o tornam 
unm destacada figura do nosso 
clero, fazem com que suas pala

Assim, esse ataque inglês que já se inicia tardiamente, vras, em que se irradiam o calor 
em vista qa situação política, produzirá realmente resultados de um coração ardente e dedica
se vier a dar às forças e ao governo da França Livre, do Ge- do, sejam sempre ouvid.as com 
neral De Gaule, a oportunidade de obter a adesão das demais l sumo agrado. . · 
.colónias. O LEGIONARIO tem o prazer 

. . de apresentar a seo-uir a meneio-
Em outra hipotese será ·um enorme sacnfíc10 de forças e l d 1 t b ' . na a pa es ra: 

materiais, para a conquista de desertos, sem qualquer resul- "Continuadora. da missão que, 
tado prático, e sem nenhuma estabilidade - como foi o ataque ! lhe foi confiada, a santa Igreja 
anterior. · atravessa. os séculos encarriinhan-

O que é.,·a 
fícia 

AcadelTl ia Ponti
de Ciências 

TaJ.vez mesmo muitos de nos- tário de Estado; o cardeal Pizzar
llOS contemporaneos e entre eles. do, Prefeito da Congregação dos 
certo número de católicos, ig- Seminários e das Universidades; 
noram toda. a importância, en- o Príncipe Chigi Alba.ni della 
carando simplesmente a existên- Rovere, gran-Mestre .. da Ordem 
eia dessa Academia Pontifical: ·"de de Malta e o professor Pietro de 
Clên~ que Pio XI gostava de Santis. 
cnamar de seu "Senado Cj.en~ Ta;J. é a Academia Pontifical. 
tffico" por comparação com o Seus membros têm direito ao ti
Sagrado Colégio dos Cardeaes que tulo de "Excelêncl.a" que é, em 
ele cognominara de "Senado hie-. suma, ma.is modesto que o de 
rárquico". Todavút, que douta "Imortal", dado em França por 

8 
brilhante assembleia era ~'lSC tradição, e tambero algumas ve-

. zes com uma ponta de ironia,•aos 
corpO. E • quão bem · o seu re- membros da Academút Francesa. 
crutamento · traduz, ao mesmo 

Mas não é Roma a cidade do 
mundo, onde se conhece melhor 
o sentido da palavra "Imortali
dade?" 

Os acadêmicos pontificais não 
têm indumentária de gala. · Ape
nas usam como distintivo nas 
cerimônias públicas um colar de 
metal dourado do qual pende 
uma g-rande medalha com a tiara, 
trazendo no anverso a incrição: 
"Deus Scentiarum Dominus", e 
no verso o nome do acadêmico 
cercado de um ranio de oliveira 
e de outro ramo· de loureiro. 

t.empo que a devoção dos Pa!J.M 
à, ciência., a largueza de vistas 
da Santa. Sé. Na verdade, os 
acadêmioos ;sã.o nomeados pelo 
Soberano Pontífice em considera
ção apenas de seu valor intelec
tual e científico, sem levar em 
~ta. a fé religiosa, pois a Aca
demia conta · atualmente com vá

. pos membros que· não pertencem 

f e~eratão l~s Circulas O~erários Católicos 

à Igreja católica. 
Existem presentemente 65 aca

dêmicos pontificais: 32 italianos, 
llete alemães, seis americanos do 
µorte, quatro belgas, três holan
deses, três fmnoeses, dois ingle
ee.,, um irlandês, um checo e um 
português. Há, .a.lém desses cin-

: co acadêmicos "extra-numerá
nos" que fazem parte de direito 
da Academia, sendo os chefes 
das cinco organiizações cientifi
cas dependentes da Santa Sé: O 
Observatório do . Vaticano, Labo
ratório de Astronomia e de Fí
sica, a Bibliotéca .AJ;>ostólica do 
Vaticano, os Arquivos secretos e 
o Museu Missionário·, Etnológico. 
Apenas um desses diretores é ita
Jlano. 

A Federação dos Círculos Ope- tico Nacional de São Paulo, afim 
rários Católicos do Estado du·igiu I de que a realisação desse grande 
ao Exmo. e Revmo. Sr .. Arcebis- certame de fé e de acrisolado 
po MetroJ?Olitano, a propôsito da amor ao Deus dos Altares cons
Procissão de Nossa senhora Apa- i titua um triunfo sem par e te
recida e da Concentração reali- 1 nha a máxima repercussão, mor
zada no dia 7 do conente, o se- ! mente no selo da classe operá
guinte ofício: ria, tão amada por Nosso Senhor 

"sumamente honrada. e satis- Jesús Cristo e tã6 querida da 
feita, por ter no dia 7 de Setem- Igreja. 
bro, tomado parte na grandiosa Oxalá, digne-se Deus, pela po
Procissão de Nossa Senhora Apa- derosa interce&5ão da gloriosa 
recida, com suas bandeiras e nu- Nossa. Senhora Aparecida, ouvir 
merosos circulistas, a Federação as · tctidianas preces dos dirigen
.dos Círculos Operários do Estado tes circulistas pe!lo feliz êxito do 
de São Paulo vem apresentar CJngresso, e assim sejam os 
respeitosamente a V. Excia. anb.elos do nosso amado Arce
Revma. as mais vivas e sinceras bispo Metropolitano, a 7 de Se
congratulações pelo entusiasmo e tembro de 1942 uma confortado

ra ·realidade, para a maior hon
ra e gloria de Deus e a salvação 
das almas. 

pelo brilhantismo de que se re
vestiu aquela excecional mani
festação de fé, em homenagem à 
Padroeira do Brasil, em come
moração do "Dia da Patria" e 
do encerramento do período mis
sionário na Capital. o Colégio-Acadêmico,compreen

d,e ainda acadêmicos .J:lonorários 
que são em número de einco, des- Não foi ,apenas o espetác4Jo 
ele a sua flllldação a 28\ de ou- indescritível da inolvidavel con
tubro de 1936, mas. esse \número centração qos católicos de São 
pode variar; podem se tornat Paulo, mas principalmente as pa
acadêmicoo, t.odas as pessoas. que lavras inflamadas de amor_ a Je
prestarem serviços assinaJados à sús Sacramentado, concitando, 
AcadeIWa e às e~Jresas cientí- movendo o povo paulista ao tra
ficaB, Os acadêmicos honorá-1 balho, à oração e ao saerificio no 
rios são atualmente os seguiu- decorrer do ano que ainda nos 
tes: o cardeal Maglione, secre- separa do IV Congresso Eucaris-

Respeitosamente subscrevem-se 
de V. Excia. Humildes servos em 
N. S. J. Cristo, Pe. Jeronimo Ver
min, assistente eclesiástico; Ama
ro Abreu, presidente. 

A CRISE DA INDÚSTRIA 
TEXTIL 

A Federação dos Círculos Ope
rários do Estado de São Paulô, 
com o intuito de amparar cen
tenas de famílias de associados 
contra os açambarcadores, enviQu 
telegramas aos srs. presidente da 
República, minlsti·o do Trabalho, 
interventor federal no Estado e 
presidente do Tribunal da Segu
rança Nacional, protestando con
tra o proceder de grandes produ
tores de fios, .os quais se recusam 
a vendê-los às fábricas da Capi
ta:!, para exportá-los para as 
Repúblicas do Prata. 

SOLIDARIEDADE DO SINDI
CATO DE TECELÕES 

A Federação dos Círculos Ope
,rários recebeu uma carta do Sin
dicato dos Tecelões, manifestan
do sua inteira solidariedade ao 
movimento junto dos poderes pú
blicos, afim de que, por falta de 
fios, exportados em demasia, os 
operários de muitas tecelagens 
desta Capital não se veja!l'l pri-

1 vados do trabalho, que constitue 
'a&ll ll,QDAal;o aa.uha,-pão, 

natureza e seus fins 
do todas as almas ,para Deus 

I 
Padre Leão XIII, foi trasladada cousa qualquer, mas. nã.o vL-m 

Nosso Senhor. A Providência di- para. Roma, gosando da prerro- da vida que Jesus nos dá. na 
vina garantiu-a contra os êrros, 1 gativa. de agr~gar e comunicar Eucaristia. · 
pela assistência direta ao seu Vi- aos novos Centros t.odas as gra- Queixando-se Jesus a Santa 
gário na terra, e do seu magis- ças e favores que lhe -foram ou- Margarida Maria, referia-se às 
tério infalivel brotam os inefáveis torgados. ofensas que mais lhe pungl_am 
mananciais de luz e de vert!lade Tendo em vista a finalidade o coração; e eram as. que ti
que podem saciar a sede de nos- comum a todas as associações - Ilham "daqueles que mais O de
sas almas e os anseios da razãc.i , inctividuo e a coletividade santi- j via.ln .amar". 
humana. j ficados para Deus Nos,;o Senhor I Para. reparar tàl · sofrl:w.enttt 

li! qua1llo seria feliz li. htUlHI- 1 -- pódeJnos ver os fins imedia-: levanta-se a ObrÍ. dói Ta ·: 
nllilade se pudtesse saf.K)real' os en- 1 tos da Obra dos Tabernáculos: 1 náculos·, para ofP.te!iêr em cá\\ 
sinanwntos _qu'° lhe foram 'Gl.ados 1 1.0 f'a~r cot~ que Nosso Se- um dos seus membros, U'tlla ti
por _Quem e a Luz, a Ve~·dade _e nhor_ ~esus Cnslo presente no tima reparudora, um abrigg 
a_ Vid~;. por quem. por . mst1tui- Sant'.ss1mo Sacramento seja co- tranquilo, uma casa de Betã
ç~o d1vma, guarda e zela pa.ra nhecido, amado e adorado. nia, onde Jesus possà repou. 
q~e no aprisco da Santa Igreja 1 2.0 Reparar as ingratidões e 

1

. sar e repartir com suas servàli 
nao_ e_ntrem lobos vo:a-ze~ e mer- ofensas que -lhe são feitas neste fiéis as suas dores e ofensas; 
cenanos, aos quais nao diz o bem I Sacramento de amor. . 1 3.• _ Sóment t- t 
d Ih · · · 3 o .1. ó . e en ao, em a as ove as, mas sllll o propno . Au,x1 1ar as par qmas, ca- 1 Obra dos Tabernácul tt· 
· t e , 1 . . b . os o m m er sse. pe as e 1gr_eJ_a.s PJ res, max1me I de auxiliar as igrejas pobres, 

Prestando o seu exa_ me canóni- as da Arqmd10ccse, bem como as I C h 'd . . . 
· - 1 on ec1 a a ex1stencia des-co, quando da sua promoção ao missoes, com paramsntos e vasos ta Ob . . 

1 

. . _ . 1a, smge em nossa me-
episcopado, São Francisco de Sa- sagrados, nece~sanos a digna ce- lllória c , . . . 
leo ao terminar a defesa dos pon- lebração da Santa Missa e ao prover' domo lsfe? umco _fim, O 

· - 1 · · . . I e a aias as igrejas tos que -lhe foram propostos foi culto da Sagrada Eucanst1.a. nobres E t t 
felicitado pelo Sumo Pontífice 1.0 Tem, pois, a Obra dos Ta- 1 a sua 3 a f' nol'dend an ° eSta é 

1 

b . 1 r· 1· d t \ . ma i a e Clemente VIII que lhe disse: ernacu os uma ma ida e oda · 
"Distribue por toda a parte des- Eucarística. e para· êla deverá J É eSta Ob_ra bem ordenada. 
ta fonte do teu saber. e leva a I cJnvergir toda a atenção dos seus · eS tandº logicamente coucate
todas as almas dest.is tuas águas I associados. · · nada a~s dois princípios anterio-
salutares." :8 para. realizar o ele- Melhor conhece , o sacramento 1:es: nao se. pode amar o. que 

. e deseo11hec1do · não se l)O<lem sejo deste Sumo Pont1fice que de- do um Deus oculto sob as espé- ' · 
. . .- · d - d . h f' d reparar ofensas ignoradas. É 

vemos buscai - com avidez .n- cies e pao e e vm o, a im ~ depois que a alma cristã bem 
saciavel - os ensinamentos 9a robustecer as almas e santificá-

. · · · las. Tôrná-las tabernáculos vi- conhece os segredos que se Santa IgreJa, . acolhe-los cheios nassam na Sag. d E . . 
de fé e humildade trazendo-os vos e encaminhá-las - com lar- q· 1 d 1 ª ª ucanstla 

. ' 1 ue e a po erá. entregar-se ·a 
pare. a. nossa vida quotidiana. gos passos - p.a::,a o. cam nho da um menor trab 11 d . 
'J t t · virtude ; ~ .. ,.. a 10 e amor a 

un amen e com os ~nsma1:1en- · · · . Jesus Sacramentado: trabalho 
tos que a Santa IgreJa mimstra I Conhecer melhor Jesus na Eu- lle reparação às ofensas r . bi 
aos seus' filhos, na parte dogmá- caristia, para levá-Lo a outras das e de prover de alf _ece -
ti te 1 i 1 

.. 

1 

aias os 
ca e na par mora , ens nan- a mas, quando Ja bem prepara- santos altares. , 

do a verdade e como praticá-la, dos, pudermós t-ransfundir de nós A 3 a f' l'd d d 
O 

. · 
abre tambem os tesouros de suas mesmos tal felicidade. Será 1.1m 1 'l'abei · , m1a 

1 ª
1 

e ª bi 11 dos 
i ·nacu os e eve atrair toda 

riqueza,$ espirituais para. a~x li.ar trabalho de oraçãJ e de ação: a atenção das almas . . 
a nossa fraqueza na pratica do formar-nos, para formar . os ou- que satisfeita a bP~edo!as 
bem e recompensar-nos das boa:, tros ' s _ s O rigaçoes 
b ' . 1 . de estado, podem repartir os 

o ra~. Avivemos em nossa lembrança instantes de repouso com os 
Temos ao nosso alc.ance as In- aquela passagem dos santos evan- trabalhos para os santos alta

dulg·ências - fruto dos méritos gelhos, em que Jesús, fazendo-se res. 
d: _Jesús Cristo, de Maria ~an- peregrino, e_ncaminha-se com dois o ·que seJa cmaar das alfat.as 
tisslllla e dos Santos, auxilios dos seus dJScipulos, para o cas- é graça que nos faz c t' 
m~ito úteis para o perfeito cum- telo de ~maús. Fala-lhes_ longa- ós cuidados de Maria ~~,:~~:i: 
P1:!lllento ~os nossos dev_eres. El men~ soore os a~ontecimentos ma ao fiar os pobres panos de 
nao hav~ra _uma boa., _açao, ~1:1ª ocorridos naqueles dias em Jer_u- Jesus; é levar para os alta~es 
boa _asp1l'açao: ~1ma Jaculaton~, salem, e quando to~ou o pao, o sacrifício da nossa hoa von
na _vida do crJStao,_ que náo s:Jª abenQOou-o e repartiu-o, abri- tade, da nossa ora<;ão, e fazer 
ennqueclda de muitas Indulgen- ram-se-lhes o.~ ol~os e o reconhe- com que ao lado da Santíssima 
cias. ceram; ma.~ Jesus desapareceu- l<Jucaristia continuem as nos-

Voltando, porém, as vistas pa- \ lhes da ~ista_ (Lucas, XXIV, 31). sas palpitações de afeto, quan
ra o bem da coletividade, afim Eles entao dlSSeram, um ao ou- do rodearem as sagradas e's. 
de mais unir-nos para o traba- tro: não é verdade que se nos péeles o linho tecido pela pie
lho da própria santificação; pa- abrasava o coração quando Ele clade cristã, ao ritmo cadente 
rn mais nos estimular no desem:- nos falava? de uma jaculatória ou de uma 
penho da caridade para com o Abençoado castelo de· Emaús Prece eucarística em · uma co
próximo, aí está o grande núme- deverá ser cada oficin.a da Obra munhão espiritual. 
ro de congregações, associações e dos Tabernáculos, onde as asso- Nos santos lugares tucto e 
obras pias, trabalhando todas pa- ciadas - na simplicidade do seu sublime, tudo é sobrenatural 
ra. determinados fins, legitima- trato e na dedicação do seu amor porque tudo aí converge para 
mente aprovados. Enunciá-las, a Jesús - passam felizes mo- a divindade; e como o homem 
seria interminavel; basta-nos ve- mentos deslisando a agulha e a honrará a Deus senão pelo sa
rific.ar o bem que elas fazem, linha nas futuras alfaias dos al- crifícío? E nos santos altares 
quando se conservam fiéis ao ver- tares. E I a 11.1z da fé as estimula tudo é sacrifício: imola-se uma 
dadeiro espírito da sua finalida- a sempre prosseguirem nos seus vitima que é o Filho de Deus 
de. Por mais numerosas que se- trabalhos; a esperança. e a cari- - tambem verdadeiro Deus; 
jam, por mais diferentes em suas dade cristã faZém-nas antever sacrifica-se o ministro dos a.!l
finalidades, os cristãos, quer sós, os sacrários que se revestem tares - o sacerdote - separa
quer nas assocútções, só serão mercê dos seus esforços e dedi- do dos homens, para melhor 
úteis à vida da Igreja e a si mes- cação ... e passam as horas, e é servir a Deus; sacrificam-se os 
mos, quando, submissos à autori- fiéis unidos ao ministro e à necessário cada uma tornar ,áo 
dade eclesiástica receberem dela seu lar. Na oficina ficam as al- Vítima sacrossanta; s.acrlfica-se 
d seiva vivifican'te que os fara· · · a natureza desfazendo nas ve- · 
u falas começadas, mas as operá-
ramos de uma videira continua- las e nas flores, aí levadas para rias da, Obra dos Tabernáculos t 'b mente verdejante, coberta de fio- 1'1 utarem homenagens · ao 
l·es e rica de fr'Uto.s. O sar·mento voltam para junto dos seus para Creador. 

continuar -aí o seu trabalho de 
separado da videira é ramo seco exemplo e ação junto do próxi- E conhecer a filialidade da 
que deverá ser cortado e atirado Obra dos Tabernáculos e ani~ · mo, enquanto seus corações, ale-
ao fogo, gres e cheios de uma felicidade pará-la, não é pois cóoperar pa.· 

A certeza de que trabalhamos toda voltada para Jesús, _dirão ra O trabalho da próp'ria salva-· 

Para Nosso Senhor, é estarmos di í u1 d ção e lev'a.r O próximo para . sempre como os se P · os e Deus Nosso Senhor? 
bem unidos aos nossos superiores, Emaús: "não é verdade que se 
olhando-oo como representantes nos abrasava o coração", quando 
de Deus e por Ele encarregados cuidavamos das alfaias dos al
de ·nos encaminharem pa,ra o tares? 
bem e para a verdade - para 2.0 Reparar as ingratidões e 

ofensas que Lhe são feitas neste nossa felicidade eterna. 
Não refletindo tanto sobre a Sacramento de amor. 

atividade da Santa Igreja nos '. Tem a· Obra dos Tabernáculos 
fié!l!, atra_vés das associações em um cunho reparador. Sendo es
geral, atenhamo-nos apenas, sô- sencialmente obra eucarística, 
bre a atuação de uma delas - a não poderia desviar-se deste fim 
Obra dos Tabernáculos. pelo qual Jesús na Eucaristia: se 

Enquadrada. perfeitamente ao imola continuamente para o bem 
lado das demais associações, a de nossas almas. 
Obra dos Tabernáculos, onde se . Tal deve·' ser a união da alma 
acha instalada, satisfaz plena- cristã com Jesús na Eucaristia, 
mente sua. finalidade com rela- que, serão como dois pedaços de 
ção ao· individuo e à coletividade. cerll, aquecidos, tomando-se utn 
· Fundada em · Bruxelas, em só corpo, como ·dizia São Cirilo. 
1843, passou pelas várias fases E sermos "um" com Nosso Se~ 
de ter primeiramente um carater nhor, e não compartilharmos de 
ape~as local, diocesan-o, e por suas dores.e ultrages recebidos no 
fim, em 1879, por a.to do ~ sa.onwemio do amor. aerá Olâra 

Felizes somos por poder· dar · 
nossa atividade a uina caÜsa' 
tão santa e abençoada de 
Deus! 

E as bençãos de Nosso Se
nhor não se fazem esperar: ca
_da alma piedosa que se dedica 
à Obra dos Tabernáculos terâ 
sua alma cheia de Deus Nosso 
Senhor; saberá levá-Lo aos ou
ti:os, dilatando assim os Umi• 
tes do seu reinado; sentir-se-A 
radiante de alegria, como os 
di-scfpulos de Emaús, e como 
São Pedro ao descer do Tabor. 
depois da Transfiguração, po. 
derá tambem dizer: "como ; 
bom estarmos aquí". como 6 
bom nos. entretermos nestas 
cousas que tão de perto nos f~ 
Iam e nos levam a Jeiift'i.s Sa
mmentado." 

S. Paulq.. ».ovam.bro 4le .J.Na. 
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Diretor: 1 
PLINIO CORRtA DE OLIVEIRA 

SÃO PAULO, 30 DE NOVEMBRO DE 1941 

E w 

[l[HO PARA il SFDl [PISCOFill O[ jftCilftlZINHO il nomeação ~os novos . Viuario-s 
De S. Excia. Revma., o Sr. Dom 

Aloisi Masella, Arcebispo 
r de Ces.area ~a Maurita.- o Exmo. e Revmo. Sr o 
Núncio Apostólico do Santo 

D •. Ernesto de Paula 
Pio XII junto ao governo I Causou a mais viva satisfa

. rasil, rec~beu o Exmo. e c.-ão nos meios católicos desta 
?Revmo. Mons. · Dr. Antonio• de Capital, a notícia da e!eição do 
~astro Mayer a seguinte carta: Revmo. Mons. Ernesto de Pau
, "Causou-me verdeiro prazer o la para Bispo de Jacartzinho 

§Relatório da Junta Arquidioce- -- p-elo justo reconhecimento 
a.na. da . Ação católica de Süo tlos al!os me ri Los do escoll1ido, 

' atilo",. sobretudo por haver po- l 
do verificar que sua orientação [ . 

baseou sobre as linhas clássi-
~-''-'' trac;-adas pelo imortal Pontí
ir~ Pio XI, e como Assistente 
/.Geral e todos os seus outros co
taaboràdores tiveram semp1·é em 
'-mira ~ ardente aspiração de Sto. 
-Inácio: "Sentire ctm1 Ecclesia ''. 
O amor ao Papa e à Santa Igre
·aa: eis o indispensável ponto de 

~-i. ,parti® para 'um apostolado real
·mente fecundo. Abençoando-o de 
·-00ração, subscrevo-me de V. S. 
\(a) · Bento, Arcebispo de Cesa.rea 

· ~Swnoi PonÜfice e à Sé Romana, 
· J,, Núncio Apostólico." 

0

" 

• 
. ~a expressiva e be!íssimi'car-

néfica em prol do movimento 
religioso da Arquidiocese. 

Diz bem dos méritos do 
Exmo. e .Revmo. Sr. Bispo de 
Jacarezinho o aviso que a pro
pósito baixou a Cúria lVIetro
politana: 

siástico do Circulo Operário Me
tropolitano e, a 5 de junho, vice
chanceler do Arcebispado, cargo 
que exerceu conjuntamente com 
o de vigário-cooperador de São 
José do Belem e posteriormente 
de Santa Ifigênia, para onde foi 
transferido por provisão de 27 de 
outubro de 1930, tomando posse 
no dia 1.º de novembro do refe
rido ano. 

'·Por provisão de 12 de janeir~ 
de 1931, foi nomeado chanceJ-:,r 
do Arcebispado e, em março do 
mesmo ano, capelão das servas 
do Santíssimo Sacra.m~nto. Em 
março dori,ano seguinte, foi no
meado capelão do Co!égio't.A-rqui
diocesano, onde permaneceu até o 

i ano de 1937. Em 1933, foi ·no
meado diretor da Pia União das 
Filhas de Mari.a do Externato de 
São José. · ! 

G e r a i s ~ a Ar q u i ~ i ó cli s e 
Para pre:rícher a lacuna auenw 

no Governo da Arquidiocese pela 
eleição do Exmo. e Revmo. Sr. D. 
Ernesto de Paula para a séde 
episcopal de Jacarezinho, e. com 
vista do sempre crescente movi
mento religioso da Capital pau-

pr·essiva. carta a:i .c;xmo. e Revmo~ 
Sr. Núncio Ar,;ostó!ico. 

Exerce desde 1937 tambem a& 
funções de Assistente desta fJlha.. 

O Revmo. Mons. José Mariâ 
Drost Monteiro m.sceu em Ilú, r1 

30 de novembro de 1893. Foi ba, 

rta chegou às mãos do Exmo .. e "' f Revino. Mons. Dr. Castro Mayer 
1 
ilelõ próprio dia em que nesta Ca
\pital os jornais publicaram sua 
)lignificativa elevaçãJ à dignidade 
)d.e Vigário Geral; 

No dia 3 de maio de 19~, foi 
nomeado Vigário Geral do Arce- 1 

bíspado, cargo em que substituiu 1

1 a Monsenhor Gastão Liberal. 
Pinto, nomeado então :slspo coad- , 
jutor de São Carlos, e no qual · 
se manteve até o falecimento do 
primeiro Arcebispo, o saudoso i 
Dom Duarte. . _ 1 

r Quem conhece S. Excia. Revma., 
te sabe o papel eminente e c~,n- . 
\tral que, em sua mentalida'de, : 
\ocupa a Sant.J. Igreja de De,us; i 
--,:i.uem sabe de seu devotan;repto .

1 

tncondictonai e arcientíssimo ao 
.:Revma;• ·devotadíssimo servo __ . 

"'~ _inota. · bem l}J.l~ o Exmo. e R.evn:o. , 

Durante a vacâni.1a aa l:le, foi j 
auxiliar do Exmo. Vigário Ca-
pitulai". 1 

Assumindo o governo da Ar• 
quidiocese, '}m setembro de 1939, . 
o Exmo. e'tRevmo. Sr. D. José· 
Gai;par de 'Afonseca e Silva, foi 
-novamente, com aplauso unâni- \ 

lsr. Núncio apostólico ~Juhe. ttlio·• 1 ,., • 

. ~r a. corda . mais de1i_caQa d~e. .,; '~ 
. ~ande 'ifene.r~p ço1 iio 91\{YE;l'- . 4 '1 • 

':..-&.ué. ' ,; ". '~·'{ ~~ ' ~·-~-~-

me do clero p:1ulripolita110, no- · 
,meado 'gá,rio Gerái de, ,.á_rcPbil!- · 

. ,pJlçÍo; . . . "· ' ' 1 

'-~~ ,> it 

·" 

)elogios prec\$menti . ~quê!e' que ' ' . 'ê· 

\mais ·pl'ofund;lmente o, sensibili-
~ari.t. ·' ' 

·}1ão· L• .· ri·:Cf!t.-;.~úrio acn::-.~:::r-ní · r : 
que, vimto _U\o altos e nobres con- : 

Exmo. l!i f{evmo. Sr. O. E:rnesto ·e!~. Paula, B!sp,:, eleito _ de 
:Jacarezinho, · 

ceitas de quem representa. jun
a'O ~rasil, ç santíssimo Padre 
gloriosamente reinante, de quem 

\possue portanto, a.Jém da .autori-
1 dade que lhe conferem reievantís- que se vem patenteando no j 
simas qualidades pessoais, ainda I exercício das ardúas funções 

'a. autorit:lade inconfundível desse que lhe foram confiadas na Ar-, 
augusto' cargo, ess.as palavras se quidiocese. 
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ELEIÇÃO DO EXMO. E 
REVMO. MONS .. ERNESTO 
DE PAULA PARA BISPO 

DE JACAREZINHO--
revestem de uma. significaçüo ver- i\Ions. FJ\'nesto de Paula sou
cladeiramente histórica nos anais b0. grangea;r em todos os meios 
da Ação Católica de S. Paulo. catúlicós e na sociedaqe as 

O mais sinceras amizades e a De ordem do Exmo. e Revmo. 
Disse bem, e muit:il bem, o maior admiraçfw, pelo que a Sr. Arc:,bispo :vretropolitario, te

Exmo., e' Revmo. Sr. Núncio.Apos- iiar da .alegria que causou a! 11?º o gratíssimo prazer de anun
tólico: da primeira à última pú- notícia da alta dignidade a que I ciar ao Rev_mo. Clero· Secular e 
gin.a, desse Relatório, o que 15e foi elevado, São Paulo já sente i ~guiar e aos Fiéis des~ Arce
nota é um ardentíssimo amor a a tristeza da sua ausência e I bispado, que Sua Santidade o 

(Concilue na 2.a pag.) j da falta de sua atividade be-1 Papa Pio XII, gloriosamente rei-________ ..;,._ __________________ _ 1 nantc, houve por bem nomear 
Bisp:, de Jacazerinho, na Provín
cir, Eclesiástica de Curitibà, o 
Exmo~ e Revmo. Monsenhor Er
nesto de Paula, que vinha bri
lhantemente exercendo o cargo 
d:, Vigário Geral do Arcebispado. 

A dissolução das Organizações 
. da Juventude Belga pelos 

invasores nazistas 
Segundo anuncia um diário de 

:eruxelas M organizações católi
cas. que desenvoivem ativid'.Ldes 
políticas, ·sociais e econômicas na 
Bélgiéa esião sendo suprimidas 

. pelaS·. autoridades nazistas de 
'5cupação. 

Um artigo de Raynaud de Bec
t.er, subordin.ado ao arrogante tí
tulo: "Advertências ao clero", 
afirma que a nova ordem a esta
belecer-se na Bélgica, tem obje
tivos apenas temporais e procura
rá. ·realizar a unidade nacional pe
la eancentração de todas as ins
tituiç6es políticas, .sociais e eco
nômieas, condena as atividades 

. da fánúlia e do individuo isolado, 
Quanto à educação, o governo 
nazista se preocupa ;i,penas com 

. o ~cípio do amor ao sangue e 
80 solo". "'É muito pouco: antes 
dÓ~gue e do solo etá Deus que 
'10$ deu a pátria e o sangue. 

Continua ó~àrtigo _,na stia. arro:. 
~eia: "os :sequazes- ã~ "catolí
~ó politioo" serão pérseguidos 
·af;ê o fim e. as suas cabeças serão 
p:ocuradas entre o alto Clero." 

Em seguida vemos o que os 
íiaZi\stas consideram ·" catolicismo 
polfüi.co": "por catolicismo polí
tico nós entendemos qualquer ati
tude de resistência da Igreja aos 
_. ~oa dO :&:,m.à.o ou a per-. 

Filho legítimo de Luiz de Pau
turbação d2. unidade nacional. J 1a e C:instantina Cúnda.ri de 
Por esta razão tod2.. a assoc~~~ão I Paula, nasceu o preconizado Bis
confessional de carater po!Jt1cp, 1 po a 5 de fevereiro de 1899, nes
socia:l ou ecJnômico que B, Igreja ta Capital. .Iniciou-o nas primei
t·2m organizado debaixo do regi- ras letras o professor Agostinho 
me democrático deve ser aban-

1 

Ernesto . de -Oliveira. Matriculou
don..ada. · s·:, depois no Grupo Escolar do 

Finalmente o artigo ataca es- Carmo, onde terminou o curso 
pecialmente as escolas católicas I em 191º· Oe 1911 a 1914 dedi

' coú-se ao estudo da música. De
acusa.ndo-as de separatismo espi-
ritual, e de que nelas os jovens 
recusam-se a aceitar ·a disciplina 
exigi® de todos, 

1 

Na Escola Coração 
de Jesús 

' 

terminando-se a seguir a carrei
ra eclesiástica, matriculou-se no 
Seminário Menor Metropolitano 
de Pirapora, em 1915, aí cursan
do, humanidades. Em 1921, in
gressou no seminário Provincial 
de São Paulo, de que foi aluno 
distinto, perfazendo os estudos 
superiores de habilitação para o 
sacerdócio. 

No dia 14 de agosto de 1927, 
Realizou-se em 26 de Outubro recebeu das mãos do Arcebispo 

último, domingo em que a Santa Dom Duarte Leopoldo e Silva a 
Igreja celebrou a festa de Cris_to unção sacerdotal, celebrando sua 
Rei, a solenidade da Primeira Co- primeira Missa, no dia imediato, 
munhão dos alunos da Escóla Co- festa da. Assunção de Nossa se
ração de Jesús, estabelecimento nhora, na igreja de São Frau
de_ instrução primária localizado cisco. 
à Ru, Sã? João . Batista, 288. Seu primeiro campo de traba-
' Devidamente preparados, os es- lho foi a paróquia de São José 

colares que frequentam aquele do Belem, de q,ue foi · nomeado 
educandário foram levados à Mesa I vigário_ coopera.dor por provisão 
Sagrada, durante. a Mlssa ceie- de 27 · de janeiro de 1928 e e:qi.
trada na_ manhã daquele dia na l possado _ no cargo ª__ 5 d_e fe_verei
:Matriz do Cambucí (Igreja ele ro do mesmo ano. Em Janeiro de 
N,ª S.ª da Glória). 1929, foi nomeado assistente ecle-

anê, cônego 
·rárlo " posterio1·mente cílnego càs. · 
!.t·ct,•.1.iico, ~en.tto constituído, poi.· · 
lJtiLa pontifícia de 12. de feverei~ 
ro de 1940, Chantre do Ca)>ido 
Metropolitano -de São Paulo, dig
nidade de que tomou posse na -
sol:midade de Pentecostes. 1 

Exmo. e Revmo. Mons. n~:-: --~~~;·'~ Cast1:o Ma.yer, Vigári~j 
Geral dai :'A'rqúidiocese ~-l 1 

Exerceu ainda os seguintes car- \ 
gos: Oficial Maior e Juiz de ge-~; 
nere e de casamentos, presidente 
da comissão de música sacra, 1 

censor diocesano, examinador -' 
prosinodal e membro do conselho 
administrativo da Arq,iocese. 
Fundou a Federação d Ligas 
Católicas "Jesus, Maria, José" e ' 
as Congre·gações Marianas de 
São José do Be!em, do Colégio 
Arquidiocesano, de São Francis
co e dos alunos do Ginásio do 
Estado, da qual foi até o pre
sente seu incansavel diretor. 

lista, o Exmo. e Revmo. Sr. Ar- ti2:ado na;tradicional Matriz des-( 
cebispo Metropolitano nomeou sa éidade ·. aos 8 de dezembro dei 
par.a Vigários Gerais da Arquidio- 1893. · Filho::- legítimo de Fran-1 

cese, os Revmos. Mons. Dr. An- cisco de Campos Monteiro e ele; 
tonio de Castro Mayer e José Ma- D. Amalia Drost Monteiro.· Fez: 
ria Drost Montêiro, - f!gur,as de. os seus estudos pregatórios · noj 
destaque no cíéro paulista. seminário de Pirapora, estudan-; . Em 1940, foi nomeado presi

dente da Junta Exec va do 
Quarto Congresso Eucar ·' · Na
cional a realizar-se nes apita.J 
em 1942. 

Em 1940, ,foi nomeado presi
dente da J_unt,a Executiva do 
Quarto Congresso Eucarístico Na
cional a realizar-se nesta Capi
tal em 1942. 

Com semelhantes credenciais 
que sobremodo lhe abonam .o já 
consagrado nome, é de crer e es
perar que, no sólio de Jacarézinho, 
ilustrado pelo saber e santificado 
pelas virtudes do seu egrégio pri
meiro bispo - Dom Fernando 
Taddei - ainda mais esplendam 
as benemerências de Monsenhor 
Ernesto de Paula, a quem a Ar
quidiocese de São Paulo reveren
te sàltda, exorando de Deus todas 
as graças e bençãos como prêmio 
dos seus trabalhos e estímulo a 
novos triunfos, protestando-lhe 
todos os seus agradecimentos pela 
estênua dedicação com que ser
viu em todos os setores de sua 
indefesa atividade. 

Pol' determinação do Exmo. e 
Revmo. Sr. Arcebispo,Metropoli
tano, durante o dia, de, amanh?, 
à hora do Angelus, pela manhã, 
ao meio-dia e a.o cair da noite, re
picarão festivamente os s!no_s de 
todas , ,as paróquias eia Capital, 
anunciando aos fiéis. paulj.stanos 
que iiais um filho da ínclita Pau-' 
licéià ascende ao Episcopado. 

S. Paulo, 26 de novembro de 
1941. - Cgo. Paulo Ro!im Lou
reiro - Chanceler do Arcebis
p,ado. 

,, 

· O Revmo. Mons. Dr. Antonio do Filosofia e Teologia no Semi• 
de Castro Mayer, · natural desta nário Provincial. 
.Càpital, fez seus primeiros estu- Recebeu a tonsura aos 25 de 
dos no Seminário Menor de Pi- outubro de 1914, as ordens meno
rapora, seguindo depois para Ro- res em 5 de março de 1916, e, 
ma, onde se ordenou. subdi.aconato em 11 de março 

Apesar de muito jovem ainda, de 1917, o diaconato, em 24 de 
já se distinguia por sua 1nteligên~ março de 1917 e o Prcsbiterato, 
eia profunda e brilhante e por em 10 de março de 1918, na Ca
sua sólida formação pelo que logo pela do seminário Provincial. 
que regressou ao país foi nomea-, Em 14 de março de 1919, foi 
do professor de Teologia Dogmá- nomeado coadjutor da Corn'.lla
tica do seminário Central do Ipi- ção e tomou posse em J .0 de 
ranga. . março de 1919. Nomcàdo Vig:'.:rio 

Alí em breve se distinguiu en- de Parnaíba em 18 de dezembro 
tre os mais eminentes professores, de 1919, tomou posse em 4 de, 
sendo tambem considerado um dos janeiro de 1920. 
maiores teólogos do Brasil. Em 10 de março de 1924, foi 

Nomeado pelo Exmo. e Revmo. designado por S. ;Exci.a. Revma., 
sr. Arcebispo. Metropolitano cõ- o Sr. Dom Duarte Leopoldo e 
·nego honorário, foi logo elevado a Silva, para Vigário da cidade de 
cônego catedrático, e desde então, Itil. 
exerce as funções de cônego teo- SobFe o provimento da Vigara.r!a 
logal no Cabido. Geral da Arquidiocese, a Cúria, 

s. Revma. tem exercido · tam- Metropolitana. baixou o seguinte 
bem as funções de ex.a.minador aviso: -,./ + 
pro-sinodal da Cúria Metropoll
taná. 

Nomeado tambem Assistente 
Geral da Ação católica da Arqui
diocese, deu a esta um notabilís
simo impulso e orientação segu
,ra, o que ~he· valeu ainda ser 
hoje considerado uma das sumi
dades do p~fs no assunto, quer 
por seus conhecimentos· doutriná
rios especializados, quer do ponto 
de vista prático, pelos brilhantes 
resultados Óbtidos, que se paten
teiam dia a dia, e sobre os quais 
o LEGIONARIO tem o prazer de 
publicar em outro local tuna ex-
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NOMEAÇÕES NO ARCE~u;. · 
P.ADO DE.S. PAULO 

Tendo sido Mons. Ernesto da 
Paula preconizado Bispo de Jaca
rézinho, e cumprindo prover 1\ 
sua substituição na Vignraria 
Geral do Arcebispado, S. Excia. 
Revma. o Sr. Arc-:,bispo J\,Ictropo• 
~!ta.no há· por bem nomear Vigá
rios Gerais o Revmo. Pe. José Ma.
ri.a Drost Monteiro, ·prescntemen• 

íConcl.ue na 2.a caa,} 
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tudo quanto é católico. Ao dis-

ciplinar., a~ relações entre as as
sociações auxiliares e as organi
rações fundamentais da Ação Ca
tólica; ao defiúir a posição do 
Assistente Eclesiástico dentre dos 
setores da Ação ca.tólica; ao defi
nir as relações de respéito e pro
fundíssima consideração que essrs 
setores devem mant-er com a.s 
Ordens Religiosas; ao traç,a.r os 
princípios básicos da formação 
espiritual, na Ação Católica; ao 
estruturar setores importa1:ites e 
delicados como·'ª° JEC; o Exmo. 
0 Revmo. Mons. Castro Mayer, 
eempre e invariavelmente estriba
do na autoridade · sagracta do 
Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo 
Metropolitano, outra cousa :pão 
:fez senão obedecer à grÍ.mdiosa 
concepção do Santo Padre Pio XI, 
:na purBza de suas linhas clássi
ca.s, acerca. de Ação Católica .. 

A obra de Pio XI está, pois, 
êm São Paulo em vias de reali
eação. Que melhor elogio se po
-~e.i·.!a esperar da Auto1·idaele? 

O LEGION:ARIO registra, ,ju'• 
biloso, a mereci.díssima distinção 
conferida. pelo Sµmo Pontífice 
glorjosamente reinante, ao Dr, 
Vicenté Melillo, agraciado na se-
111a.na passaela com um.a honrosa 
~ndecoração p0,ntifícia. 

Gi'ande e velho amigo, membro 
· de nosso _ consell\o fiscal, o Sr. 

P1·. Vicente Melillo é, nei,ta casa, 
,i!.m decano de jornalismo sempre 
.acatado e estimado, cuja ami

. 1mde consideramos um patrimõ,mo 
,noral. · 

il 1 

1 
1 

Tendo ocupado 110 movimento 
iJatólico situações qas mais des

. tacadas, e i$1;o não obsta11~ª11il> 

. conheeid,a mogestià ~~ú gramte· ' 
uesinteresse, o · Sr. Dr. V1cente 
Melillo foi . Pre!lidente da Liga 
Eleitoral Católica, da Federação 
J:11:ariana, membro d(l Conse.}ho 
Diretor da. Confederação Católica, 
e oc,upou ainda I várias outras si
tuações de sacrifícios e de des
taque. Hoje em dia, sua ativi-

i'Ôade co1we1·ge toda ela para as 
, obras de Assistência Vicentina, 
· onde suas realizações tem obt.i
\t;10 'resultados verdadeii-amente 
itriunfaás.. Portudo isto, · será 
·certa.mente muito elevado o nú
anero de amigos de S. S. que 
afluirão a su,a residência no dia 
em que S. Excia. Revma., o Sr. 
Arcebispo Metropolitano, lhe cou

;'ferir a condecornção. 

•• 
!tsta semana· tão rica em acon-. 

tecimentos memoráveis para a 
Arquidiocese, oferece, entretanto, 

. pouco assunto aos comentaristas 
· políticos. 

Com efeito, os acontecimentos 
.'!!!tão seguindo o curso inexora vcl 

A notícia da promoção, para o 
Episcopado, de Mons.. Ernesto ·de 
Paula, foi recebida nesta capital com
aquela alegria serena e transbordan
te que caracteriza a realização dos 
fatos de ha muito esperados. Quem 
quer que estivesse iniciado, ao me
nos de leve, nas fainas do apostola
do católico não tardaria em perce
ber que o alt'tssimo apreço em que 
eram tidas geralmente as qualidades 
do eminente Vigário Geral fa;iam 
dele uma figura · evi.dentemente ta
lhada para árcar, dentro da Santa 
Igreja de Deus, com m;:tiores respon
sabilidades. Um contato pessoal com 
S. Excia. Revma. serviria apenas pa
ra acentuar esta convicçã,o, Mons. 
Ernesto de Paula é destas pessoas 
que têm o dom âe ·impressionar fa
voravelmente todos os observadores 
de valor. Verdadeira e superior fi
gura de Sacerdote, despre.ocupa-se 
ele, de modo ostensivo, do emprego 
dos mil pequenos expedientes ·char
latanescos com que l;iabitualmente as 
nulidades se esmeram em desfarçar 
sua vacuid;i~e. Por isto mesmo, o~ 
espíritos superficiais a quem · só a 
ch<1rlatanice imprestiiona não · ati
nam imediat;imente com o valor de 
Mqns. Ernei;to de Pi:iµla. Pelo con
trário, a rara pr~cisão, clareza e fir· 
meza de sua inteligência, a distinção 
de seu trato ,a s.ua lnsuperavel oa
pacieiac!e de trabalho, sua illrilitacia 
dedicação à lgrej,il cativam. desde l,o• 
go o respeito entusiástico e afetuoso 
de ·quantos dele se acercam, Ha ar· 
vores consideradas padrões de terra 
boa: só se desetivolvein em solo fer· · 
til .. o ter ati;iµem em grande- apr;eço 
a M,ons. l;rnesto de Paula é padrão 
de mentalidade 'lucida. 

Ainda é cedo para se estabelecér o 
balanço do muito que a Arquidiocese 
deve a Mons. E;rnes.to de Paula, já 
que o inventário de longos e ·precio· 
so·s serviços nã.Q se pode fazer em 
pouco temP-o, Não pretendo, pois, 
mencionar neste artigo quais os me· 
lhores títulos· que, ·à "nossa gr;itidão~ 
tem S. Exclt, Revma, Aliás, esta 
enumeraçã.o seriõl superfl1,1a para re· 
alçar méritos qµe estão inscritos· na 
admiração geral, Escolhido p.ira as 
altas funçõ.es que 'exerceu, por, essa 
grande figura' dê "connaisseur" de 
homens q1,1e foi o im<>rtal D .. Duarte, 
mantido no cargo pela· qlarivident!'l 
confianca do .it1.1al Arcebispo, Mons.' 
Ernesto- de Paul'a recebe, com _sua 
promoção ,ao .-.ijpiscopado, a consa
gração de suas altas e QObres qua
lid<1des. 

Congregado Mariano que tenho a 
lwnra de ser, não quero entretanto 
deixar de fazei' uma alusão comovi
da a uma obra de Mons. Ernesto .de 
Paula, que simboliza todas as suas 
atividades, pois que nele empregou 
s. Excia. Revma, ·seus melhores pre· 
dicados. · Todos estarão ·entendend.o 
\'.!Ue se trata da Conurfgação do Gi· 
násio do Es.tado. Obra verdadeira
mente providencial, essa Congrega
cão constitue uma forma espfendida 
de apostolado, e pelo valor do.s ele· 
mentos que ela contem, bem ae po· 
de dizer que é ela uma "yaso li! elei· 
ção", com que Mons. Ernesto de P<1u· 
la brindou a Arquidiocese. $eri11 in· 
útil desf11rçar qye esta hora de jubi· 
lo por tão merecida nomeação é tam
bem uma grande e dolorosa hora de 
desped id<1 e de tristeza. ·certamente, 
em nenhum logar as saudades 'l!erão 
mais pÚngentes do que naquele SO· 

dalicio ma.riano, onde a ausenc,ia de 
M.ons. Ernesto p.rovocará Ull'\í!;t':deso
lação que só o amor à Igreja ê''à· con· 
fiança na Providência conseguirão 
remediar. Posso entretanto acres
centar quê entre os redatores do 
LEGIONARIO a mágoa da separação 
e a alegria ela 11,::>meação não serio 
muito menores. -Por mil razões que 
S. Excia. Revma. be.m conhece, o 

LEGIONARIO lhe dedica uma ami
zade respeitosa e indelevel, gue o 
tempo e a distância ~amais con~e
guirão amof'tecer. 

* * 
A Providêm)ia snbe tempe,·at com 

consolações t:,dos os sentimentos de 
pezar. A escolha cios dois Vigários 
Gerais com que a snbedoria do 
Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo dotou 
São Piiul.:, é, para todos os fieis, rno
tivg do mais intenso júbilo, 

Mons. José Maria Drost Monteiro, 
é uma destas veneraveis e vigorosas 
figuras de Sacerdote que incarnam 
as melhores tradições do Clero bra
sileiro. Não ha, em nossos círculos 
cat\Slicos, quem não o res'peite e não 
o estime. A nota saliente ele sua per-

. sonalldade é uma afabilidade ao mes· 
mo t'empo distinta e acolh.edora, que 
nos dá a dupla impressão de que tra
tamos com um verdadeiro Pai com' 

" ttt1Mf!N 3\HM 24§lill 

Plinio CORR!A DE OLIVEIRA 
• ,, 

n~ recentes nomea~ões 

"Q,:am bcnum et quam iucundurn est 
l\abi,are fratras iti unum". A iden
tidade de ideais sqlidamente vinco1, 
dos em nossas inteligí:ncio1s, e r.er
vidos com uma inteireza de devota. 
rniinto que exclue qualquer rese,t'Víl e 
etitigm.itiza com.o uma traição 'qual
que,· rest1·ição, fez com que esse g1·u· 
po de rapazes, pertencentes todos a 

· condições beni diversas, a idades tão 
de~ençontradas, seguindo carreiras 
tão variadas e· dótc1dos ele feitios 
pess.oc1is tão ~nti:igonicos., apresente ~
aspecto de ul)'1a coesão massiçà e 
sem fendas, que sem pers::.nalismos 
nem falsos regional ismos se coloca 
inteiramente ao serviço da Santa 
Igreja de beus. Nessa vida de famí-
1 ia, que com mélis propriedade se /;.J· 
deria cqmparar a uma vida de regi· 
mento, mas de um regimento de cru
zados ern que p,ada qu;;,.I tem bem vi
va a conviccão · da fraternidade sobre
natwal que no corpo místico de 
Cristo ,o une• aos demais, o papel•.de 
Mons. Mayer é ao mesmo tempo o 
de um gui'a, um chefe e um pai. A 
confiança, o res,peito e a estima 'que 
nesta casa todo!l lhe têm, prova à 
sacied<1el\l que S. Excia. Revma. pos
sue no mais alt:,. gráu o dom d(: im
pressionar J cativar Ofl . moços qu·e 
dele se ac,ercam. Com efeito, as li
ções que de S. E;xcia. Revma. conti-
nµamente rec,eb,emqs ,estão· c.heias 
daquela ''luz intele,ctual plena de 

quem podemos e devem.os ser filiais, arnor" ele que fala Oante. Luz inte-
e uma autoridade que sabe fazer res- lectual, sim, po.rque as irradiações 
peitar-se por todos.. De inteligência c!o talento d.o novo Vigãrio ·Geral se 
viva e solerte, ilustrada não só por encontram em tQdas ns· suas pala-
sólidos estudos como .Por urna in· vras e todos os se.us atos. A .s.olidez 
apreciavel expel'iência do ministér\,o invulneravel de suii .. dout!'ina, seu 
das almas, o novo Vigário Geral ,tra- amor herQiCQ às. go,siçqes mais ,orto-
rá, para o .desempenho elas alt.as fun: dox<'ls, às virt1,1des mi:iis árciuas, às 
ções que o Exmo. e Revmo, Sr. Arce- atitudes mais difíceis, clíi ã <'llmél ge-
.bispo Metropolitano lhe atribuiu, um nerosa ctos moços .aquela.l;irgueia ili-

· lastro 'de qualidades verdadeiramen- mitada de hori;ontes s0.b,re11.iturais,. 
te n.o.tavel. . . em que a intelig&ncia se s.aclà d.e . 

Em lt\i - na'' fidelíssima e tradi- Verclade e as declicações se s11ciam 
cionalí$s.ima cidade de ltü - .i atl· de sacrifícios, e, de herois.m.o, indo 
sência deste Píiroco b,énemérito c,au· sempre mais lo'ttge nés.te c.iminho e 
sará por certo 'um i11exprimivel !),e· disco.rtinnAclo per•sp.ectivas sempre 

· zar. Com efeito, si atê o.s que não maiores, Ao par · desta. cons.tante 
somos ituanos custan1cis a ccwcebe1• elevaçãq ele vii'>tas.; qu.:inta. e que es· 
aquela cidade privada do .Sacerdote plendid,1 simplicidade de 1rato em 
que por suas virtudes e a,pticlõeij sou- Mons. Mayer! Que i:ilegria eict.tbe-
bera tornar-se o centro. e;'(), ç'\piee ele rante e brilhante, que fes.Quros. ele 
toda vida intelectual e es_piritu;il belXI espír\t,o, de atitenticg otiiste, de. fi. 
como· de todas as atividactea bene- nura de inteligência, fuÍIJ,l!f:~m o.ons-
méritéls do logar, " que se dirá dél im- tantemente ·em, suas c,onversas .. Ror.· 
pressão· que a a.usência· de 'Mons .• .J.osé is.tQ mesmq, Móns. Ma~er nà9. ê repu: 
Maria Drost, Montefro caui,;u•~. aos tado apenas um g1,1ia e u~L pai, ,nos•· 
itu.a,nos,?, ,,;,.,,,.,. .. · •""·- 0w·•···., ... Ji;·."· momen-tos de •fnt;i·e de t1•,lp,,1IIÍ0, más'· 

Comp1·eendemos amplamente esses a comp.;inhia indispensavel dos rnr:s 
sentimentos. Mas a mesma ordem ~<ts esp.lendidos momentos" de lazer.· 
de fatos nos ·teva a considerar com Apen.is colqcado por uma sapien-
antecipada alegria a perspectiva ri· tí,;sima e providencial disposição do 
sonha ele um trabalho apostólico de- Exmo·. e Revmo. Sr. Arcebispo à tes-
senvolvido sob a ir1·adiacão de uma ta da Ação Católica, começou Mons. 
figura de tão alto valor. - Mayer por generaHsa,• ali ó mesmo 

* * 
Deixei expressamente pará o fim 

a figura de Mol)s. Ar.itonio ele Castro 
Mayer. Uma amizade que já se tor
n..::>u antiga justifica que, a respei· 
to dele, minhas palavras se revistam 
de unia oomoção par!Jcularmente in
tensa. Penso não ser necessário di
zer os sentimentos de todos os que 
tratialhamos no LEGIONARIQ a res
peitQ de Mons. Mayer. Os leito1·es 
·d.esta fqlha sabem que S. · Excia. 
Revma. ê nosso Assistente Ecles.iás
tico. Os afazeres inerentes ao jor
nal ismo impõem aos redatores desta 
folha um convívio quasi quotidiano, 
em que as icléias se debatl)m e se 
cristal.izam, as amizades se fundam 
e se desenvolvem, e a recíproca c,om
preensão dos-temperamentos os mais 
diametralmente opostos crea . um 
ambiente de verdadeira fraternidade, 
de uma fraternidade viril e sobrcna
tu'ral, que constitue para a viela 'ele 
cada um de nós uma grande ·gr,1çà, 
e nos faz sentir, quando estamos re
unid.:,s, as emoções que experimen
tou o Escritor sagrado, ao exclamar· 

ambiente. E, graças à inspirada 
energia com q·ue debelou extremis· 
n10s intole,·antes, messi.:inismos irrt- ·· 
quietos e ri-.ordazes, imprecisões 
doutrinárias perigos11s e dissencões 
supérfluas, a Ação Católica é hoje 
uma gran'cte família, na qual o As
sistente Cerni é o P.ai respei .:i :lo e 
obedeci :lo, o p,·é\p1,io. 1·0 '.i0xo t ;r ,._, 
toddade d,o Exmo. e Revmo. Sr'. Ar
ceb:spo Metropolit,1110, 

Ta.ntac. qutl);dadc:, se !u\pN-:.::::;.; · nJ.· 
r~m a Ação ·C3tól}cé1, ainda -deveri.,Hu. 
impressionar . mu:to mais · o zeloso 
Pastor da ·igreja Paulop,olitaiw. Co.n
firman:lo e amplbndo a au:oridade 
de Mons. Maye,·, d{. o E>:r,~o. e 
Revmo, Sr. Arc3bispo iiletropoll:ano 
merecido_ galar<1.ã.., a tão bri lha·ntes 
êxitos, e abr"e pers>pt:.cb /às. a:nda 
mais largas, para as ;i;i,1.d~:1es do· 
laicat.o ca'cõ:ico. · · ' 

Sem pretender f2.:: J:' cli! · :;,e.11 prô
prio Assistenle .Ecl::sUis't,.::c um elo
gio que oufras. fo·ii,,L ;c;o: cr;-:·; com 
mais clese1:nbarnç.o fH.éc:r, aqui diixa
tho~, de láo nusp!ciosa nonl~41ÇÜ0. ~trn 
regist,·o comovido,. c:u·inhoe:o e gratn. 

'11[@_!;~~~...E-
·111 SfêMAI\IAl·!l., vATOLtCO COM 

1 A.PROVAÇÃO ECLE:SIASTICA 

1 .Redat;âo ,. Act.m1n1stração: 
Rua lmacu,ada ~onceição, õ!l 

Telel'OIH, 5-1536 
Caixa Po!!tal, 2849 · 

Assinaturas: 
4.no . • . • • . • ,. • 
·" exterio:- • • • • • 

Semestre •.••••• 
exterior .• 

Número avulso ' • , 
" atrâzado • • 

16$000 
25$000 
8$000 

13$000 
$300 
$400 

Rogamos ao;; nossos assinan• 
1*!! com1,1:licarem a mudança. 
de seus· e"!dere!<os para a Clli, 
x:a Postal. 284!!.. 

ANONCIOS 

Peçam t.ibeia sem compromlalq 

A NOMEAÇÃO DOS NO• 
VOS VIGÁRIOS GERAIS. 

DA ARQUIDIOCESE 

(Conclusão 1Ja. l." pig,); 

· te pároco deca;,o de Nossa Senho• 
1·a da Candelária, de Itú, e o 

0

Revmo. Cônego. Dr. Antonio de 
ca~tro Mayer, altnalmente profes .. 
!lOt do Smntnárlo Cent1·al. dQ I,pi
ranga e Assistente Geral tla Ação 
católica Arquidiocesana. 
· /E!. Excia. Revma. nomeou, ou .. 

trossim, pároco decano de Nqss!l 
Senhora da Candelária, de Ítú, 
o Revmo. Sr. Cônego Venel'ando 
Na.Jini; pároco decano de 'Mqs..~a 
Senhore. ela Lapa, o Revmo. sr. 
Cgo. Marcelo Franco e Jiároco 
decano de Santo Amaro, o Revmo. 
Pc. D,. Benigno Brito Ó~llt,!l,, lén-

1:'te elo .Sl'miílárlo Central cto lpi
I'tmg:i.. 

f,mi.. que sejam sempre nssis
ticlos do ·Espírito santo, s. E.xcia. 
Revma. insistentamepte os reco
m:mdt, ;'t~ orações do. Revmo. Clero 
e. fiéis do Arcebispado •. 

De ordem de s. Exda. Revma. 
E'.. Paul~', 26 ele novembro de 

1941 . . ·:- .(a) Cgo. PaulQ :Rolim 
t .Lour2iro - Cl1a'nceler <lo Arce-

'I Us11a::(:, 

1: 1Huito deve- a Aienmnha 
1 Í ao Catolicismo. 

1

11 (Co.1iclu~ão <la. 8.ª Jmg.) 

'1 : ;\:i anlorklíttlf"S r,·sponsaveis". 
'1 além etc t;irem dN'1rn·,,do: "Est~ 

bem ce.rto que os bispos estão 
1 falando abertamente, porque, co
. 1n) 1:·:3str-.:s da f~ r :~~fen~or~ dos 

(:: : :. :: ,'.;. I Jc _,,, lü:i de insi~
, .. \. cn: :):·t~ ~;:.1<.::·,:::Jo dever' 1)a.ra 
F~:_:i~ '.··: e. nc:·:--.-~c-,2nt.a1n·: · ":=;i a 
~~; .. r 1110..:nnr.l é tuna necessi
, ·;, · ., ,.~, ~,·dcm primo.dia!, ·só que-

. ;_, m claro que essa · 
n ·l·,'s.ú':-o,é'. ·. não 11oderia jusUflcar 
, ; ,:Ln·:w:; ron~rn a religií\o. 

c~.:urntcv ~,; corresp:mdentes 
, de clif0r:o,\1tn países o documento 
foi e/icrito em r'"sposta às ordens 
: xr :c!ictas. pelos. 11acionais-so'cia
listas no sentido de que os cató
!icJ1; optin1, por seus deveres co
n,r, c\dach\os elo Estado, ou como 
1·c-li:,füo. ''Corn ard•znte protesto -
cliz-s~ n.o parágrafo principal -

! nós ca.tólieos alemàes nos n.egamos 
a ae-õ'.ü.u• cs'.-,1 01·de1~1. .Amamo.<i o 

1 povo alom:io e o so1·v.imos, até 
; , .1o;iücanclo r.,~ nossas vidas, se 

que lhes vem impr_imindo a má
quina de guerra nazista. O fra
casso das negociações nipo-ameri
car.w.s era de esperar-se. O atual 
governo japonês nilo promoveu 
tais negociações senão .para im
pressionar a opinião nipônica e 
fornecer argumentos aos isolacio
nistas americanos. Aos nipôni-

===========c======~===_=_=_=_=_=_=_=-:_-:-:_:::-:._~~c~:---:_-_~_,..~---_-·--- ··--·-_-_··_·· _·-_-_···_·· _____________ ..,..,.---/- fô1· necessário. Mas. ao .me,~mo 
·· . ...:.... t·:rnpc•, vivemJs e. morremos por 

cos, as negociações deram a im
pressão de que a intransigência 
era recíproca e de que, portan-
to, não .era só a Tóquio que ca
beria a responsabilidade pela , 

1
,, 

guerra. Aos isolacionistas, o in- i 
sucesso dus conferências Kurusu- : i 
Summer Welles dará sempre pre- ' 
texto para afinnar que o Sr·. Roo-
9evelt sé mostrou inepto, e não 
coube .aproveitar as minguadas 
esperanças de paz ainda existen- · ! 
tes. E, assim, tudo isto não pas-

1 

oou ele fogo de barragem. 

CAT ó.LI c·o 1 

Cristc." 
'Um livro do Dr.. <'\1fredo Ro• · · 

,,eml:,Jr!f, que aparece\\ recente-
: mente e as inst1'\1ções .dactas aos 

1,;embr-0$. do Pa.rt\cto em Janei
rc• pnssaclo têm se1•vido muito 
prnvave\mente, · de Qase . a este 
nrotesto do Episcopaelo. Q1:1 bl$pos 
atacr,m esta dot1trina em termos 
clG$ mai,.~ füm,e,,~. Pontúauia.m 
ao mesmo .tempo os. sMrlfícios 
:·~ .. alizactoi; pela Igreja Católica du-

comp(em ffJC e I u .5 / v a m e n te suas iõias\_P seus·· presentes na conhec1aa J o ai h ar Ia 
f 

C-A S A e STR o 
OJicina\qr ó p r a 

Rua 15 de Novembro N.· 26 únicos c.oncess1onarios dos 
relóq10s " E L E C 

afamados 
r R e.. 11 

· .-ante a guena e Úlsam que eiea 
: n~o cl;)egam a explicar o porque 
; ctos ataques atuais. Enumerà.m 
: em seguida os muitos . prejuizas 
l que , o Catolicismo · ultimá.mente 
1 tem soirido - fecham-!lfl · casa.s 

(Esquina da Rua An<hieta) 

Com os insucessos militares na 
l"tússia, :,, opinião pública da In

\.-------:.:.:.:.:.:,:.::.:.::.".:.:.::.:.:.:::_~--:::::::~~--------------------- re!lgios,as, eXJ)l\lsll.Ul-S8 :iponges, 
lÍ!)lit~-~l o cult.ç.,, .. 

glaLNTa s~ comoveu fortemente. Vi'ashingtou. te1u {1xcitado. as 
rx, i,á muito. 0 deseontcntamenlo maiorf's desconfini\ças. Inciclcn
popular vinha denuneianclo novos L2s 1'c2mentes, interp?laçócs apai
sh1tomas daquele ,·c;pirito lerdo, x:marla,:. injúrias até, que alve
t.l,);do. inepto, municheano. em jaram aquele diplomata em ple
~11:::. ;J.a.Javra, que caracterizoy a na Camarn dos 9omuns e nflo 
i?.dministrnção elo pouco saudoso deixaram intata a pr6pria per
&. Clrnmqerlain. Assim, a pers:,- . rnnalidade do Sr . .'\nthony Eden. 
i;ulidade ele Lord Halifax. ex-mi- 'atual ministro do Exterior, ac.a
tiis!.ro elo Exteriol' dti. Gra.n,cBr0- : b:Ham por persua.dir o governo 
~ u ll.tllll.l cmbaixi.l.dar, ,.m ri., 9ue é precisu ,lgir. 

E,_ a~sim, _llll,1a ofrn~iva vigoro~ I que o "espírito de Muni eh" pa
sa. no norte da Afnca, s2 cles.-

1

.·cct rstar re1mscenclo na Ing!H.·· 
fechou com o evidcnle propós:to ii;rr,t. 

1·opet ir o quo tmlos já sabom o .. 0 protesto te\'.!llina com as se• 
pacfo at}ti-Komintern podert, guintes palavras:: 
n:augnrar no mnn_do nm comu-. "Qtianto mais dif!cil f<>t fre• 
111:1~0 de novo J'OttrlQ\ erguido quentar · regularmente a. · Jgreja,, 
qu1ça sobre os. escombros do cç-1 tanto iria.is- hão-de sa c<mverter 
mt'.nismo russo. M~s entre o :º· seus Ja.res cristãos em templos 

de consolidai·- o governo. Ainda · 
é cedo pa.ra. a.juizar dos, resulta
dos dessa. ofensiva. Mas oc>;LEGIO-
NARIO, que tanto e tào -insisten
;emente escreveu sobre as ino
rnina.,·eis e enign1áticas neg·ligên
cias do Sr. 'Cha.mberlain não po
do dej_xar ele registnu·,. raroso, 

• 
.Quanto ao celeDl';adísslmo ani- tahtansmo do Kommtexn _e_.o .. vo, ele .,Deui; em miniatura,, .• , . ~ 

versá1'io, na semana passada co- talitarismo do antl-Kom~ern pode dispensar a fideÍielade a suàs 
memorndo, cb pacto anti--Ko11fin- n'.\o hú senão diferenças acessó. ,mais sagraãas ob.rlga.ç&e,s de con .. 
tan. ,p:n1ca coisa temos a cliz.er.j rias, ou meros jog:os de palavra., c\'êncla que devem aer 11.c:11,t~jill, 
cony t'feito, não clevep1os senão f~ esta a ini!udive! realidade .ainda o cust-0 da vida."' ', 

• 

.• 



São Pàiilo, 30 de Novembro de 1941 :CEGIONARI(f 

GONC-lllO Cf RAl Mf lODISJA 
·-Pe. AGNELO ROSSI 

UMA BOA ORQUESTRAi 
EXIGE UM,,BOM 

MAESTRO 

Dclicia-11os e nos diverlo a 
audição . ele uma boa orques- i 
tra. A harmonia elos vários ins- l 

Arquidiocesano 
11'ervilham nos setores pro- interessante. Alguns membros 1.rumentos, o perfeito entendi

ttestantes os preparativos para e escritores em evidencia, que monto entre os vários músicos f 
iof! Congressos, Convenções e mais aparecem no debate, cos- produzem essa sintonização ad-1 
Concílios designados geralmen- tumam começar ou terminar I miravel característica. das boas 
te para Janeiro de 1942. É cu- seus artigos ou serie deles de- ! orquestras. ).vlas quem dirige 
rioso e sintomático o modo clara11Clo estarem suas pala-1 tudo, quem controla todas as 
lcom que se ap.resentam para v!'as e sugestões isentas de in. notas, quem coo.rden,1 todos 0s 

essas assembléias magnas. teresses pessoais. ou de am!Ji- 1 sons. quem, enfim. ,, o [ator Di:L 23 - Domin~·o dever de seu árduo oficio, às ce-, Pleno uso de oraens, por wn 
Entre os metodistas uma das ções episcovais. l müximo de toda a .'Irnnnonia '? S. Excia. Rcvma. assistiu· pon- 1 imôni;a.s protocolares do prog·ra- mês, a fav.or do Revmo. Pc. José 

questões -Vitais no . 1frúxií110 o debate se anima em vista Sem dúvida que o maestro. O tificalmente it solehe Missa can- ma, da cstadi2. do Exmo. Sr, Pre- Muelbaner. S.V.D. 
(}óncflio Geral vai ser a do das mu rt.as di i·ergeneias que amestro é O .. pi vot .. da ut·ques- tada na Paróquia de Santa Cc- ddcntc da Rcpú_blica cm' S. Paulo.· C:.tpch, por um ano. a f:,•·or 

-episcopado. Por ocasião da as- vêem à publicidade. preparnn .. tn1. Se e!e [racassar a orques- cilia. na. festividade desta Santa. Consta-nos que brevemente os ele, capeh: d2, Imaculad2. C,.;ncd• 
sim chamada autonumiá ua, do cleHde ji\ 08 cspirit.m; para tra toda frac-c1ssa. A mesnia às 10 horas. e à;; 4 hor.1s prPsidiu E:-:mos. 2 R.wmcs. Srs. Bis!Jcs r,:f,c. 112, ))'.lrór1uia de I\I'BJ:.· 
.Igreja Metodista Brasileira. em a:s diHC"ussões conciliares. At'ó-. i11lin1a rclai;iio existente e11ire r, solene prncissão de encérra.- farão publicar uma pa.slol'ai co- r'rc;;·ar Retiro, p:lra as Irmétr, 
]930, _discutiu-se muiLo so!Jrc a; rn O cpiscoJ)arlu. diren;os ou-: o 111ae;;fro e a sua orquestra mento d?, Semana Eucarística na lellva, CJ1110 o fizeram no o.no dz. Congregação ele Sa.ntR C~.t.a.~ 
·conYeniencia ou não do cpis- [ t ros t>sl:1o H\'lldo propo,;LoH às , t•xi;;te Lam hen1 enl re O fígado e Paróquia de San:.a Ifigênia. passado, documentJ que é espe- rina, na Escola Santo Adnl1J2rto, 
copado. De m_na parte e~tava · comissões de/ ésludos. Cada : 0 . organisn1o. J>odemos afirniar :·ado com geral curiosidade pelo a favor do Rcvmo. D. s,,,IJa•;t ho 
a praxe metodista generahza:.Ia qual se vê 11 0 direito de apre-· 111e:,m10 que o fígado é o maes- Dia 2,1 - Segunda-feira mundo católico. Kaufmann. O.S.B. 
a reclamar o episcopacI:o. dou- se11llp· sugestiies: vorque O ter-? Lro tlo organis1;10. Qua11t!o o fi- ,\s 10 horas s. Excia. Revma., Ritus Parvulornm, a fa\'C,r dai 
tra por~ni 6 medo de _inc~clirim mo .: paroquia". quando o vo- · gatlo funciona mal o organis- ; sr. Arcebisp:.i Metropolitano, CúRlA METROl'OLITAXA ! paróquia de N. S, de Fátima .. 
no ·:eprncopado _total1U~no '.'º· c:úlrnlo bílJ!ic:o ó "igreja"'? fit,.r- · mo Lodo se ckscquilibra. Per, c:mparcceu µo aeroporto de ccn- i l:lenzzr uma imagem, 8, 1m·or, 
man_1s~·· .<:l Afinal _1~! eleito q1w ",Junta cln Ec:·:l11omos .. e' lurbüc;ões digestivas. azias, dis-

1 
gO'nlrn:; para recebei- 0 Exmo. sr. i Mons. Ernesto de Paula, Vigá- da paró(Juia de São Vit<i. 

o m1ss1omn10 John W. I!trhonx 11üo "Junta de !Jiúcanos"? etc: ... : pepsia:;. t'crmentaçõe:; inLesti- Presidente da República, e con- i rio Geral, despachou: I•abriqueiro, do. '-paróquia da 
<ihe ficou bispo quasi quatro , º 1 1 · · - d , ,ntil"e in Lo 1 · · · · · , Conso'ac'io a favor elo Rcnno _ . . . . ,

1
. 1;; as~im vüo surgin:!o t) cre;;- 1 ª'.' '•- Jl ·1sao e \ ~ . · . · cedeu audiência publ!ca na Cuna. · 04_11 _1941) 1 "·' · · , • 

anos até que em J,u1t, 10 dt> cendo· a:-; OJlinlôes 0 os parti-, xn,a,;oes. manchas leras na. pt>- I Metropolita!là. , Mons. Dr. Francisco BasLos. 
1934 . esse_ honroso c:arg~ . pas. ! dos. Se O Concílio ni\o proiiusnr 10.. irritabilidade, 11enrast.enia, I • Pleno uso de ordens, por trinta: Procissão, .1 favor àa pal'óqlli:.à 

s01'., a~ lllHOR ,de 11 :1'.. I_111111 ~_tr~ 
1
· uma eol1ciliu(::1o ariip!a com os : Ll_ttlo podei rt>,wlt'.'.1· elo mau f1111- I Terça. Quarta e Quinta-feira, cli.as, a favor do Revmo. Pe. Sep- d0 Santa Cecília. 

nac10naL o Itev. Cesa1 Uacol- I inlt'l'<'"'º"e cJe,e,·o Jl'tt·lr'clo en '. c10m11ne11lo do [1gado, :\lunt.cr. , . , 24 2.. 26 de timo Ramos Arnntes. Capelão, do Asilo ele Inválidos , l ''lh · · .,.,.,., .,.,, ' · ,,., , . .. rcspecc1vame11cc . o e 
so ' 1. º· 1 nüo houver nma liberdad<' pa. pois. o 11gaclo 11ormal e ,;andn- b. d. 8 .. 18 ho ·as Celebrar um.a Missa, em Orató- de Jaçanã, a favor elo Revmo. 

Desde·. ~ntã?,. º .. _11'.;todh;_1'.1~- 1 rn cssa8 tcndt)llcias e lll;~lcn. vel ó dar ao seu orga1\~mo um ~~~::~ 1
~ R:~•mo. ª~r. Arc~bi~p~ rio. a favor elo Revmo. Vigário Pe. Carlos QuagJiaroli. 

com ma101 01gamza<;,l0, thsci- 1 sões. poderá amaiihã surg·ir ! hum mae,;tro garant111do-lhe, ·t . ., d . 'd' d da paróquia de Poá. Romaria, a favor elas pa.róquls.2 
Pli1n e controle te'n se dese'l , , . ' . '!" . cs eve 11.emp1~ ocupa o p1es1 111 o d P h Ib. '. ·, ' · ,'·!uma nova igreja metodista in-' ass1111 um pe.r,c1to equ1 1111'10 <·l. " A .,, bl ., A , 1 d E·· ,, Fabriqueiro, da paróquia de · a en a e ll'apucra. 
volvido a largos passos e 11111·' dc>JJC'!Hlt>llte <!llº s··e, ·,J\ll'e'·ciit .1• 

1 r,u11sequcntemente, uma, boa '" 
1
~ ssvm esta Bn_ua dos P. xmiov. Vila Califórnia, a favor do Quermesse, a favor da paró .. 

• ,.. · • • ,. • •
0 

·' 0 .• evmos rs 1spos a rov n-
gue_m contesta que O uispo me:· 1;:í. ao povo !Jrasileil'o como, sande. O Hepachola1u Xa\'it'.r 1 '·. E ,

1 
.. : ·t· ,' d s·c ,. 

1 
Rcvmo. Pe. Emílio Becker. quia ele Vila Formosa. 

tod1st· 11 rlero ·amenw conln- , : , ria 'Cestas 1ca e ao ,-au o que .. ª 0 : s . 11111a ig.reja genuinamcut,: evan- , garante a. nonna!tdade e o bum . , . , t c . ·t 1 Procissão, a favor da paróquia Dispensa de impedimento~ 
bum para 18~º· centr~ll_zauclo gcllica. a quintesseneia da inter- i l'uncio11amento do fígado. O He- se _ieu'.rnam cnesB~rito api ª' no ele Santa Luzia, da Parada ln- Gustavo Alves da Silva e Mari!li 
cada vez mais as, atividades preL'IG'lo da 13[1.Jl'a pacho!a111 :{avier com!Jate com Mosteuo ele-~ªº . glesa. Ahres da Silva. 
em suas lnãos. Alguns vêem nis- ' ' "· cficúcia e afaRt,i com rapidez No dia 25 • as 21 horll:5, S. Exci_a. Comissão de obl'as, a favor da Oratório partfoular: Mãi·ío Anfl 
llO (lê-se nas ·entrelinhas dos · 11 o,; males do f!gatlo e as sua~ Revma. compareceu ª. recepçao paióqnia de Osa.sco gelo Gabriel Ferro e Dorot! 
~rtigos) Ulll tut.aliLat·i,;mu !lC· o u R o ! (·on~cquúnciatL lkpac:holam (' que.º _Exmo. _sr. Prefüdente ?ª I Ílitus pa.rvulorum: a favor da Stuart; cTohnson, Valdemar Car~-
rigo:;o que cump_re ticr mude- PRATA E PLATINA i J'iµ;ado sadio. i"igad\l sadio C ho~ Republica. dcu_a s~Cl~dade pau~is- paróquia de Sa.ntQ Inácio, doso e P~rina Romana Bot3,u'o 
rado. OU Se Pl'CCll:!U for, C'Xllr- l I saudc HHO idéia" ([llC ~e atraem, tana C 110 cll.ll. 26 as 21 ho1as, M.illo C..ambíni e Ada Pufitel. 
pado mesmo que. mf'lodistas de tôda espec,e, ao preço : 1 ,e combinam e :-;e completam. ao banquct.e que nos Campos Eli~ (20-11-1941) 
r.le outras partes se lame11tem mais alto da p,·aça, com- ('''*'') szus o Governo elo Estado ofe-

1 e J Vigário, da paróquia do Ca1vá-
e chorem a extint;ão do epi:-;-, pra-se. orisu tem nossos · receu ao pri1112iro Magistrado eia rio, a favor do Rcvmo. Pe. Mi- Pleno uso de ordens, .JlOX u..l'l.i·i 
cà:!ado na Jgreja ~letodi:-;t.a I preços Rua 1·, de Novem- e· A T 0. L Nação. ano, a favor. ão Revmo. Padri!t'. 
Bí·a,;lleim .. Outros. ao var tle: bro, 193 2.c andar. sala T O D O C O guel da Imaculada Conceição. -, 
elogios fnltcii-l à obra de Cesa.r 1 23, _ São Paulo , d e v e I e r o Dia 28 _ Sexta-feira Vigário cooperadoi·, da paróquia i'blandiano S~10.ni e Pe. Sant0 .. 

Dacorso Filho, Dl>tam iiela ,;ua 1 '-=============' J" L E G I O N Ã R I O " do Calvário, á favor dos RR. PP. Berna;J"clt. - DuranLe o dia o Exmo. e Revmo. Sílvio ela. ssma. Virgem e Boni- Trina<:.áo, a, favor do· Revllll).J 
pérluánéhciâ vitalícia no cargo i Sl'. Arcebispo concedeu várias. au- f · · d v· d D Pe. Luiz Alves de Sique:h'll, Cast:t:Q..: 
e Pela Ujll.clclac·ie 110 C'.lll.P<·.oiia- , ae10 a 1rgem as . ores. . 

•
0 ciiências e presidiu às 14 e meia Binação,. a favor dos RR. 'PP'.,;) 

do metodiS ta brasileiro. Mas ª .----------------- horas à reunião da '"comissão de •.rransmitir uso de ºrdens, por .Santo Bernardi e Sbla.ndino Sie' 
grande col'l'cntc que dia a clia º senhoras que ti'abalh.am para o oito dias, a favor do Revmo. 'Pe. moni. 
vai creseeurlo c,;lú ret:lamalldo Ui! CJ..U,Í/l,a LteJ, O tne.U :;..,..--.... Ct.mgrc;;so Eucarístico Nacional. SilveSt re M. Asconati, O . .S.B. Pia Batismal a favor· da c,a.,] 
tres bispos: um para O ~ort<·., Pleno uso de ordens, por um ' . . . 1 

Para o Sul ·outro e o tercdl'o · E S TOM A G O.• ano, a favor dos RR. PP. Silves-.. pela. ~e Santa LiuZla; na paroquia, 
Dia. 29 - Sábado , da. Se 

para O Cent1·0. I tre M. Asconati e frei Ceemo ' · · A ,d. 
),s 8 ho_ ras o. Ex.mó. e R-evmô. Bi·u . ·ema.n. · Ause11taa-.-b-e da ·1:qµi: ·io.ce.s-9,., As relações ([IJC eHSCS bispos gg 

devem conservár entre si <i ou- · ma"ao Sr. Arcebispo benzeu a nova cá- , n· - a favor· do Revmo .. ; por quinz.é: dias, a fa,.vor dos <RR.: 
e Não sofro inutilmente, quando é tão pela_ do Hospi.tal Militar do Cam- fi·e' Ce,ci'li?o BrU""emann. PP .. José do; Amai:al. Germano Ili. t1·0 )lblllO de disnirdia. I-la vc- , lóo , 
facil recuperar a soude com 05 Papeis !rnc1, celebrando em seguida o LI . . . ·. . ,frei D-Omingw;; Maia. Leite.. O. :a.. rá mais ·tarde cisão entre os "' . t S . T 1 d Mi à 

I 
cença, .para permanecer maIS R't· P __ ,_., fa d 

bispos, frazolido a separaçüu Elankets. Em poucos dias poder6 comer ~an o acn ic o a IJSa e - s um ano na Diocese de Ribeirão i us .ar,.,.....,,:um, a • .vor ai: 
dos campos? Eis uma. das tau- de tudo, sem recélo. Exoerimente-os, 15 horas benzeu O 110: 0 pavllhao Preto, a favor do Revmo. Pe. paró·quia. de Vil.a Anastá'Cio. 
tas dolo1'osas interrogac:ões . serâo o sua sálvaçâo ! para os cegos, do In~tituto Pa~re João Bueno Gonçalves. T-estemunh.al:: MáJ:io_, Cei:clo €>: 
que fica1h no ar e cuja p.roba- , Cluco. Concedeu varias auélierl- Ausentar-se da Arquidiocese, Amélia YllcYa 'I:,~~,N®~-·Feye. 
bilidade não escapa a nenhutU ; AZIA· DISPEPSIA. MÁ DIGESTÃO. MAU HALITD eia~. pór quinzé dias, a favor do nan,,d9 eaiueu:a: eº NQr• iRo.cli~ 
protestante. Estão eles ha!Ji- FLATULENCIA · LINGUA SABURROSA - DÓRÉS NOTÍCIAS Revmo. Pe. otávio Gurgel. Gome$. 
tuados com as separações mas· OE ÉSTOMAGO - ULCERAS DO ESTOMAGO i'lii Procissão, a favor da paróquia: º"""j.Ql:io. ~~~mi::: ~~- ç.!,ll, 
ú!àtn porisso deixam, com suas ~~ Dura.nte a semana que fi.p.da de Arujá. Souza· Machado e 'Qdll:te, Belln~.-
minguadas forças, de 1·esistir B A N K E T s os Exmos. e Revmos. Srs. Bj§pos I Dispensa de impedimentG: Iná-. :zanotta, 
quanto 1)0ssivel a essa frag- ; --r.l'l..flt.,1,J}.AII... · .· . , da Província, sob a PI'esidência ! cio Batista Soares e Maria Pe-. ({a6_·H~J;~) 
nténtação pénosa. . ~-(,,,.,,.._ l elo Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo, 1 reli'b,. Pleno uso de oomms, J:l01' um 

A questão. dos candidatos ao I estiveram reunidos em Assembléia 1 Testemunhal: ,Valdemar Cor-
episcopado é outro ponto bf'm Ai>rov. Censuro An .• N. 175 Anual no Mosteiro de São Bento,! i'eia. e Jacf Antunes, 'áno, a. favor do Re;vmo. Pe. Loue. 

Os Exmbs. e Revmos. Srs. Freia- renço Hergenhahn. 

11E' - PRECISO. RENASCER'' 
• 

A reincarnação é um destes poiltos ele 
estudo· _deante dos quais, não nos é possjvel 
uma posiqão neutral. Aquí, pois, hemos que 
criticar de acôrdo com as conclusões a que 
já, chegamós noutros setores deste mesmo en
sãio católico sobre a heresia espírita. Com 
efeitc, depois· do que concluimos a respeito cio 
perispírito e das evoluções contínuas, nada 
lisongeiro é ó lugar que se destina, logica
mente, ' â rêlncárilação. Corolário de erro é 
erro, õu coil10 àlziàm os antigos escolásticos: 
do absurdo segue-se tudo .. , E que a. reincm·
nação seja um consequente íntimo da. evoht
çã.o suécssiv2. das almas. <':stá entrando pelos 
oLhos a deútró. Se a. alma não evolue àt.ra.vés 
do t-empo e ão éspá,o, n<'m pode ,. transf6r 0 

mar-se,. sem flêrder à. sua individualidade, 
tão pouco podfaá informai: novos corpos e ,re
aparecer nà teri"a depois de um descanso for
çado. 

· Procw·emos entretanto atender' aos argu
mentos dos nossos irmãos espíritas. Argumen
tos racionàis nãó lhés peçamos: dirão muito 
sérios qi.Ié a suá, élóuti'iha é expérimental. Sé 
então recorremos à experiência, havemos de 
ouvir esta simploriedade: dêséulpem-nós; más 
pedir-nos, por exemplo, queº alguem se :recor
de de sua existência passa.dá. é pedir-nos um 

· absurdo. Porque exatamente uma cohsequêh
cia. da desincarnação é ã ausência absoluta 
da memória ... E nós dárão eillãó argumen
tos .. : escriturísticos. Onde aliás o terreno 
é bastante perigoso, porq1.,;c jogam a palavra. 
de Deus ao saoor de suas lnvencioniccs. o 
primeiro lugar evangêlico que a.presentam é 
o conhébido tkxto ém que São João relat,a a 
palestrii, entre Nosso Senhor e Nicodemos so
bre o Batismo. "Se. alg·ucm não nascér ele 
novo, não entrará üó reino df Deus,.. Nico
clemos, conta-nos o· crnilgel\.sta. vic.ra acober
tado pela.s t.r0va.5 ela noite. fazer a confissã0 
àe que cri.a réalméhtê que "Deus éstava cóm 
Ele", É o DMflb MNMr ré:spóndéu aquéla0 

mesmas palavras que os espiritas agora (como 
eles são espirituais!) estão entendendo, como 
nunca. jamais ·algw~m entendeu, no sentido da 
reincarnação. E quando Nicodemos, não com
preendendo o significado total ela frase, in
terrogou como poderia renascer o homem sen
do velho, deu uma lição de prudência aos es
píritas e _provocou a resposta de Nosso Senhor 
que elucidou a questão completamente às 
avêssas do que julgam os falsos exegetas. 
Deu 11ma lição ele 1:irudência porque quando 
niio se <H1t€nclf' alguma coisa, manda o senso 
ronrnm que se pergunte R quem esteja legiti
mamente 'credencia.do. pa.rn dar t,11 expliracão. 
Assim fez Nicodemos. mas assim não querem 
fàier os espiritas. A palavra de Deus aí cstn 
nas Sagradas Escrituras. Para os homens 
a. entenderem, porem, conforme o sentido em 
que foram escritas e pronunciadas. Ora, a 
só a Igreja é autêntica depositária da Reve
lação, a Ela só foi confiado o Magistério 
ihfalivel da Verdade, e, pois, só Ela poderà 
indicar e explicar aos fiéis o sentido verda, 
cleiro dé todos os textos das Escrituras. Mas 
deste ttécho de São João bs espíritas não eh
téhderam sequer a lição que lhes dá Nicode
,mos·. E sem o menor escrúpulo escomoteiam 
pà.ssagén.~ do Evangelho, desviam sentidos cla
ríssimos, e lon&'e de respeitar a autoridade 
da Igreja, insurgem-se contra Ela na guerra 
éle ódios qtie ca.racteriza toda a manifestação 
herêtica. desde a;; primeiras eras do Cristia
nismo. Alé111 do que. no caso, há cla.re:•a 
tal e tal evidência de uma figura simbóli.ca 
tnascer de. novo. começar uma. viela nova. a 
vida da. graç.a pelo bati~mo) que só má von
tade ou falta a.psoluta de lógica. na tura.l po
deriam fazer agir os espirita;; oomo de fato 
agem e têm agido com relação às passagens 
do Evangelho. Ainda vere1nos outros e mui
tqs argumentos cm que procuram bas,ear seus 
éi'ró.s reinearnacibilj.stas os descendentes das 
Irmãs i>'ox. 

,. 

elos Lrabalharam ativamente os (22-11-1941) Binação, a fa1.',0r do R-evmo. 
Pe. bourenço Ha:genhahn. 

dias todos, isto é, 25. 26 e 27, de- .. Cua.djutor, ela paróquia de Capela, por um a.no, a favor da 
clinando todo e qualquer convi- Cristo Rei, no Tatuape.:, a favor· capela de Nossa Senhora do Ro~ 
te .. para recepções, pois o tempo do Revmo. Pe. Alfredo Alofsio, 
era escasso paf'a as sésõés de es- S. V. D. sário e São Benedito, na p:;,ró~ 
t quia de Jnndia.í. 
uelos. Apenas o Exmo. e Revmo. Binação, a. favor do Revmo. Fabriqueil·o, d8, paróquia d{' N. 

Sr. Arcebispo cómJ?á.receu, por Mons., Domingos Magaldi. s.' do Bom Conselho, do Alto c1a, 

Para vestir seus filhos com elegância procurem e 
deeín preferência sempre, ao ' 

BAZAR SANTA IZABEL 
Rua ~ebastlão Peréira, 211 - Tel. 5-7403 

JDspéoialirlade em artigos para PRESBJNTES Ii'u;S'fÀS, 
ANIVlDRSARIOS, ele. ' 

R i.W 

PARA f NG~RDAR OU f MflGRf Cf R 
é necessário um tratamento racin11al. A Sífilis, ocasiona 
lesões na tiroid~'. e o tnau funcionamont.o desta glandula · 
determina estados rloent.ios, às vezes magreza e ·outras 
obesidade. Para se volt.ar ao peso normal nada vale 
recorrer aos regimes alimentares pois se tr~ta de uma 
molest ia do sangue e só uma medicaçüo apropriada dará 
resultados. 

auxlliar no tratamc11lo ela ~ifilis, lilllpa o sangue. eli
mina a~; l.oxjnas. fanirecc as tr.ocas organica2, 11or111all
,rn11do ,, serfr,,}o rhi glandula 1iroidc, mantendti o~ indi
vícluos"cm seas pesos .nonnais, 

J\. 0 1(í. EC 

§ · 1 ·@1!&1& 1
~ 

o;;;..;.,. 

Moóca, ll, favor do Revmo. Pe, 
Vitório Nardon. 

Procissão, a favor elas paró~ 
quia.s de Santo André e Jundiai. 

Quer!riesse, a favor da paróqui& 
· d·a Guaru1hos. 

MISSA CAPITULAR 

Domi.ngo próximo, às JO hol'BO, 
com a pr-esença do ·Colendo Cit" 
bido Metropolitano, haverá n:i. 

Igreja Matri7. de Santa It1gên;;,, 
Catedral Provisória, a tradil'i0<> 
na! miss.a capitular. 

Será çelebrante o Revmo. Có-
nego José Geraldo de Melo, fa~ 
zendo a. homilia o Revmo. Cüne./ 
go Benedito Pereira dos Santos, 

CRISI\IA. 

Durante este mês, ba,·erã 
Crisma, às 14 horas, na Igre,l~ 
Matriz: 

Dia. 30. - Vila. Ollmpi.1, ntt 
bairro do B.ilíi e na igreja de N, 
s. do Carmo, em 'Santo Andté. 

/ il&EHDA ECUSIÁSIICA-18411 
Elaborada e Apresentacfa 

pelo 

Rdo, Padre. LUfS SAIS 

De Venta: Freitas '.Basto,, 
e Cia - Rua 15 de Novem
bro. (i2 ---· Aldo Bove ~- R~!a 
Quintino Boca.iuva., rn, ""· 
bradá - Casa S11~m '\n'°ió 
nio -- Rua Quintt.~ 1~· 

~iúva, 'ltl 
~l't'Jl--~ai~........:.:s--~-· 

,, 

• 



física no [nsino 
i 
•' 

José ·Valdívino de CARVALHO ,) 
O carater de obrigatoriedade ~ ~ 

(Conclusão do número anter.) 

cfa educaçáo física é formalmen- em que as mães matavam os fi- l Muitas mães nos dizem do 1;, 
te rigoros). A,; aulas são diárias, lhos. cuja constituição os impe- quanto em sacrifício est,as provas ;~ 
dl3çotitivo que envolve, neccssa- dia de viver a vida rude do sol-1 significam às suas filhas! ., 
riamente, o eiemento feminino, o dado heleno. Heuve um colégio, num destes ;~ 
que é absi1rdo. o Ofício n. 229 de 26-9-38 con- Estados do Norte, cujas alunas ~ 

Nenhuma ;matéria do cu:·so _é firma a exigência da Educação foram fazer este exame no páteo :t 
Euçenor às aulas de educaçao fi- 1 Física, quando diz: "Não ·é pos- externo de um colégio masculino, ;< 
:,:~i:: .. 0

1 

q~e se C)mprova pela C'.r- , sível dispensar .alunos de estabe- de "bombachas, blusa sem man- { 
Cc,.cu •1 · .,o55, de 2-6-38, que pre- lecimentos de ensino secundário gas e sapatos tenis", na presen-1 ;• 
c:iti2 _: Iet_rn ?:. "os_ p~·o~essores j' d2, frequência às aulas de educa- ça dos alunos e professores e aos : 
de .~dJ.caç~o F:sica, füsciplma em ção física, qualquer que seja o olhares curiosos · do povo que ;~ 
nada 1nfenor. as outras e consi- motivo invocado. Os organismos passava. ~ 
clzrnda pelos mstrutores q,ue pre- deficientes e os defeituosos com- Seria oportuno perguntar como i' 
faciam O programa respecti"._0 , portam a adoção de regimes es- Cícero: "O dii imortales ubinam :! 
como devend?, "em colaboraç~o peciaÍl!, a cada um deles apro- gentinum sumus? (Cati!ina, Ora- ;! 
c:im .. as demais" pree~1cher _as . fl- priados e prescritos pelo médico, tio Prima). k 
1,::!,nó.ae,; que lhe sao propr~as, regimes esses que i,ó ahes poderão ;! 
c'.cvcm merecer tratamento iden- ser úteis com as vantagens de Em conclusão, que critério nós :., 
tico ao clispensa~o .ªº~ ~eus_, cole- não lhes criar µma situação de católicos deveremos fazer com re- :~ 
gas das outras dJSciplmas, Ja que absoluta isenção que a lei não lação ao sistema de educação fí- ;! 
lhes assistem e cabef.1 os mes- permite. · · sica, ora aplicado ao curso gina- ~ 
mos direitos e# deveres". ~ 

Quer dizer que a lei põe O fí- A lei determina, pois, que cada si.a!? ~ 
6ica em grau de igualdade com caso especial tenha um exercí- Falando às jovens da Escola t 
0 intelecto. cio especial, o que de fato, é Doméstica de Fortaleza, o Exmo. ,( 

,.,, ·t· · · if' J·usto. Ora, em obediência à or- Re·vmo Gover·nador des·- Ar '· 
"' mais posi ivo e mais sign i- dem, teremos de ver os recreios 

8
ceb18• pado·,· Mons. o+'-v1·0 de".'- Cô ·= :~ 

cativo ainda o item 3.0 d!!- Circu- ""' = -
lar n. 3 de 6-6-38, onde se lê: dos nossos colégios com turmas tro, disse ó seguinte, com a pon- f 
"em face do art. 27, letra B do e turmas de doentes· e sãos, · com derabilidade da sua cultura e da 
decreto 21. 241 e do item 10 da seus monitores especialistas, qu~. sua experiência como educador: 
Portaria. Ministerial n. 13 de de certo, serão remunerados pelo "Antes de 01ientar a educação 
16-2-38, NÃO PODEM SER MA- eStabelecimento. feminina nos cursos ginasiais, no 
TRICULADOS NOS ESTABELE- Quanto _aos uniformes de ginás- mesmo pé de igualdade com os 

·CIMENTOS DE ENSINO SE- tit:a. o item "g" da Circular n.º rapazes, fazendo-as cult,ivarem os 
CUNDARIO-ALUNOS CUJO ES- 3055 estabelece: "Os uniformes esportismos e todos esses ensina
TADO PATOLÓGICO. os IM- serão obrigatórios tanto para pro- mentos de masculinização absur
PECA PERMANENTEMENTE DA fessores como para alunos e obe- da, devemos ver o que realmente 
FREQUtNC:i:A As · AULAS DE decerão às 'seguintes indicações: lhes convem ensinar para serem 
EDUCAÇÃO FÍSICA", sexo masculino: calção e sapatos antes a companheira do homem, 
. Revive o regime greco-pagão, 1 tenis; sexo feminino: (c,alção, do que a sua- rival na luta pela 

' ;, 
~ 
:( 
~ 
i' 
•' :, 

f 
k 
'.+' 

ei 

CateQ 
~ . ·---~ 

ar~~s:;; ~-

~~ 

Hat~ 

niuos:: 

Em exposição na "Casa Levy Ltcia." --- Unicos agentes distriliuiãóres . · . 1 bombachas),, blusas sem mangas vida. 
;,~:+::+::+::+:~:+::-+::+::+::+::-+::+::+::+::+::-+::-+::+::+:~ e sapatos tenis; para natação: Meus senhores, verifica-se uma 

·,f: ;~ sexo feminino - maillot". confusão sensível no campo da ;~. V 
1
• g D o 1 • :: Poderá ser ,este dispositivo con- educação dos dois sexos entre nós 

jj 
!1 RUA BAIUO DE ITAPETININGA, 251 ...,_ TEL. 4-1751'. - S. i,\ULO ~ 

l:l " " " .. ., . .'., .. "'., ...................... ~., "+"i<"~"~·~~"•" ., " oo •• ., •• oo •• ,- oo •• .: •• •• ., ., ,, ., •• •• •• 00 •• ,, ., ., ., ,. "' ~ - - ~ ~ - V 1 i! J :+: siderado co1no uma indicação e que Deus queira, "não venha 
;~ ._.__ ~ apenas?,.. ' ser filha de um sistema calcula- , .. >' .. + .. + .. + .. + .. + .. +,.+,.+,.+,.+,. .. ,. .... +, .... ,.+ ............. • .. 1' .. ~ .. + .. + .. + .. + .. + .. <>.iP .. + .. ~.+ .. + .. + .. + .. + .. + .. + .. 1' .. + .. + .. 4> .. • .. • ...... + .. ~ .. +,.+ .... .'t'-~3'-+-'t'~~., .... ~ 
:~ ;~- No entretanto, o livro: "Edu- damente perverso!'". (Apud. "O 
~ :!; cação Física", do dr. Mário Ra- Estado", de Fortaleza, quarta- ind-;;penda, em absoluto, do seu 

estado patológico, salvos -os casos 
de doença infecto~contagiosa. 

+ ........ \ 
~ _ (,NOVA ôTI_ ·CA _ ;+; mos, · professor de educação fí- feira, 11-12-1940). 
t, ,. · · :) sica da Escola Normal de Porto Obedecer ao sistema vigente de 
:!/ · "i, Megre, traz , a opinião · · de seu educação física é transformar os 
~: . ;.f· autor, acrescida de quadros elu- ginásios equiparados em· casas de 

f) - que se façam de "calçáo" 
_os exart1es biométrico_s do elemen
to feminino. ~-10.;c:tclffe•ili:'·o;s ~ cídativos: "~ão é necessário uni- saúde,. onde o aluno entra mais 

~+,: .· ..'U ~ forme especial:. para a. educação para ser· atleta -que para enrique- . g) - que se cxc.luam da edu
cação fü.ica o seu sentido de atle
tismo e a sua condição d.e igual
dade de valor com as demais. dis-

:!: ~ física; é suficiente que seja fol- cer o seu intelecto. 
;:;. ._. 0 ,. • - ;~ gado, que não seja grande demais, O fato d~ Qonsiderar-se a edu-
:.: ~ seja. quente no,inverno e lev~ no cação do corpo em equanimidade 
1 ??, verão". de- valor com a educação da in-
~ ~ Temos, afinal_, ... os exame_s prá

7 
teligênci.a e do espírito, o rigor 

ciplinas d9 curso. 
h) - que; afinal, as futuras 

portarias ministeriais tenham em 
vista. mais o ESPÍRITO que a 
forma orgânica do educandC> ou 
educanda. 

:+~ ~ de ap11·c~ço-es - tudo IS. to inqu1·e· -:•: ~ ticos do fim do ·ano. :i,: a "via 
~ '+~ crucis" da colegial. Não fagen- ta os postulados católicos. 
~ ~; do as instruções formal diferen- Será que assim a mocidade bra-
1•: 1i ça. entre os elementos feminino sileira se adestrará para as lutas 
~ ~ d.a, existência moderna e garanti-~ ~ e masculino, as pobres meninas -, 
-~ -~r.~~I!~ se submetem a um suplício dolo- rá a integridade da Pátria? 
~' ,~i:rh~'i\\~ .• .:. Será que O mus' culo é capaz de "Além da orientação científica, 
:. ~)11 + roso, como se fossem rudes atle- · d 
'0"; '\1:,1 , i ta.s, campeões de salto e corri- dirigir o espírito? A inversão de a educação física precisa a 
:q.; ',, ,!, valor~, própn·a da pedagogia na- orientação moral. ·o homem em 
'.-+' ~ da num campo de experimenta- í · ~.: · 1'f Y, - ~ st • turalista, norteia, embuçada, a tud9 deve ficar sob o dom mo ;+; 'Jizj)!J, ,,,_ , g.; ção ou demon raçao de força. educação do organismo. df, alma que o. guia e governa:" 
~ Jii.l':' :!, No estádio do colégio, a ~ni- A1l leis do· Ministério da Edu- (Pe. Lauro Férnandes - Ação 
~ . ;~ na tem que fazer as seguintes cação e Saúde visam a plástica, Católica e o Colégio,,' pág. 17). 
~ ~ provas, como um índice do seu d d 

'..~.: 1.i. 0 combate ao sistema adiposo em "A ciência nem po e fun ar progresso na forç,a do corpo: Cor- ' d 
i~: ~~ rida, salto em distância, trans- ~~~::ism~º, asi;!:ªdo1:':~~~~rs'. 

0 ~;It e::~~~ ;r~le::: ~~s~~;ír~: i ·;; porte de peso, arremêsso de peso, Mas as plas' t"""1··ca pela pl""tica, to humano." (Apud. Pe. Heiio-
y ~ transporte de fardo de 15 · quilos, ""' 
~ :+.: exercício de equilíbrio. o nervo pelo nervo, num divórcio dóro Pires) • 

. ~ CON~ERTOS i~ Causa pena e revolta a confis- flagrante da força do espírito, Baséado nestes sãos princípios, 
:+· ,., são dessas a'lunas, sobre O sacri- do vigôr da PERSONALIDADE, o primeiro saído dos lábios do 
~R .. ·Antônio;i.de-Godoi, '91~ fício que suportam nestas provas é sistema fadado à do'lorosa fa- próprio assistente eclesiástico da 
:~ :+l absurdas. Muitas passam gran- lência, por que lhe falta a ALMA, Ação Católica, no Ceará, escrevi 

· ~ Entre os Largos Santa ;~ t d di 0 ESPIRITO. este trabà!ho que, apr.esentando à ,,,. + de par e o a, no quintal 'da 
~ Ifigênia e Pai-sandú ;+Í casa, exercitando-se em: pulo (!) ~ a mulher quem mais sofre digna autoridade de V. Excia. 
~ · :!, a-fim-de "passar" no exame. com o regime de educação física. Revma., tem por objetivo levar 
~ O ·b e· 1h ~: Muitas nos confessam O seu de- Estudando · já um programa que a ·essa douta agremiação, quartel S ni us - ircu r ~ sapontamento e O que ficam . a lhe é · inteiramente impróprio e general das forças que mourejam 
H 3 · p 1· :-, s9fre1• após esta violência, impos- absolut.amente inadaptavel, ela neste pedaço da Pátriá AD MA-
:!,Tel. 4-63 6• - S. . au o;~ . amargura as consequências desta· JOREM DEI GLORIAM. , 
~ · · ~ ta ao seu organismo e à sua na-M_. • .._.._: •• :..,.::..:..~:.;_.,~.._~~~~~~~s tureza. aplicação giná.stica. Embora de carater particular, 

A verdadeira educação física é esta monografia tenta expresar 

' . . . 

B{;!,·,~iq-íu·-iQ-,:,Jio" ·;s ~1 l fi .fr. ::. . ·~'\.r· .I 
' . 

Of ertaMespeciais 

Pianos· desde ·?'"" "· 6$000 ,. 

a que se condiciona às potencia- o sentir de pais e mães de famí
bilidades da alma, Fortifica e lia e, digamos tudo; de muitas.[ 
enrija o corpo, mas em função dó almas em flor. 
espírita. ' Não co11denamos _a Educação r 

'--- Fisica., no que . ela .tem de util 
o que devemos des{ljar da re- à grandeza da mocidade brasi- r 

forma. do ensino secundário, em leira. ,,.. , 
matéria de educação física, é o Mas. a sua orientação, a carên-
seguinte: eia de aplicação i·acional, .seu sen-

a) - Criação de um LICEU tido de seleçã,o;eu,g,~}ca;'._seu' CE\;. 
FEMININO, com prog-rama de, ·rater pedagógico.~natt1ralism !a-

1 disciplinas e sistema. de educa-_ zem-nos teme1,-,Õ'tiin"a qfafpoder4· 
l ção física próprios à sua0 NATU~· chegar, as·'cortséqÜéncia:(q1.ie'po• 
: REZA E FINALIDADE. derão a·dvir/ 01''dr/ Ándràcle Fur

b) - que as Instruções deter- taclf),. o maiÔrrJornalláta,, do Nor
minem que a vestimenta a ser te, num :- prJ.mÓ1'Ô~ .,. e(litôrf&1Y (lo · 
utilizada nos exercícios de edu~ "O Nordesre•:rteóendo.- JucUé1ÓllOI} 

. ca9ão física facilite os movimen- comentârios;eni'~wíi110/aá~,íç(111~M 
• ' ·tós e seja higiênica, sem ferir o Rio de uma'ltutmà;':'def 'iróféijgÕrtw 

,;ecato e o pudor. para o.: Iiisttt\itct·çte': 'Çílo · ll't-
c) - que as medições. b1omé- s1ca;'°e.scre\'.eu:j.1"6t. ~ 1 cr/l;• 

Bebê fala maniãe.,.;l+~00 ,, tricas para a aluna. sejam reali- tão pre11/.dlrt, t l?,º!:~f ce . ;r 11, 's, ~ 
zadiw por médica, enfermeira ou. momen~eo,, ~olçforaio;·. cvifn.1iqo
µ1onitora - as duas últim~ de:. se o ex«gew)®.mpro'.'1'Ú)cíyíf:'éfçm 
vida.mente instru4la,s pelo médic:9 abJ.lfiOS;'.o:r11itfM.11rM! ~P.jganüi--, 
do ·eatàoélecl.mehto, mo,-J: Q,UO f çle -~14a®r, 01/ '. ~~ktl.l f S!l 

Mobilinhas para 
bonecas desde ., 11.$500 . 

Boneca :fala m.amãe,1:o$000 

R. das Palmeiras,' 88 a 94 
Tel. 5~4070 

. d) :..- que 011:,profes.sores de edu- serv~_,_i,~a · ílf,;,9voo/Clç,1J 
caçiiA-,física ,fieJam pessQas ver- seus"altos" A,jíj'l;· (Edi-
p~ú;a,m~nte, 11&neiw,: não :,e ad- . çã.l)~d-e~2~~[~,1 q\!jj~68)~·,0,,.0r . 
m1tintlo "professor" para o ele- lll µ;to, prec'-811,me:n~;' o gµe re"' 
mén'tô' 'feminino;· · · · clamámos: ,a ,:r:>REBIDliJllC-ÍA · DO ( 

e) '- qÚe o ingresso do candi-· ESI_>íRlTÔ CRIST.XO . :nas nor-
datO ... Lª ~ér~ do emw...ginasia;I. ,ma& da.;Educa."ãQ lqú;ic~.nos~ur- f 

sos primário, ~ccundário <;: pro
fissional. 
· "A Igreja não despreza a· saú

de do · corpa. Deseja-a, . promo
ve~a, incentiva~a. mas apenas não 
a ·.põe .ttcima da alma." .(A_pu(! dr. 
Rodolfo Vilhena - A Esteriliza_
ção: ·dqs Ànormais

1 
cd. 1~34).' · 

Sem. o tirocínio da educação 
física, escrevemos já, nas pági
nas da nossa ~istória, a maior 
epopéia cívica: a RETIRADA DA 
'LAGUNA·; por que 4 'as ·grandes 
vitórias dos homens - diz, PA
YOT. - não se adquirem com o 
esfo1•ço muscular senão. coni os 
sentimentos generosos e as idéias 
fecundas. De boa vontade tlaria-

·.bíos ". Apud dr. Rodolfo viJhenai 
op. cit. pág. 9). 

A educação do organmmo, vas:
sala da educação do .intelecto· e 
da a.!m.,. - .. eis o ideaLcristão do, 
"mens sana. , in corpore ·. sano''r · 
dé Juye_nal. ·. .. . · .·. · 

.Enquanto dos g_inás:,'>s saem 
turmas· .de· moços e donzelas que 

(Cohclue na 1.a . pá·g.):; 

CRUZEIRO no· 
, BRASlII . 

: Tosses, bronquite, asma; e 
moléstias das vias respira
tórias, os Srs. Médicos re
ceitam o Xarope CRUZEI-

mos cem hercúleos iàbregos e\ ~O DO BRASIL; não pro-
mais ainda, cem "sportinen", que tel:t a doença, combate-. o 
malbaratam vida e fortuna em mal. ·l!m-todas;a~,farnÍâcias= 
exercícios ãesaproveitave!s, por e drogarias.;':_.....:· ub. :"'VUG", 

~:e s~ir!:ro::e ~=~ f~~~~a /º~·, .. ;caixa posta~21~J, t 

( 

ENCERO E- LUSTRO 

EE 
Rúa 

Temos-algam,as, ngar 
fe, agentes. . no,,:Jnledar.. 

-



,,..-_ ,.. _ 

E V A N,-G:·E U HiO 
- Da, Columbia, com Ellcn Drew, 

A segunda viiJda do Me~ias 
A NOIVA DE MEU MARIDO 1 

Melvin Douglas. -:- É um roman- _ 1r======= 
ce baseado exclusivamente no di- : 1 
vórCió e na disputa entre a espo-, , • , 

PRl·MEIRO DOMINGO DO ADVENTO 

São Lucas, XXI, 25-33 

Vive ela, porém, 
com o espirito le
vantado para o céµ, 
na esperança inaba-

sa. e a noiva do galã. Pelo ex-
posto, não convem aos adole.scen-
tes. 

Cotação: - Aceitavel para 1 

Como preparação 
_ii; festa. comemo• 
rativa do nascimen
to_ do Salvador, a 

·Jgreja propõe à me
ditação dos fieis o 

Naquele tempo, disse Jesus a.os seus d1sci
pulos: Haverá si1;1als no sol_,_ e na lua, e nas 
estrelas, e na terra angustia dos povos pela oon• 
fusão do· ruido dos mares e das o_ndas. Os ho
mens minguarão· de temor na expectativa das cou~ 
sas que virão sobre o orbe universo; ·•pois, as vir
tudes do céu se abalarão. Então verão o Filho 
do homem vir nas nuvens oom grande poder e 
majestade. Ao começarem estas cousas a acon
tece~ levantai vossas cabeças, pois aproxima-se 
a vossa redenção. E, lhes disse sem semelhança: 

adultos. 

1 Iavel de sua reden- FUGITIVOS DO TERROR -
ção, segundo a pa- Da. Republic, com John Wayne. l 
lavra do Mestre: - Filme dramático, aproveitando j 
"Lev'antai a cabe- para ehredo a situação das pes-

'.E]vangelho do se
gundo advento de 
J'.esus ·cristo -no 
fim dos tempos. 

soas refugiadas nos pai.ses domi
ça, aproxima-se a na.dos pelo totalitarismo. A parte 
vossa redenção". 

* E ha nisso "muita 
logica. 

A Redenção do 
genero Humano tem 
seu último comple-
111ento na glorifica
~ão de Jesus Cris.' 
to e dos seus disci
pulos, cujo inicio se 
dará no seu segun-

romântica destoa no seu conjun
to e impõe restrições a crianças 
e adolescentes. 

Do :mesmo modo Cotação: - Aceitavel pa,ra 1 

o fiel, nas vicissitu- , adultos. 
des de que não po- 1 · Vêde a figueira e todas as arvo,-es: quando co

meçam a· pr.oduzir seus frutos, sabeis que está 
proximo o estio. Assim vós, quando virdes estas 
cousas acontecerem, sabeis que está proximo o 
rein,o 'de Oeús. Em verdade vos digo que não 
passará está geração até que se cumpram estas 
cousas. O Céu e a terra passarão, minhas pa
lavras porém não passarão. 

de fugir o seguidor ! PILOTO DE ARROJO - Da 
de - Jesus Cristo I Pa.ramount, com ~ic~ard Arlen. 

- - Filme sobre av1açao em que, 
ha de se alimentar como de costume;- a nota trágica 
d e s t a esperança, é dada pela morte de um piloto. 
Tambem ele viverá Outros dois, irmãos, enamoram-se 
animado da palavra por uma jovem, conseguindo um 

do advento, depois de vencidos todos os seus 
:in1migos. De maneira que esta glória reivin
c;licadora dos seus direitos foi a finalidade de 
sé1s padecimentos, cujo exordio foi a noite 
fria de dezembro em que viu a luz. Esta sua 
p,rimeira vinda, pois, se ordena à segunda, dia 
de seu triunfo .completo, tla justificaçfto ple
na de sua paixão, restabelecida a harmonia 
que o pecado destruiu, 

deles ser preferido, enquanto o I 
do Salvador: Eis que SJ aproxima a v'ossa outro fica somente com a glória 
redenção. de façanhas impossiveis que se ! 

;11 realizam. Dadas as canas trági- 1 

Propondo-nos a méditação este Evangelho cas e os cium~s entre irmãos, não 1 _ l convem a crianç.a.s. do segundo advento de Jesus Cristo, quer a t _ A . 
1 

1 
. · . Co açao: - ce1tave menos 

Igreja não nos detenhamos nas alegrias do para. crianças, 
Santo Natal, mas aprendamos que a vida 
presente_ se ordena para uma. futura, que as PRÓXIMAS ESTRÉIAS· 

* 
A história ae Cristo é a história da Igreja 

~ a dos seus fieis. Tambem a Igreja só terá 
seu triunfo completo na sua fase celestial. 

0

Na terra cabe-lhe o quinhão das amarguras 
provadas primeiro pelo seu Divino Fundador. 

festividades liturgicas devem excitar em nós 
o desejo desta vida eterna no seio de Deus, e 
que o meio infalivel ,.de conseguir esta bem
aventúrançà, de participar ,da glória de ,Jesus 
Cristo, é _ precisamente toma:r parte nos seus 
sofrimentos, trilhando o caminho da cruz por 
Ele, traçado. 

(. 

·Critica Cinematografica da A._J. C. 
Orientação Moral dos Espetaculas 

SUBLIME OBSESSAO - na 
tJniversal, com Robert Taylor e 
Irene Dunne. - Apresentá o fil
me a -iústória de um médico que, 
abraiiçando ' um ideal, modifica 
a sua. vida, numa lenta regenera
ção.-' Uma idéia de suicídio que 
não chega a; ser executada, e o 

· asunto -em geral emotivo, desa
conselham o filme a crianças e 
aqolescentes: ' . ' 

'cotaçãd:' .:.. ·' Aceifu.vel para 
~ultos. 

PRINCESA DAS SELVAS -
Da. Pa,ramount, com Dorothy e 
Ray Miland. - '.É a história de 
uma jovem, criada entre feras, 
que se apaixona_ por- um escritor. 
A sensualidade de certas passa
gens, o enredo e assassínios são 
os defeitos desse filme, pelo que 
o consideramos desaconselhaveL 
Cotação; - Restrito. 

SOB O LUAR DE MIAMI ~
Da. Fax, com Don Ameche e Bet-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;.:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'.+- ~ 

S- H A R M o N I u ·N s- s 
~ ~ 
~ Dos conhecidos fabrlcan- ~ 
,.~ tes " M A N N B _O_ R_ G " e ,.~ ~- ' 1.1 
~ "BOHN". ~: 
~ ~ ~ Mantemos em exposição, , :~ 
'.+- variadíssimos modelos, des- '.+' 
~ de o portatil de 1 :200$000, ~ 

ty Grable. - Trata-se de revista 
musicada, ao lado de um arran
jo literário. Duas jovens de uma 
.aldeia resolvem arranjar bons ca
samentos em Miami. O assunto 
e algumas cenas merecem crítica. 
Entretanto o gênero do filme e 
a. ligeira comicidade de certos 
trechos atenuam algumas falhas 
da. parte moral. Não é pelicula_ 
aconselhavel para menores. 

Cotação~ - · Aceita.vel para 
a,dultos. 

A VOLTA DO.,FANTASMA -
Da. U. A., com Joan Blondell e 
Roland Young. -- O assunto des
ta. pelfcuJ.a pode servir de base 
para a doutrina espírita., embora 
haja muita. farça e fantasia. Al
gumas situações não são revesti
das do devido decoro. · 

Cotação:: - .,..._ - Aceita.vel para 
a,dultos. 

Valentes de ocasião - Aceita-
vel, pela "Legião_ da Decência" 
(Estados Unidos). 

Bandido romântico - Aceita
vel para. adultos, pela "Legião 
da Decência". 

Chapéu florentino - aceitavel 
para adultos (infidelidade con
jugal), pela "A União" (Rio de 
Janeiro). 
O Morro dos Maus Espíritos 
Aceitavel para adultos (supersti
ção, suicídio, forma primitiva de 
encarar situações fund.amentais), 
pelo "El Pueblo ". 

Noite tropical - Aceitavel para 
adultos (frivolidades do ambiente 
e dos modos), pelo "El Pueblo" 
(Buenos Aires). 

A Tragédia. do Circo - Aceita
vel palia adUltos (bailarina,s es
cassamente vestidas e uma rela
ção ilícita), pelo "El Pueblo". 

A Ré inocente - Restrito -
(adultério, asassinatos e suicidio), 
pelo diário católico de Buenos 
Aires "El Pueblo". 

LEI'tOR AMIGO: -- Você re
conhe~ a UTILIDADE d.à Orien
tação Moral dos Espetáculos? ..:. 
PORQUE, então,,não_o apoia, to
mando hoje ·mesmo uma ASSI
NATURA ANUAL de seus bole
tins semanais que circulam toda.s 
as quartas-feiras? .O preço da 
assinatura anual é 20$000 na 
Capital, e 25$000 para as demais 
cidades dÓ Brasil. 

Pedidos para C._ P. 2851 ou pelo 
Tel._ 3,-7760, 

Toalhas para-··. 
' 

rosto e banho 

Cores: 

Verde-jacTe 

Amarelo-claro 

Azul---pastel 

Rosa-sêr.o 

Em tecido ·felpudo de esplendida qualidade~ 
extremamente mácio e absorvente, (apre
sentamos, ·nas quatro belíssimas cores aci
ma descritas, nova serie de toalhas e:-outros 
artigos para quario-de-b~nho. 

TOALHAS DE ROSTO - Tamanho_ 
55xll0. Duzia - • • • • • • • _. __ 

TOALHAS D,E BANHO 
confortavel: 120x190. Cada 

'Tamanho 

TAPETES 
Cada •••. 

PARA BANl:JEIRO-

j: 

LUVAS para ensaboar. Cadá 

TECIDO FELPUDO para roupões de 
ba,nl:lo. Larg.,1,30. Metro ·-~ u. ~~ 

180$000 

65$000 

19$500 

2$500 

26$000 

, :Vasto sortimento de Toalhas,. -fel. 
_ J;)udas, Guarnições de banh<>i 
Luvas e ·Cintos para :fricções"' -

·e· Seção de Roupas de Cama e Mesa • 1:a"sob_tetoJa, 

Casa Anglo~ Brasileira 
Sucessora de MAPPIN STORES\1 

~ atê os modelos grandes pró- ~, 
~ prios para capela, com mui- ~ PmA~AS DE ESTRADAS _ história de um jovem encarrega-
:~ tos registros, pedaleira, etc., :: CRíTICA_· TEATRAL do de uma estação telegráfica no 

NO'.l'A 
'.+- Da Paramount, com William 
~ .com ou sem transpositor. ~; -Lavrador, vivendo entre gelo e es-
..T,, + Boyd. -- Um mineiro entra em 

.•• ~ Funcionamento garantido. A ~- ALGUNS· ABAIXO DE ZERO, quimaus, por dois anos isol.ado ~· . luta com uma quadrilha de [a-. · :~: pedido remetemos catálogo f: . . co,m Roulien. da civilização. Entram depois no 
,Ta 1 - • drõas que roubava o ouro de ~ua -• ., geral. Emba agem gratis ·i ~ .., Felizmente, desta vez, foge um enredo um casal de noivos e a 
~ para os pedidos do interior. ~ mina. Cenas de roubo, tiroteios, pouco do costumeiro o assunto noiva daquele mesmo jovem. Há 

. ~ ~ assa.ssi.natos e lutas, torn11,m o da. presente peça, pois não versa muita malicia e cenas nada re-;:; C a S a M a n 0--n ~ filme desaconselhavel a criançás. sobre infidelidade conjugal. En- comendaveis. Por isso, ª nota 
-~ Rua E3ôa Vista. n.<i 162, Caixa Postal n. 568 -- São Paul·o ~- Cotação: -- Aceita.vel menos tretanto, de um ponto perigoso, para essa peça seria tambem •.• 
,>; ~ para crianças._ cai em outros tambem inconve- abaixo · de zero. 

A Orientação Moral dos Espe...:, 
táculos considera prejudicial a/, 
qualquer público, pela natureza.._' 
dissolvente de suas representações, 
os espatáculos da Cia. JARDElii: 
JERCOLIS, bem como-,os ® eia.; 
_w_a_1_te_r_P_in_to_. ________ f" 
T O D O C A T ó L 1 ~ <>; 

deve ·1er ó j 
:f.~..:~~_.:~~~~--:+..-:+::+.~~~~;:.;~::+:~~::+::+::+::+::+::+::+:::+:~~~;~~:::~~~~:+:::~~~:..~~::i~ nientes. O asunto resume-se na potação: _ - Mã. ,·;;==:::::;::===============~======================:::;±:===================J 
~:'_A_D_VO_G_AD_o_s º

1llldlCad'or Prof iSsional ~~~TB_a:rr~IAo!e_·_·) 

" L E .G I O N Ã R 1- () -•~ 

, -Dr, Vicente ;Melillo w.ro u• ·" 
'~ ·da- ·Sê, 23 __ a,o ',anda.1'-f _-------.------ Cirurgião-Dentista..,~ Radio~~'! 
.._ sala 213 _ ])r.,'_Ga_i:los: :Moraes de Dr. Hugo Dias-de "R .i\. I os X H_ OMEn,-n ~"TI-A' Pela _Escola i:e':Fannã~;.~,Odon.-:J 

• ,Dr. --Plinto Cc»:rêa de 
Olivdra 

(-Buai;~~J!e@~\7~i·™.., ª·º 
1 

saia, 323 .,.... ';rei, 2,.,~27~ 

Andrade, ' Andradt,_ - - D J M C b li C _ vr r~ tolog:m de São,.:eau1o,--. -climc&:l 
,,,.~ .. ~ , Clfnfea.~eral e moléstiiuvde · _r. • • a e o ampos '.Dentária em,ger.i;l,·-.:Rafos.-x.·-' 

'Ruà';~-~ Constant,_ 23 -, , senhoras MÉDICO RADIOLOGISTA Dr. Rezende?Filho Diatermia - ·Infra-,vermelho-- _;., 
4,0, andar, ~·Sala. 38 - Tel.-2-1986' Cons.:. R. Libero Badaró, 137 - Rádio- Diagnóstioo Exames , Coaglllação - Trans::.ilumina.çáQ 
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LEGIONA RIO São Páulo, 30 de Novcmbi·o dé 1941 

Sífilis 
Reumatismo • • : i FRACOS e-. 

Feridos em geral? 
«ELIXIR DE 

NOGUEIRA» 

AN~MlêOS 
... l'OME~ .,l 

Vinho Creosttodo 
"SiLVEIRA" : : 

Milhares de curados 1( 
. Grande Tónico 

mirn o desenvolvimento progres
sivo de mn sistema de trocas e 
concessões. recíprocas, de modo 

tná vontade do Jàpão em fazer 
qualquer acôrdo. 

,,.,..~ ,' . ./ t .v ~·- .J •. : 

()SR.PRESIDENTE DA 
REPúBLICA EM SÃO 
·- -- PAULO 

a chegar ª um livre intercâmbio so normal funcionou tambem' um 
que permita a união aduaneira 

curso de instrução. de moto-me-
A respeito, o Itainaratí distri

buiu urna nota esclarecendo a ati
tude do Brasil. 

A GUIANA HOLAN~ 
. DESA . 

amigo compi'ôvado da ,Alemáhhà, 
e que fora preso na guerra, ten
do sido ,posto em liber:dade .pe!oo 
alemães para lutai· contra Ó.li 
franceses livres. • 

dos dois paises. eanização para ·oficiais superio-
Juntamente com esse trata

do, foi firmado o protocolo rela
tirn a construção de uma pon
te internacional s::bre o rio Uru
guai, sendo aprovados os estudos 
rea.li½aclos pela comissão mixta 

Chegararn à Guiana Holande
sa, na quinta-feira passada, as 
primeiras forças norte-america
nas que vão proteger. · as minas 
de bau:itita lá existentes. 

:Este\Tê em visita a _São ,Paulo 
o Sl!. Presidente da República, 
aqui pe:nnaneêelido alguns dias. 
Durante a estada do Sr. Presiden
te na Capital paulista, foram lhe 
prestadas várias homenagens \?ºr 
parte das aútofidades, elementos 
oficiais e otganizagiíes 1·epresenta
tivas de classe. · 

que avrcs211tou o projeto. · 
Assim. estreitam-se as relações 

entre o Bra.~il e Argentina, numa 
mútua colaboração, tão i.mpor0 

O Sr. Dr. Getúlio Vargas che- tante no momento presente para 
gou a São Paulo dia 24 do cor- ! a defesa eontinental. 
rente, .. séndo recebido pelas altas 
autoridades do Estado. Logo a 
seguir realizou-se um desfile ope
rário em hmnenagem ao Sr.· Pre 0 

. sidente, que ainda no mesmo dia . 
Visitou a Feira Nacional de In° J 

àústrias. ; 
Dia 25 o Sr. Presidente visitou , 

&s obras da Via Anchieta, várias , 
organizações es~aduais, assistindo 
'depo~, ao ja,ntar e recepção em 
easa do Sr. Fabio Prado. No. 
tlia seguinte o Sr. Presidente rea
lizou várias outras visitas, sendo · 

CABELOS BRANCOS 

quem os não quer 

lhe oferecido um almoço na Com- _______ _.;. _____ _ 

panhia Antarctlca. 
O regresso do Sr. Getúlio 

Varga.s, ao Rio de Janeiro, se deu 
no dia 27. 

ACôRDO COMERCIAL 
ARGENTtNO-BRASI· 

LEIRO 

NüTíCIAS MILITARES 

o dccrcto~lei assinado, pelo Sr. 
Prc-i'idcnte ·,da. República concc
ck'nc!o ao chefe do E9tado Maior 
dos E:st,a.dos Unidos o distintivo 
do eurso de Alto Comando do 
Exército brasileiro teve agradavel 
repcrcc1,;:;âo ,no grande país norte-

Durante a pennanência do ~r. aincricano. Fa.la.l)do a esse res
Osvaldo Aranha na Arg·entina, pcít.o. o embaixador Ca.ffery. de-

. foi assinàdo um acôrdo comer" clarou: "É maic uma prova da 
éial entre o Brasil e a grande na- grancte simpatia o fraternidade 
ção visinha. Além dos çhancczle- que ligam os nossos dois exércitos 
rés dos dois pàises, Srs. ·Guinazu e qu~ foi recebida em_ meu país 
e Aranha, estiveram presentes os I com geral apreço". · 
Srs. Rodrigues Alves, .embaixador 1 . . 

do Brasil, Fe~i~ Pechiazzo, intra- j e Teve lu~ar a solenidade . d.a 
dutor diplomatico e representan- entrega. de cuplomas aos oflc1ais 

· tes das _entiaades c~hi:erciais ela / que terminaram o curso es~eciall 0 

Argentina e do Brasil. zacto de moto-meçamzaçao do 
Esse importànte acôrdo tem em I cxércitc. Juntamcnrc com o cur-

FRUTAS 
NACIONAIS E ESTRANGEI_RAS 

- A Domicilio -
Telefone 2-8171 

~rutas Dierberger 
DIERBERGER AGRO - CO~IERCIAL LTDA. 

Rua Libero .Badaró, 497 -- Caixa Postal, 458 
S. PAUbO 

re-'. 
A solenidade~ que contou com 

a presença do representante do 
ministro da Guerra e outras sole
nidades, terminou com uma de
monstraçãó de moto-mecanização 
coroada de pleno êxito: 

COOPERAÇÃO ENTRE 
O BRASIL, ESTADOS_ 

UNIDOS E HOLANDA 

Atendendo a uma solicitação 
do governo holandés, os Estados 
Unidos e o Brasil, de comum 
acôrdo, resolveram cooperar efe
tivamente nà proteção à Guiana 
Holandesa. 

6 N. o.tí ci as 
do Brasil 

1 REGRESSO. - Regressou ao 
Brasil, depois' de uma estada 

f no Chile, Àrgehtina e Uruguai, 
o ministro Osvaldo Aranha.' 

2 CONDECORAÇÕES - O go
verno ehileng concedeu diver

sas condecorações de mérito a 
várias personalidades brasileiras; 

3 RATIFICAÇÃO -'-. Foi reali-
zada a troca dos. instrumentos 

de ratifica.ção do tratado de co
mé1:cio e navegação entre o Brasil 
e Argentina, cm 23 de janeiro 
de 1940 .. 

· Os Estados Unidos enviaram 
tropas para essa possessão holan
dasa, com a finalidade de prote
ger as rr!inas de bauxita, de gran
de interesse bélico, comprome-
tendo-se o Brasil a vigiar a fron- 4. HOMENAGEM - Foi home
tcira brasileira. e a mandar wna na geado o ministro bl'asilefro 
missão a Paramaribo.- 1 jimto ao govei·no egipcio, sr. Ba1'-

0s governos brasileiro ·e norte- bosa · Carneiro; pelo miúistro das 
americano comunicaram aos de- Relações Exteriores do Egito.. 
mais gov-arnos americanos sobre a 
resolução tomada esclarecendo as 
razões que determinaram ta.J · ati
tude. 

Dr. Durval Prado 
Oculista 

R. Senador P. Égídio, 15 
. Salas 513114 . 14 às 17 hs .. 

Telefon..: 2-7313 

5 CONGRifSSO - Encerrou-se 
o 3. ° Congresso Brasileiro e 

Amcricàn'.l :de Cirurgia., que es
teve reun_ido no Rio de Janeiro. 

6 DEFESA. - _Realizou-se a ce-
rimpnia de entrega de diplo

mas aos oficiais que terminaram 
o curso de Instrução de Defesa 

j Anti-aérea. ,-

uro CAUT~LAS DO MONTE.DE SOCORRt 
- JOIAS USADAS E BRILHANTES ,""_ 
Compro pagando OS· melhores 

R~a Álvares Pentea-
do, ll03 3.0 andar • Dei Monaco 

EXTERIOR 
A GUERRA A SitUAÇÃO NO 

. PACIFICO 
O combate pela posse de Moo- , 

cou continua encarniçado, sus- "A situação no Pacifico é de 
. tetntandod os ... russosd.º~ . poderoslos I uma ,gra.vidade -sem precedentes, 
a aques as ,,anzer 1v1s1onen a e- e é prec.iso do=iná-la" de 1 1,· ·. 

- A ·t - d M . t ,.. . c a ou 
mas. . s1 ua~ao e. oscou- or- 1 o general Tojo, chefe' do govêrno 
na-se dia a dia mais. gfave, pois,; japonês, 
se bem que o ava.nço alemão pro- Ulna das 
grida lentamente, por encontrar 
pela frente valorosa resistência. 
cs exércitos germânicos têm con
seguido algumas vantagens im
portantes, c9mo, por -exemplo, no 
setor de Tula onde os . russos ti
nham concentrado gTande núme-

pretenções jaJ'>onesas 
é a ocupação das posições mili
tares da Tailandia que, segundo 
se· afirina nos meios ingleses, já 
recebeu 'um virtual ultinmtum ni
J)ânico,. A resposta, segundo pa
rece, foi neg·ativa, pois fofain 
chamados âs arri1as pelo govel·nô, 
varias class{ls de reservistas tairo de forças. · 

Nô sul, a Russia tem sido mais landeses, 
castigada, pois os alemães ·canse- O enviado japonês, .st. kuruzu, 
guiram praticamente tomar toda continua a ter sucessivas entre
a Ci:lméa, estaildo agora comba- vistas com os homens de Estado 
tendo pela posse de Sebast,opol; dos Estados Unidos, mas as ne
poderosa praça forte russa. A g?ciaçgt,s ma,nt-em 0 se · no maior 
cidade de Rostov, por outro la- sigilo, 
do, foi tomada · pelos alemães. Maz, apezar de todas a.s apa.
Essa posição é 1mportartte, êlaêla rências em · contra1'ló; como por 
a. sua proximidàde do Cáuca.so, · éxêni.plo, a declaração que aciin/a. 
ni.éta dos exércitos alemã~ que reproduzimos êld general 'Í'b)o, 0 

·a.gem no suL cnr~spo11dcntc elo · "Ncw York 

No mesmo dia, o dr. J. C. Kiels
tra, governador da Guiana, de
clarou que os . americanos estãe 
ajudàndo il, Guiana e acrescen
tou: - :'Nós, mésmo _diante das 
mais dificeis circunstâncias, te
mos de nos colocar na linha de 
frente" .. 

Uma fonte autorizada declarou 
que dava as bo_as vindas às tro
pas americanas, coiuo combaten
tes da causa comum . 

O Bl'asil ·tambem enyiou tropas 
para .a -Guiana, afim de coo;;e
rar com as tropas americana~. 

Esse , f:at<>" repercutiu fàvoravel
mehte -em Londres, onde se con
sidera o fato di wr .o ;arasil :r~· 
solvid:J couperar com os Estados 
tJ'nidos _como um ,passo dado à 
.frente na solldariedade ame~ica• 
na contrà a agressão.. 

AGUIRRE. CERDA 

6 N otíci,as 
elo M nono 

1 · EMÉAI~ÁDÓR - O úóvô 
~mba1xadoi' nissé nos Esta.

dos Unidos, s1-.. Máximo, Lit,1i
noff, acha-se em viagein pal'S, 
Washington, via Asia.-. 

2 :RESOLVIDA ''--' A greve dos 
·. o.uerários d-az minas de car

vãz,. Jos Estados Uniaos .foi ré
~&i~~c~:i\ pacificamente quandó ó 
E::t:c?tó começou a se ntovimen~ 
t~~:· ~ :'.im de resolvê-la à força. 

'} 3:1'.::PRI1:SENT ANTE 
~

1 t .:)AL. .__, O .si-.. 
PES;;. 

Franklin 
e:.~::~-,~-~~ anunciou -que o sr .. 
wéWP,-~): ·Bullitt, ex-embaixador 
nortt,--americano na Russia serâ 
o· szl\ rcuresent,.i,nto pessoal no 
Oriel'ite Prcx1mo, devendo visitar 
e, frente .l!bica, as margens do 
Nilc:, Mar Vermelho e talvez a 
Palestina. 

O sr. 4g·ulrrc Cerda, prcsidon- 4 VON RIBBENTROP - O 
t-e do Clule, quJ ha. pouco pas-1 ministro ua~5 Rela.ções Exte
sara as suas funçfos ao sr, Jcrós \"iorcs do Reich, 'barão Von Rib
nimo Menéndcz, faleceu depois be11trop, declarou, em disct11·so 
de tei· recebid'.i a _extrema unção pfoferido em Berll.m, que se os 
elas mãos do Exmo. e Révino. Sr. Estados Unidos iútei'vierem ria 
Arcebispo de Santiago. guerra. s, responsabilidade .será do 

Lid,~r da Frente Popular e ho- ~r. Roosevelt, c que isso não im
mem de ação, o si·. Àgutác Cer- pedirá a vitória do· "eixo". · 
da foi elevado à Presidência do · 

'Chile pelos p,artidos da esquerda. ·s MULTA - FJin virtude de 
L:igo depois de terem tomado uma explosão num restau-

as prilncirà·s providências pa.ra o rante ·de Paris,. o g:>vernador mi
enterro do •ex-Jfresiderite, o Cori- militar alcfüão dessa cidade, ilh- ·· 
seU10 de Ministros reuniu-se pa- pôs uma multa. d-z 1.000.0ÍlO do 
ra toinar dbposições sôbrc· a\ si- franco~ .. 
tuaçád cfoad,a, - · • 6 CONDECORAÇÃO ;,_ o sr. 

O .si·. J'ei'ónimo Mehélidez fez o H~rman:n Góering récebeu do 
clogu; J)ósttÍ1hó .dó cx-presitlciite, Sl" •. Müssolini O "Grande cordão 
r;;ssaitando' li tlificil inissão ck da Ordem Militar.· de savofa.", 
que se ac_l1a ·encahcgil-_dó, f:rit:4n- qu~ constituc a. mais alta con
do á l1e?Css~~adê de. h1~nulcnção dccora~,ão militar italiana. \ 
da ordelli pul3licá e o uortl'iÍÍJ ano 
d.a111~nto das àlMdades riti 1jàfs, l ---
Declarou ainda. qui: "o .coi{rnto l 
armado quê ii11p::ii·a nó müilció 1 
afeta s~rian1ente a economia na-
ciona.I e obriga todos os chilenos 
e. upir -. setls_ e~!ôfços pará véncei
énergic,air:erite à : hova · política: 
atuaL '' 

SCIENTIFI_CAMINTI 

'.AS SUAS rERmAs 
• Pomada seccotivo São Sebostiá,> 
comodte scienlílicamente toda • 
qualquer alleccão ·cutoneo como 
séiàm: Feridas em geral. lllcéra&. 
Chagas al)Jigas. Eczemas. Erys,pela. 

0'! ingleses passaram tambem Hera.ld' Tribum/''.. em Washu11s• 
agora à. ofensiva. Na, Africa, o ton declara ki;, sitio infórma.do 
gen~rici,l Cunningham !m•adiu a que'. cm vista da impossibilidade 

- Libia, tendo tomado varias cida- de . chegar a uma solução geral 
des que se achavam em poder das do5 proqlema:s do Pacifico, o sr, 
fqrças do eixo, entre elas, Bardia Co1'dell Hui'! e os diplomatas ja-

A folhlâftll que lhe dará inter,iissantes e uteis informações 
dlirante Cll1I ~ánlJ ~iro, ale_m de apresentar lindamente descrito 

COIU multas ,.ft,ó:11tràções, à biografia do Apostolo do Brasil -o 
"'fio Pe. .tôaé de Aachleta. ' . 

1 ~. _p.,11, cotrelo 4$500; pe,ça logo 10 exps, por 30$000, 
,o 1: ide ,g;at11Hamente um interessante livro de bonificação. 
~ U itTC Sr • .,..Ddes descooto!f mais livros de bonificação. 

~rJ•••s·· ~DARIA BOA IMPR~SA 
'. ·. '..'. ~Í,ÍOsi;AI. ~ ,· • .. ,:JUf>_ Qa.JÀNEfRO · 

e Forte Capuzzo. O alvo do exér- pOneses ter!a,rn. sido leyactos a en• -~" ,_ ., ...... ., -:-:-.~. ~ ., • ., .. ".'!"'.;·~~~ .. ~:::-:::-::-:::-:-.~:::·:.: .... ; .......... ., .. :;; ~ ,, .: .. , 
cito inglês é, atualmente, atingir carar a conclusão de um acôrdo :+:-• .. + ................ ;. .. • .. • .. ~.:9,.+ .. +,;o. .. • .. + .. • ..... +,.• .. +..•,~ .. + .. •, ...... +,.+ .. • .. •.,+ .. +..• ..... +. ... it' .... .+..'t',lJ.,. 
Tobruk, onde se acha. sitiada limitado nipo-america110., com o :+; M · H '~ 
d
µemsadefoa.rçu~lti·imnga·les

0
_afn.nscjuiqv· aládofsica

1
.nr~ ~i~-~~Pv: !~ 1:fct!o.que a guerra _;,:.;•,::'. QS ::. • EL. O'RES PREÇOS ',,;·~.=.:_:,'. 

gleses na Africa, e\ue nesta úl- Por és.se .acôfüo, o Japão rb • ...; E A MJ!LHOR QUALJI)ADE T: 
tinia. semana consegúitam._ ap/·i- nuncia1·ia ás suas ,aspirações ter.. ,41 ,• 
sionar 2.000 solt!àd0s do "eixo" ritóriais nó 'sul do Pacifico é 11a :,i. Ptesunto e .Frios -~ Vinhos Finos, ;_; 

. Sibéria óriental. Retiraria taffi- . F ~.,.. B' t B b · Anunciam os ·britânicos que . ,•., ruwoS; ISéóU OS · e .. Oftt . OftS :.• 
bem suas tropas da Indochihà · 

tÍm.a patrulha inglesa aesembar- Francesa e desfaria assim a cren- j Generos Alintenticios ;~ 
cou na Normandia, mas os ale- ça que reina rras demooraciàs dé '+' ,• 
mães revelam que fora-m rechas- -que prepara uma ihvásãó da Tai- !; EMPORJO MON~(}R.0 ;! 

landia ou um avan()() em diréção '•' · · :4 

sado!. às Indiàs Holandesas. Em troca j Ru$ Augusta, 1.559 (Esq. R. Luiz Coe1tH>1 -- Fone 7-0035 • ;! 
Na. Abissinia os (rltimos redu- - · · • 

o Japão receberia facilidades de 'f'.; M. E' ">\R. CE"ARI_A AV. ENI' o· . A_ :• 

tos italianos estão prestes a cair, réabastecimento para as materiás '. - ~ • 
pois os ingleses. e&tão. cercando primas das l}Uais tem . nedéssié!A, '; ·"· 13 NiA '~ 
todas as. p~içõ~ inimigas.. d rt·. 1 t té d . Ind· n· .. -.' "'"'·· rlgadeirb Luiz Art_t~io,: 2,-r-,o· -,...., (~ ml1tc â ~ 
; : o i~':k~o ;;' i/ittito do su~to ·que /d: 1~~~a: ~~indê~ás. oe ma. ~ _ :· -''· !~éjj

1 
!~á~ulada'_.êi,~'~ê_içãfi/~~i~6ne ,~3 ;~ 

á .• o.fÍ'nsiva bt.):tânica ocasionou, Como se vê, se o Japão fir~1, :~ . ,. , . · , , ·X'J'mcos diS~üld_ «>'rês_ .. da , . . , :! 
. e,s¼; ií6ri~nti-ãjo força~ Jtalia- · d · · · dadélt · "+' • • " , · · ..• ,, ,, · · · · .. " 
1í~~ ··~~;1t~e.m~ nà;,Grecia para ~n· :~::n:cº!m~i;~a ~~:, v~ti . a: { JJtjJ:t/têJ{ld;_ A~JJ-;4N1JJilRIJ NTB" i: 
_v1ac-las para ·ª Afriéa., .. > > • > :àltuá.is C()fi~ões,., ~iltnéfitê ôli , . ~ 2$500' .• , : ; Láta' -dé ·1 Kg. 9$500 ;• 

No , Medltmâneo f~ ;.P<>st? a j Ea~ , ~os :~>t;ise#tdi!á!:·· , . . f - . · . , ,:: , , :- ~ . ~ 
!~.J,U.\.~~~ Ji9.~ ,.• ~ JI, ~ ~h~ ~ ~ . •r V > ~· •.,., O V V , V "O 'f V V""" .::+;:+.::+;:.:+.::o:~~~:~,:t;~ 

/ 

/ 
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SÃO ROQlJE 

r 
inad laclores e propulsores dos 
pl'inc:ipais movimentos rPligio-
808 diocesanos. Dizemos mes
mo, que si por \'Pntura Soro. 
caba· não .cons~guiu vencer no 
sen Congresso pela suntuosida· 
de e rique1/.a os outros Congres. 
sos Diocesanos, venceu, sem 
dúvida, pelo que api·esentou em 
1.ª mão, o que pela 1.n. vez se 
fez no Brasil: venceu pelas ex. 
posições realiza.das. 

\i Liceu Coração de Jesus 1 
f ~ 

PRÓ CONGRESSO EUCAltiS- f\lW j,\ ostá muitn RCOstum.ndo com 
Tl<;O - re[!fo:ou-sP no dia t9p. ·:sse l\1ini.,;tro de Deus, tem acha
passado, no Pavilhúo. uma fe,;Lü do muita falta do mesmo. 

GOVERNO DIOCESANO 

.+. "' .+, 
;!; i'.'.'íÃO PAULO !: 
'+' F d J 1881'! 'e-' '•' 1 un ac o e1n . , ., ,.~ 
~ ~ 
~ Dirigido pelos Padres Salesiunv;) ~ 
'+' Reconhecido pelo Governo Federal como '•' 
.,+' Estabelecimento Livre ele Ensino Secundário '+' 
~ 1 ~ 
til CLASSIFICA no COMO EXCELENTF, !3 

$ Exames Ofici·ais ~ 

bem organizada pelas Irmãs Vi- MATRIMONIO - Na residêli.. 
centlnas, com a colabor!)ção dos eia de D. Amasilis ·Ribeiro Lopes, 
alunos do Colégio São José, que realizou-se o casamento religioso 
em lindas proclamações, poesias de sua filha, Srt.a, Ignez Ribeiro 
e esquetis. despertou a a.tenção Lopes com o Sr. Vasco Baroni. 
da numerosa asistência que ficou Essa solenidade religiosa foi ce
satisfeita. A renda dessa festa j 1ebrada pelo R'!. Silvestre Mura
reverterá em benefício do futuro I 11, e assistida po·r pessoas ínti
Congresso Eucarístico de S. Paulo. 1 mas e as:iciações relii5iosas espe-

•- EXPOSIÇÃO .DE TRABALHOS cialmente convidadas. 
ESCOLARES - Acllam-se aber- ANIVERSARIO - No próximo 
tas as exposiçõ!)s do Colégio Süo dia 30, o Revmo. Pc. Jos.é La.faie
José e Grupo Escolar Dr. Bcr- Le comemorará o seu aniversário. 
nardino de Camp'.ls. O público Nesse dia as associações religiosas 

· 'ISO N. 

~ ~ 

. i.·:!!l O LICEU CORAÇAO DE JESUS, em Siio l'anlo. é nm Colégio que garante o ·futuro doa :,.~: 
: seus aiunos lJelo )ll'eparo moral. iutclcctual e fÍ$ir.o eficientes. :. 

~ ~ 
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Ordenações Sacerdotais 

MAGNIFICATE DOMINUM '•· Internato ., Exten:ato 'J 

~! ENSINO: Primário - Gi~1asial - Complementar - Comercial - 1 Fa- [~ 
1,::l, culdade de Estudos Econômicos - Profissional. l,;.~,: 

, tem visitado essas exposiçõ2s, ten- e povo oferecerão suas comunhões 
do ficado contente_ pelo que vi~ .I <' orações por intenção do mesmo 
nos trabalhos executados. pe e à noite, no salão nobre da Igre
Ios :.Itmos·. d-esses estabelec1men- \ ja, será feita uma manifestação 
tos do ensrno. de apreço ao Pe. Lafaiete. 

MECUM! - f.: com a alma em 
festas, que Iévaii'ios ao conl\e. 
cimE\n lo <!Ó clero e cios fieis ele 
nossa diocese o fato auspicioso 
ela ordenação de dois ríov·o.s 
sacerdotes em nossa Igreja Ca. 
tedral, no próximo dia 8 de 
dezembro: ·Pe. Benjamim de 
Souza Gomes e Fe. St>rvnlo 
-Madureira. Nossos diocesános 
<\tJVem inle1:essar-se por esta 
ordenação. preparando-se para 
ela e aco111panlrnndo-:1 com prfl. 

EXAMES ,DE AD:VlISSAO aos cursos Giilasial e Comei·c•ial, em 1n·incípios de Dezembro e y: 

~: Fevereiro. ';+~ 

;~; Todos os cursos são fiscaUzados pelo Go,•erno e os exames processados junto aos lnesmGB ;i CORTE E COSTURA - No 

1 

, 
Colégio São José, diplomaram-se BÁLSAMO INDIANO 
3 altmas, tendo passado mais 19 j 

•) professores elo Liceu. ;.,: 
~ w 

Reumatismo, nevralgias, 
a,lunas p .. '1.ra O 2.º ano. ESt ão de dores locais, caimbras, e 

~ V 
::: Pedir ÉSTATUTOS ao Liceu C. ele Jesus São Paulo ~ 
;:'. Tel. Int. 5-3708 - Ext. S-3693 ;f; 
~ w 

paraben:.i as Irmãs Vicentinas e tudo proveniente· de friagem 
altmas desse curso, pois na stm e umidade .é combatido com 
expOSlÇUO de t,rabalhos, foram -O BALSAMO INDIANO, É 

ap1·füu!l,,u,dos verdad::-iros serviços muito indicado pelos Srs. i~~::+::+::+:: .. ::i.t+::+::+::-o:;.::+::+:.•::.::+:~:~~::+::+::+::+::+::+::+:~:ít::+::+::.::+::•::+::+:~:+::+:~:+.::.::+:~~::+::+::+:~~~~~:+:~~~~~:+7-~~:.~:+:~~~ 
de real v,tlur artístico. Médicos e aconselhado pe: ('('B PSfH'e'IHIS pelos Jl0\'08 orcle-

PADRE L:U':UE'í'E - Adiu.- los que o aplicaram. Naf 
s-e cm gôso de férius o noss'.l P,t· boas farmácias e drogarias. 
rnco La.faiete, que seguiu· viagem Labor"atório "\' UG" - cai· 
para o Estado cl e Minas e Rio xa postal: 2175. 

llllll<]Os, pelo rlero orn gpi·al e• F d 
pola g1·ancle Obra das VoC'a- e e· ra~a-o 
ções Sacerdotais da Diocese. · . . . . 
Os HR. Párocos e Reitores de ariana Feminina 

de Janeiro; O povo desta cidade . Igrejas promovam para os dias , 
1 5, 6 e 7 de dezembro prega. Palestra feita pela Filha de 

I 
constantemente honrado, enobre-

SOROGABA 
' . 

Ecos do l." Congresso 
de Sorocaba 

Eucaristico 

ções sôhre o sacerdócio católi- lVI.aria Georgina Tripoli, durante cidc. Ori, para honrá-lo, é mis
co, sôhro a formação dum sa· a ,última tarde de recolhimento ter uma. du;posição permanente a 
.cMdoto e sôbre o rito ela orde. do Aspirantado, realizada a 1G muitas renúncias ·e não poucos 
nação ssar.errloL~.I. No dia s, ox. de Novembro p. p. no Colégio sacrifícios, neste tempo em que 
cusa.nos let,lih.rar 011 pocli!' aos As~unção, a juventude se atira, ele olhos 
sace!'cloles 11111 "memento" os. fechados, ao prn~2r. Por toda 

1 
peeial para os novos <'Olf\gas Minha.<; C'!tras aspirantes: pari;{\ a· 1.nocidadk é, . continu~-

EXPOSIÇÃO DA OBRA DAS (U.., c-on!cccionaclus para a Con-1 daquf'I<' dia Os sarf'relotr,;; ele /\. EsLrda do Mar vos con- mento. solicita.ela para. comparti-
VOCAÇõES gl'pga(:ão ela Dout.l'ina C'ristil no,;sa <'iÍladP opi~r,opaJ fiquem I g1egou msle recinto, pelu. .últimn lhar das alegrias loucas ele 1~m 

<la Cateclrnl: camisas, ternos, 11,oi· PHtn avi,;ad:JH de que de- 1 ve:c:. no vo8':o aspiranLadQ. Mais l ~un~o ~em .Deus: ESte convi: 
Foi alem ele bonita e hem ve:;tidos, etc. que serão ofere-: vorito comparecer it Catedral um pouco e todas vós estareis, de! 10 e ie~etido, mcessantemcnk, 

ttpresentada, ck grande inte- e-ides às crianGas pobres. Além I para f Missa pontifical e para um modo especial sob o domí- ! nest,~ eStnbilho: bailes, cinemas, 

l·essp para todos O Revmo. Pe. disFn: flores. desenhos, qna· i o rito da ordenação no dia 8, . 4 '. romanc\ls, modas, praias, espor-
·- · , , _ • · l 1 .. 9 1 mo absolut_o .. se_ntmdo bem de t.es .e ... , 0 utros JJassatempos ... 

Viana, visitador <liocesano da dres !e vro1iagancla, clistieos, 1 as · ipras. t t I d ll per ·o as cm I açoes . e ·se. 11 _0 1nr Com1Jreendc-sc, ent:'to, <iue !Ja.1',., 
Obra. conseútiu rP11nir nunrn letreiros. Depois: a Bibliote- 1 -·---------------. . " 

1 t d i. ·1 J ca. COl.1'. vn·,·1os "OlUl1.l·ºS, 1·~,•.•s- '1· t o ~n o mat.erno e ::l suave irmdmçno do viver CCl110 flS demais jovens, 1188-ila a .u o o ,que se ez l e.se e a .. . ~- , , ~ t t t e amo· 
fun:!acãw do Bis1mdo em 1925 (·ts jorü~i·· etc; Arresent1ram-1'·· .. ªlS ! u o ·o Pfílíl ,S .u r... te ::unbicnte do gOZO!: t,3rr::-nos, 
até a· clala 'presente.' As \'Ú· t~;1;hém '~;· S~\;~ li~·r~s d~ 'se- ~I j . vf . fJ du Sab3 is, portanto, pa.rri que fiU1 1 preciso é nmunciar, defi11itiva• 

l·ias es[atiRtícas apresenlada 8 r·rPI a ria, fichúi·in. rerri 8 ti·os, . Ela vos trouxe. nesta. última eta- mentP, à homa do título de 11'i!ha 
"' PRAÇA DA S~, 163 t 1 mostr.l).m bem a nrce,~icladt' · r:,ts1Ü8 d<' comrrnomiP.so. to1·nan. · pa, an es e e um a.to soleiw de ele M:.nia. 

il:iqne!a important0 oh1:i clio-1 ,fo r1111:10 ag1·,1Jal'd P clP 1r.r,:n- SÃO PAULO consnfl'açi'ío, Ela vos congregou P,na (jtlP. pois. ingTessnr n!;::urm 
r,,,~an11 <' romo o r·11r-on1 r:1 c·ln ri,· int,,r;·,;,:i• p:11·a 1.,c]os m: vi· Flsca'i_za,:!o pel~ Govêrno para umn úlLinm rcnexúo. num sJcl:tlicio Mariano .se nflo 
nossa Diocese. 1Si11111!t•:; DATILOGH.~ F1A Pensns~es bem no valor imC'n- Lein a devidit cora.gcm pam ou-

so, eterno, do título de Filha Rcrvar s-2us Estatutos? Ou será ,S. Revma. 
tar ainda um 

queria apresen
opu,;c•ulo singe. 

lo. (l!H' · :-:.0rin a sln(t\~(\ du n1a· 
r·~\\·HhoRn. 0xpn:-dcc!.a P thl pro 

EXPOSIÇÃO DO ENSINO 
RELIGIOSO-· QIOCESANO 

TAqUIGRAFIA 
O Melhor '.:.•,sino Pelo 

Menor Preço. 

de Maria? J]; ele a garantia ele quç;, clopob de obter a fila arnl. 
texlr. a, bpncüo tr:r:·.,na e o penhor .a vida .0Ní, mais facil e mais 
da elLrnidadc teliz'., I~lo, cl,•n,.1 :.l ,·,,mncln. do (Jl1P no tempo d'o '.tS· 

~rja. pirunl:ado'! · do Utllll que clP JH'ÍH Ohrn. n0u11,ria tudo q1,t1n. \ lrc"i:t'.a,lo r1,1e c,c:L:', numn tias 
to se fez e serviria as~im pa-' · a:as dr, pr,dio eit;1d1,, tambce1n 
1:a orientar os inli're- sB,tos' cx·,.0,; :-e s3ue rzsu!Lad,:is. Est·'.l · 

_ __; ________________________ \ E:n~s.nar-s~·'.i~.·~- jov2rn quB d:;s-

; tr. · fonn~ -!)~nsas::e; qu8 115.o 0s
Cvr-s~ .:: r:-:·::1ac1id~1 de qu:-:· f;~1.1 act

, n:ic.·1fio catrp ::-t.'J Fff:ul~ ck ?-/í,1.ria 
lhe vai traz~r urna r~s1)órr:;;r.:)i1~
cl:1J,0 l:\l C:'t face d:, S:JC('i!dadr: 

M,hre ·o mom0ntcso assunto, L:.nL,m foi i::1rn rep~'tiçiio, ]JQI'· 

I<Jntr<'tan!{), pela osca'.;,,rz <lo · r:u;:) cm ju:1ll'.l renlizou··Se a Lº 
• .. l r · 1> ~:: 0xpo,:'.'}í:~. I)rla su:-i per-

1c-n1po 1~;f.0 nHn
8

1):1t1li<'. s0
1· .c-1- r,·:·a e~ ri_~·o!':.:·:~ r,i·,;~~lniz~,ç~o. 

, 1 o. l)i,;,:p.no;; . H,:t ,,:,t. qu .. 
dentro de pouccJ te1npo fllrú pc:o.; ~.e-ui, ··,, __ , .. lla(i:1::-; 1uagi1ifi-

l ':lrn 

IlANGALô 

1~c~q!:0na fnmília ele [r:1t:1in('nto f'Ollljll'O 

e.Rsa 1rnhlieac,iio, fazendo "m c·,::i;:ntr, de:-no:i>.t.a·::is em lJo. · 
. - - : rs:·ir~18.:; e su~·estlvos gráficos. : t 

Ot'e1·ta~ oetall!actas ]}ara l'l'eyel' .Tr. - C. Postal, 2S19 

· tin:: fn .. :;~!e~1u:, fio 111:·io f:-n1 que 
vivG, de sua própria út111ília. de 
suas irmãs espirituais, que lhe 
~e.ir.. 'líe:ito tra1:sgTcdir o seu Có
clil.[à Ma1·iaúo volunta1·iamente. 

pl'imeiro lugin·. uma c:li<:ii" es- r:,; C:r :n: nd:rnw:1te apreciacla 1 , 

JlAAial rio "}!itt0\Domin<'" cí:· · pr•"•' \i·l'l"'d-,·lps llc''i·'i'l'"l,-; ! 
;;ijO <IR Qhl'a, Plll hn:n.c'nagPlll .\ •:i·; nioi;:st ;,;lv\o . da. o'r~ci:;;: .. ;,:.j 
an'> novos r.a ll'o-: qn,; sP ord"· 1 

e:\ l clt• '.,orno eo .•. iscgue ,\ Dir"· . nar:10 no elia 8 e!<- elf':'.nm· ro ' 
próximo futuro. : L:n·ia D'.o::esana. obter aquc es 1 

, . . • . : ; n,itupell()os resultados: foi o 1 

Na e~~osi~ac>, a,em dos ela : qup mnis impressionou o,; vi
doR pos1t1vo1, a1,resenl!Hl0s. h:1 1 01·tº•ito" 1,.11.º co·1·, .. \11 .;,..c 0 ·o 1 

" .t. .., t ,l . l. J.JJ u,,.d q 
1 

viam outro_,; Cli.l_e eram ill~Pr:·s- (!HP tli,,e:nw,,, leu;o,: q:w iniei:tr, 

S.~o !'nulo (neste jnrnal). 

{Concl11são da 4.ª pág) 

sai\10-s n ln,dól',<·ns: rela<;ao (!1,, <1<,n'•·o ele' l'ouco tp,. 11., : llll a' , 
• • • ' · '· • · " ,.,, 1< 1 r\(1lP~m 111°1 nmn carla; cnqu!i11-

sf,m111al'1~tns ela D1oc·rsf', {!ps. 1 Yisi1a p·11·liC"11i'll' n'ío só ú Di- '' ~ . " . . , 
l 1 '")"" 1 c~41 . . l :· t , • . . ~ • •• ' • . 1 to se !a<1 eDqueccr, no . l'S•llllto na e e "-D·"'. , 1. 0 a<:,1o r.o~ p,1· \ rf't<,n,1 ll:ot·:•>".:tna rlo Tc11Hino ! . , , , , , 1, . . • , ._ 

(!j'AS llHSC'l((Cf; na cliOC'l'SP, d<'8· i l{,,Ji,•inf10 ('Oll)() (·on1•,,.rs·u· ('('!ll, Jll\(ntm.(' ,1 CU.cllltl ua Lal,lll 
dr, llí59 at,1. lfJ.11 e assim Otl i o,; /iict:i'rP.: cl:H< c!Pma·i~ 01·\. 1 clade, reJegn.mlo 1rnra. ~=-cunda!'IJ 
troi; . : . . . ,. g . Jll.\lW o {'S(UclO do Lnüm; C'll(Jll'.lll· 

·.:. , , ni.z,u,;"f'" qun. ~·~c,ram ·ª~ i·nfe. to. ató o r,no pü8Sfüio os alunes 
8ohro 0st a· 1mportant,, Pxpo-1 noas exno::1e: 0 /PH, · l 1r·ec1samo,; l t d , . · le H'. 

Riçi\o ainda \'Oltnremos a t'a!al' de dadOH [)O'·;ilivos que 110S au· ct,ós ~ advamB, un:l l(llllml110 _e·, t I~-
. · , · i · - · na o ras1 10Je mm1s Taua m11,t1cularmente .

1 

x1 10111 a provar que de fato em . 4 a 5 a . , 
. Sorocaba existem os centros adpenas.,' !na . e _. series com 

i su11 quC t's8:t t.runsgrr::~s(~o irúp'Dr~ 
i te nu111~.,, co:-_,•:e·citit:ncia. desr::n·ada-
1 vel. É bustr.nte sa:ber qv.e u'a 

1n:ça é· Filha de i\-~aria. r:¼ra.~que 
n:uiLaR procurem. observá-la. n·Js 

I&~'.l. le Granel Orient a ordonné seus mrl'lores r;es(ns. P;nicos ~
ti ses adeplcs un nouv~l a.ssaut rfto os olhnre.-:; ben:~vf)Jo.~:J poucas 
contre l'"él!ue:üion ehrétil·n11t' tle a~ 1·ozi,,: nmplac-.rntes; muitos 
h,' Je11ne5s3 · frnn<;l\be, exor::ée . os oll,os e os ot1,'iclos qiw Jhe fa· 
cláns le domailw ,;po'rtif'' .. ''LP i zcm rcnc{a. c:ont'.,~ua, para pcrc:', 
spoi-L . a.ux 111:uns du clorge yeu~ ! Lsl' 1u11 tl1o nu nn1a rh:.t1\,ra dl~·
Ü!lVCllll' un d:\!l[;Pr p.,ur Li cle1110- : na de f!c1rnura; <' toda~ as VO?f"; 

crnLic le délégui'! ú la· Pl'Jpaga11de, : JJH!l'111Utcnü:,: -· n: é uma Filha 
La F'ranc-Maçonnerie ne peut ni ! ele Maria! Portanb, .'.\i\1,la é tern
ne rloit se désintéresser. de la I po -de refletfr: e avançar .ou r2-
'question. Le Franc-Maçon doit , trcc2del'. 

porque, nesse caso, quem fa.rã 
mais sacrifício será sua presiden
te, ou a zeladora, ou o Diretor .... ), 

Mas então, se a gente não 
quer viver e andar como freira, 
não pode ser Filha de Maria? 
FJ'eirr, é que não anda na moda, 
.não dnnsa, não lê romances e 
não tein. . . outros passatempos? 

Vumos ,resp:mder. Uma jovem 
pode ser ótima Filha de Maria, 
e não andar como freira; ser até 
muito admirada e l:>enqulsta nà 
sociedade, entre .as amigas e na 
família; e ser, depois, uma esposa 
ideal! 

Não é este o "espaço vltal" 
que a. maioria das moças procura 
para viver sua vida? Eu conheC<! 
inúmeras qui! assim são. Conhe• 
ço outras, tambeni, que, infeliz.. 
mente falharam à sua profiss~o. 
desertaram e até perderam a fé, 
Principiaram por· achai' estreito.,; 
os Estatutos, apertada a d!scipli• 
na, antiquado o regulamento, e 
inwnsivélmente foram afromm-n• 
elo... ' 

'Disse que este título impõe 
múltiplas responsa.bilidades. Quem 
o possue deve procurar por todos 
oi: meios a se11 alcance ser um 
instrument::i de conquista .de ai• 
mas para a Igreja. 

(Contin11a no próximo número). 

1 .---"~-----·------ uas au as por semana) - en-
EX P.OOI ÇÃO DA JUVE!'JTUDE I COMPRA-SE quanto se .verificam estes fatos 

OPERARIA CATóLICA [ inespondivcis, os colegiais se 
· 1 Q · U · R Q adestr11m mais no. sa!Lo e no 

clone grouper autbnr de !ui les / Mas, então, é muito difi<!.il vi-
jeunes gens épris de grand air ' \ 
et de vie ac\ive, et capable:;. sous \'ei·· como Fill,a ele M'.lria '.' f 
la direction vigilante < !) . de con.s- e núa é, Como hoa Pilha, ele 
tituer au besoin de solides déf.en- Maria.: é. C:::mo certas ou,ru•. ' ,\ .TOC 11ela primeira \'<'7. músculo, que no enriquecimento 

\t\Ostron nhjeliyainonte a su:t e Pi,-4.TA ª' qualquer es- tjo espírito e na cJnq\JisLa do pen-
atividuelo. Oc·upou uma llas sa· 1' pécie. Antes :lt:. vender seu sarnento. Tudo isto ctú que re-
la:-J elo Jl\'Ã:lio eia Ac:iio. C'.i1~1li· OURC. é- de ~e,1 próprio in- ceiar às sentin.elus de .Deus nüo 
ca fome, as ontra8 ex1wx11:oe,; ti,ré-o~, oonsu·tar os nossos luija por entre a boa fé (!os 11os-
mai,: ,HlNwle. i:,1 eçus ';\v~liações gratis. sos dirigentes o c!C'do d::t 1\1::tçona-

Parn 11ôs mesmos que nquí 

1

. Também º. ompro p.rata, den. ria ... Ela está agindo na Pra11<;u, 
nos e1ieo1l!1'!\lllOS, causo1H1ox tarluras e l'.1r, baixo, Ru~ neste setôr, MICHEL CRiSTIAN. 
s11ri)J'esa o que v·imos. E Pstão , São Be·nto: 549', 1.0 anelar . no seu livro LE SPORT, escréve: 
de' parabens as moças ope:·á· 1· s.i,a 6, próximo ao 1argo São "Dans son assemblée générale 
rias de Cristo·Rei. <la Catedral. Sento, - S?c Paulo. (do Grande Oriente) tenue à Pa-

Ehn costura yiq10s muitas pe- · ..--------------' ri.s, du 1~ au 24 dé septembre 

e. u 110,<,,<;a Tradi~üo. 

ForLaleza, 29-12-1940. 

nfco, qmra elfl~. bem entcndidc: 1. seurs do la !aleite et de Ia répu-
blique ... " (púgs. 105 e 106.t. 

D!lfemlamos r, 110,sa !ilJel'(lacle 

--~-------.;._ __ ·-·- ··-·-
t•••11 • 11 •~•••1•••• .. ••••••e••'!'••tu•••C••O••Q••v••C!••~••••'•••IJ1•0toO,,,e,,•1••1••••a,,.,,.,,.,..,,.1,tuUÔ1·1~•u•ii• .. 1 ........ , 

t ; ,· T 

i H e r v c(n a: ri a; . Af ri e a na l 
.l Plantas Medi,:inn1s . ·. ,

1
. 

f "RENI" para em&grecer 
NOTA - Este trabalho foi re• i Í 
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ANO X'- Sf-O PAULO, 30 DE NOVEMBRO 1DE 1941 NOM. 481 

' 

o Ipíscupa~o Mexicano conua numa. 
~roiima liDer~a~e ôa Igreja 

Concedida a Comenda 
de S. Grego/rio Magno 

ao Dr. Vicente Melillo 
O corresp:>ndente na Cidade as quais conceituo de utei..~ e de 

do México da '' Organização cai especial significado, pelo fato de I A Santa Sé conce~eu O· tí~u!o 
<·.Glica da Imprensa", escreve: ter sid:> .autoriza.do a formular de Co_menda.dor de Sao Gregono 

A confiança do Episcop_ado me- esta decÍa'l'ação em nome do Epis- Magn:, · ao Dr. Vicente Me_lillo, 
:cano 11nma Hberdade de con- copado mexicano:" ere.m~hto_ de destaq_ue do la1cato 
iência e paz religiosa duranta· "Não obstante as preocupações ca,-óhco de_sta Capit~l. 

> governo do general Manuel Avi- 1 pelo futuro do país, sinto-me oti-1 O Dr. Vicente Mell!lo, a~vog~
:. Camach:> está contiàa numa I mista p:>is tenho firme confiança do de nom~ad~, tem de ,ha mu'.

lr.claraçãÓ de .S. Excia. Revma., que a ssma; Virgem d:?- Guada- to, _se ~ist111gmdo por sua dedi
J Sr, D. Luiz MaJ'tinez, Arcebispo lupe fará, .o seu i)ovo mrxicano· cac;ao as o~ra~ de apostoladJ e 1 
:lo México. grande e feliz e devido à grande de benemere_ncia, que lhe devem 

tira.m particularmente satisfeitos 
com ·o merecido reconhecimento 
de seus méritos. 

Dando conhecimento do auspl• 
cioso fato, a Cúi'ia baixou o se ... 
guinte aviso; 

AVISO N.0 241 

DIS'i'INÇÃO PONTIFÍCIA 
·t 1· d . • b o seu florescimento. 1 Durante a recente campanha v1 a ida e desta naçao com oa . . ' . . 

. e·. • · • · '! vontade e harmonia entre seus Bem conhecido como é, inutll I Reconhecend::> as muitas bene• 
·1e1toral todos os b1Spos do Me~ . •. · · · . · · º d ·-.. · ··· . . · . · filhos cons,g·mrá uma ass::>mbrosa ~e fa~ destacar um a um os seus 

I 
merenciau o - .. mo. Sr. Dr. C1-

·=1?º s3 abst.1~eram ~e to~ar uma j pnsp~ridad;, Tendo terminado a títulos, en·tre os quaiS" ressalta a centc Melillo -:- :specialmente sua. 
\t1tude polit1ca nao so porqu.e: . "Ob·· d A ist' · ·v· t· ,, ,1·nte1·M ded·c r"~ - s· t 1· . . ' . . • · campanha el.eitoral, os mex1c~- 1a; _e. ss encia · 1cen m,a 1 • • ·.~ . 1 ª":·' a an a gre-
1ª:J_ _faz parte de nossa ~rssao j nos devem tomar . a atitude que cujru:. instalações de. Vil'.1 Masc:>te, i Ja e ·O seu cor:~_;:::!lte. empenho em 
,spmtua~. como t~~bem nao de~ ' mais ~ouvem ao seu patriotismo, pam rec::>lhilnento de p~bres e J acu_dir. aos 1_1~2:::-,:tadcs e .sempre 
emos po1 em pos1çao de ofender olvidando suas diferenças r.::i,i•ti- doentes tjes:i.m!'arados, seus· sa- mais expcndL' ::is obras da Assis
·atólicos que atuam em partidos dárias e unindo-se em harmonio- natório, e Vila Bussocaba consti- ! tência Vicenl::,a - dignou-se o 
,;:~stos. · Agora que já se inicia sa paz, para trabalhar positiva- tuem motivo ·de orgt!,lp.o para a i Santo. -Padre Pb XII gloriosa
,m novo perbdo presidencial, mente em pró! dJ bem comum Capital paulisLa. · · / ir.ente reinnnte, conferir-lhe -as 

. ('>~ n~ide'ro necessário expressar pú-: nacional, 0 qual, dr. nenhum.'.1. ma- o D:. Vicente Melillo é nKm-'I hon:-a.~ de C::>mendador de São 
' 1./M PRODVTO e,; i .;!icamente certas idéias inspira-( r.eire. diminuirá a ·ação dos par- bro do CJnselho ela LEGION.(1.- i Grtgório Magno ..• cujas insígnias 
Mi ® .ili. JISHI. • Uo.NA , zs das por um patriotismo cristão, tidos políticos tradicionais, nos• RIO, s. A., à qual tem prestàdo I IJ. Excla .. _ Revma. ? Sr, Arcebispo · 
----.. ------ --- - --- ----------------·esforços que eles podem realizar relevantes .Eerviços e' concedido 1 ~etropol\tanc,, t 3ra a grande sa-

, 1 dentro d:::. lei e da ordem, a-fim- caloroso ap::>io; i-azão porque 'os tis~ª:ªº. de lhe e1;1t:·egar ~m sua. . A Obra dos Tabernaculos,, na de C'.Jnseguir seus legíiilnos que traballmm nesta éasa se sen-., ns:dencrn, _no proxnn:i dia 6 de, 
ideais." · · · dezi:mbrc, as 20 horas. 

Arq, u"1dº1ocese de sa-o p 1 " t· · ,. TO D o e A T é LI C O D:i ordem de S. Excia. Revma. a U O Es ou segu.~o d_ e que a llbfr-. · " _ 8. Paulo, 27 de nove;p.bro de 
. d.ade de conc1enc1a e a paz. re- rl e v e I e· r o 1941., (a) .ego. Paulo Rolim Lou-

ligiosa quanto ao culto púl:ilico 
A Obra, dos Tabernáculos da ríor ao do piso da sala, e pos- uso do.méstico por ·mais finas i que realizou grandes progre~sos " L E . G I O N Ã R I O " reiro - Chancela· do Arcebispado. 

!tossa Arquidiocese vem de pu. l suir todos os seus adornos e que seJam. i durante os últimos tempos, se· ...... <> .. ~"+"+"+ ...... ~ .. 4,.c"• .. ~·•·~ ..... ., ............ <1>'' .. -~-.-~ ...... -i .... -.,.~ ..... ,i,:~·+---1> .................. '.•"•'·.! 
blicar a sua 3.ª circular, que j pertences. Galhetas para o vinho e a Irã<> não somente conservadns mas ,:, ·· ........ ·· ........................ ·· ...... ·· .................................... ·,i 
segundo as palavras de seu As- água. As de vidro sfw as mais I fortalecidas e aperfeicoadas, de- :_, •• :_: V A 1f A . e. . u ~ I 'ii"' lf 'O A ?.. ;~ 
sistente ·Eclesiástico, Rev17a, FLORES ' · .11. ~ Ji. J! U "'1 · p1·á. ticas e aconselhadas. Cam- 1

1 
vido ao ambiente favoravel para ·+· · · ·.,; 

Sr Cgo. Sílvio de Morais lV a- D • d C p B h t 1 ',í '.~ t · " . d d . d' t e acor o com o . . . pam a para ser ocac a no mo. 1 ela; e às declaraçõe:iºpúblicas fei- ~ '.+i 
a~~ t;~~ilhoes ~~e;a::~~io~r;: 

1 
de n.0 328, § 2.º não podem ser menta do Sanctus e da Eleva- : tas pelo general Manuel Avila :.1 ~ 

IV C E . t· · ,1 usadas flores de papel ou ce- ção. j1 Camacho, que expl'3ssam inequi- t ,._i 
ra o ongresso ' ucans 1co . Q l . o - · r· • · · .. N . 1 d 1942 ,, , luloHie. Flores de metal ou uac ro pai a as raçocs 1- vooamente seus propó~nos de sv,- ·. ·+· 

ªucionda e t· .' . , .. , 1 seda entretanto podem servir.

1 

nais da Santa iVIissa. ! tisfaze1· as justas aspirações çla '. . :;.!.,.;·: 
. m os mo .1vos pnmorr,1ms , 8 • t · ~ . . . . 1 . .• ·br t· 1 , ~· 
da r sente; c·rc la é · · t . i .. ao es as as pr111c1parn lll·, opmmo pu 1ca., par 1cu armenve 

Pf"é~ . · an,lt uà r. otnen_a.i OBJETOS PRINCIPAIS DE formações que devíamos dar. A l no que se relaciona com a liber- '•: 
os 1 is, ·qu o . s ms ruçoes UMA CAPELA EPISCOPAL I Ob 1 T b '' 1 1 1 li 1 " ,._: u serem observadas 110 preparo- · . . .r~ e os a crm_,;:11 os, ela A1·- 1 dac e re g osa. ',.j 

.· . das· Capélas particulares, nâs Cortina de 'oiiiamentação clis: 1 quHliocese: l)!'~nh[:r,~-se a d_~r 1 "?'aço notar _aqní que o novci i 
quais será celebrado o Santo ereta. Pia dfl a 0 ·ua benta à di-1 t?das as .rnfo_imaçoe~ n~cesR.i- i p!'es1d-mte é o unico que durante \}: 
Sacrif,ício da MisRa, pelos rei(a dR qnem i:utra. Uin ,Cru. 1 1:~1~'.: no (j\le _diz :·espeito ,t aqui-: m~itos anos te'.n declara.do l)Ú· ;~ .•• 
Exmos. e· Revmos. Srs. Bispos cifixo qnc, sobrepaire à altnra' RJÇ,to de- ~bJel.oR d~ culto e or. ! bllc.'.l. e categ·or1camcnte ser e-a- ,} · ~ 
que visitarão nossa Capital dos casliçais. Castiçais ele nut- j mlmen1.a<;ao: . ?f\ mifirc,:';saclor; i tólico e que reconhece que o Mé-1 ;•; ;i 
'nos dias do ·congresso. t<?rial resistente f,m numeró de I ri,eveIT.1. s~ dmg1r ao Assistente I xicc•, ~o_ lado ele suas nc.cessida~e§ :: Viagens !liarias C'lll onibnR '·T'ULLi\-IAN·· telll trafego mu-. ~ 

Dada a honra insigne e par-1 dois a se1is. Pedra de ara sobre I hc!esmst1co cl;c1 Oh.ra elos Ta- 1 ma_t,3ria1S que todos nos deseJa- :•: iuo pà'ra' Jóinvill~r Bl111licnah, l•'lorianop:ilis, Porto Alegre. ~ 
tléular de se te.r Jesus em nos- i a qual se consagram as Sagra- 1 hernáculos, endereçando to:la I mo!J satisfazer por meio de uma ;¼; s. Paulo a·. cúritiba, 80$000 _ .Ida e volta, 150$0()0. ;~ 
sos lares, derramando o seu I das Espécies, colocada dentro '1 a correspondêncià para a C~i- i P~7: social, tem nec~ssidades es- ;!; . RUA B!lIG.ÀDEIRO TOBIAS, 541 Fone: 4-0880 ;; 
Precioso Sangue_ no Sacrifício I de uma abertura que fica no xa Postal, 4 4 ~ 2, no Corre10 i pmtuais que só a liberdade re- !: . .. ' 
incruento da Santa Missa, é ! centro do altar, e medin·c10 ! ·Central da Capital. 

1 
ligios,~ pode dar. :-:'.,:,:~::+::+::+:: .. ::•:: .. ::+::+:: .. :: ... ::+:: .. :: .. ::+::+::+:: .. ::•::+:: .. ::+::+::+::+::+:: .. ::+::o:: .. ::+::+:: .. ::+::+::+::•::+:: .. :: .. ::+:~ 

:Eireciso que a.o mesmo tempo 20x30 cms. Três toalhas de --------------------------------------------·-------------
nossas almas se curvem linho, bentas, para o altar, e 

:;:;r~~:~s no~s~~e:~~:ºtõªe~ e~~ ::t:i~:~1!~~:~i~r:\::~~~?::
nd

deº;.~ 

1 

P e r Se g 0-·1·~-a· O r e l 1· g-1· -O S·.: ·H º. a·· l-11 li O - ~ 1 ~ V 1· a· 
v1rJam no preparo espec;al do j além de cobri-lo totalmente li U, 1) IJl 
Altar. · quasi atingir o ·chão em suas , 

_Daremos agora uma lista das duas extremidfl,cles. 1 0 semanário católico " k ,, • . · K . d' I 1 P F d . Ji t ·t d · 1 
principais observações, citadas Dossel, complemento indis-. yan ee E assim que em ranJ, no ia Ce ge. E ao e. _•re enco a ·ey a nos e Jesm as, e Maribor, · os 
Jlesta Circular. pensavel na ornamentação do "Amer/ca", traz um depoimento 9 de maio deste ano, estava o assistêncie. eclesiástica dps 19.200 Capuchinhos e Lazaristas d~ Cel-

de Juah Lafarge, em que esse pe- sacerdote Pe. Zusek celebrando o , católicos de Trbouje. ge, e os Franciscanos menores de 
altar, e obrigatório s_i ~cima ripdista norte-americano faz de- Santo Sacrifício, quando um ofi- 1 . Pterji. Nessas localidad~s as .. Ir-SALA PARA CAPELA 

Deve ser suficientemente es
paçosa para armar-se o altar. 
E qualquer adorno profano 
(quadros, · retratos, etc.) que 
roube o tóm de. piedade que 
deve existir · no ambiente, pre
cisará ser retirado. 

~a s~l~ _da Capel.sL exiShr um clarações minuciosas sobre a per- cial alemão da Gestapo entrou na, COMUNIDADES DISSOLVIDAS mãs das C::>ngregações religiosas 
o~mit (i10

•
6 

. 
1 

1 segulção que os hltleristas tem Igreja. O oficial procedeu c:,mo 1 · . femininas têm sido expulsas de 
• enu dex rio e 3: ~ofadas de i movido aos 'católicos eslovenos. um verdadeiro brutamontes: -

1 
De acôrdo com a notícia do ~eus conventos, efetuando-se es-

b
cord vder e Ssell: pm udras nem I Tais declarações se baseiam em .

1 
Entrou sem se descobri!· e com I Centro de Informação Pro Drn, ses atentados durante a noite, 

or a os. erao usa os pelos t é j • · · p I d · d f' Informes da San a S . o cigarro na boca como si esti- tiveram as suas comumdades dls- parr. não despertar a reação do 
re a os _quan ° izerem as Segundo Lafarge - (transcre- vesse numa taverna. E entrou I solvidaD os RR. PP. Francisca- povo. 

•suas oraçoes. . 1 • 
. . vemos textualmente a rev1Sta armado .de revolver, pronto para , -----------------------------

Lavanda (bacia e,Ja.:ra) pai:a "America") - "Imediatamente disparar, como si a Casa. de Deus. M V à fll ~ e 1 
o P.rel3:do lavar as m_'.1-ºs antes depois de entrar em território slo- •.,fosse um covil de ladrões. 1 u1to ªVe ~ on· 1~n ~ ~.o· ~to. 1·c·1smo. 

ALTAR do míc10 da Santa Mi~s~. Ane- veno, os nazistas iniciaram a Vendo-o entrar as pessoas que I l, U l, [U U U U 
xa à Lavand.~ deve existir uma ocupação das propriedades ecle-1 assistiam à Santa Missa, fugiram 

Além dai:; dimensões prescri- toalha de lm~o. Tanto esta slãsticas, e o fechamento das ca- espavoridas. . O "Noticia.rio. Católico Inter-
las. . di,n~e estar num nivel supe- como aquela nao podem ser de li 1 1 · , sas re g osas. O sacerdote deante das amea- nacional" de Buenos Aires trans-

'desenvolvimento da disciplina 
--- naciqnal na _China -

Entre os atingidos por estas ex- ças, consumiu logo as Sagradas mite-nos ,um comentário do jor
propriações, encontram-se: as Espécies, retirando-se para a 'sa- nal católico de· Milão, "L'Italia", 
Casas dos PP. Franciscanos de cristia. sobre um protesto coletivo de s. 
Kamnik, Brezje e e Pruj. O ·con- Emcia. o cardeal Adolfo, B•ertam, 
vento dos Capuchinhos em Skol- OUTRO SACRILÉGIO EM DOB protesto este lido nas igrejas d,a 
jalek,a, e Ktesko. E os estabeleci- Alemanha ocidental. 
mentos dos P~. Vicentinos em Em Dob, cidade clA Iugo-Sla- Diz O _diário italiano: 

Informa o « Osservatore Roma- jetivo o país deve compreender Groblje. via, os agentes da Gestapo violá.- "Os bispos alemães têm sa-
no" qµe por ocasião do segundo a necessidade duma fé comum, Sofreram igualmente persegui- ram o Tabernáculo, apoderando- lientado o direito que possuem os 
aniversário da moblli~ção espi- causa única capaz de proporclo- ções as Casas de religiosas. E as- se do Cal!x. Ao guardarem-no, fiéis de professar livremente a 
ritual chinesa o marechal Chang- na.r o desenvolvimento duma dis- sim que "78 Irmãs Ursullnas de espalhatam no chão as S,agradas fé católica. Este direito subsiste 
Kai-Shek dirigiu ao povo de seu c1plina sociaÍ e do espírito cien- Comunidade de Skofjaleka tive- Hóstias. ainda contra todos os obstáculos 
pafS, funa mensagem, relevando tifico. ram de suportar idêntico trata- postos em seu aamlnho pelos 
a, Importância da ajuda que nes- Em outro tópico de sua men- mento. Tais perseguições são · FRADES EXPULSOS DOS mentores dÓ néo-paganismo que 

Os católicos italianos veriam 
com muito agrado que' as auto
ridades da Alemanha tomassem 
em consideração este direito. 

Em resumo a referida declara
ção do episcopado é um vibrant.e 
protesto pelas repetidas violações 
da Concordata e direitos rellgio• 
sos dos católicos per parte do go"' 
verno. · 

Este protesto é o mais enérgi• 
co qu& se tem lido nos plilpitos 
alemães, depois de ter pómeçado 
a guerra. Daí a. sua repercussão 
extraordinária. Em um parágra."' 
fo está dito textualmente: , 

te; espaço. de tempo, tem recebido sagem, Chang-Kal-Shek observa execut,adas pelos membros mais CONVENTOS nunca poderá exigir o respeito da-
da·· toda a nação. Todos os chi- que a guerra moderna é uma jovens da Gestapo, (alguns deles queles ·que professam virllmente "Temos perdido.nossas escola$ 
neses, tanto os que habitam os guerra científica e que para se ainda -não tem 20 anos) e das di- A deprec!Ação sacrílega, o roubo a sua fé em Cristo e na sua e agora os nossos colégios de me• ' 
territórios·livres e ocupados quan- obter a vitória complet.a é pre. - visões da .s.s. e S.A. ", praticado com todo cinismo e Igreja". ninos foram fechados". Acres• 

' A di·ta centa' que os mosteiros e oútrltlt to os que estão . radicados no es- ciso dar-se a máxima atenção ao violência fazem parte do progra- decJ,aração · verte nova. 
trangeir9 continuaram demons- desenvolvimento do espírito cien- SACRÍLEGOS OS MJ;:MBROS ma. E como tais estão sempre luz sobre o drama atual/do ca- propriec!Ades católicas tem sido 
trando· ardorosamente o seu apoio tiflco e -da. tecnologia, que conju- DA GESTAPO na ordem do dia. 1 

• Catequistas e toliclsmo na Memanha; drama deSt inados ª fins proi'anos e que 
· 1 · d · d • à eh· f d t 1 · te idb que dia a d1'a demanda ..... a•·· so· -· ·ª Igreja virtualmente foi ôespo-ao governo nac1ona . -« ga os arao ma a seguran- pro essores e eo og1a m s "·"" . 

Isto demonstra dum modo elo- ça permanente do respeito às suas Com uma desfaçatês · inomina- expulsos de suas cátedras. Na lução honrosa da parte· de um ~~~f!,~
0
su:os!m!.::~ .eD:= 

quente, a un'!.dade de pontos de fronteiras. Para realizar este vél os hitleristas têm s.e Imiscui- diocese de Marlbor e Lubllana, gover.po sensatC>. A unidade polí-
vistas. dá nação. programa o governo confia nos d~· na viq:a> da Igreja ~ Iugo- os Padres foram expulsos quasi tica e espii'itua1 do povo alemão dotes nos campos de trabalho, in• 

O generalíssimo do exército educandos, e principaJmerite i,os sra via. Mas além de cinismo, que totalmente. Todos os mem- sé deve em grande parte à sii,- dicandº q~e ª Igreja católica. gos• 
. . , · · tosamente. tem sofrido as afll• .chinês recordou a seguir, o per!- -educadores, ·a quem mais de per- mostram eles uma brutalidade bros de uma comunidade Fran- cera e ativa contribuição dos, ca- • ifí i d . ·te, 

go que _ constitué. ·um otimismo to compete fprmar . a geração que se tem mostrado sacrílega, ciscana· foram obrigados a deixar tólicos que na grande Alemanha çoes e sac~ c os O momen 
·exager_ado e seu apoio na reali- dps jovens~, ·· ' •. -... em _várias ocasiões. No registo o· convento. Aos Padres que -de_i;; são ·em, número de cincoenta mi-l mas que tais sacrifícios têm um 
dade. . O momento ainda não é Concluindo, o Marechal recor- dos domicílios, o modo de pensar xaram em paz, cabem tarefas lhões. Nlnguem ' compreénde, limite quandº se coloci+m em luta 
o de se cantar vitórias. O que in-1 dou que o ano de 1941 será para e agir dos sectarlos, tem sido bru- sobrehumanas. l1: assim que ao pois, porque motivo não se lhes contra os princípi<>s ~ fé. · Os 

. tere.'!S8., o que é necéssário . é re. u- a China º. .ano . cruciante, que tais, . e revoltantes pela conduta 

I 
Pe. Pedro Jurak compete assis- permite. desfrutar de um direito. bispos, expressam ter apresen• 

nir na China um compacto exér- demonstrar1 11,tê onde chega, a j ignominiosa· com que eles 1>e tem tir eclesiasticamen~, todos os concedido por lei natural: profes- ,.tadC> J~ demand88 e que~ 
cít-Q •. ~an\ ~ ~ ~ tal oô• capacidD,Qe .de defesa nacional; po~d.o. . . 10,soo católi~ do »e>v91Mk> de ~ livrem.eilte 11, sua. ~ . _,Ç~ol,ue; AA &.ª pag.)j . . .. . . . 
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Diretor: "' .·, 

PLINIO CORRt.A OE OLIVEIRA 
4 

>f astoral Cbletiva ,:~o Eoisêopflt~a . Prti ------,7. rtlCa Je São ··f a,ulo 
' ' • , ' ~~ < ··/?.I," ' . ~ . ' .. ,. ', ~ 

Sobre ala_-~,-n~_, ~-@J_ ií:~: .. e __ · "'_d.F,·f~~"; .. : ... _ ·-~f~_ ,~-- . .. 
\-1 ARCEBISPO METROPOLITANC> mos, Pó.i~t?v~~~°..t~b:~os _caríss·;'m~~fJ.-:,-4·-vi'r;u.~ef:'~slft:_5?'' ·,)tt~-s a ,J.)~z_itlom:~ici\( CINEMAS'' ·1· ào ,~ 

' ·'" · . · · cesanos conha•os fun'tistofi errqti:.,9,o,;Es.)i,itff1sr·· e}\11'J}"R<1gu~~ncfs . . . via, a aml:!~çao, o luxo: . , i¼' 
~- JOS t que re1iudia o fundame,nf~da f\~~làcão crlstft. porqu.e,, c.lesmora- º_. · o homem, teremos im- .. ~Iui~o se t~m e@'Crlto ,contra a dev'.\R'.actm·tl 

f.. BISPOS SUFRAGÂNEOS DA PRO- • ~-, q. · · plantado a aníl-r fü) inundo com u,·destrlllifwfnflt1e1Jc1a do cmemà, sobre o povo, e 1iar~~ar-
VíNCIA ECLE~IÃSTICA DE SÃO J'ESúS CRISTO DEUS. É''í-toM\~ r~ t ção dtl·D'e'lls_e d.e 1~l~reja. ' mente sobre as crianças. A exte1rnilo lf(\ Ínul 
PAUL.:O ,, :,- -.~ · ,'~ l!lr , ·~; Na r<>ali'.là,~ ,.·força é _co!ivi_i~ q_ue estjj .começa a preocupar os.iovemos, qne timi,la· 

.fflsús Cristô é Deus e Homem. ver.·dadeiro: nt9:r:it_adà' a 1_rn1qu . de descr,1_~_tia111zaçao e qu~i. · mente·. en;saiam a;'.g prim~iraR nwcl i<lm; 1iara~. Ao revdo. clero. secular e reguiar, aos - N f • .,,. - · N l l 
fiéis de Cristo Senhor Nosso e a todos esta é a essência dos Santos Evangelhos. 11~ª a_t1va~.,. üe._ !: s1'!,_ e1~grenag;m. u- 'lll«1spensavel reaçao~p ac a o lRtante, o . 

o Verbo eterno a segunda Pessoa da Santíssi- .. ,,entiam ,orgamzaçoes destmadas a dlfu- . persiste e se a"voluma·ié se alastra. A J,eg 
os habitantes do Estado, .. • · . . . sã d"b pensamento. 'l'odos sabem disto: hoje, da Decência, nos Estados pniclos, luta co · 

, tff: · ma Timdade, enc~rnou-se no_sern puríssimo da pelo rádio, pelo cinema, pelos jornais, revistas,· desassombro para forçar os p.rodutores de ·fir. 
saudação, paz iiJJençã9 no_ Senhor. bemaven_turada Vi.rgem )Vlaria e nasceu para e livros p.rega-se aberta ou \·veladamente con- mes· a respeitarem as leis divinas e humanas. 

nos remir e salvar, pad~cend~ morte_ de .cruz tra a m~ral cristã. · Infelizmente, s_ão os exibidores - e, em par-
Dentre todos os ofícios pastorais nenhú'ni e ressuscitando no terceiro dia. Assim como ticular,· 08 b. rasileiros '- q. u_e estão sem,.Pre a 

tatvez supere em importância o da 1iregaç,ão. o espírito e o corpo unidos fazem o horii:\m, . Examinemos, por alto, cada um desfies pon . 
assl-1n tanlbem a uiii·a·o da di'vi·ndacle coin a li:,;·u. tos, ressalvando, porém, as intenções, poi'quan- sblicitar películas que exploram a lub1·icidacl:e, 

Falando ou escrevendo, o Bispo ensina a qou- to nem de longe queremos afirmar que muitas alegando serem ,e1:1ta1:1 ,.o. p.rato. P)'edileto ciaa 
',,trina, co.rrige os erros, desfaz os preconce'ii~_-os, manidade faz um só e único Cristo. (3) · platéi"as nac1·ona1·s· ·. · Já denunc1'"1n· os esta · · .\if das ditas sociedades tenham sido constituídas "' sa-
;;encoraja sempre as almas na sua asce~o As heresias, tanto as antigas já extintas, conr O exclusivo propósito de tomar a si aquela . botagem aos Nossos patrfciqs, 

· ;J)ara Deus. ,$: · · - como as que hoje proliferam -,- oportet et hae- fúnebre empreitada. Talvez outras foram as E a que :se não reco.rre a-fim-de a'iiciar es• 
, Reunidos em assembléia anual, nesta ar- reses esse (4). -, mais ou menos. negam umas l)ectadores pa·ra um .·novo fi'line• .. sao· . cai·tazt., , Í.q.,,.uiepiscopal cidade de São Paulo, os Bispos da . 'l . d' . d d d J suas origens. Como quer que seja, a organi- e .. 

a humamc ade, outras ª iV'ín ª e e e- • d m I f · d t l õ~t d'd q · p imptidentes, quando nao· · de todo 1·n101·a1·s, · c111e &p_ 'rovincia Eclesiástica Paulopolitana cumpri- st'is Ci·i·sto Só a Santa "greJ'a COil'O si'gi· zaçao o a 01 e a = e ur I a ue 1m e-
1!'1' • · "' ' " • diu a muitas traba\ttarem com s·eu ideal pri- fariam corar de pejo os próprios muros em 
'tºs tão grave e sagrado dever para com os lo aytêntico de sua veracidade, teve a glória mitivo, e se V'iram afinal forçadas a pactuar que se os,tentam; · são descrições lardeadas de 
Í ossos queridos filho~ espirituâis diriginqo- única de guardar pura e llmpida, através des- com a triste mentalidade reinante. Menos brejeira,; reticências das revistas futeis · é a 
lhes· esta pastoral coletiva, com O propósito de tes vinte séculos"·. tumultuosos, a verdadeira d solerte exploraça-o· das restr1"ções da· Cei

1
'su

1
;a. ·a todos claramente apontar os erl'os que lhes . d P ~ , á 1 d N S h ainda queremos condenar ca a um dos seus di-

1 noção a essoa ··aaor ve e osso en or. retores, ent're os quais sabemos ,.haver alguns.· para tornar a fita mais fentadora · são mil ou-1.,insidiam.' a salvação ete.rna, fazendo-o cqm p d f d· 1 ' d ' 
, ., ara e en e- a mo.:rreram e am a morrem bem intencionados, que lastimam: a situação tros recursos ·que desorientam cada vez 111ai11 ,. 'Í&ranqueza, respeitando embora os que erram. ~ 

• milhares de_ fiéis, : ~ todos o_s tempos e con- atual e só almejam uma reação comum para a nossa já tão pobre e enferma sociedade! · Quand,o, anôs atrás, recebiamos a sagraçao · h . 
. . 1 ít' tinentes, deixando-nos a um1lde certeza que, se colocarem ao lado dos legítimos interesse:i- . Coiµ .as cr,•an,,,•s, 

0 
embuste .é ai·iida pi·or. ·: ).episcopal que Nos const1tma eg. nnos suces- ,. ,.... 

, N f t se de novo irrompesse1J1 violentas as persegui- cristãos e brasileiros. As chamadas "mati'nées" que devei·i·ain se ...... · t,aores dos Apóstolos, sobre ossas ron es ClJr. , • 
ções, suberiamcs jubilosos receber os mesmos 1·nocent~s d1·~. er:sõe· s,· proJ'et'am fi"lmes pass1·011a1·s.:1•. : ~adas pronunciou o pontífice consagrante esta 1ê. • 

'graviisima invocação a Deus: Humilitatem-ac sofrimentos que outro.ra beatificavam os ·pri- KADIODIFUSÃO .em que se exalta o crime, fazend-0 delirar aJ 
,veritatem diligat, neque eam unquam deserat, melros :cristãos, por se verem julgados dignos platéia d,os pequeninos, quando não .. os suges•i 
'.aút laudibus aut t'imoribus superatus .. l'l!,on de padecer afrâi\tas por amor de Cristo: lbant Invento dos !Ilais recen'tes, trouxe o rádio tionam com cenas lúbricas que eles. bem sab~: 
ponat lucem tenebras, nec tenebras lucem: ga1i1de.ntes, · · qu,:iniam digni habiti sunt pro aos costumes dos povos modificações· tão rá- compreender. Alega-se que são crianças, qual 
non dicat malum bonum, nec ·bonum· ma4,µ1. nomirie Jesu contumelial)'l pati. ti) pida_s, que longos anos de vida normal não lo-;; necessita.m de diversões e que nenhum ma~ 
"Ame a humildade e a verdade, sel!! jamaii;: Pois bem: pretende"'~oje o Espiritismo ne- · grariam. Assenhoreou-se dos ares, QU mais·. lhes podem causar· seme)Jlantes fitas, pois nelll( 
a abandonar venciclo por lisonjas ou temores. gar abei:tamente a divindade de Jesús. Usando · p1•ópriamente das ondas ·hertzianas. Moraliza. sequer as entendem. Santa ingenul.tlade!1 
_N~o tenha po.1· bem o que é mal,_ nem por mal e· abusando dos :Santos ·Evangelhos, alardearido d_o, conco_ rr_eria para efetivar a mais bela obxa Assim· pensar, ?"~~ ,proceder é ignora'f ,t1?1°\ 

•;;,· ~ ~ue <:\;bem." . ·, o sagrado nome ªº Salvadol',f!Ombate:o que de harmoma 1miversà1;_ cÚfÚndindo a·ve~ci~de,. cc;n:1:'.pl~~º. a Pf:ll~ ·dçs :pe<J.U1=Jl10S de h?itª" 

~
.• d 

:~ 

,·"'.: .,i: , -F~i JmJ'.ª. ·easa __ .. aug_ usta !11Wl~ __ .:.de.~. . .. . . . · · '1·eix·1·en't·_."'.·F·. e· .. ·.'"un_. · · ' ... :n· _º,}_· ...... ri·_,, ;j?rtª. ndo 0,11 ovos à v1rtud~, elev do p,_mv_ ~1_•~ __ .m.ais_ . sabidos dd que muito. s adultofü. ,~a t1mi.! ··~~.-~--~~m· ~t'l'n•rr.wlffl•~f~ "" · ... · .. v "" -~ 1 · · · · · · · · ·r · 'd , -~' ~ · ólt. ·,~ 
• ~tf~ié~/rsli~~~~u-e·'t~~~~ P~·?C.Wª~~~~u~dià~~:,·~ 1\a. q .• ~~·~1~e1:1jiííçãO-'de; ,gur:~~:f:i·~_toS:~,. . . . .. -~~t _· i/~~·~-. . ·~. ~~, sri:l;·.: /.~c~-~~-~ 

para tudo Ju1't1f1car, t&pios· qft~e~f~ê;\W;- 1)l'e- ;- pretal~s e1l,sídamé' ,tos 'de,~sús. Rrecat'~n1:se , alim~.s t>_I~í!à.pf~s de ce~ : ,.;. emissofa't!J;1'aly~, 'fq~e, m . o, breve, podê cu, mar em trageêitltÍ · ~ 
· .. cisandq~-ª dou~r!na e san.eand. º. :Gis· c5111_.,. c_i$nct7~,_-: · ,pois, os fiéis_· :ii;i;istã~;. 1e'm_ b'rldos_. fsemr :·'.). do ci.uf:í, pre:m,_ ida~ P1íi 1mpos~b1hda~e · d_e t1:do, -exa~1- . ·-.horrenda, r~~-a~do ª. o~. el?, c~. ~l'arem os 'ólhosf 

A verdade .rehg10s~. q1'.e. dever~m~s}t.odos•~s~- São João ensinavã., já nos primévos. ,3 mpos" nai~ m~1ta::.,i0J andona1:1.~ 01gamzaçao /ª •<g(o-. pat~rnos, s~rao, ~8JP.as1~1º -tardias es~as; lágr,Y 
car com ansiosa s1111pl!c1~ade, ·?ll'l~~itºJ,!l fazefu aos, nossos irmãq.s na fé: "Quem não perma- xas a _1~d!viduos de~htmdos do senso. de r._es- mas de dor., •• . . . . , _ 

; in~cessivel.'ou apenumbrada"só por se cr~ nece na doutriúa :de Cristo não ·está con1 D~us •·. ponsabilldaJ!~: os q1;1a1s leva~ para O micPofone • É que dizer ;"f'i sinistra influência do clne,: 
, dessarte dis_pens~dos ~lo,~-í.rduo .:t,:~balho qú'ª .. Orfihis qui recedit, et non permanet in doctrina um amontolc'i~ de 111'bonvemencias, que nenhu- ma _sobr_e os. jov~ns· ardentes e as ingênuasj 
o _seu, perf~1tp con~tc.1mén_to re,qitt,; A n?s, -1,.~Çhriflti, Deum non habet. (6) ma pessoa e~s~ta P.~de tolerar .. ~ssim, ~e- mo?1nhas'. ·El,!,?. madapta a mocidade ao sew) 
ca:t.ólicos, cumpre'.nos med!,t[t-la · com frequen- ·,·' · Em torno tia Pessoa sacrossanta de J esús·, ~em_-se_ ora ª ri~iculanzar as senhoias, de P1 e- _meio habitual , e n_acio.nal de vida. Contem--1 
eia, seRuí-la com ámorosa d'<)Jlil_itlade e defendê- Deus e Homem, agrupem-se, agora mats do que feren_m_a ~s maes de numerosa prole e que, piando cenas ~entado.ras, onde os protagonistasi 
la com· cles(en},OI\ P\ira e radiosa, foi por Cris- nunca to<;los os católicos, todos os·_-Nbssos que- no sllencio do lar, cumprem nobremente os ' aparecem num ambiente de fausto riqueza E!\ 

,\) 1;o .revelada' ao_s liófoens ele todos os t:'~mpos ridos dio~';$anos e piedosos sacerélotes, nossas s~~s d~v~res pai:a com J?eu~ e. p~ra com O Bra- facilidades - ambienta,i que não 'existe enii , 
e ger.ações., aos quais oJ,ldenou que anunciassem famílias, nossas c1:ianças, nossa juventude, to- stl' _o.r,t. a. m_alsmar a mst1tmçao ~ac~ossanta lugar nenhum do globo';"'a não sei.· no estúdicii . 
. os seus discípulos o Evr,ngalho. · . d::is as paróquias e dioceses dit Proyíncia, para cio l\latrrn~omo, pouco_faltando para 1~smu:i.rem oilde se confecciona momentâneamente a fita; 

:/'-º inici;u:pios· e~ta cart~, ~bem_ podemos. jurarmos todos a mais absoluta e corajosa O ~l~Ior, livre com~ ~deal }~~ra os J_o~ens de --:, o~. ~ne:'per.tos .j~ll:s aspiram a fazer sua/ 
dmnte de D.eus que e Nosso JUIZ e 1nsp!rador fidelidade a Cristo. " hoJe, 01 a a.,:.~ensma1 as 1 nt~des ~á~1cas de vida iElentica à dos,'!;t,stas, aos quais julga.ia') 
répetir a9:-p~la:ras de ~ão Paulo que cl~fine A. absurda negação da div!nélade de· nosso um povo foil:e, tei~tando assim desvig~rar _ 0 nada_ faltar p~rn; ··Jtcidade. Almejam-na ~Ta'; 
a ve_r.dacle1-ra·at1tude do_.:l;lPósJolo: lta loquimur adorado Salvador basta para toxnar o Espiri- cerne de nossa nac~o~~dade,· qdando nao s:10 e noite, multiphcaffi. seus esforços e como ja-. 
non quasi hom_inibus plàçenfes. (1) Não fala- tismo abominável às conciências cristãs. , ª~ apa~·valhad~s musicas do carnaval, que m- mais o conseguirão - visto porfiarem no en•. 
mos eont}o· propósito cl!J;'agraclar aos homens. I<'ujam todos de ~as falsas pregações e blas- citam ª lascívia, encjeusam ª malandragem e calço de uma simples quimera -, revoltaÍn-se 
mas pli.ra' doutrinar, corrigir, animar, confortar fêmias c:onservando-se leais a Deus, a Cristo apregoam ª tol'peza. . . contra tudo e contra tódos. Será difícil que 

. ' . t>e levat os corações a Deus Nosso Senhor, ·e à S;nta Igreja, sem lhes esquecer jamais E ª semelhante algaravia ousa-s~ .dar _hoJe se adaptem de novo à realidade e se confo.r
, 'i. ·•· Pregando, esci;evendo, outro nfüi é o Nosso que a· fidelidad,e à fé é graça que se obte1n ª gr~ncle honra de expre~R~r ?s mais líd!mos mem com· o seu estado de vida, ~· particular, 

ideal, que os fiéis de Cristo bem conheceu. com frequente ·c!>ração, atento .estudo, generoso sentimentos da alma brasileira. mente as moças com a singeleza do sei1 -futuro 
l';:apreoiam. sacrifício e sincer, humildade. Esquecem-se os locutores e organizadores lar, Cria-se,' destarte, na . 

0
juventupe, certa 

" Com ·esta retidão de alma, entremos, pois, Quando Jesús ~sto, naquela memor{tvel de tais programas que esse dilúvio de abjeções mentalidade· paranóica que bem pódéria resu-
~os ~ssimtos da presente pastoral. página do evangelrí61 de São João, de modo entra nos lares, destrói na alma dos filhos o mir-se neste absurdo: ausência completa de 

~OSSA 'FE' 

Quão grandiosa é. a história de nossa, fé, 
nestes vinte séculos de civiliz.ação! Combatida 
pelas armas, desde as arenas da antiga Roma 
até os-campos ·de cohce1üração atuais, ~em en
contrido sempre, Ull generosidade dos cristãos, 
heroísmos e martírios que assombram os pró
prios algozes. Apupada por tantos pretensos 
sábios ela resolveu todos os problemas inte
riores'éle milhões de almas, e ainda hoj~ con
tinua a fazê-lo tão bem como no longinqtw dia 
em que os Apóstolos partiram para a evange. 
lização do mundo, enquanto a pseudo-ciênéia · 
rápidamente envelhece e descamb!!, para trist~ 
.ocaso · sem deixar nenhum proveito ·a quen1 
quer que seja. Atacada pelo gládio, pelo sar~ 
casmo, pela intolerância, pela calúnia, amplia; 
sõzinha,- a mais universal das conquistas, ~ d1;1 
todá a humanidade dispersa, para Deus, "até 
que .• tenhamos todos chegado à unidade d~ fé 
~ do, conhecimento do Filho de Deu.s." (2) 
' Seu. espaço é a eternidade, onde cab~m 
todas as.,almas. Entretanto, continuam os em. 

· bafes contra ela, ora frente a frente, ora disst, 
mulados. · Sabem muito bem ocultar-se os ad
v.ersários, trocando as roupagens e modifican

·c10 a linguagem, Fantasiam-se de cristãos, 

tão claro e insofismá"el anunciou· a próxima respeito aos pais, e aos adolescentes devasta- responsabilidade, mínimo de deveres e traba-
instituição da Santíssima Eucaristia, provocou lhes a alma, o coração, a saude. Ou não será lhos, máximo de prazeres e riquezas. 
9 espanto dos seus ouvintes; e como, sem em iSto O que desejam? A fúria que se apodera de senhoritas e , 11. 
bargo de tamanha estranhe_za, mais precisasse Perguntamos a todos os brasileiros• sen- pazes, quando pela noi:;sa terra passam rc>rtos 
e reafirmasse o sentido exato .de suas palay·ra;;; satos, e em particular aos chefes de familia: artistas, bem mostra, ilo seu ridículo cleprimen-
muitos o abandonaram: et jam non cum i I lo que poderemos esperar de nossos filhos, cuja te, quanto o cinema lhes chegou funçlo a H, ma. 
am,bu_labant. _(7) Jes_ú_~ perguntou, então, aos que _sensibilidacle se vai saturando hoje dessas mi- São _leviandades que se p~µra clei'~par com 
lhe tmham ficado fieis: "Ta~1bem vós quere,;, sérias? E o Brasil, que confiança poderá ter sornsos, por se tratar da .m(!Cicli3.i(fe. • ·Mas, en-
abandonar-me?'' Côube a Sao Pedro, futuro no set1 futuro? O silencio neste caso seria -trementes, caríssimos dioceí;;àni:is, aí est.í, 0 
chefe da Igreja, responder por si, pelos se crime que os Bispos de sã'o Paulo não' come- Brasil a esperax 01,1tra coisa:,rê-'í'iós. Suas ri-
companheiros de apostolado e 'por todos nós teriamos C.j!Itra Deus, contra Nossos diocesa- quezas inexploradas despertani" cobiçá-~; sua 
que, nos século~ subsequentes, deveríamos t~· nos e contra -Nossa grande e querida Pátria. organização política e ;,9ocial exige a c·.ioiiera-
a felicidade de ingressar na comunidade c11;'1:· Aquí fica o Nosso protesto. ção de todos. E ele a suplicar novas gerações 
tã: "Senhor, para quem havemos nós de ir? . Arnda uma observação. Quem negru·á ao de brasileiros fortes e sadios, morigerados .8 
tu tens palavr~s da vida eterna." l<'irmes e Nat.1.l O prestígio de ser a mais bela festa do , laboriqsos, entusiastas e corajosos, para que 
estaveis em Cnsto, esmeremo-nos em conhecer ano, porque é tambem a festa das familias? possa crescer, progredir; tornar-se um grande 
sempre melhor o adorave_l Salvador, estudan, Quem de nós não se recorda, com saudades, país para um grande povo. Não 1c\ das s·:11as 
do-lhe· a'· dout;ina, _prat!cando0lhe 'os e~sina- dos carinhos do làr paterno, nesta noite feliz, sensualizadora_s dos. cinemas que hão-ql).. !i~fr 
mantos e cultivando em nós a graça divina, quando todos os filhos cercavam os velhos e as falanges de patriotas braços, peitofl¼nt@ll-
pa.rá conseguirmos, entre receios. e esperanr::.g, bem-amados pais para lhes oscular com mais gência e· coração do Brásn. ' ·' · 
a suspirada salvação: . c_u~ metU et tremore amor as mãos venerandas e, diante do presépio Reflit!lmos cada dia · nestas. verdade~, 0 
vestram sa.rute~ operar:n 1n1 _(8). . . do Deus Menino, renovar os cálidos afetos da ninguem ~ admire de apelarmos tanto pmra 

Só Jesus Cristo tem palavras, da Vida -eter- família? · os sentimentos de brasflidade, quan'do ilevéra-
na, e quem o segue tem a certeza de não tatear Pois agora é esta sagrada noite escolhida mos talvez invocar primeiro os interesses de 
~as. ti:~vas -: qtii_ sequitur me, non .tn'lbulant. para, através áe certas emissoras, iniciar a . DE:us. .ll: .que não se I!,~de hoje separar umi1 
111 ~~~ebrls (9) '::""": e progrea1r constante na ofensiva das chamadas marchas carnavalescas co1sa·de outra: quem,.déseja um Brasil verila-
senda . reta dos seus imortais destinos. Ego ou a organização de bailes ruidosos com que deiram~nte brasileiro, terá -~que trab'al.ha,t paira 
s,um via, et verltas, et vlta. (10) se pretende festejar o fim do ano. Maior pro qi:.e o ~ra,s·n seja :visceralmente .cristão. 

;.. para: melhor combater o Cristianismo. lil'mPlJ· 
nliàm os livros dos evangelhos, para miais rija. 
mente. atacarem o' Evangelho. Anunciam mes
?Q1) uma pseudo-terceira-reV'elàção, em nome da 

NOSSO DECAi.OGO 
.fanação ';Jão se J:!Oderia esperar do espírito ;Concitamos pois, a juventude pátria' a 
m_undano·para turvar, com tamanhas abomina- d_is,cipJinarcse; r'lii~~2:. das e:x.ib~ç§es · de fitas ,, ,.,. 
ço.es, a pureza aas noras suaves do santo Natal. qu~ lh,es amolec·e.m o.aráte.r, dl:!Jsoram o Yigor ..,-1* 

,,. .:qual negam a prónri_a base dos ensinamentos 
ue Jesús Cristo. ~e lho dizemos, mago'am-se 
e irritam-se, protestando serem outras as suas 
Intenções. Mas, ainda que se .agastem, não 

'.~. podemos Nós ruai:mJtiJ' ou~. ~µtr~ Q§ i:~J>anhos, 
, ~fem· ~~~m~·"i:r1t"'·~as.-~" fffllt~~ 

Como já tivemq)t ôéasião de a:Iverti.r, ca-
. ríssimos diocesanos;· na pastor~! coletiva que 
publicamos o ano passado, apús a Nossa reu- -
nião em São Carlos, contra. a moral cristã ; 
investida do ~ro: é mais ,i,ntensa e . diuturna. 
Parece mesmiil'4ue uma oculta palavra de o:-
dem movimenta. a éampa:nha com esta senha: 
êet:r-0IIU)a1llOS"'.'()8'.··eo.stl.Ull1,. • ~1gjc.u!=1¾mos · ai . 

Apelamos para ns nossas ramtli'as cristãs . e, e Jam a- C9pciência. Çha1Íla:fn()
1
¾ªº~ p:hlD 

e. b1·as_11e1ras, PªI'!l-· as _autorwactes, para as,>j(_·.pci ~!!-ib~!ll s~r educa:pores, afasta·iHlo sctH 
diretor.as de nos3as enussoras. a-fi~-de repe- --;;,.;1;11 . e§S!!>':~éol,a, onde ludo_ podem apreiid.i1r 
lirmo~ semelllante afr?nta aos no_s_s.os ia~·es e,.:},;~!lr.~s-~pesha,!:,ªS _de ª~t~-!l~- ,guie111,se to·t1_11111 
própna alma do Brasil. A conc1eilcia nos ho-, · pelas 11s.ta~ do ·Censura dó'li, Fi'\me.<;· feita· p~1i.a 
meus retos dirá se _exageramos, e se não ba.sta ,Ação cJptica, quai:do_jµlgarem,ueyos,;fu;:t.a, trnu1 
'!~ '°.~uc,o de atT;Jnçao para comprovar a veraci- · poqf!E;nn ,fütraç~~ ~~- tr~}i«llios "lii1. 'o/rilann'. 
:e.de. de tud.~. Q.WW.to. ~i.rni.ama»..:{ SP. lru;ui. narecar · 1lXUl'fescintlívf'l NCWl;~, 

,t.,, » ' .. ·. t . ~; ~;\,\ ·~ ' ,P' . ' , :' 

/ 

.. 
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t1u11,·a. porem, contra a J,,i de Deus, eompro- -
IJ1(.-,e11Jo a santificação da própria aí.toa e os 
interesses do BraRU. 

_LITERATURA 

Fo\gamos em registrar o movimento que 
se delineia na sociedade brasileira cont1·a.a m{\ 
literatura, em particular contra os periódicos 
infantis e suplementos .ele certos grandes jor
llaiR. Governos estaduais tiveram a coragem 
cristã e nacionalfata de proibir a entrada des
Bas folhas e i.mpressos bolchevizantes nas ·es· 
colas, eviil;W.do as.sim a conta.minaçíi.o dos esco
lares, ..;../4. é a.Igum.a coisa. Vozes conceituadas 
:na 1Jli1w-i1ratura, no exército, na marinha, no 
tiN#tllJfll·f, e nas c-Iusses libera.is pedem algo 
mai:.:i: -~-,a campanha ch•ica persistente cont.Nt 
o ~ .. -~ '.ftv.ro ·- maxime os que, originais ou 
\._~l'f/4:idos, -se destinAm às crianças -, o mau 
,;Ji,f.1al, a má revista, quE!:, devem ser radiea!, 
únBnte proscritos, porquanto, mercê de Deuii, 
~ Brasil sensato ainda tem olhos para ver claro 
~nde estão os solapadores do seu futuro. 

Aplaudimos, -como bispos e brasileiros, este 
oomor e juntamos ao patrrotico esfo.rço os 
:Nossos trabalhos, que desejamos secundados 
.J>elos bo-ns sacerdotes e queridos diocesanos 
"1a Pro:v.fncia. . .ÀS autoridades que retiram da 
tcirculação tantissimos livros obcenos e porno
gráficos, asseando as bibliotecas e ,}ivrarias, 
~ feticitaç6es, reattrmando, ne$te parti
_cular, todos os conceitos emitidos n~ :pastoral 
tIUB publicamos ~ São Ca.rlos, o ano passado. 
Saibam os que ambicionam e-nriquecer-se e 
'ilocu~-se à custa da perversão alheia, que 
\ainda há ll:O Brasil gente honesta ca;paz de re
iPel:il' s-emellnmt~ monstr.u-osiQnde, 

~~~--im:AeR 

:Enq;uauto--os m~ ,que vamos aquí apu:n
itando cam.peiam à solta, haverá. quem pergun
~ se .a mruoria da sociedade é conservadora 
10 cristã, como .l)ode lllll grupellio da interessa
idos 1mpor ta.manha miséria a toda uma naçãio? 
O .altivo br.ado daqueié ,rev-0luci-0nário' fran~s 
ide antanho tal.vez ilustre.a situação e re.sponda 
:ic. pergunta: "\Levantai-vos senhores! Os vos. 
!SOS algozeR apenas VOS dominam porqUe diante 
!1leles v-0s estais <le joelhos"! Pais, mães, jo
':vens cristãos e b1'3Sµei:ros honestos, poderia
\]Dos, quiçá, ajustar-nos aquela frase. O mal 
:@Stá d-e Pé e pompeia. em toda a; parte, porque 
~stamos nós encolhidos, tímidos, sem a neces
:sária coragem para reagir. Om;emos para o 
·.bem o que ousam outros para o mal. Levante
~ª toda a sociedade brasileira para bradar o 
·resoluto e decidido m.o aos corruptores e eles 
;hãcJ-de bater em retirada, como as trevas se 
,,:r~olhem quando as enfrenta a claridade do 
feia. Organizemo-nos· para. a luta e tenhamos 
(O. desassom;br.o e a aitiv.ez de tomar pa.rt:ido 
~r Deus., .Pela !Íg1~,.;pem .Família,.- e ,l)elo 
!lBr,asil.! 

iÍDV~AÇÃO ~ro). _ 

Acolh-endo,.o ano _passado,:as .qu.eixas-an
·gusl.iosas de tantas fam:iliàs, erguemos -a · voz 
,l)ara protestar contra os e,xcessos da educação 
i:tisica ministrada à nossa ÍQ,ocidade. Felizmen
,te, os responsaveis pela orientação deste ramo 
ido ensino comp1·oonderam ~m parte aqueles 
~ustíficados reclamos. Contudo ainda há mui
-;to por emendar, Em certas competições espor-
-tivas inter-municipais, jovens do interior 
viram-se compelidas,. a desfilar em trajes im
próprios para moç:ls e à vista da multidão, 
.onde sempre se aglomeram curiosos mal. 
intencionados. , 

:i,: preciso. bani!' de vez a mórbida tendên
~ia. de forçar nossas jovens a usarem trajes 
esportivos, que uma conciência cristã ou sim· 

· plesmente honesta repudia por ·inconvenientes 
a uma futura mãe de famíl1a. Não se diga 
aerem .eles necessários para: os exercícios físi
cos, nem se alegue que em tal ou qual pais 
assim se procede. Este enciclopedismo imi
tativo, que leva a querer adotar aqui tudo o 
que se faz em todos os países do mundo, é que 
tem matado a pedagogia brasileira, Tratemos 
de form,a.r brasileiros e cristãos para o Brasil 
e para a Igreja, e não homens semi-universais, 
os quais acabam nada fazendo nem entenden-

'do, por haverem os seus mentOi'es qu.erido que 
i iudo fiz~ e soubessem, 
' Tra~r pela maseu1tni1..ação da mulher 
~ erro f~to. Lembra.mos a'quí os eqnceitos 
lapidares do dr, »oigey: "Neste ·período ela pu. 
berd~e, a _educação fisica para a jovew, há-de 
contentar~ oom JileJ" el.isencia1mente higiênica. 
Os esforços .intensos não Ih€ ~ saN,ita.res. As 
funções especiais que deve a mulher iA1portar 
e exercer são incompatíveis com o exerctcio 
muscular intenso ... · Deve evitar-se para as 
jovens 9 e;x.ereicio ·que não visa senão ao desen. 
volvimento dos nwseulos. Poderi~ ser-lhes 
prejudiciais, porquanto a mulhe1· não !oi feita 
para as rudezas da lúta, e sim pa.ra as funções 
da maternidade." (12)' 

' fique, pois, bem claro o pensamento da 
Igreja-: ela não é contra a educação física; 
eontra os eXC\*ISOS clesta, sim, maxime .quando 
violam as leis da moral e da decência e põem 
em perigo o futuro da juventude. Em vez de · 
despertarmos nos moços sómente a confiança 
110s músculos acordemos em seus corações a 
certeza ,le e;,ue valéffi 1:;ais no homem ~s for
ças. cta inteligência'.~- da vontade, quando pro
tegidas pelo amor e · temor de Deus. Foi 
Foerste.r quem escreveu: .. À medida que desa· 
pw:ece a fé em Deus todo,poderoso, vê-se au
mentar a fé na onipotêncià da nevrose." (13) 

Dentro· destes limites. a educar.ão física 
das futuras ger:Íções ·de hrasileiroR 

0

há·de · ter 
em Nós seus ma'ia entusiastas propugnadores. . . 

IA~TIOAOE. 00 J\1AT_RIMONIO 

. Ma,téria de relevp siugul:u, em ftl.ce · dii · 
ftll,ígião e da SOCieda"de, e que, pül' isso, não 
i1Ufi ~&l' à S()llcituda a aoil cuidados dos 

pastotes da lgreja Univer~::!l, (•, ,ior certo, a 
defesa da saJJticlade do Mat1·imõnio. 

liaK hrusileiras à 1;ombra protetora da Ság.racia 
F'atníliu de N"aiaré. 

Sacramt>uto, valendo, como t:al. o preço 
dos méritos do sangue de Jesús Cristo, de ASSISTtNCIA SOCIAL 
cuja graça é canal em sua aplicação às almas, 
não pode o Matrimônio CJ'istão ser equiparado A medida que impomos a esta carta pas-
nem ao chamado casamento civil ---' tenha torai, por que · se não alongue em demasia, 
este, embora, a chancela do ·Estado - nem força-Nos a omitir muitíssimos assuntos de !n_. 
multo menos às uniéies ora desgraçadamente terêsse geral para as Nossas dioceses e carís-
eni voga com o nome de ·casamento, extra- simos fiéis que examinaremos em futuras pas-
legais, .feitas · nas estações balnearias e torais coletivas. Entretanto, nesta que vos es-
alhures, . crevemo_s, que.remos ê!e passagem aludii· ao 

Na impossibilidade de evitarem semelhan- problema di:t assistência social, que haverá de 
fos uniões, ilícitas, por todos os títulos e, .. oport1,1namente merecer explanação condigna.'' 
consequentemeJ).te, _imora,ls, i,npende ,aos ca- No Estado ele São Paulo, a Igreja man-
tõlicos - que isso lhes é direito e -tatl/.bêm tem,. sqzinh(I., cerca de 63'% de toda a assis-
dever -:- fechar suas. p'óitas. aos que vivem tência, conforme as estatística~ do Depnrla, 
em tais uniões, não lhes dispensando :f honra mento de Assistência Social do Estado. i;; b,ts-
de ·os a(lmitir em seu CÇI!,Vívio, pois faZt!·lo tante, mas ainda é pouco. Na obediência ao 
será Pô-:los no :m.esmo nive:l d91'l. casais legí, ..... preceito de Nosso Senhor: "Amai·vos uns aos 
t}mos; que são os unidos.. pelo sacramento,.. outros", devemos ser exemplares, distribuindo. 
com.·. injuria para a, santidade deste e pa,ra a inteligentemente a caridade ·e tomaildo cada 
sociedade cristã: vez mais eficaz .a prestação de socorJ·os aos 

'Essa prática· -salutàr e· benéfica, outrora necessitados, tanto espirituais quanto mate-
11empre óbserv'adâ; esêrupulosa, e ·'integralmen- riais. Sabemos com que enormes sacrifícios 
te, pelas famílias bra11ileiras, acha.se Jfoje, · e penas e com que religioso silêncio trabalham 

. infelizmente, muito enfraquecida e com teu- Nossas casas de educação, amparo e assistên-
dência a desaparecer,' se em . tempo não lhe . eia. As conferências vicentinas e a-s damas 
acudir O eficaz remédio. · de caridade, ·neste glorioso apostolado, escre· 

Ass;,,.. f.requente- vem páginas que Nos consolam e edificam. ,..,. é que, não raro, senão Nossos queridos e abnegados sacerdotes não 
mente, se vee:qJ, de miStura com os casais esmorecem no seu zelo, ·desconhecido de tantos, 
legítimos, outros casais que, nem só .:vivem e que suscita obras admiráveis,: mantem insti-
em uniws ilícitas, mas ainda estão sujeitos 
à pena de excomunhão _ tais como os que, tuições e promoYe santas dedicações a Cristo 
sendo casados religiosamente, atentam con- na pessoa de nossos irmãos pr~cisados. Deus 
trair novo casamento, ainda que civil apenas, os abençoe e prospere! 
na vigência do _ casamento religioso. (Can. Contudo, exortamos os Nossos caríssimos 
2.356 do Código de Direito Canônico.) f~lhos e filhas espirituais a que fujam sempre, 

ad 
d ad nas suas obras, de toda a preocupação do sun-

Verd eira erroc a social, é resultado tuário. O número dos necessitados aumenta 
do trabalho, que bem pode aer chamado dia-
bólico, dos destruidores da família. de dia para dia, agravando-se mais o 'problema 

'com a crescente falta ae recursos e de pessoal 
A repulsa da intimidade das famílias aos habilitado para o serviço_ Isto Nos aconselha 

casais. Hfoitamente unidos não significa ne- a procedermos com toda a cantela. P.recisa-
nhum ódio a eles, senão caridade e comp!tixão. mos dar aos car_ecidos o necessário, nfto o su. 

Caridade e compaiJliQ, pois que deve le- pérfluo. Tudo quanto com esle se gasta rc-
var ela a iJ:l:tenção de IUQV-ê·los a reconhece- clunda em prejuízo daquele e, pois, cm dano 
rem a maldaue da vida que estão vivendo, e · de muitos outros indigentes. Demos o neces-
determiná-los a voltarem ao bom caminho, sário a toàos, e não ludo .a poucos com a pri-
que é o (lo rompimento com a união pecami- vação de muitos. Mnltipliquem-se os postos 
nosa. Caridade para com os que 'estão obi'i- de assistência, resolvendo-se os problemas den-
gados a pqr-se à distância deles, incutindo- tro de cada paróquia, não suceda recair sôbre 
se-lhes o salutar temor de igual repulsa e ev'i- uma cidade ou instituição t.oda a carga de mui-
tando-se, dessarte, o perigo do contágio do tas cidades ou instituições. 
mal, que contagioso é, e que tem crescido Recomendàmos aos cristãos abastados seu 
assustadoramente, em grande parte, por fálta melho.r interesse pelo problema da tuberculose, 
dessa repulsa preventiva e saneadora. que já é flagelo social de impressionar. A ini-

Refletindo, concienciosa e desapaixonada- ciativa particular, sobretudo quando não movi-
mente, os Nossos caros • diocesanos sôbre o da pela vaidade pessoal mas pelo puro amor 
que, visando aos mais sagrados interesses de Deus e do próximo, faz milagres com .. a eli-
da familia brasileira, aquí lhes dizemos, hão- vina ajuda da graça. Esperamos tais milagres 
de reêonhece.r que a razão está do Nosso lado. da piedade cristã em favor dos nossos queri· 

dos pobres e doentes. 

l1tf 2~ :rno,:, récrhia· :i p'.en-itnri,• ·<I:> Racerdõcio, 
ascendendo as!lim nu <lat'l'Pi.ra ap.J,Jtól ka que 
o elcvhi exaltar ao s11premo po11lifi<·ado. 

O que foram eRtes vinte e cinco anos 
para º" amado Pastor ~ pai, já como Núncio 
Apostólico, já como· Seci·etár!o de Estado, 
!.)em o sabe o mundo todo que aspirava, num 
plebiscito universal, ver o eminentíssimo Car• 
deal Pacelli suceder ao grande Pio XI no go• 
verno .. da: Igrêja, Quão prodigiosa não tem 
sido â", atividade do inclito Pontífice! Cõni 
centrado embo.ra em silêncio i

0

mpr~ssional):te, 
_.._,ú~:ieà 'elo(Íuência aterradora. ne.sta guerra des• 

h111nana,. z_urze Pio XII, mais. do. que com_ vi;i11 
palavras, a hórii;la situação · !Jq mungq ~ou, 
tAmpori\.neo. Sem uma palavra siquer 'd.e IH'Q, 
1rnganda em favor do seu ingentis!;JiJ.no ~sfQr• 
ço de pacificação, v'ai o Santo Paçlr~ cqn~_o· 
lundo, amparando, subsidiando os refugia',l.b"i;i, 
confoptando as famílias aflitas que imJa!íaIII 
elos seüs memb.ros dispersos. N assas Cúrias, 
pelas quais· transitam os peclidos de informa, 
ções e notícias, dão testemunho de quanto 
faz caladamente o Santo Padre para ·minorar 
as angústias ele tantíssimas famílias atribÍ,.~ 
ladas . 

PQr seu desejo expresso, nenhuma sole• 
nidade exterior deve assinalar tão gratíssimo 
jubileu, allnejando apenas que se façam pre, 
ces pela pacificação do mundo. Doceis aos de• 
sejas de Sua Santidade, exortamos todas as 
paróquias, casas religiosas, colégios e capelas 

,a promoverem, no intei.ro mês de maio do 
·,próximo ano, solenidades religiosas com ins, 
truções, pregações e preces pela paz do mun
clo, concitando aos fiéis a testemunharem 
dessarté os· sentimentos de profunda e filial 
veneração ao Sumo Pontífice Pio XII, que 
Deus conserve por longos e mui felizes anos. 

Desde já queremo&. antecipar · rio nosso 
-1~gusto SQ.berano as melhores expres.s'õ"és .· de 
nossa filial submissão e incondición?tr" obe, 
diência, e as humildes prece!f com' "'ciué . os 
Bispos da P.rovíncia IDclesiáRtica de SãÓ Patt• 
lo exori11nos it Deus lhe prodigalize todas' as 
graçaH compensarloras daH agonias que sofre 
e lhe outÓrgne a consolu;fto de ver, enfi:m, 
restaurada a paz no mundo e, assim; rei;tli• 
zado, para felicidade nossa, o lema do seu 
J?Olltificado --- OPUS JUSTITIA<J PAX .. 

IN MEMORIAM 

Antes de finalizarmos esta carta pastorat, 
cumpre· Nos desobriguemos de um deve.r do 
coração. 

Um doloroso acontecimento veio, este ano, 
cobrir de luto a Província Eclesiástica de SãÇ> 
Paulo: o falecimento do Nosso venerando e 
ci.iierido irmão, o exmo. e 1:ev'lno, senhor cioin 
Francisco de Campos Barreto, bispo de Cam
pinas . 

.AUTORIDADE .PAT-E-RNA 

•4 .Jâ~mam.oa a atenção ,dos Nossos dioce· , 
CONGRESSO EUCARISTICO NACIONAL Na última reunião de São Carlos, est11,va 

_ ·'---~Nossa companhia, ed_ificando-~os co!ll sua 

:Sano$, 'em ·pa.reicúlar dos que constituem famí
lia, ·pam·um gra-ve erro que se está insinuando 
ameaçador·: o declínio da autQ.tiuade paterna -
e inaterna, dentJ:o e fo_ra do lar. . 

Devem os pais ser os primeiros e os me
lhores educadores elos filhos. Não basta dar
lhes a vida corpórea e o alimento. :G: necessá
rio que lhes deem, outfossim, a Vida moral ~ 
espiritual. Cuid.em atentamente da própria 
formação, disciplinando-se na prática de todas 
as virtudes cristãs, ministrando assim aos fi. 
lllos a mel!;l.<>r lição: o exemplo do seu viver 
cotidiano todo feito de sacrifícios, renúncias, 
paz e amor. 

A educação Iniciada por essa cartilha, 
consoliçla em bases estavels .;i autoridade pa
terna e niaterua, de tal sorte que nem os anos, 
nem as vidssitudes 'da existência, nem os fui. 
gores da -glória afrouxarílo jamais no coração 
dos filhos estes suaves laços e est~ jugo amo
roso. 

lí; que a autoridade não consiste apenas 
numa relação de pai a filho, mas _é vínculo 
misterioso que os trabalhos, sofrimentos, de
dicações, palavras e atos dos genitores vão 
forjando para a conciência dos seus descen
dentes. 

Hoje, contudo, vemos crianças mal alvore
cidas darem-se ares de adultos e recusarem 
submissão aos pais. Sabemos tambem haver 
jovens qu~ aos pais impõem a ausência dos 
seus divertimentos. E o que mais penaliza 
é ver que eles se retiram humilhados ante 
o desdem dos filhos, 1;,e~1 um p,rotesto sique1-, 
nem reação ;;.Iguma ! Nilo! Isto não JS possí
vel, est4 profu1,1damente errado! 

Pir·se-á ti;tlvez qt1e .ws p.iis cttbe a culpa, 
pQr não terem sabido educar ~-1! filhos, con. 
sentindo em ver dei.truído fora··de casa tudo 
quant9 eles fazem ·no lar, ou que nem· todos 
pos1:11,1em e~ata llOÇ~Q (le 1:1uas respousabilidâ-
<le.s, . . 

Como quer que seja, ai_nd11 h,í 'muitos ca
s.i.is qt1e, sem tE1rem th;lo fqrmação pedagógica 
nem frequentado giná§ios, como eram temen
tes a Delis, sot1be.r~m rezar pelo!;] filhos e dar
lhes exemplos de vida verdadeiramente cristft, 
saturada de reµljncias e s:;i.crifícios, e só com 
ist9 ger(lram neles_ ipentalidade sadia, vontade 
firme, costumes puros e virtudes heróicas. 
Deus dá no sacramento do Matrimônio as gra· 
ças necessárias para os casados desempenha
rem seus deveres de estado. O mal é que nem 
todos sabem merecê-las e ap.roveitú·las. Vale
ria :.-. pena recorcj.ar aqui a résposta de Fénélon 
a certa mãe que se queixava el!J, desatenção 
do filho, quando ela .lhe falava de :P"bus: "Antes 
vos· aconselh(lria !l. fa1a,r li Deus d!i! vosso filho, 
que a vossc,i filho de Devs," (14) ,· . 

Erguemos Nossa~ h~mildes preces, supli. 
cando ao Pai celestial, pd'r Je,sús Cristo_ ~enhor 
Nosso, que· as graGas 9acramentais do Matri
mônio J;erminem' almnd{int$s êm 'rodos os ·Jir~s 
cri stãoli-'-d'a' 'Pi·ovfücfo, é ·que· fai;"\i ·neles reinàr 
'o vei-dadeir9 esv.fri_to de Cristo, redintegrauclo 
iiós i;eus clireitos e 4~''.;P~~ a awc;irqsa autori
dade paterila, pa.ra· assnn cres,éerem a.e famí· 

.: . . . . ·,, , . . piedade e -'trazendo a to'das as drmru'!lsµes as 
Aproxnn.a-se rápidam.~mte o ano e~carfst1?0 luzes de sua longa e valiosa experiência. ,Tá 

ele 1942. Desd~ 1~40, estao as paróquias e d!O· era, po.r~:0.1, nos altos desígniÓs de Deus, um 
ceses da Provmc1a _ce.lebrando suas Semanas fruto de 'santidael'e m·aduro para os céus. Su:1 
e ~ong1:e:~sos_ Eucar1s_t~?os com g~·ande e.s~len- . vida fica-Nos como exemplo. Pregou, ensinou, 
dm, ed1f1caçao dos f1e1s e prfveito es~mtual corrigiu, ~ombateu, sofreu, praticando sempre 
elas al:mns. Empolga desde ja os pauhsta~os o bem e deixando na terra uma obra notável 
a r~allzaç!'to do Quarto Congres~o Eucarístico:, de apostolado, que lhe consagrn a personali
Nac1~nal, que será nesta arqulep1scopal cidade dade di bispo 0' cidad![o; .Jan1ais conheceu 
~e Sao Paulo, nos ~ias 4 a 7 de set~mbro do O desânimo e, devotado ao frabulho, ~grreu 
,tno vindouro, Parn ele convidamos todo o p·abalhando; Seu epitáf!o bem podem s~r. as 
r~V'do. clero secular e regular e os Nossos que. palav.ras que a Santa Igreja canta no hino dos 

·.ndos diocesanos. O próximo Set~;_de seteml~1:?· seus .Confessores: Virtute claru:i et fide. (lá) 
deverá ter em Sã_o Paulo sua nül.xim~ ~lor111. E:;iiégio 'i;t?la ,·ir,ucle. e pela fé, · 
cação cívica e rel!giosa. Será o Bra.s1l _rnt1~!r~> ,~-/ielhados junto do seu túmulo, os Bispos 
a pr?clamar que_ lJ.asce_u cristão, Cl ISlao ü ? da 'Pl'O\'íncia- q,1eremo;, entoar o Nosso 'I'e 
cristao quer ser para todo o sempre. n~".: .. , ,;,_,' griiL:iito tt'.l P::.i r,,:es,ial por todas 

Exaramos todas as fam!lias a rezarem dlú. ;:, ,· .. _-::, eo:ié··c'cii,;,,_, _., 0 w;,- ,;ci~ e saudoso ir: 
riamente ~elo êxito ~o Cong.resso, Jn;,Lante, rn,1'.J " ... /!' tocio:o bem que: ih,. í·lermitiu re;tllzai• 
mente pedm1os aos ~ossos pequeni~1os dioce, 1cm iJ.i)'Jeito dós seu~ dio.ce;sanos, Üiante do 
~an.os,. às queridas criancinhas dos .Jardins de tronn ,., Deu:,, l!ite.:·c~chl I>Ol' Nós sua ;11-ma 
mfanc1a, das esc?las paroquiais, ~os grupos hen ·'. Lc> .,, vele constan,e pe:a Provfnéia. e pell~ 
escolares e dos asilos, que tambem Jnntem suas ,;ua ,i:.~t~ ül:icese tie Campinas. 
orações e sacrifícios para que Nosso Senhov · 
obtenha seu grande e incomparavel triunfo em s1·;.u.-,ÇAO INTE:'.RNACIONÀL, 
todos os corações.- Aos NÓssos caros doente/; 
rogamos que ofereça)ll< suas· do~es, suas lúgri; 
mas, suas hOl'as de siÍêilcio, ·abandono e imohL 
lidade pela conversãJJ dos transviados, nestes 
dias eucarísticos que a munificência de Deus 
concede ao Estado de 'São Panlo. Aos Nossos 
párocos e vigários recomendamos que preg·uem 
com frequência aos fiéis, durante o ano de 
1942, a doutrina da Santíssima Eucaristia, i1i'-o, 
movendo e intensificanrlo a vida piedosa em 
suas paróquias. Se ü prpparnrmos assim, o 
Congresso marcarei época na história l'eligiosrí 
de São Paulo e aproximará de Cristo os 1iaulis, 
tas, os bras.ileiros toclos e fará verdadeirameu~ 
te crif:!tii uossa que!'ida Pút:ria. · 

. HOMENAGEM 

Poatuemos esta carta pastorat com algu, 
ma;; i'.geiras consideraçGes scbre a 1;1itiiação 
.fnLe:·nacional, quó sabemo,; lodos sumamente 
uflili·,a. como taivez nunca o teiilta sido ta!).to 
em i;,,;,, a h:;; .. õrb. <10 mundo. os aconteei
rncnto,· l'll\'Oll'el'ftlll do (ai forma.OS POVOS, que 
L·:-ilc:; l1oj(, tateiam. apenas, ignoranda «;>i;i ea, 
,ai.ii:,L ,:o amanhã. O que é ce-rto é g,1,1e o 
: '!-1:~c: .. , eor1·0 p,,Jos PtífllJH),; ela. terra e pe-Jos 

, . o~·0,\119:,,_..im0HsoH. Sr; QJJ:rnmo,: pura .. p~ (l;l,ler
.n,il'(),.:. c-on vimos em r1ue so lhes ajusta o pen, 
_i;;rnH.',Í v, . rio Salmo 13 i "Snas bocaij · e$tão 
.dk:~t.; ,:e maldir;ií.o e am:ngura e $eUB p~1;1 1;1ão 
V(·'.022.; jiara clerram,:n, sangue.·· Quorum os 
maiediçtle_ne et amaritudine plenum e,t: velo . 
Ç~ti pedes eorum ad effundendum s.inguinom: 
(lü) 

l<'oi mira o I<.:pi::1<s,opado da Província iuo.
ti vo de tr;SlCZU Vtll' a1astar·Se (!Os trlllJUl!lOS :\!l l\l'Ql)B'(lS dOS c·hefes militare~ reSl;ll,lma.m 
do m1mster10 aposto11co o is,:mo. e ttevmo. (llfüt)'go,, e -u1<uct1G.oes contra os advers!1.riQs. 
Sennor uum anctl'é Arco.ve.rde de A1ouauer. ,enq11a11 w os sowaaos se precipitam em. t9d.as 
que Uava1canu. ::senunuo aoa1aaas .as rorcas · ~w (l:recües ou cruzam os ares em asgs m.ivta, 
depois cHi urnco~ anos ele arauos •raoa1llos. 11cau, parsi tJ '""·'"Ull\JSa cnacmar, iy1e.1~c911co· 
Süa 1';Xct<;t. rtevma. apresentou à s:inrn. :::lê ,e lrJIHlssimo ocaso de uma c1v111zQ.cão oue 
sua reuuHr .. aa ao· u•«1muo ue Tauoaie oue roi ,rnum O nome "'" .uouc u- cvuvençoes 1Jl.ter, 
aceita. conqmstara o Exmo. sennor uom naciou;, ,,. ' 
Anctre a ánlizaae dos seus irmãos aa t'rovín- Nossa atitude nerante o rataclismo deve 
c,a mtH"ce ua sua uono<tae e fidalguia e rna~i;-i ser nrof•pJiiamente crista. :-;,1oera:udo iµesmo 
ainda aa reuaao ele a1111a aue toctos 11<-'l,.·, as. sinillat1as oue puaer:amo~ ter oara cow. este 
UCTill·IravalllOS. AO vé·!O ::i.e:ora ueua" ,.,,,.,;a· .. uu a(luel.!il CóUteJ]({OI', ;,,,,_..,,,': ~:~:: Jraelar, C,heiOS 
comrmuma, aueremos nOPI públtcameme !-Je nmwm.· e iuctú2;1ütçào. contra a aeva~qa.o 
apresentar-me 01;1 nossos air;rader.lm!"nr1n5 , .. ,1...,- e·.""'· rn.µctade que misera a murop& e 11,~e 

mllltO l{Ue ao seu ze1Ó ueve a t'rOVln<'l!J. "' u UlUll:iO inteiro. "-" mÍc:l'IID!ts (,18 tantas vtU'VaS 
1rnlafl n.t<>nróê8 ut1e s~u1µre nos lllSDAnsou. f cirraos. a aestru1çao de ciUlldes a ·rome e· e;s,. 
l,i.,nJicall)OS a IJCUS ":Np-sso ::ien!lor oue Ih<'• .,,r"'"'"'. 11 " ''!'r.Oes cquuam aos CeUS,· parécén., 
co1;ceda a ,11til-i:,c1üa rêffwu1i;ao " o . eumule fiO fev!l,nt_ar•sr:; uo:; cf)raçoJts. cr.1t1,1.r~(1QS {» • 1~
clé nencaós euyua11w Óe nossti, .mirte 'c9r(lJa1-.- ,,Gf,laIH_!:1 µ1u1a.r' uu:s u.1Jnm1<1as; ~~!e'!Cfi,r..i ,gop"Jo 
m'ellte Ü1é 'iiioÔtec'aÚ1os Üidq a nossa· anuzaue tuo aura, Hu1ettasre- O tJ?t1"pçiVo à G'."g.rl'(I pt,;>• · 
ê frâtehtal caÍ'inJio. .l var:oJ?S! 1u, 
. A 13 t)e· ll)~io do J,)róx!mo (l.110, ,Q llll,lllàQ Entrei:nei;ites, · caro1;1 <.tioçeSll,J;I.O;l, tQW,~ 

calóliço v~ GQI/1 _;i.l1;pi'ª passa.' o jul;lile\1 1;pis, ne:if;{t _cr,mten~a o pgrtir,l9 :rµai:i !\C~J'H\9-9: ~-
eopal do ~an~o Padre, o Pai;ra PIO XII, qu~, ,.~o.s com. D~u.i e a $~nta Igreja qu~ J;I& fiá_ 
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imperturbavel sérenidach, tem sabido ,sobre11ai. 
rar a todas as paixões. Condenemos com ela 
a injustiça, a opressão de povos inermes. ,, 
viola(;ão da palavra empenhada em solenes 
tratados, a supressfto da independênci.a das na-

. ções pequenas, a execuçfto dos inocen-
' tes a violência qualquer que seja, pe-
las' armas ou pelo dinheiro, que tanto se 
equivaJem na p.rática da iniquidade. Não nos 
ó !feito almejar o aniquilamento deste ou da
quele povo, de tal ou tal nação, pois cabe a 
todas igual direit:i à vida e à liberdade. Tra
balhemos sim pela verdadeira paz, porfiem•Js 
pelo desarmamento do ódio, condição r,rinwira 
que o Santo Padre Pio XII cstabclcc,; para a 
restauração do equilíbrio internacional. 

Oremos diáriamente por essa intenção ,, 
· façamos o que o apóstolo Sào l'aulo aeonselha: 
. quae. pacis sunt, sectemur, abracemo,; tudo o 
. que conduz à paz. (18) Acima ele_ tudo, porem. 

viv'a°rnos vida perfeitamente cristã. euirlancln 
-__ de impregnar os nossos atos, valavras, pen,;,1-

men'tos e intenções, daquela sinceridade pró
- pria dos autênticos discípulos de Cristo. E', s,_, 
· a tormenta crescer, toldando por eompleto ,1 
· firmamentç,, nem mesmo então nos deixaremos 
saltear pelo desânimo. Ouçamos a exortaçã0 
do pa11a Silo Zeferino aos nossos irmãos <l<l 
seculo segundo: .. Depositai a vossa confianc;a 
únicamente na onipotência ele Dens e transmit; 
aos que vic.rem depois ele vós estas 1ialavnu 
da Escritura: Nosso Deus é o Deus da etcrn; 
dade, que nos govern;i por todos os s(,culos do:' 
séculos. Amen.'' (19) 

Almejando-vos nm santo e feliz Natal e as 
melhores venturas cristãs no ano eucarístico 
ele 1942, instantemente suplicumos a Nos:".0. 
.Senhor que sobre o Nos,:o (:kro secular e re
gular, sobre os Nossos caríssimos diocesano,; 
e sobre todos os habitantes do Estado ra,;a 
descer todas as graças de misericórdia, clJ
mência e perdão, de incitamento à virtude e rl,'. 
estimulo á santidade, confirmanrlo n benc;ão 
que vos damos de cora,.;fw em nome tio ·;· Padro 
o do t I•'iH10 e elo "Í" J.;spfrito San\.m 

Esta Nossa carta pastoral seja lida Plll to
das as matrizes, ca11elas. oratórios públicos e 
scmipúblicos, casas religiosas, seminúrios, co
mo tamhem 110s lares eristüos da Província 
pelos respectivos clwfc, rk familia. e depois 

· registrada como de costumo. 
Dada e passada na arquiepiscopal cicla<lc 

de Sfto Paulo. sob o selo elas Armas do Arce
bispo Metropolitano e sinal rio mesmo Arco-

-----~---------------
bispo e de todos os Bispos da Província J.~clo
siústica dê Silo Paulo, aos 2S dias do mês de i 
novembro do ano do nascimento de Nosso 
Senhor Jesús Cristo de l!l41 

L. i· 8, 

t JOSÉ, Arcebispo :Metropolitano de São Paulo. 1 

t ANTONIO, Arcebispo-Bispo de .raboticabaL 

1 
i· ALBERTO, Bispo de Ribeirão Preto. 
i· ANT0:\'10, Bispo de Asl'l!Z. 
t JOSÉ, Bispo de Bragança. 
t JOSÉ CARLOS, Bispo de Sorocaha, 
;, HEJKRIQ-Ul<:;, Hispo de carelândia. 
t LUl1/,. Bispo de Hotueatú. 
t LAFAll<:TI•~. Bispo rle Rlo l'rnto. 
, PAULO Bispo de Santos. 
·!· GASTÃO. Bispo üe São Carlos. 
i· F'llANCISCO, Bh110 de Lorena, 
·j· :\IAJ\:UEL. Bispo de Barca, Auxil!,u do 

E,xmo. Sr. Bispo do Ribeirão Preto. 
;\lonsenhor Luiz Gonzaga de )loura, Vigário 

Capitular ele Campinas. 
l\Ionsenltor João José de Azevedo, Vigúr.io 

Capitular de Taubaté. 

1. 
2. 
3. 
4. 

J<:stá conforme ao original 
0 • Nelson Norberto de Sousa Vieira. 

secretário particular do exmo. ~r. 
Arcebispo :\1 el.ropoUtano, 

CITAÇÕES 

1 Tess., II. 4. 
Efes., IV, rn. 
Símbolo ele Sto. Atanúsio. 
1 Cor .. XI, 19, 
Atos, V, 11. 
2 Jo., 9. 
Jo., VI, 67. 
lí'il., II, 12. 

1 Ooltlingó, 30 !le 110,•cmb1·0 
1 o Exmo. e Revmo. Sr. Arcebis

po, às 7,30 horas celebrou a Sall• 
ta Missa na nova igreja da nova 
paróquia. de Santa Margarida 
Maria Alacoquc, tendo pregado 
ao povo e dado seu anel a bei- 1 

jar; às 10 horas assistiu ponti
fica.Jmente -a Missa C,apitular do 
Lº domingo do advento, na Ca,
tedral Provisória; às 14 horas 
presidiu a eleição da nova aba
dessa do Convento da Luz e às 
15,30 assistiu à solene entrega da 
prêmios às alunas da Casa da 
Divina Providência que termina
ram seu curso escolar. 

1 Segunda-feira, 1.0 de dezembro 
Pela. manhã o Exmo. e Revmo. 

s1·. Arcebispo visitou demorada
mente o Asilo de Santa Terezi
nha, cm Carapicuiba, e das 13 
às 18 horas concedeu audiências 
públicas na Cúria Metropolitana. 

Governo. 
, •. ., 1/il~ .. - t f;t E 

Arquidiocesano 
tivas · dioceses, ordenãndo - se 

I 
São Paulo, 28 de Novembro do 

aqui somente 5 sacerdotes. Os 1941. (a) - Cônego Paulo R,o,,, 

demais . a serem ordenados são lim Loureiro, Chanceler· do Ar~ 
alunos doo , seminários religiosos bispado, 
com séde no Arcebi.spad(1, 

CURIA METROPOLITANA 

AVISO N.0 23:J 

Aí\1150 N.0 :143 ( 

ORDENAÇôES SACERD~~ 

'De ordem do -Exmo. e Remi.o,. 
sr. Arcebispo Metropolitano, cum-. 

COLETA EM FAVOR DO PON- pro o gra1ássimo dever de com.u ... ; 
TIFíCIO COU:GIO .PIO BRA· nicar ao Rvmo. Cle1to e fiéis ·d9A 

SILEIRO, DE ROMA Arcebispado que amanhã, Festa; 

5. 
6, 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Jo., VIII, lZ. 
Jo., XIV, 6, 

Em obediência ao decreto 460, da Imaculada Coneeição, às $l 
§ 2, do Concílio Plenário Brasi- horas, na Igreja, de Santa lfíi1 
lelro: "Quotannis in Dominica gênia, Catedral FJ:ovisória, SU!li! 
tertia Adventis, monitis, in pra.e- Excia. eonferil'á ;t,. Sagrada 0t,4 
cedenti Dominica fidelibus, col- dem do Presbiterato lf. quarent~ 
lecta elemosynarum in omnibus diáconos, na. maioria dos Seminâ..l 
diocesis ecclesiis fiat pro ejus- rios ~ AJ;ce~d_Q. ··· · "~ 

dem Sem!narli necessitatibus" e, Uos vinte e quatro ~narb,_~ 
respondendo ao apêlo da Comis- ~,!! que terminaram seus estutr~ 
são Nacional Pró Colégio Pio eck6i~ no,. "S~rio Ce~ 
Brasileiro, por ordem do Exmo. trai de São ~~ .C:· que, ~ 
e Revmo. sr.· Al'cebl.spo Metro- êste anq ~ o~ p~ 
politano venho lembrar oa respeet~-~ em,.-~ D~1 

Tel'ça-feira, dia 2 de dezembro Rev,mos. Párocos, Vigários, Rei- ceses, qua,u,o. pedenoom -~ -~ 
s. Excia. Revma. esteve ausen- tores de Igrejas e Capelães do quidiocese ~aulo.lloJil&Da,. .J 

12. 

13. 
14. 

lG. 
J G. 
17. 
18. 
19. 

;, L'É<lucation phyR!quo elo l'Enfancc 
l'Adolescence·•. 

et ae 
te de São Paulo. Arcebispado que, no próximo dia A lista ~- ordeuandos,·,õ.~:s~ 

"L'Êclucation phy~iquc de l'J<Jnfance 
1 'Ati'ólescenc:é ... 

ct do - 14 de dezembro, Terceiro Domin- 'guinte: ,,.. da. ,l1,:l:qai~, «iiJ 
Quarta-feil'a, dia 3 ele dezcmbl'O go do Advento, deverão todos, em São 

0
PfmJD: ~ d~ Pádu!l!ll 

•· Ch1_·istus ·,, pg. 14. 
Foe.rster, .; Psychologrn 
adolesccnts". 
Breviürio l{omano, 
Salmo 13, 3. 
Snhno li!l, G. 
Rom .. XIV, 19, 
Epist. 11. 

Durante o dia S. Excia. Revma,. suas Matrizes, Igrejas e capelas Fe1·.1;a21, 1'uiz ~ .Feman,d~ 
ctu traitement des concedeu varias audiências, ten- fazer uma Coleta que reverterá, Quadra, M3111lt:1 ~erew de .ttr:4 

do às 15 horas benzido a pri- integra.Jtnente, em favor do Co- meiaa. e Jtubens, A21evedo d(!!Sjj 
melra pedra do novo ediflcio da légio Pio Brasileiro de ;Roma,. Santos; ila Diottse de ··Campinatj:t 
Cruzada ela Infância e paranln- Recomenda com o maior em- João Maria. ~rreia. Ma.eb;tdo, AI'...J 
fado às 20 horas a ,turma dos penho S. Excia. Revma. ao fredo da. Ronseca.~es .. .Jooa; 
alunos do Colégio Arquidiocesano clero secular e regular que escla- .Francisco Gíorda,n~ e ·Luiz:··~ 
que terminaram seu curso gina- l'eçam os fiéis sõbre a necessida- rqne; da V:~vel Ordem Oa:111•-:i 
sial. Às 17 horas administrou o de ele auxiliarem o seminário meltta: Adalberto Nolten, ~' 
Santo Crisma. a varios alunos dos Brasileiro que na Cidâde Eterna, FigueirC1.19, InocêrtrJJo, Gerrilsja,lll!'. 

lnst·1tnto s_ U""E:l"iOr d_ e Filosofia Ciências I cursos' mantidos pela Liga das sob as ~istas ~ as bençãos da e Norbel'toBroemnJI;;" da. Congre.;: 
M l'!l'>1' '.:I 1 · Senho1 as Católicas. santa Se destina-se a dar ao gação Salesia.na: Alfredo Bortou.,.; 

e LefUra'S 111,iedêS SaRientiae" Quinta-feira, dia 4 de dezembro clero nacÍonal a ~ais cui~ad~ e ni, Ana:oleto Girardi, Antônio co-: 
ii! ...., lPt7 . R d . ú I apr!)llorada formaçao eeles1ást1ca. lusst, Bernardo Bicker, Edua-rdG, 

O · , 1 · d · "1 nstituto Sedes Sapientiae" de um grande predio dotado S. Excia . ., evma. conce eu 
111 

• De ordem de S. Excia. Revma. Lagório, Gera.Ido MartineHi de' 
s meios cato 1cos o pais meras ~ud1e~cias, tan:o no Pa- São Paulo, 4 de dezembro de 

em geral, já conhecem o ê nernlmcnte reconhecido, de toctaJ, as·acom.octações pos- lácio Sao Lmz_como a tarde na 
1941

_ (a) -,.-_ co·neg·o Paulo Ro- Souza, Berma.no Schilp, Hngo 
Greeo, João Colombo, Júlio Sei• 

"Instituto Superior ae f 110- h0 _ic em dia, c,:,mo um aos 1 :siveis em uma entiaacte aes· Cúria. Metropolit:.ana, lim Loureiro, Chanceler do Arce·- min, Luiz Fras, Luiz Zvcr, Romeu 
sofia, Ciências e Letr::s Se- mais «ttos padrões da rea11- .1

1 

ta ndtureza, e capaz ª" cor- sexta-feira, dia 5 de dezembro bispado. Pei!nw.zí, Tadeu Ba.ginski, Terei-
. des Sap1entiae", modelar C3· z;:içao pilrt1cu1ar em matéria rt::;ponaer pertettamente a,o Às 14 horas s. Excia. Revm,t. MAPAS DO MOVIMENTO lio Chiarelli, Tomaz Ghirardelli, 

tabelecimento cle ensino uni- de ensino, que pode ombrear crescente interesse que as , deu posse solenemente aos clois RELIGIOSO Zanor Rosa; da Congregação do 
v· · · G I d A Santíssimo Redentor: Emico 

versitar10 manttao ne,na Ca- cc~as~omoraaamcnte "v m varias Congregações Religio- ~~vpo:do, 
1
~~~=enh~~:ss Jo~é ~;: A part_ ir de _janeiro, inclusiv~, Bous, Francisco França, Luiz Gon. 

• 1 d , t b 1 · t t· sas e as ram111as êm geral A C 11 V'lf t p1tal pe as f!ev ar.. Gonega:; qua,quer ês a e ec1men o o 1- ria Monteiro e Dr. Antonio de começa-1·ao a vigorar na _ rqm-. zaga a ou, 1 r do Wieneke, 
de Sant::i Agostinho, eia! do·mesmo n1ver. aeposltam no tuturo do "lns- Castro Mayer na Cúria Metro- diocese novos modelos de mapas: Geraldo Bonoti e Luiz Inocêncio 

t1tuto". polltan.a, e visitou às 17 horas para os dados est:.atisticos do ~o- · Pereira, P-elas conrortave1s 1nstala
tões de que dtspõe, por seu 
magn1t1co corpo a,<:>cen,e, pc::

~o renome que grangeou em 
nossos meios culturais, o 

No desejo de impulsí,onar 
ainda mais esta notavel ins-
tituição. as Revetas. Cónegas 
de Santc "~""ti11ho delibe-
raram iniciar a construçao 

- >I 

PARA ENGORDAR OU EMACRfCfft 
é necessário um tratamento racional. A Sfffüs, ocasiona 
Iesoes na cn·otcte. e o mau runcionanrnnt.o uesta g1anmua 
determina e.11tados doentios às vezes magreza e outras 
obesidade. Para se voltar ao IJeso normal, nada vale 
recorrer aos regimes aumentares pois se ·trata de uma 
moléstia d.o sa,ngue e sõ uma meaieaçao a:pI1opriada dara 
resultll;aos. 

a~ no tratamento da SffUis, limJ}a o safflml'I ""· 
m!:n& as tGX1?11tts, r11V1Jrece iis i"l'9éats orira11101,s, ll1>rm&n· 
ze.?ÍtlE> a secreção da gie.ndut;i. ti~ofüe, ma~MO ()!! mllt· 
vRluet! em s&1.1a r,eeoa ttonnare. 

Assim, no próximo dia 10, o Instituto Teológico Pio XI, no I vim~nto religioso das . ~tr~, Recomenda-os S. Excia. Revma. 
alto da Lapa, tendo feito uma IgreJall, Capelas,, ~ratorios PU· às fervorosas :,orações do Revdo. 

no propr10 imove1 ocupado prática aos clérigos salesianos. blicos ou. semi-publ!cos. Clero_ e fieis álim de que- os novos 
pelo Ginásio das Cõnegas 'de 

6 
O movunento _religioso corres- levitas correspondam, com uma 

Sábado, clia de dezembro d te d d b Santo Agostinho. dar-se-ã, pon en ~ mes e eze~ ro vida santa, à graça, insigne elo 
sob a prei;1aencia d,o Exmo. 

e Revmo. Sr. Arcebispo Me-
tropolítano, a cer1mon1a co
memorativa do inicio · das 

obras. Nesse importante ato, 
para ,o qual roram conv1aa
das as altas autoridades 

ecfes1ãstlcas, c1v1s e milita
res, os membros do ~overno 
do tstaao, Kettor aa un,ver

srctaae. etc,. usarã da rialavra 
o dr, Góffredo da Silva T_el
les, Diretor do Departamen~o 
Adminlatrativo do Eetado. 

BÁLSAMO INDIANO! 
Reumatismo. nevralaias. 1 

~ort11 lo~als, calmbri»,. e 
tüdo rn:o:v~r11ente «e rrraaem 
c''~J'l11cJ~J 6 ÇOn>lttll(CJO CO,n 
Ô .-AL,IS'A'MO 1~. 111: 

mtilto - frtdlca.110 Oe-t()e . Srt. 
Mêdfcos e ~cor1selhat,10 pe, 1 
l~s. ,;11,1,: o 11p11~•"m: . ~11,;i 

~~ farntt_ ~ts .- ,~1-r1~s, 
t.abõrimmci -~ .;.,.. (ii,f, 

<a i,pstar: 21'7"5. 

As 10 horas, S. Excla. Revma. deverá ser apresentado, amda saeeTdóoio a qne, em- breve, serão 
benzeu e entronizou o crucifixo n°:' ma~as antigo~, re_guiarmente eleva.dos e frutifiquem o seu mi-
na fábrica de Chocolate Lacta; ate O dia lO de Janeiro. nistério stcerdotal no campo que 
à.s 14 horas crismou na capela AVISG N.º 24~ pela Providência Divina lh-cs for 
do· Colégio /:iao · .uu,.,_. var1os am- destinado. 
nos deste estabelecimento de en- REV-ISTA "ILUSTRAÇAO 

CRISTA" sino: as 20 noras s. !.'Xcta. Revma. 
visitou o s11. Dr. Vicente Melillo. 1 ,De ordem do Exmo. e Revmo. 
entreganao-me na nresença de J Sr. Arcebispo Metropoutano, co
urna. granae multidão de visitas , muhieo ao Revmó. mero e rnms 

São Pauío, is de novembl'O de 
1941. 

(a) Cônego Paulo Rolim v,~-
1·eiro, Chanceler do Arcebispado. 

a comenaa com o título de Ca- ! do Arceb1Spacto que está c1rcman-1 · 
vaàheiro de São Gregório Ma.eno ·1 do, nesta 1.;ap1ta1, uma revista 
eom aue sua. Santidade o Pape, sob o titulo de "Ilustração Cris- , 
Pio XII se dignou Premiar os tã ", que tem como redator o sr. , 
trabalhos deste cttsttnto chefe de Saromao ,w, .. ,w e <-vmu gerente 
!amfna. .s. Excta. Revma. nesta o sr. .f'ectro Pessoa cava1ca11tc. 
oeasmo aucursou el(){rl,a.nao os Como numerosai, ge=as 1nterc.s
traba-ll'lOS do comendM!or Melillo. j sa<las n<>s ,raoam()S p11,ra o mato 
em pan:rcurar :sw,. .,,v,.·,uaue a tjo l v 1,;01 .. Kn,sso J,!;Ucar1st1co Nn- , 
frente da AM?memmi, vicentina, 1 cional. ae ;:;ao .t'au10, &! tenham / 
ea~o nara ~ go&1 101 norneaao I dirigido a Cüria Metropo11t1u1a , 

1 ainda pelo sa.uaoso oom Duarte. 1 indaganao se essa nuouca.cao es- i 
ORDtNAÇõlS SACtJU>07'AIS I t11, dev1cta.mente alltoru:aaa, Visto ' 

1 
que por t.eierone mes mt11-rn so-

No r.>r4xlmo dle. 8. às 8 hora,5 lic1taaw; coni;nou1eoes " a.,:s,natu- · 
d..: manhã, o Exmo. e Ftevmo, Sr. 1 ru ri.ara. a rererldt>, reVl$td , H E PA e H o LA N 
Areebl.SllO . orttenarã. soieneinen~ 1 Cürta MetrOPollte.na. se sente· 11?. _ _ _ 
ria _ Ce.tedri1 Proylg~r~. io novoi; , obrtga.çao t.1e utver'ei.r, I'!- q11ll-n•0t 
~l:lft..ere~. !!!O?Ml'lt~ (1~ ~ins,. 1 forem ri,1~ m.s r,easrJ~- qw 1 

rui o:r~s -m ~ MO ~ tll• tkl$~mtíe°" °" ,.<1·1c<ii:e$, oem C"-- 1 

11N ~ l'l,OVtl:i, MDl!lõ qve ll:10 llíll0f8. "" e:r.!$tene1a ne~sa rr- A· Sau.la dn F1' n_ :...I_ #l '· 
tt~ tMos "lit.o reeeher o i;agra.. v,IJ!te,. Qç u :,~f!"" 
ao preiibl~rJ.-4.ó P~ iUU _l,\,l,\'lh Pe 01·de1n de s. ?::i.cJI\, ll,evm,,. " __ .. , ... ,.,..l!illill,l!!!.!!l.!!l ... !!l .. !!l.:a111.llll!'.@.,. .. ~_.l!f'II> 
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N2. :i·. ~:.nnR, ocas1ao ~Ln que nos 
chega a dolorosíssima notícia de 
que, segundo telegramas recebi
dos de Roma· e transmitidos por 
pa1· Londres, três mil prisioneiros 
poloneses. recolhidos. ao campo de 
c~ncentra.cii.o de Oswlecim, na 
sua ma.iDI:la pertencentes a clas
ses intelectuais, foram fusilados 
pelos alemães - ou, antes, peloo 
nazistas, pois que um dever ele
mentar de justiça manda que não 
confundamos a Alemanha com o 
naiismo - tambem nos chega 
a. confortadora noticia de que o 
Santo Padre Pio XII enviou ao 
si". Razquevich, presidente da Po
lónia. uma carta em que mani
fzsta, ao par de toda a sua pa
ternal compaixão pelo martírio 
ela gloriosa. Polónia, sua esperan
ça. de que esse nobre e grande 
pais ainda renascerá, a.lgum dia, 
depois de vencidos seus injustos 
opressores. 

Na vigília da festa da Imacula
da Conceição de Nossa Senhora, 
à qual a Polónia tem tão ardente 
e comovedora devoção, outra coi
sa não podemos fazer de melhor 
senão unir lmmilclemente nossos 
votos ao do Sto. Padre para que a 
Polónia, retemperada no sangue 
de seus mártires, se reerga, mais 
forte e mais piedosa elo que nun
ca, para a maior glória de Deus 
e exaltação ela Santa Igreja C,a
tólica. 

• 
1 Infelizmente, enquanto a Fran

. í,8, afunda sob o domínio nazis
, ta, torna-se cact,a vez maior a. 
euforia dos estadil,t.as chegados 
ao velho Pétain. O LEGIONA-

. RIO falou muito, em tempoo pas
·sados, a respeito do "espírito de 
Mun!ch ", ou seja da mentalida
de mole, imprevidente, imbecil

-mente malandra, que culminou 
,:-Jm o acôrdo de Munich. Hoje 
em dia, devemos bater outra te
cla: é o "espírito de Montoire". 
Como ninguem ignora, Montoire 
é o ;nome de uma pequena cidade 
francesa onde se inaugurou a sé
rie de conferências entre os ele
mentos ela França "livre" e do 
IIIº Reich. O "espírito de Mon
-toire" é .alg·o de imensamente pior 
·do que o próprio espíi:ito de Mu
·nich. O espírito de Munlch ti
nha como emblema o guarda
chuva de Chamberlain. O espí~ 
rito de Montoire 'não tem emble
ma: como simboliza a inconce
bivel alegria que transuda de to
dos os documentos oficiais de Vi
chí sempre que os atuais domi
nadores da França dão mais um 
passo no sentido da espoliação 
do desditoso país por êles ocupa,.. 
do? A cada triunfo do adversá
rio, Vichi exulta, e os comunica.
dos da agência H. T. M. anun
ciam que o verbo iluminado de 
Goering acaba de inaugurar para 
a França mais uma. éra de glória. 
e de grandeza! 

E, enquanto assim exultam as 
... utoriclades feta.nist.as, Paris é 
submetida a um regime feroz de 
pen.sionato ;ou anties de escola 
correcional para meninos delin
quentes. Para certific31-se disto, 
bastar~ que se leia o tópico se
guinte. 

• 
f: .assim que, sengundo a agên

cia. noticiosa do Sr. Pétain, que 
se incumbiu de difundir jsto para 
o mundo inteiro, se põe de ca:,
tigo uma _grande cidade: 

PARIS, 29 (H.T.,"-1:.) ....,. As 
d.Utoridacles militares· alemãs pti
blicaram o seguinte aviso: 

"Na noite de ontem um grave 
atentado com explosivos foi co
metido contra um restaurante do 
18'.0 distrito. Dois soldados ale
mães foram mortos e vários ou
tros ficaram feridos, 

A-fim-de pôr termo a ~s atos 
de covardia e criminosos, ordeno, 
f.\esde já e até nova ordem, o 
seguinte: 

P,rimeiro : - O toque de reco
Daer pa:ra a. pa.rte adiante deli
mitada. do 18.0 distrito será dado 
M l7 horas e meia. Todos os ci
nemas, teatros, estabelecimentos 
~.do.~~~ ....... 

LEGIONARJ~ Sã-:, Paulo, 7 de Dcz~mbro de I94t 
----... ~~·.:=-:-:- ====:;:;;;~__;===========-

C:··.A TÓLICO 
.· ·.· .. ·. 7. LEGIONMDO } 

S JEMANARI,> vAT0LICO COM 
. •. .. . ... 

1 ).-PROVAÇÃ':>. ECLESIASTIC,\ 
. . ,/ ! 1 

tomprer11 e· x e I u si v ame n te suas jóias e seus presentes na conhecida Jo a Ih ar/ a:. 

CAS A C.ASTRO 
Oficina 

Rua 15 de Novembro N. 26 

própria 

(Esquina da Rua Anchieta} * 
Unicos concessionarros dos afamados 
relõgros " E L E e T R A " 

Publicamos no último núme- do recebem a fita azul vão-se j nhas são sempre romances, bem claros a respeitQ. A Igre
ro um trecho da palestra da como se tivessem recebido um que geralmente prejudicam ou ja não os proibe en1 ·si, e sim 
F'ilha de Maria Georgina Trí- diploma em Teologia. Dessa na melhor das hipóteses, tiram a exibição dos niei;mos em tra. 
poli, feita por ocasião da Tar- forma esquecem o que I o gosto pela boa leitura. · jes pouco modestós, em desfi
de • de Aspirantado realizada aprenderam e não podem pos- j Não se deve imaginar que. Ies: e competiçõe& n~ixtas. · Não 
em novembro último. Sendo suir nenhum preparo sólido. E as Filhas de Maria se restrin- é permitiqo antepo.r a perfei
de grânde_ interesse e _proveito os inimigos da Igreja enchem I gem apenas a livros de pieda- , ção do corpo à. salvação .da 
para {\sp1rantes e Filhas de a boca com a ignorância dos l de· existem tão bons livros de I alma. . 
Ma.ria,! apr~".eita~1os o e'.1-sejo I ca~ólicos. ~s · protestantes vi~gens, biografias, diarios, in- 'j As Filhas de. Maria qu_e fre
pa1 a 1psumu o fmal. :,ratou-, apiegoam e citam, a cada pas- teressantes e agradaveis que ,quentam bailes, se expõem a 
se aqu~. ~o q~e é ser _Filha/ so, textos do seu _falso Evan- dispensam. os romances. · / muitos 1ierigos que. na maioria 
de Ma11a, veJamos quais os gelho; e quantas Filhas de Ma- . . . . _. 1 dos casos Ignoram Asseme-
deveres a que nos obrigamos ria . não conhecem nunca le Outio perigo nas leituras· sao . li à . . . 
, b ti 1 . · • , . · , ' - · as revi'stas de cinema. . . o ci- 1 1am-se s mariposas que, 
so esse tu o. 1 am o Evangelho. Nao sabem · . . arroximando-se muito da cha . 

d . . t . • nema é o pesadelo dos pais ' . · · 
, . ai uma 1espos a -p1onta às/ . . . , . , ma terminam se queimando .• , 

As Aspll'antes frequentam perguntas capciosas dos adver. con~1enc10sos' as Filhas de ' .. 
obrigaioriamente um curso de sários de Deus. A moça ma- 1 M_~'.·1~ c~mo qua_l~uer _mo~a I N_o campo ,?º hamoro ~~ 1•'1: 
religiãq, mas em geral, quan- riana precisa desenvolver ao J c:1sta de, em segun ~ Onenta- 1 lh~s ~Je Mal ia devem su as 

· seu redo.r qualquer es écie d '1· çao Moral dos Espetaculas pa- prnne1ras a dar o ?xemplo. De
apostolado lembrando~se coi~ J'a não ver fil~nes · contrários à , ve_m ser como gotmhas de ne

sim como todos o.s restaurantes tudo que ~ melhor· apost lad Moral .da IgreJa. / blllla ~ue .sé co11de1.u,;am e tra-
fecharão nesta mesma hora. é O exemplo. 

0 0 
/ As modas exageradas, os ' zem sobre as campinas a o.r-

Segundo: - Nesta µarte da Geralmente as moças gostam I vestidos muito curtos, a trans- 1 vàlhada benéfka após um sol 
cid!l,cle iodá. a circulação civil nas de ler. Mas suas leituras serão parência dos mesmos, as posi- ! de estto.. O .. materialísmo, o. 
ruas, praças ou outros pontos daquelas que. tornam 

111 
• 1_ ções menos convenientes (o I gozo el_a vida, e o sol que cresta 

acc~:íveis ~o público, deverá ces- to O espírito, mais ele~~scl:u a cruzar elas 1~ernas. nas igrejas, 1 a 1~1ocHlaele qu~. a ele se expüe. 
sar a partir das 18 horas. Todas moral e constituem uma d' _ etc.), tudo isso e vedado às: S_eJa a moclestia da moça cris
as janelas ficarão fechadas. 1 tração salutar? Deven/ cu!~~- Filhas de M:~ria. Elas aliás co- j ta, a orvalh~cla b:nfazeja que 

Terceiro: _ Todos os salvo- 1 var O gosto pela leitura . it .. 'nhecem o ridículo dessas fan. , at:'nue as ~1 dencias elos seus. 
. . , ei I e t ·as · raios maléficos. condutos ou passes espec1a1S não tanto o que procuram nas bi- asi · · · 

serão válidos até nova ordem, bliotecas ou com as amigui- E as pinturas, chamando a 
nessa parte indicada do 18.º dis- · atenção pelo seu excesso? Uma. 

(Conclue na 7.i!- l)ág.) 

kito. Filha de' Maria nunca deverá 
· CRUZEIRO DO se apresentar de labios pinta- Instituto Mo~erno Quarto: - Todas as infrações BRASIL dos e com as unhas coloridas 

às disposições do presente a.viso fortemente à mesa da Santa 
sera-o pun1'das com as ma· Tosses, ·bronquite, asma e is se- Comunhão: Numa jovem ma-"e~º~ penas A atença-0 da po moléstias das vias respira-

PRAÇA DA sa, 163 
SÃO PAULO ' • ...., · pu- .riana tudo isto causa má im-lação deve se voltar para esse t6rias, os Srs. Médicos re. 

fato, pois todas as patrulhas fa- ceitam o Xarope CRUZEl-
rão uso .. das suas armas ·contra· RO .DO BRASIL; não pro~ 

pressão. Está. claro que o . tra-. 
to e o cuidado requeridos pela 
boa educação :não,é.proibido; o 
cóndenavel é a escravidão. aos 

Fiscalizado pelo G9v$rno 

DATILOGRAFIA 
t.odo aquele que infringir estás tel11 • a· ,.d~n9a, combate 9 
proibições." · mal. Em todas as farmácias 

, .... , .. , .. . .,. . .. ,,,, :,, . . , .. 
. TAQUIGRAFIA ., 

o item quinto· discrhni~ 0 e drogarias. ·.:...-Lab. "VUG", 
perímetro do 18.º distrito visado caixa postal: 2176. 

excessos, da moda. o Melhor Ensino Pelo 
Quanto aos esportes e à cul- - Menor Preço 

pelos dispositivos de policiamento. 
O item sexto menciona o no

me das estações do "Metro" que 
fecharão às 18 horas, principal
mente as estações de Lamarck' 
e Caulaincourt. 

As saldas do "Metro" sltuad,aa 
nas ruas compreendidM pel,a de
limitação serão interditadas a. 
partir ctas· 18 horas e o público 
não se poderá dirigir a. não ser 
em din!ções opostas à do referido 
distrito. 

o aviso está asmna.do. pefo te-, 
nente..general Scha.uburg. 

Precisa.mente por isto, alegra.
nos sobremaneira a gloriosa. re
sistência., não só dos bravos sol
dados da. França. Livre como ain
da e sobretudo d~ rei da. Bélgica. 
e de todos os cidadãos daquele 
bravo pais. Merece especfa.lfssi
mo destaque a recente mensagem 
em que o cardeal Van Roey, glo
rioso Arcebispo de Ma.Unes em 
tudo digno da sucessão do Car
dea:l Mercler, declarou que "os 
fiéis estão proibidos de cola.borar 
com os regimes de opressão". E 
S. Emcia. acrescenta: 

ATITUDE DO CARDEAL 
VAN ROEY 

NOVA YORK, 3 (R.) ..c.. ··:mm 
mensagem dirigida a todos os 
católicos, o primaz da Igreja 
Católica da Bélgic.a, declarou que 
"os fiéis estão proibidos de co
laborar com os regimes de opres
são." 

Depois de ,afirmar que as con
dições da Igreja. Católica na Ale
manha são intoleraveis, o cardeal 
Van Roey diz: 

tura física, os estatutos são 1 :.---------.... ---

Experiêr,cia de Reincarnação 
Alan Kardec dizia que o dogma da 

reincarnação dos espíritos não necessitava 
de mais argumentos porquantos os próprios 
espíritos lho revelaram. Ora, recordam
se perfeitamente os leitores do modo como 
o Codificador se apossou de tais revela
ções. . • Uma prova que seria realmente 
convincente; .torna-se em simples afirma-

. ção gratuita se se lhe rouba. o fundam,ento 
· ·da; identificação. Entretanto, apez_a.r de 

todas as péssimas . recomendações no seu 
cartão de visita, a.pesar de não ser abso
lutamente uma doutrina própria do espi
ritismo, pois que já a admitiam povos pi;i
mitivos, apesar da grande cis~o entre os 
mesmos adeptos da seita, a verdade é que 
entre nós, onde o espiritismo descende 
diretamente dos franceses, a reincarnação 
tem foros de doutrina líquida. Sabemos 
ele seus absurdos e queremos il!-dtcar o 
desvio desta idéia. Já desmentimos a pro
fanação de um texto escriturístico que Kar
dec vergara, num sentido errado, sem au
toridade e sem lõgi.ca, sem delicadeza e 
sem capacidade de compreender as coisas 
mais ci;istalinas, Se. porem os leitores 
tiverem a desdita de folhear qualquer ;re. 
vi!:lta espírita, nacional ou estrangeira, ve, 
rã.o semp1·e notícias de que :fulano ou si, 
crano se incarnou aqu! ou a1í, numa pro, 
fusão de »asseios · espirituais que embas, 
baca. Se Voltaire fosse espírita· teria dito 
:mais .ou menos o seguinte: 1' Afirmai, afir. 
;mai, afirmai, alguma coisa há de restar.'' 
Porque todo o método espírita consiste 
em afirmar, Mas nesta matéria de rein. 

nhos: os mortos ou os vivos. Kardec pre
feriu os mortos que ce.rtament.e dão muito 
menos trabalho. E escreveu seus livros 
sob a alta direção dos espíritos. Ora, para 
regeitar terminantemente esta hipótese, 
basta relembrar o que temos acentu~do a 
respeito das contradições e divisões den. 
tro do campo do espiritismo e acrescentar 
que tanto os que admitem como os que 
afastam a reincarnação, falam exclusiva
mente em nome dos próprios espíritos. Por 
esta via pois, nem foi e nem '.hã possibili
dade de ser comprov'ada a reincarnaçã(), 
Vejamos o outro atalho: O dos vivos. o 
testemunho dos seres hqmanos vivos é 
contrário tambem à teoria da reincarnação. 
Perguntem a qualquer espírita se. ele tem 
o:itperiências do que foi em outras exis, 
tências, se se lembra de suas condições pas
sadas.. E se for sincero, e se n!o estlvêr 
sofrendo das faculdades mentais, d!r·lhes• . 
li, que ignorará completamente tudo o que 
se refere a seus estados aiiterloi-e11 de 
vida. O que· é possivel neste sentido é 
dar largas à fantasia, estudar um l)ouco a 
vida de certo 'personagem bll!tõrlco e· men
ti!;- que estâ,v-lva na· sua lembrança a. trrtca, 
de toda a vida que pereorJ'.e1.t .'há séculos, 
Estes testemu11nc,s sem prôvií.,f"e!lo puertll, 
Até serie, 'de tmelhor ~v!eo ~ t!!!<lOlher ::- para. 
antecessoi..,.um ·- p~rsonagem,' q\iâiti.uer des, 
conhecldo da história{ lla..ve.ria a não des, 
prezivel . vantagtlm .(le tei;, o caminho livre, 
sem oompUE.e;çfje!!'."e'ÚJll A . '.alstôflii, A' ta:· 
Cilidade deste•,:ri:étodO '.l)l'OVOU·O l{ardeo' es, 

.t{~dação e.. Acl ministração: 
.. ~u;;,. lmacula_d.i :;oncel9ão, 61 

Telefont, S-1536 
Caixa Postal, 284~ 

Asslnaturaa:-
~no .......... . 

·· exterio: • • • • • 
:3P.mel:'tre . . • • • ·ai C!il 

" exterior ••• 
Número avulso • il C!il 

" atrazado •· i,; 

moca 
$$000 
8$000 

13$000 
$300 
f40Q 

Rogamos aon nossos assinan• 
tes comu:iicarelli a mud~ 
de seus e:,idereços para a. Q~ 
x:a Postal, 2849. 

ANONCIOS 

Peçam tabela sem comprormwci 

tOMENlftNOO ... 
- .. -- ·------ ----

UMA CONFISS~ -. 

·A propósito da exposição dé 
desenhos das cria)J.ças ingle
sas, que ora se realiza, nesta: 
Capital, o sr. Lasar Ségall, ve~ 
terano modernista dos tem• 
pos priscos em que era "bem•,, 
acredita.r na arte moderna, es
creveu um artigo par.a o "Es .. 
tado ··, que, se não valer' por ou~ 
tros títulos, valerá pelo men_oi,: 
como uma confissão. 

O sr. Segall, abre seu artigo,:· 
verificando este fato verdadei"1 
ramente desconcertante: Oj 
mesmo público, que costuma.; 
admirar e compreender as 
ob.ras éle arte ele outras épocas 
não compreende e não admi: 
ra as obras de arte moderna. 
Verdadeiramente, o sr. Segalli 
descobriu a pólvora. Mas, àg 
vezes, é . bom que haja quem 
descubra novamente a pólv'ora, 
Graças .à isto, obtem-se agora 
esse testemunho insuspeito a 
irrefragavel: apesar de uma 
propagl!,Í:).da .de .. quasi dois de
cênios aquí em São Paulo, a 
a.rte · moderna;. .fracaS'SoU: entre 
nós, como alp.ures; quem Q 
afirma é . um de seus propa
gandistas. Aliás, o fracasso é 
retumbante. Já.mais os obje< 
tos an.tigos foram mais pro
curados do que hoje, e os an
tiquarios, que se espalham por· 
todos os cantos da cidade, ven
dem as suas peças a peso de 
ouro. Há uma espécie de can• 
saço da vacuidade e da estupi~ 
dez das fo.rmas modernas e os 
espfritos se voltam para o 
passado, em busca da satis.1 
fação de suas aspirações .es. 
téticas. · 

Mas o sr. Segàll ·nae> se con .. 1 

forma. Para a .relutancia do' 
público em relação às idioti
ces que lhe impingem comÕ' 
arte, o sr. Sega.II sõ vê um re• 
médio: deformar ' o público. 
Pois para o sr. Segall, a caus~ 
do desprestígio da arte moder
na reside no ensino artístico
que é ministrado nas escolas, 
que habitua os alunos a certas 
regras e p.roporções, em ve21! 
de os deixar manifestar livrei 

·e espontaneamente o tempera. 
mento àrtfstlco. Isto em ou.., 
tras palavras quer dizer: d&!, 

ver-se-la deixar que os alunos. 
fizessem os garranchos e o& 
borrões que entendessem, e po:rr
af expandissem e der,ramasseni 
a sua person4Udade, sem cu!. 
Uvá-la e ap.eiifeiçoà-la por uni 
método progressivo de "tenue~ 
espiritual; quando ~ nivel dâ'. 
mentalidade populal' se tives. 
se· igualado ao do homem das 
c;i,vernas, a arte moderna seriai 
(l()mpreendida, Estamos d ~, 
'p;eôrdo, , · · ~ 

. Apenas por um. princfpio ~ 
coer.ência, este processo edu~ .. 
cativo. não deveria i;e.r à plica-. 
do só à pintura, e escultura_ 
mas tambení; a eutras artes~ 
por exemp\o, a Hteratura, Nada: 
ele gramátte'a, .·. Os. 11lúiios qu~ 
viio fal~ndo· come e, () .. que qui• "Na verdade, a Igreja Católic.a 

deseja um regime favoravel para 
a. sua mi$são divina e trábalhará 
com os c,atólicos pela nmnute~ 
ção de tal regime. :Por isso, os 
católicos são proibidos de cola
borar com o regime de opressão 
e sua. obrlgação consiste em tra
ba:lha.r contra êle. A confiança. 
e o bom SCllSO nos ajudam .. a re;: 
sistir, pois estamos certos de que 
nosso p,aís será restaurado e se 
~uera de n.ovp ", 

' carnàção nós estamos envolvidos muito 
de perto para aceitarmos de mão beijadas 
afirmações .sem, fundamento. Dado que se 
esquivam de apresentar provas, façamos 
nós as hipóteses póssiv'eis, no esforço de 
colher demonstrações. Se fosse verdadeira 
a teoria das reincarnações, teriam.os que 
todos os homens de cada geração, seriani 
animados por _espíritos reincarnados, Ora, 
será possível que entre esta multidão nãq 
se apresentem casos autênticos, experi, 
mentalmente verificàdos; de reincarnação? 
Os espfritas aduzem exeri1plos .raros. Mais 
raros do que S'e deveria esperar de tantos 
;eincarnados, Entretanto desgra.çadamen, 

colhende ''um bardo oriental que viveu 
antes de 'Cristo'' para misturar o' seu, pre, . 
S"ente e o· seu Dis1111:do, :Mas tambem 011 
que se dizem éonhecidos notaveis, c,onsa,. 
gradas por fi:iftos ou po'i,• estude& brilhan, 
tes na-· 'Vida que i;e foi, ofereéem, fracallll9 
lamentl\Vel intufü>' (}e demomitral,' o qÜ@ 
sqpõem. :P<imi:Íe',;; ~§ffi.O pbserva :'o Pe, '.Pal, 
més, ••4e _t,a:nto.stµ"itm:ens jluf)ti:e11l!que. inter,. 
-vi~ram,,titiV)lmentj3~·tmi. ~co:n.tjiêjjj&ntef} ''de 
S~\l te~o, qu,e' Sií,o enig1~úfaim1,ra a :IfüJ, 
tôria, tantos artistà'S -·~ !!1~1:){(ls. qµe lilY/1,, 
ram para, o·túmulo O S9êf8g<Íl~E) inv'eni)Õ,el} 
e processos, tão utei~JM,h3 \:»ara nl>S,- não 
há um só que diztl~- ~'Vi!~' a-,, nie~ 
ilustre, pers$)nageni lia.~it-r,~,-~;'huilJ..a, 
nidade :itresente O·'~· ta:nto · SEl des'ejari11. 
saber," 

; serem, Nem Dant~ teria um~ 
\ llngu~gem ·~ais· bela, Nada; 

ae 1tI1rendfu- · a -ler e escrever:;. 
Cad,a ·aluno que vá criando e94lj 
pontan~amente a sµa. escrita,.. 
a1anta(lª' à origiualiiiade d~ 

. suas ideias, sem· tónnulas pre.. 
con'eebi4as, 

.. te .·Rara -eles, não há· um destes casos que-· 
se Tenha cientificamente comprovado. Para 
esta comprovação não há senão dois cami-

Seria impo-ssivel eoneebej · 
um· método mais perfeito de .. · 
embrutecimento humano, (),', 

½~-.l'!!'.!-.,:'.-~ ... ~ ... ~.~..!!'.~~~--1:!!!!!!l!ffl'li!ll!!l!l:l=::=mll!l--$""'!!"!1',.,.llftl .. Yilaiilllii)l'illi,@i~Mi!iis,ii,ií9~~.:. ~/§~g~l d~ve-í!,q~~~i' · 
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--EV-AN·GELHO exemplos· para crianças e ado
_ lescen tes. 

O exemplo de João Batista 
A criatura é es

sencialmente serva 
d_e Deus. O que quer 
dizer que há de sub
meter - se inteira
mente à-vontade do 
Criador. Há de sa
crificar tudo em ho
menagem ao seu 
Senhor, imolar- -se 
e _desfazer-se desde 
que um direito di
vino lhe exija o sa
crifício de sua pes
soa. Obrigação de 
u m a necessidade 
muito mais urgente 
sempre que se tra
ta de pessoas em
penhad_as em obras 
de apostolado, pois, 
na economia da gra
ça; só é fecundo o 
sacrifício, e este há 
de se ·fazer segundo 

SEGUNDO DOMINGO DO ADVENTO 

São Mateus,_ ~I, 2-10 

Naquele tempo, como ouvisse J,oão, já no 
cárcere, falar nas obras de Cristo, enviou-lhe 
dois dos seus discípulos, e lhe fez esta pergun, 
ta: És tu o que hã de vir, ou esperamos outro? 
E lhes resp.::indeu Jesus: Ide e anunciai a João 
o que vistes e ouvistes: Os cegos vêm, o-s coxos 
andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, 
os mortos ressuscitam, e aos pobres ê anunciado 
o Evangelho. E é bemaventurado aquele que 
não se es9andalizar em mim, ~ tendo eles par
tido, começou Jesus a dizer às turbas sôbre 
João: que saístes a ver no- deserto? Uma cana 
agitada pelo vento? Mas que saistes a ver? Um 
homem vestido de roupas finas? Os que ves
tem roupas finas estão nas casas dos reis. En
tão que saístes a ver? u·m profeta? Pois eu 
vos digo, é mais que um profeta. Porque este 
é aquele de quem ·está escrito: eis-aí envio meu 

'anjo deante tua face, que preparará o teu ca
minho deante de ti. 

o exempio elo Divino Mestre, que se empenhou 
a si todo inlcir;:, para conseguir a conversão 
do mundo. - O apóstclo tenha sempre cleante 
dos olhos o 1irincipb estabelecido pelo Sal-

· vador: Si o :::-rfw de trigo, ao cair na terra 
fizor-se dar:: cento por um. ·Pois, assim o 
apóstolo, si ;,o campo do apostolado, ele não 
desaparecei· cleante do l\lestrc,_ sua obra será 

jou João um 
de obter dos 

meio 
seus 

discípulos uma ati
tucle mais · razoa
vel. Um contacto 
mais de perto com 
o Salvado,r certa.-
mente os convence-
ria da missão divi
na de que Ele es
tava investido. Ho-
meus bem intencio-
nados, não 1'ecusa
riam a evidência 
dos milagres e da 
realização das pro
fecias do Velho 
Testamento. M as 
este plano punha 
em risco o único 
bem qüe · João po
deria ainda almejar 
nesta terra - aliás 
que todos devem 

Cotaçüo: 
adultos, 

Aceitavel para· 

NOITE TROPICAL Da 
Universal, com ·Allan Jones. -
Comédia qu5 chega à farça, o 
filme apresenta ligeiras cenas 
em que personagens secundá
rios se apresentam em trajes 
não muito corretos, e trata o 
casamento de forma pouco res-
peitosa - não chegando esses 
inconvenientes a prejudicá-lo. 
O filme não apresenta ·a figura 
imo,ral publicada nos anúncios 
prévios, pela imprensa. 

Cotação: -- Aceitavel. 

PRóXIMAS ESTRÉIAS 

SANGUE E AREIA - "Ex
posição de um desagradavel 
personagem feminino; cenas 
de sedução; adultério" - Má, 
pelo "EI Pueblo''. 

O GOVERNADOR - "Insi
nuação do suicídio como solu
ção "doubles-sens ·•. _:_ Aceita
vel para adultos, pela "A 
União". 

O MUNDO É UM TEATRO 
- '.; Personagem feminino es
cassamente vestido; frivolida
des; naturalidade em mencio
narem-se relações ilícitas·• -
Restrito, pelo "EI Pueblo ". 

Ni:emoeller 
Em torno do famoso Martin 

Niemoeller muito se tem es
crito nestes últimos tempos. 
A Casa Editora São Paulo, do 
protestante Instituto de Cultu
ra Religiosa de São Páulo, já 
publicou duas edições de .. Mar
tinho Niemoeller, o Homem 
que enfrentou Hitler·• ele PetÍro 
Gringoire, tradução de Júlio 
Camargo Vieira. Esse intedes
sante livro valiosamente con
tribuiu para divulgar pelo '.Bra
sil o tipo másculo, destemido 

. do célebre. coniandante do sub

Pe. AGNELO ROSSI 

rias agências telegráficas es
trangeiras e em artigos de 
"The Univefse", de Londres, 
"Novidades", de Fal River, 
"The Tablet", Basilernachrich
ten"· (Notícias de Basileia), 
etc. 

Saíu então a campo "Fé e 
Vida·•, revista do Instituto de 
Cultura Religiosa, e outros pe
riódicos evangélicos que fir• 
mados em um dado de "Chris
tian Century" protestam con. 
tra a notícia 'tendenciosa im
prudente, enfim, contra'. os 
"boatos falsos e perversos a 
respeito dé célebi·e pastor 
evangélico''. Até polêmicas se 
travaram neste sentido em São 
Paulo, Santa Catarina e Per
nambuco. 

._- .1 ,,, .-.~ó exterior. 

procurar conservar 
sempre que razões superiores legitima
mente não exijam seu sacrifício - a boa 
fama de que ·g'ozava em toda a Judéia. 
Por uma pergunta de João, envolvendo q'Úa1-· 
quer dúvida sôbre a messianidade de Jesus, 
dia,1té da multidão ciente das discordias en
tre os que seguiam a Jesus e os que não 
deixavam ao Batista, seria naturalinen te le
vada a conta de despeito . melindre ou inve
ja. ·E não é preci~o demo~strar que a menor 
suspeita de qualquer destes defeitos é bas
tante para desfazer uma reputação. No en
tanto, pois que contava João com a eficacia 
do plano concebido, não se lhe deu a perda 
do único bem que lhe sob.rava, e enviou re
solutamente seus discípulos perguntarem ao 
Messias ·· Si Ele era o que o povo esperava, 
oit ainda deveriam esperar outro". 

AMOR -ENTRE ARRUFOS 

márino U.C.-67 _ç que depois 
ingressou no seminário lutera
no e se tomou chefe da Igreja 
Confessional em· Dahlen, Ber
li :.1. O pastor 'Bento Ferraz, 
apresentando · o citado livró; 
discorre sobre ·o· ;, novo martir 
do cristianismo' contempora
neo ·· que •;faz le'mbrar Moisés, 
Josué, Noemias;' os Profetas, 
João Batista, Sãd Paulo, etc ... 
e que é o "representante ge-· 
nuino dos ensinos de Cristo 
nesta hora deélsiva pa,ra o 
mundo ~ para à' decaída raça 
humana··. Pois< bem esse ho
mem que teve a iousadia de ler 
no púlpito dé sua igreja um 

- Aceitava!, pela "Legião da manifesto em que denunciava 

Criteriosa foi a nota divul
gada pelo "O Mundo Cristão" 
(Tatuí - São Paulo), publica• 
ção que se impõe no meio pro
testante e que refere excertos 
de iruprehsa mundial evangé
lica: "Telegramas de várias 
agências estraJ}geiras, datados 
de 4 de fevereiro, divulgaram 
a notícia de que o pastor M. 
N"iemoeller se havia converti• 
do ao Catolicismo. A figura 
de Niemoelle1· é conhecida em 
todo o mundo pela sua heroi
ca resistência ao nazismo no 
tocante à liberdade · da Igreja 
em assuntos religiosos." "0 
,Expositor Cristão", 29-4-41 
pondo em quarentena a notf
cia, comenta não ser impossi
vel .essa atitude porque Nie
moeller foi sempre um partidá
rio de um governo autoritário 
(sic!) 

::_se:·· Decência''. 
,· -- Exemplo vrvo deste modo l~Z p.roceaer dá

nos João Batista nesta passagem · do 
Evangelho. O que se propusera como norma 
de ação no desempenho elo oficio que a 
Providência lhe confiou de ser o precursor 
do Messias, - é preciso que Jme cresça .e 

O DRAGÃO DENGOSO 

como anti-cristã a doutrina na
zista e que foi 1:ireso e depois 
detido no campo de concentra

Aceitavel, pela "Legião da De- ção, onde encontrou muitos 
cência ··. padres lambem' aí internados 

~ISFARCJ<J DE UM IMPOS- esse heroi singular do protes'. 
TOR - Accitavel para adultos tan!ismo tem qado · motivo a 
pela "Legião da Decência.. ' mm tos debates entre a impren

P AIXÃO FATAL_ Aceit~vel 
I

sa católica e a 'reformista em 
eu diminua ele o executa neste· mo-
mentó. · 

Entre os discípulos de João houve alguns 
que não se decidiram a t.roc-á-lo pelo Mes
sias, assim que este, segundo o testemunho 
do próprio Jcrw apareceu na Palestina. 
Consagravam ao seu nie<;(rc uma afeic;ão 
grande de mais para lhe ante-po.r quem quer 
que fosse. rn nisto havia um perigo. Pois as 
nossas amizades às criaturas. por mais legi
timas e justificadas, jamais poáerão ser tais· 
que nos distanciem do Criador, que nos afas, · 
tem dos mediadores por Ele constituidos 
para nos ordenarem ao nosso fim último. 
Próximo da sua ·morte, já encarcerado, plane-

Pal·a acliiltos 1. "L ·e 1 nossa terra. , pe ,1 eg1ao e a ,,. "P · ... 
heroísmos semelhantes a este do Batista! Decência". >!. q~e o ro Ecclesia e ou-
Sirva-lhe o exemplo do Precursor. Bem como , , tros Jornais católicos divulga-

I~,requentemente é o católico, soldado com
batente no campo do apostolado, convidado a 

ª consolação do testemunho do Mestre. Ao J C~STIGO MERECIDO ram a conversão de Niemoel-
Batista cuidou o Messias ele ressalvar-lhe a me- · Aceitavel, pela '· Legião da De- ler .ao catolicismo, baseados em 
mória. Teceu-lhe no momento o mais honroso cê:icia ''. informações e notícias de vá-
<los --elogios. /4,ssim ao católico que o imitar 
no -mundo, há Jesus de J'econhecê-lo deante 
dó: Pai Celeste: Aquele que confessar o meu 

. nome _deante dos homens confessá-lo-ei deant-a 
do Pa_i que está nos céu's. Esta é a única 1;e
compensa que o · apóstolo tem o direito de 
desejar e a que não po:de renunciar. 

Critica Cinematografica , da ·A. J~ e.-
Orientação Moral dos Espe__ta~f!IO.S 

A TRAGll:DIA DO l,;IR~O -
Da Warner, com Humphrey Bo
gart. - Mostra este filme a 
atitude paradoxal de um em
presário de circo que usa de 
meios maus para atingir um 

ve1aaa. Alem a1sso, a1gumas 
. cenas se ressentem do devido 
decoro, não sendo um filme 
próprio para crianças e ado
lescentes. 

fim bom. Só no derradeiro mo
mento -do filme é que ele se 
arrepende. Uma união ilfcita é 
focalizada de maneira muito 

Cotação: - Aceltavel para 
adultos. 

VAMOS COMPOR MúSICA 
- Da RKO, com ·Bob Crosby. 

Otlmo e artistice presente para as festas de Natal, 
Ano Bom e Reis 

f omin~a ~a Juventu~e feminina ·católica 
Com reprodução de quadros celebres 

PREÇO: 5$000 

• 
!{Iscos para presepios em papelão ou l'lladeira ....., 

Distribuição gratuita. • 
Como se faz um presepio de serrinha - Instnt• 

ções completas: 8800. 

Pedidos à rua Condessa de São Joaquim, 215 (Séde da 
Juventude Feminina Católica; 

Para sua Economia Sirva-se de· nossa Casa e indique às 
pessoas de suas relações e amizades. 

·'·· 

- uma professora de mt"1s1ca 
compõe uma canção que alcan
ça grande sucesso e embeve
cida com seu êxito, 'abraça a 
carreira teatral. Merece repa
ros a futilidade da pi·otagonis
ta, apesar de sua já avançada 
idade. Pode ser vistos por 
todos. 

Cotação: - Aceitável; 

. . CARGA MALDITA Da 
Alliance Pictures, com Walter 
Rilla e Robert Newton. 
Aproveitando como ambiente a 
situação internacional no Me
diterraneo, esta película girá 
em torno do salvaniênto dos 
passageiros de um navio em 
perigo, por um destroier fran
cês. Cenas de cafés, lutas, as
sassinatos e suicidio -, bem co
mo momentos emo6ionantes 
prejudicam em parte o filme'. 
Por isso, não deve ser visto 
por crianças e adolescentes. 

Cotação: Aceitavel para 
adultos. 

CHAPEU FLORENTINO -
Da Italfilm, com Heinz Ruh
mann. - 11: a história de um 
casamento contada em termos 
grosseiros e impróprios, A co
mici-dade só agrava os defeitos .. 

Cotação: - . Mau. 

Receptor perfeito, apresen ... 
ta, em ondas curtas, a mais 
alta performance de nitidez 
e volume, em vfrtmle de sua 
"faixa ampliada". 
Ouça, diretamente e em pri
meira mão, as trasmissões de 
todos_ os países do globo, como 
se fôssem irradiações locais. 
Móveis de elegância sóbria 
e distinta~ 

Ultiinamente porém voltou 
à ordem elo dia o caso Nie
moelle.r. A iJ~formação proce
de de uma fonte genuinamente 
protestante. "Berna, 25 de 
~etembro. O serviço Evangé
l!co da Imprensa Suiça infor
ma que o pastor Niemoeller 
não se encontra mais num cam. 
po de concentração <le Saxen 
tendo sido transferido para na:, 
c~au, perto de Munich, -onde 
vive, em comum com dois pa
dres católicos. Essa transfe

, rência constitue uma melhoria' 
de vida para o pastor Niemoel
le.r, porque há quasi quatro 
anos não ._tinha relações com· 
seres vivos, excepção feita du., 
·rante uma breve visita. que lhe: 
fez sua esposa" (Do "0 Jornal. 
Batista"). Diante desta notf., 
eia, qual a ati_tude da impren-; 
sa protestante no Brasil? ,N; 
maneira de exemplo citemos o' 
comentário impagavel elo "Nor-' 
te Evangélico" ( Garanhuns ....... .' 
Pernambuco, 15-11-41)~ "Isto: 
é _muito diferente do que· pu.! 
bl1cou certa imprensa católica 
noticiando sua conversão para 
o ro~nanismo. Apesar de serem 
padres os seus companheiros
de prisão, não são materíalis
tas, não obstante os erros de· 
sua igreja e, quem sabe!, pode 
ser que um dia se rencfam a.: 
Cristo." -! 

Sempre haverá evasiva pro~: 
testante para tudo. 

"Ladainhas para a_.Novena/ 
da Imaculada Conceição"' 

A Comissão Arquidiocesana dej 
Música. ~acra" acaba de aprovar; 
uma sene de "Ladainhas dei 
Nossa Senhora", música de au~J 
toria do M.0 João Batista Curti/ 
crganista. da Igreja de São Gon;; 
çalo e Diretor da " Schola Canto.J 
rum" da Federação das Congre,.j 
gações Marianas -do Estado de s.j 
Paulo. ./ 

Essas "Ladainhas", próprias/ 
para a ,Novena da Imaculada1 
Conceição e outras festas litúrgi-,{ 
ca.s da Igreja, podem ser pro-<!' Antoni"o Alberíi 

Importador em grande es~ala· de artigos relig!osos--e para 
presentes - Hoje'.\o melhor Preço, 

VALENTES DE OCASIÃO ,· DISTRlBUlDORES curadas nas seguintes casas: -t 
Da Universa.l, com Nau Grey, .;. "Casa Bevilacqua" ,--, Rua Dl,< 

Rua Quintino Bocaiuva, 63, Sobreloja ---, Telefone 3-1971 

Caixa Postal 2224 -- SÃO PAULO 

Henry Armetta. O filme ,( . d. (8 reita, 115; "Casa Sto. Ant.onio,.~ 
apresenta as atividades de cin-1 C,Jna... .1)_ . _ Rua Quintino Bocaiuvi;, 246· _ _; 
co rapazes organizados para I C ~ "Casa Ald9 Bove", Ruà' Quiu'tim( 

CASA ~UNO.AO.-. E'"''ª'' B · 70 
, toda a so.rte de aventuras. ll: R ocamva, , sobrelojw,· e COJU 11 

um filme que pode trazer maus UA 24 DE MAIO 80-90 _ SÃO PAULO autor, Av. Vautier, 320, - teti 
l~,;;:=~~;;;:;~~;.;;~~:;;;;;;;;;;;;;;i,-~--~:;-·~=;:;;~;;:;;;;;;;;;;..._-:-_~ __ -=~------~;;;;;;;;;;;.;;:;;:;;:;:;:;:;:;::;;~:;:;~::;;~~~~~~~~~~~~~-=~:....2;-;9-4;9-4~. :-:-::-;-:-;:-;:-;;;;;-;;;-:-::·;· 

i C~asin,i·ras:,-:-:s·rins, Linhos. e A.v,ianien .. ta.s-
; Só na CASA ALBERTO. 

Largo Saõ'.,~eJfàt~, 40. :(S. Paulo)' 

DAS ESPECIAES A )/ E.N s 
Rua Frei Gaspar~, 39- ... _ (Santos) 
e N H o R e ·s· -· ·A · L- F A ! ;._- -r~·e: -s 1 

,....-+,,.,_ ...... , .. -~.c.i~.,.M~~""'~~--~~ • . -.is!°~,..;i$=;--:'~--< _;:-~-;~~.t';f 

1 
1 
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FRACOS e 
ANÊMICOS 

TOMEM 

Vjnho Creosotado 
"SILVEIRA" 

Grande Tónico -
NOVA CAPELA DO 

MILITAR J1 OS~I'I' AL 

Finda a Missa, usaram da, pa_ B R A s I L cnd do ,51\ Roosevelt que voltou 
lavra o Sr. General Mll,uricio Car- _ . precipitadamente a Washington, 

doso e o diretor do Hospital, Co- ---------------------- conferenciando imediatamente 
ronel Vieira Peixoto. Em ligeira com os secretarias da Guerra e 
alocuç.ão s. Excia. Revma. d!sse do cm vista a situação econômL los de ovos, sendo que 99,3% de da Marinha,_ d08 Estados Unidos. 
da satisfação com que inaugura- ca de nosa indústria siderúrgica. nossa exportação foi adquirida Por outro la.do, lord Halifa.x foi 

Rea111.ou-se dia 29 de Novem- va. esta nova capela do Hospital O MiniStério da Viação e Obras pela Inglaterra. chamado urgentemente a was_ 
.ko .a inauguração da nova éa- Militar. Salientou depois o fato Públicas entrará por sua vez cm hington. 
.J>ela do Hóspital Militar do Exér- de serem convidadas para o qua_ entendimentos com as compa- 5 MANOBRA - Na Ilha Gran- As conversações sofreram uma 
.~to, em São Pauio. dro clinico desta casa de saúde, nhias ferroviárias particulares e de fazem exercícios de ma- interrupção que provocou a im• 

A cerimônia que teve início às a.s Irmãs de São Vicente dé Pau- cStaduais, procurando obter des- nobras, os· submarinos brasileiros pressão de que a guerra era ine-
8 horas, contou com a presença lo, que tanto serviço vem prcs- tas, ª mesma concessão em fa- "Timbiras" e "Tamoio". vitavel. mar3 de repente, o sr. 
da Suas Exci.as. Revmas. os Srs. tando à Igreja e à Pátria. vor d,, Cia. Siderúrgica Nacional. Kurusu, enviado especial niponi-

:Dom José GasJJar de Afonseca e -==============::-, co 1·
0 

1 · · · · , . 6 ROMARIA - com a a pro- , dlO vc re1111c1a.r as negocia_ 
Silva e Dom Antonio dos Santos, O U R Q 9 N O t Í C i a s ,ximaçáo do dia 8 de Dczem- ções com o governo americano. 
:Bispo de Assiz e foi presidida JJe- __ ....,...,. _ _,._..,.. Nada dn lJ'·ec1·noo b O bro, grande número de romeiros v - ~ se sa e. 

.. lo General Maurício Cardoso, Co- PRATA E PLATINA d B · J que e· c 0 rt e· t O r a S 1 de todos os pontos do país, a.fluem ~ 0 a ercscen e provo-
anandante da 2.ª Região Militar. --------- cação J'apon z · . 1 · de tôda espécie, ao preço i para o Santuário Nacional de e a, CUJOS circu os mi-

Inaugurando a nova capela, mais alto da p,·aça, com- 1 Aparecida. litares mostram_se c,ada vez mais 
·;e. E.xcia. Revma., 0 s·r. Aree- pra-se. Consultem nossos 

1 
1 REGRESSO - Por via aérea favoraveis à guerra. Não ha du-

Sífilis 
Reumatismo 
Feridas em geral? 

«ELIXIR DE 
NOGUEIRA» 

Milhares de curados 

seguiu ainda tomar IIQSSê dé 
!.rôno que lhe foi efereei'd06 e 
que aceitou. 

O go%rno da Croá;cia. acha.
se assim acéfalo e é COlllJ)letar 
mente domina.do pela organi
zação polftica "Vstachi"' ten<I& 
como primeiro ministro o sr. 
Pavelich. Este, combate oa 
scrvios desejando o seu Cólll
plcto extermínio. 

5 Notícias 
rl o ivt 11 n <l o 

·t>ispo Metropolitano celebrou o · regre&aram a Fortaleza os vida que qualquer acordo deve 
Santo Sacrifício, assistido pelo preços. Rua h de Novem· \ jangadeiros cearenses que estive-17 HOºMENAGE~I - ~1:1 home- influir na guerr;i, da China, e o 1 GENERAL SI K O RS K 1 - O 
,General comandante, por altos bro, 193· 2·º_ ª ndªr, sala · ram no Rio 'de Janeiro. nabem ao. Prof~ Haiold GiL gencrnl Chan Kai Schek decla-1 general Sikorski, chefe do 
·'or· . . t· f .

1
. 23, - 1Sao Paulo i \ Jipe, grande cll'urgiao mglcs. foi O\ 1 · · h 

: 1cia1S e respec 1vas am1 ias. !"ª'==============;:. · 
1

. · v rot1 que "qu!tlquer que seja o re_ g '~rno JlO ones, ac a-se em " . .._ 12 CONVITE - Os diploma11_ mau~urada es~a. sema1;ª . ª =X- suita.do das c'.lnvcrsações de was- Kubichev, na frente russa. 
-~ .......... - ................................ ,. 1. · • • pos1çao de C11urg1a Plast1ca. l · t 
~+..+..+ .. +..+ .. +..+ •• +..+ .. + •• <> •• + .. • .. •-• .. +..+ •• • •• "-·"-i l MIL RÉIS E CRUZEIRO dos cm Arqmtetura no DIS- ung on, a China prDseguirá in-:~_.,.: V • 

1 
~ ;•.; ,

1 

1 trito Fr·dcral convidaram pa- flcxivcl cm sua resolução de con_ 2 APREENSÃO - o gov·er--..,,.; 8 ORC.'J\M"N'l'O - O "Diário ,.~; '+' 
0 

· . ,_ t' . ra paraninfar sua turma, o sr. '-'• tmuar i,, lutr, até que o ú!tm10· no norte-amcriea.no acha-se ,:,, 1 g no 1 '.+: . nosso SlSvdna mone ano, ao President{) da Rcpúblic,t do Uru_ 1 . Oficial" do dià. 3o nulJli<'Oll soldad'.l 11'1J0111CO abandone o so- disposto a aprr>cndcr OS na-
·'' ,. ·+·, que mais uma ·vez se not1c1a esta 1 . · o Orçamc11lo do E•tado de E'âo l 1 <·liiiin·7,"_ I vios francn:,cs,· q11e •.··e acliat'l ,, , · , "i i . . . . gua , que sera representado no , '- ' o , • , ,a , 

f, . '+' 1 para ser alterado. O m1J 1e1s ato 1,elo emb· Lx do. l ·t~ ... 'Paulo, para o cx~rcicio de 1942. 1 A pos1~,-â'.l do gabmetP Janonez cm Jrnrtos <los BJstados Unidos, 
~ :.·•; será substituído pzlo cru7.eiro. Os ' · ª ª 1 < ei; ~ pai;;. 1 .~, · <'. como se ,ô, ba;;t:.-i.nte gra.ve, . caso o gov<,rno de Vichi tome 

, .~- . t., estudos necessários para a modi- 9 REDU'' - o o s p · 1 f t -:.: NOVA o"TIC'A 3 VIAGEM - Esteve no Rio de ' vA - • r. rc31- pois uma de sua.s ra.zõzs d~ ser é! rancamcn e o partido de Ber, 
.,._, ~ :41, fieação planejada, já vão bastan_ a continuação ela ffUerra com a iim .. 'S.: ~ te adiantado.s e para O auo pró- Janeiro, onde chegou dia 2, dente di\ República assin:m .. 
·~ o Exmo e Revmo S1· D •,·,-n,..sto 1 · d · d China, e o gov<'l'no ~•11crican~ ~'- ;; ximo, segundo informa um vcs- · · · · · = - um deereto-lc1 re uzm o para = J · ~, o · , sei .. a·. i,. de_ Paula, recentemente eleito 12 .~ooo•. 0 ma'x

1
.1,.10 tem todo !ntc:·r.';sc na vitória de 3 RELAÇÕES t,· . ~ :•: pertino canoca·, o cruzeiro ~ · que se pode co-t, e u o s ;1:; 1 BISPO de Jacarezinho. no Paraná. · Cha.ng Kai Sehck. Parece que o do Vichí Jll'Oibiu a circula-

~
, .: ·· ... a moeda ba.se em nosso pais. A I IJrar pela ,inscrição cm concursos, verc!.adciro obJ'ctivo c!o Ja1i,a,0 e· • · .... d t lt " GHO dos jornais italianos na 

O governo 

,i :+: gran e rnn agem . deSta ª era- 1 4 EXPORTACÃO - Em 1940. dos candidatos aos ca.rgos ·Jú_ ganlrnr tempo par?. qu2 a sfüta-
'~·· .... cão esta no fato de ser mais' . · Frnn,;a ocupa,h, O jornai do 

, '•' •. 
1 

te d. t d I o Bra .. 5:l exportou 96.244 qu1- blicos. c;5o se nornrnlise 1n I;uro!Ja c'.lm C 1 ,,.. 1, 1 . 
1 l :+: s~mp cs o cn n 1mcn_ o o novo =======================::;;======= p, vitórir, al<'nii\ na R(;·;sia .. 0 'JUC cn_<.c , iano " ,.e azionc ntcr-r: ,.: sJStcma, p01s nele sao abol!das imnlicariê, hum r.gr,avamcnto da! nar.1onalc", comPntanclo o fato 

t; ;~ 1 os algarL,mos vultuosos com que 
1 

-ft ~ E u A ft '-,Ulll/l N 
I 
D 
5 

situação para D, Inglat-~rra e ; declara que a "França não de-
M ::.1 se r1;pre_senta até as menore~. im_ f" nn1cA DEDR!.'H'3uS (' ·r, 11'1..,," lff1 LI consequenteme11tc ])ara. os Estadrs: "? esquecer que não foi ven-
~: ;~ portanc1a, no sistema mll-reJS. , "pfi ,gn 

1 

, :'~fli -~ Unidos. Será então O nhmento. e1<la somente pela Alemanha 
~ :!: Not-1cia-se tambem, que volta-, }~lj,_,__:_ l'.u~ ' t'f~--~, ~:=-t}~::

1 
de impor as suas c'.lndições. mas lambem pela Itália." 

<o,· ... rão a circular cédulas de lS000 1
1 

v, ~ .·',~;;;,,,,,, ) l~J1~; 
1 • • , r A ,.,,1 · , :J F'elizn1enlc, o g·ovcrno ame1·1·_ 4 EM ISSA-0 T.I. 
!t' ·+· d 2'000 t'd ~"'~"00

····~.. "-..L~':-·~ - Anuncia a , j.! ,,,,,\'/{\\:"; e e ::; cm grande quan 1 ª- 1 (l~~/;,·,~(<:r~~~":' s}I ÔL,!C'·..,C~'IOl<;,,H~~ ·.~A~CI OtfM>() ~C~s·l~\0,$ cano parece ter percebido a 1na-e 1_t1.;!(1*'fl'.:.:~-~'~1\.~ de._ e~tandol JB'á ultimd adBa ª·1 ~Aua: J"'~íth~fu N DO 'ilil.fü:WOOm\. BO H N r, e IA nobra, e não estar disposto a se T. l\_l. (Jll.ºt· a rúclio do Vati-
~ O .L1,( ,1 cm1ssao pe o a.rico o ras1. s • .J. _ R GnANDf. DO SUL·BRASIL ver contra a percdc. Q,icr ver a cano vai cm1 ir em vúrias lin-
~, ·e:,,~-·~,,'+' cédulas antigas destas importân- ·NOVO HAMBURGO ,1:,,:r,stGisr\nCoM _ ~·=r<='-'lii:...:..:c.-----, ,,~; ;'. i'~'r,,':•."m1~~;:\\_~'.,h .. '+; I MARQUEZDE SOUZA. itsO.TJ.lEGIOhONOORGAOI. HlóPHONE Nº lâl9; ques_·tã~ reso]vida j:'t, C CStá d1s-1

1
gl'a8 (odas ll8l!Oi(es, CXCCJ)tO 

. "j(if; '.!) •· eia.1,_ serão 0i)0rtunamente reco- i RV~ 1'osto a J -
(, '!ldll-_._''.'. t.'i'·;(··· ~íl- .·· '•' , ====...;;;.========:::.::=============== , . gu8rra caso o apao a domingos, das 20 às 21 horas. ~ll''-ff/ ',i~'t 'f;Ti•· · , ;:; lhidas e substituídas pelas novas. i dcscJc. 1 

'·;~ {f·1 ,, ;.•; CONCESSÃO À CIA. E X T· E R I o R··.· . Tudo isso coloca o general To_ 5 .VISITA - O presidente _da 
i · ·+,·· :., SIDERúRGICA ~ ~ · "'' v,i,c1l:1roc.s. ora mterro~r=ndo / ·:.' ·.1 ... __ .. . ·. . . 

1 
_.,,~_ ' r,;cntante pessoal cumprimentar 

i'"' ~~ • • .JO em _em~arnços. _e d;li as stws 

1

. Cuba ma1Hlo11 1un rcprc-

.Zt-: :.: - :uz .a vali mnrrrnrns w R'NFIFi' e~·~), 1 cn11cuu1r Q as negoc1aço::-s. · .... . · _ 
· :+: :•: j Esperemos pelo seu resultado, 1 o Sl' .. I\ ice lo AI cala Zamora. 
;~ ;•; O Sr. Presidente da República A GUERRA que se defende leoninamente, _Os 1 · 1 t 1 E J t_.:. ,• .. ,. assinou dia 2 um decreto-lei con_ j pois até agora tudo ainda se c·X·])rcsH cn e e a 'span ia que 
· '' d d · c· s·d · · N 1 · man,cm con u,o e 1egou a Havana proccdf,•nte 
::,t; CONCER .•. ce ~n o a ia. 1 erurg1ca a.cio- A . foi elas p:·cocup,,º;, ele k",:?:· a c':1:·::é, 
, 

1 

:J..lcmürn não têm, pelo menos a , f 1 

;+; · TOS ;+; nal o aba.timcnto de 15~é nas·. . scma•;ª· que passou I ·le Yc•ra Cnrn:,;. t, ,*: ta .. ·r . . Et·d 
1 

mais tencnw;as par:i. a.s forças o par~ce c111r. dcsf'.inm .~nbmcte- AST'fU/Cí\l))';AVUf;O , ____________ _ 
'R Anto~n1·0 de Godo1· 91 :} \ F' li as lemuv1g.?r nas st Ia as ctce do eixo. que alem de continuarem 1:,, pelo cerco como já fi;,;cram ,SJ ,A,,, IA " _, - 1 ··- -
~ • , '•' erro e a mao, para ran.5por · . f. . f ·t , , .. - · ,.,.1~ eoin Oclcssa, e estão frzi:ndo com - _, ~· , .<: lt', :41 de matcrla.l de construção e ins- a so i_e1 a o1 e p1cssao m,, .zci 
rt .. • na L1bia s" viram obn,.,.ad, ·1 Lcningra<!J. Dai a in11Jor(anci:1 -~+: Entre os Largos Santa ,:, talação da Usina como ao dcstL: · .. ' ·~ 1 d .R, . " · b,s ' de, ma;1obr:o. do cx.·rrc,.·:o ,"l?.l'.'·'··o A situação na Yugo-SJ,'.lvia é-
'r.: : ' d · ·t. · d . . .. ~ecua.1 no su a_ .u,s1a a an- - , " . . 
'•· Ifigênia. e Paizandú ,•, na o a ex I açao o 111111e110 em d d R t . d . dof que. cmb'.lra não (en:lo tomado r.xí.rcmamcnlc c.Jnfusa. ni\o só de-
-~ ,:, Volta Redonda. . 1

1 
donan ° Tos ov e 

111
Aºr· se • en- Tula, 2, ultrapass·n., ra. 111 a 111 ,a.·· .. a 11_ vido ao carater revoltwionario •ela 'I 

·:+:· • • '•' , er em uganrog. · 1rmam os - , 
:+: On1bus Circular :+: O decreto-lei esta.b~leccu que o circulas russos que O marechal do a estrada de ferro que liga luta, como tambem à censtu·a , 
~ ;:; abatimento concedido vigorará ' Timoschcnko pers<'~uc 05 ale- Mo,:;cou 2, Karan e ou'.ras cida_ alemã. i 
~;Tel. 4-6336 _ S. Paulo;+; pelo espaço de 10 a.nos, fmdo mP.es tendo já tomado esta úl1.i- eles do leste da R.ú:;,sia, F.ssa é Os scrvios resistem c.'.'.lonsa. t !: o qual, o gove:no podera, refor- nm ci:lad\' e que O ojetivo alllal ~. única comunicaçfw de Mosceu mente contra o domínio alemão, 
~~'.+''+'"• .. •··ô'• ..... .,.: ..... .:.:.:,.-... ,..9 ....... ,. mar ou cancelai a concessao, ten- ! d f ·.·, : .-,1• d d com o re.;tc, dâ. Rússia ainda cm e os croatas tomando o partido 

· n~"" .... "" "" ., .. º "" ., .. º "" "" º "" .... n "' "'" "" •• n ! e sua O CllSl\ a e a Cl. .. .-\. e C gC!'l113.11ic:J CJn1batc1;.1 CS seus C8!ll-l Mariupol. Os alemã>Js não po- poder do excrcit:i russo. Se tam-
dendo esconder a r('tirac!a, co- ~m ela for cortada, Moscou sc
mu11ica.ran1 prim2iranwntc qac .as n\ submetida, a, rigoroso cerco 
suas f~r,.as esta Yam abandonan- alemão. 
do uma imnortantc pcs1Çao, e Na Africa o ge1i2ral Cunnin-. 
depois que .~e retiravam elo cQn. gham tém c:i;,sc1;<1idJ sucessos 
tro .de Rostov com o objetivo de pai cia.ü1, mas encontram uma re
tomar mndidas punitivas "imp!a.. sisténcia inesperada por parte· do 
caveis" contra a !J'.lPUlac;ão lo- eixo que embora cm inferiorida-

! cal que hostiliza1'a as tropas ger- de numerica c:mta ainda para se 
1. municas, i,; evidente que o eixo defender com sua grande superio
i está atualmente cm recuo que ridade na aviação. 
1 será tanto mais grave quaJ1to 

1 

mai~l' for a sua duração e ex_ 
tensao. . 

JAP.;o .. ESTADOS 
UNIDOS 

A No centro da Rússia a Alema-
nha esta em situação menos cri- A situa.ção no Pacifico tr 
tiea.. e as cousas pa.rccc q~c vão f-2 e-ada vez mais critica. 
melhor para e!cs. Assim é que. tendo o Japã-0 e os Estados -
segundo anunciam, as suas· tro- dos chegado a qualquer ac 
pas já ultrapassaram as defe_ 1 Um indeee da gravidade' do 

NATAL! Um Presente para VOCE! 

'· 

SAÍU~ 
~ PRÉLO 
~-0:-~A 
SANTO ANTONIO. 

1 e~emplar, pelo correio 4$500; peça logo 10 exps. PQJ' 30~00 
recebendo gratuitamente um Interessante livro de bonificação'.· 

Maior quao'tidade, grandes descontos, mais livros de bonJflcação. 

~~ilMi LIVRARIA BOA IMPRENSA. 
CAIXA POSTAL 3iiGOI R1D-GE MBIIRO· 

1 

sas · internas de Mo,,,cou e eome- mento pode ser ob.scrvado 
çam a. fechar o cerco da cidaee ct interrupção brusca do w 

l
! ,:;:•::+;:+::+::•::+::•::+::•::+::+::•;:+::+::+;:+::+;:+::+;:+;:+::t::+::+::•::+;:+.:+;:+;:+::+::+;:c-::+;:v;:+::+::•::+::; 
~ ' 
i:i OS MELHORES PR.ECOS 

1 :+; " 
:!!: E A MFT.HOR QlJALJDADE :; 
',:, 1~, 
1 :+'. 

i !: 
:+: :. 

Presunto e Frios , Vinhoi;; Finos, 
Frutas. Biscoutos e Bombons -

Generos Alim.enticios. 

EMPORIO MONTENE< ,H() 
·s :t; 
;+, 
,+, 
~ 
+: 

Rua Augusta, 1,569_(Esq. R, Luiz Coe'tho) - fone i-0036 

+: Av. .. 
.: 

MER<. ~EARIA AVENIDA 
Elrígadelro Luiz Anton~ 2.C";18 ('::m ;,ente 

Igreja Imaculada conce1:ac, - ,-1,,1e l·r.453 

a, . (Jnicl}S dí.,struí1ll:!~1ores df. 

:, 

I
~- MAN·TEIGA ~s8A-NiJBI.U.4NTE" 
S ~aeote 2$50& . Lata de 1 ''Kg, ~500 . 
: : -· ~---, 
~~-:--,~+7,t;;,+.:+.::+;:•~...c+~h~~~~.;~~~~;~::~~~.,:',~4~hf:.~~·;~!, 

será distribuidl) 

' OUTRA VEZ no BALCÃO 
dos 

"CAMPEÕES da SORTE" 



.. 

\ .. 

n · d 194~ L E G I O N A .R I O ,-;~ 
São Paulo, 7 (:e ezr,,wro _'.:-::..;.:::-.-:-'='~'-=====--·======= ==:============:e================================;;:=:::::====··=· 

N o Interior 
S O R O e A B A · 1 Dia 21: - O Revmo. Pe. José 

Lafaietc, falou sobre o Secerdó
cio e Vocações. As Senhoritas 

ECOS DO 1.0 CONGRESSO EUCARíSTICO DE SOROCABA Clari Lima e Da.ice Rocha, reci-
, taram as poesias Rainha dos 

o ALMOÇO NA i::SCOLA ' Escol.a Profissional de Soro- Apóstolos e Pelas Vocações. 
PROFISSIONAL ('al.Ja. Dia 23: - O Cônego Dr. Mar-

Ainda" mais dois fatos puse- condes Nittsh, discorreu sobre o 
o nosso jornal teve a especial ra m em relevo a Escola Pro- tem.a: "Familia". o sr. prof. Ar

tleferencia de ·ser convidado e fissional do 1.° Congresso Eu- geu Vilaça, apresentou um seu 
iá esteve tomando partP nilo J ,·:nis1 ico Diocesano. Sua Exci_ª· \ lindo ·trabalho "Defesa da Fa
digamos situplesmN1te. no al- 1 Revnrn, .. o Sr. Arcebispo de Sao mília ". 
mõço, mas. no banquete que as/ Paulo, ben7.eu e inauguro.u as Dia 23: - Q Dr. R\\,ul Jl\lião, 
alunas da Escola Profissional ! nova;.; ol'i<'inas masculinas, si- DD. Juiz de Direito falou sobre 
oferece1:am às DD. Autoridades ! tnaclas em prédio próprio e a Justiça Social e a Carw., Re
Eclesiasticas, Civ'is e Militares I moderno, no Lageado, com a rum Novarum, de Leão XIII. O 
e à hnp1•ensa :- Rádio e elas- 1 presença das mais altas auto- prof. Roque Verani discursou à 
ses representativas. l ridades governamentais do En- Igr.eja e o Opei·ário. 

Todos magnificamente im- sino Paulista, como sejam o re- Dia· 24: - o Revmo. Sr. Pe. 
pressionados, tiv.eram as me- prPsentante elo sr. Secretário José Lafaiete falou sobre A Re
Jhores palavras de elogio ao da Educação e a presença iies- ligião como base na Socie.dade. 
sr. Diretor daquele primeiro cs- soai do JDxmó. Sr. Horúcio Au- o sr. Antonio Palácio Neto, so
tabelecimento de ensino pro- gusto da Silveira, superinten- bre a Ação Social dos Papas -
fissional do Estado, üs sras. declamações . 

. professoras e mestras e às gra- dente elo En,;ino Profissional 
ciosas alunas. m de fato, muito paulista. O outro fato, foi a Dia 25: - O Congregado Dur-
mereceram. Nada faltou e tnrlo inauguração da Exposiçrto val Lessa, em um preparado tra-
se desenvolveu magnificamen- anual dos trabalhos, 11elas balno, decorreu sobre "O Culto 

"' t ·1 J 11··ct·o deNossaSenhoraeoSece1·dócio". te. ,i. o mais. intere,;sa.nte. qn0 j mesmas au orH a__t es, no 1 e 1 
mais atl·ai os ,aplausos, é qne ria 1·11a mons .. Toao Soares. que As senhoiritas Odete Belmonte e 
se tratou duma estréia, rlignn í neste ano .esteve digna. rlP Isabel Orlandi, recitaram "Filha 
uos maiore,; enromios: foi o I aplausos. muito ma.is que nos de Ma.ria" e "Maria Santíssima". 
l.º banquete oferecido pela outros anos. Durnnte o dia: confissões. 

Dia 26: - A13 7 horns: Missa 

, •• ::+::+::+::+::+::+::+::+::+:~::+::+::+::.::+:~::+::+::+::+:~~:+:~~:+::+::+::+:~:+::+::+:~~~:+::+::+:~~~~~~:·~~~~~~:+:~~~::+:.;~~~~~+.-:-.;~ 
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1 Liceu Coração de Jesus 1 
~ ' . ~ 

~ 1 
!• SÃO PAULO ~ 
~ { ~ .. 
'= Fundado em .1885 ~~ { 1 
;:; Dirigido pelos Padres Salesianos ;~~ 
!; Reconhecido pelo Governo Federal como · i;; 
•.i Estabelecimento Livre de Ensino Secundário 1~ 
~ ~ 
~ CLASSIFICADO COMO. EXCELENTE ~ 
~ . 
i ~ { Exames Oficiais .~ 
~ ~ 
~ O LICEU CORAÇÃO DE JESUS, em São Paulo, é um Colégio que ga1•an~ o fljWt'O 4'}$ . :+: 
;z seus aiunos peló. preparo moral, intelectual e físico eficientes. ·~ i ~ 
~ ~ 

& Internato - . Externato ·:; w ~ 
'<i ENSINO: Primário - Ginasial __,,. Complementar - Comerctál - Fa• ~ ,.: . 1 ... ·, . :. 

'.i culdade de Estudos Ecm)ômicos - Profissional. ~ 
~ ~ 

'

~- EXAMES DE ADMISSÃO aos cursos Ginasial e Comercial, em princípios de Dezemb1·0 e .;•~--
·v Fevereiro. ;.; 
~ ~ · · Todos os cursos são fiscalizados pelo Governo' e os exames· processados jun'ro ~ m~os · · 
;.~ ~ ,.,: professores do Liceu. ~ 

w w f Pedir ESTATUTOS ao Liceu C. de Jesus - São P1,1.ulq :'~ 
:.i Tel. Int, 5-3708 - Ext. 5-3693 ·,~· 
~ -~ 
~ . ~ 
}~:+::+::,,::.-,:~::+::+::+::+:~:~::-.::+::+::+::+::o):~::+:10::+::.::+:~::+:~::+:;::+::+::+::+:~::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+~:+::+::+::+:~:+::+i:+:~~-=+.-:ai.:::+i~. . . . . . . . . . ., 

recitada. Numerosas comtmhõcs 

SÃO ROQUE l 
c!As irmandades e povo católico. uma vez saudou os seus paro
Ãs 8 horas: MLssa das creanças. quianos e os concitou a continua• 

PRIMEIRA SEMANA SOCIAL CATóLICA !'-lEALIZADA EM Primeirz. Comunhão dos alunos rem ,como bons católicos. O Dr. f e~ era c·ã o Mariana feminina 
S. ROQUE DE 19 A 26 DE OUTUBRO do Grupo Escolar e do Catecis- Juiz de Direito, cm grande co!Í.-

mo Paroquial e Comunh1\o geral. tentamento, end0çou as palavras (Conclusão da 4." pag.) ta criatura, m,orta para-o lllUDs-
proferi~as. ptlo Pe. Lafaiete, e d cr.· • 

Dia 19: - Presidiu a Si'ssl\o o clirrklr elo Grupo Ei;colar, ,:m As l O horas, foi <-.u:1tada Mi:;.5a . t t f:J preciso aindi.t, evitàr as . o . por seus defefto(f fisiços, 
· 1 1 pediu ao povo que es e .aca asse • · · ,11 d 

Exmo. e Revmo. Sr. D. Afonso ~rande esclaro~imento,. falou sobre I so ~ne. · a~ esclaree:idas orientac;ões do seu eompanheiras menos delicadas cousegmu, graças ao aux1 Q e 
He~n, que f~lou sobre o papel Educai· erdamentc para. educar I As _ lG hor.as, :·ealizou-se uma j Púroco. - nas conversas, _nas pilherias, uma meatra dedicad~SijliII!,l!,, que 
soc1_al dos M_ 1_ss10n_e1nos c_·atollc_o_i~ pcrfeitamcnto". o s1·. Beni'dito ,

1 

grai~d1osa_ p1·oc1ssa. o, tendo as i_;l- I Do dia 25 ele oulubro a 2 de n_as_ a1_iedot.as e saber gu.arfü;tr lhe ensi:µou t1,1d9, ~ransl'.çrnian• 
O I" 1 v I r " t , id ,, 1 1 d d d 1 b do seu mundo .. de sombras nu. _ J_ovem cie_ 10_ .·1 .ª. ç,::i,_, 1e er

1
1_uss· . ,, Dinlas Pereira, chefe dos noviços , as m_1co1 aues . oc_.ª , con

0 

t:z.1do novembro, foram solenemente en- ·I serie a e quanc o s_ e_ peu;.e . er . , · , , ·, ·· · · · -
. b · M · 1 B 1 \ 1 _ t d 1 ma l'ealida,dé-.d~' luzes, e gra-,o ie os . 1ss1?nallos e o a. 1. , dr. Congregação JVIariana., leu um o P~ 10, sendo fo1mado LLial- Lronizados 35 crucificados, em nú- uma pon a _ e ma icia nas PU· 
A senhonta -D1rce Belmonte, re- f d . meme u Gua.rda de Honra, pelos meros iguais de oficinas de tra- lestras esp1rlt1,1osas por de- ças Uillda à sua tenacidade· in-
o·t . M' .. , · · seu trabalho em de esa as ciean- , l tó . d - · S b . . 1 d 11 vulgar, à sui força. de vontade· 
,1 ~~1 a ~oesi~d iss1~.1an~ . ças sobre Educação e obstáculos , 10mens ca llcos e . S~o Roque. blahos, tendo sido rezados uma ' mais. a e1 sei b a~~ve .' oc ,- t<;>rnar-se . Ulll espfrito C'l).lto, 

ia 20. - ucac;_ao- m _ie- . ., ! A entrada da proc1ssao houve Missa na Fábrica Era.sita!, no I eu~ casa, na o ed1encia aos uma inteligência br.ilha. nte, um 
p1·esentante do Ensmo Rellg10so mod3rno,1. A Senhorita Iam Le- i houve Bençã.a e Consagração da dia 25 onde tomou parte nu- ' pais, condescendente no trato 
do Arcebispado falou sobre esse andro, proclamou a Defesa da 'I Paróquia a Crist-o Rei - ' d , . , com os irmãos, dedicada nos prodígio enfilil, ~ós tanil>em, 

' . . · m::n,~a massa e: operanos, ten-1 · debilitados pela culpa i i 1 
tema. O prof. Ordones da Graça, cnança. . Depois dessa linda solenidade, ·do 11ª fi·ente os seus di·r·etoi·es qu· e seus deveres, n_o _estudo ou no .. , ··· . · - or g na• 

f v'ivemos às · cegas às reàlida-============ ----- 1 ° povo irmanado pelas associa- religiosamente comungaram entre e~prego, na ? . ierna; ou na fá- des divinas, s11r'cia~ ·aos· apelos 

O 
CA-UTELAS DO MONTE DE SOCORRí, j ções religiosas e creanças, cm º" o•=i",írioc·. AiJo's a Miss· a foi· b2ica, n_o meio, enfim em que 

U r O d - "~ u , b d 1 de perfeição; alguem todavia, 
- JOIAS USADAS E BRILHANTES -- gr,an iasa manifestação d-~ Fé, co-Jocada a Ih1>'.l.gem de Cristo sao _.o r1ga as permanecer. s- se apiedou de no·.s, deu-nos uma 

11 na Laro-o da Igreja d0 ram a mais . - . to e o que se chama espalhar 
compro pagando os melhores preçor, . "'. _ ' . Rei no salao de trabalho e depois od 'r c1 irt d . t preceptora que conÍ infinita. 

1 
viva demonstraçao de alegna re- foi servido café e doces aos pre- 0 ª ~ u e .e co1;1qms ar ternura e pa_c,ien.c1.·.a. tem -d. ir_1"gi-

R 'l P t D I M 1· · d · . para Jesus a simpatia e o ua A vares en ea- e o n a e o 1 1g1osa, conservan O-se em vivas. sentei. Pelos du-etore.s de traba- - l · ·E do, nossos pa·ssos através desta • t . . - N ·- . . . amor nos coraçoes onge d' le. · . . . . .. . do, 203~ • 3,o andar c~n os e _oiaçoes. .-ª ocasiao, que tal, fm concedido fenado naque- H . . . .vida encarni:qhaM:9,·n~s _ . .'~_w:a-
, 1 o Revmo .. P.e. Lafaiete por umais le dia, aos seus operários. ª mais aindª· ª obser.van- uma futura. Ela fará de· nós ============================ eia dos estatutos da Pia União · a obediência aos superiores'. prodígios de virtude se para 

Connrenarões · Marianas e A T A N ° u v A ;I:::;t~ª ei~r:~ili;:i:ít~c:~ ~:~:r~1;~:~~~~iie::~~:i · y !:J ~ no bo:i Mãe que saberá· fo. rmá-los 
' AULAS C:0111 he11ssimas CATECISMO - Tem eonti- ! comparecimento às reuniões, · · · 

· 
1 11 

, · · , na Escola de Jesús, seu J;liv_.ino 
expc_s1çõcs e e tralrn 10s feitos nuado e desenvolvido a con- · aos atos de piedade. O uso do F111io! 

REUNIÃO MENSAL NA CVRlA nENÇÃO DA NOVA SEDE DA 1wlo;.; ahrnos, encerraram-se dia tento, apezal' rbs muitas chu-1 uniforme quando é requerido e --. _ 
29 as aulas, dos Cursos primú- vas, o c,\teci,;mo entre os di- I quando nüo se tem vontade, eis I F'lha d M .. 1 FF.nERA()ÃO DAS CONGREGA· 1 e 1 ana . ncorpora te 

Hoje, às 10 _30 horas, dar-se-ú rios, e demais escolas profis- versos centros da zona Rural, , outros tipos de mortificaçfw. à nianifestaçã d· fé · · · · -
1· l e . ' ' . o ÇüES MARIANAS sionai,; ela cirlade e zona .rural. ª. cargo dos Congregatlos Ma- 1 Dentro da Pia União é pre- tua !ria_e· sa· n' .t:º1·s·s1·e1na. qe .e~n~orF a 

no sa ao e a una. a rcu1.1a rianos r . . u a e-. 
mensal ela Pcderaçüo das Con- U LTI M. 

0 
• 1 ciso. ser um elemenLo de har- deração vai organizar no pró-. 

0 
.. _ ,· .• p., 1. es··t. Hoje,àslGhoras,oExmo .. c DOMINGO DO a t e! b 

.,1ega~oes - Mmianas. "ª. ..,. 1 Rcvmo. Sr. Arcebispo Mctropoli- MÊS - Dia 30, último rlornin- moni.' presar-se e oa von- ximo dia 21, em Sumaré. Oons-
reumao sao conv1clr,dos t:c,o, ':s · Lanó procederá ú bmçtío da no- go elo mêis, foram rolr)hrada,; COMPRA-SE tade aos trab~lhos que lhe são .tará de Missa e111 - ~ção de 
congregados . da Capital, at_1m nc 

1
.0, _,.;•.de ela F. C. M. ct'" P.i'to Pati- pedidos, ace1ta __ ,r c~rgos, et_c. graças, às 8 horas., e ele. u. ma 
" ,,_ - --- nesta cidade 4 mi~sfü,, üs fr, 7, O U R O r t · l t · tomarem parte na .. grande wm:.º- lc:, instalacta 110 antigo e arli.sti- 8 10 1 t 1 <\ t s o e l ever, 1s o e renuncia. Assembléia às 10,30 horas, 

nagem que será prestada a :,Icns. ' e rnras .. cnc o o . pns o- 1 f~ certo que este trabalho C\e após o café. Vai .agradecer a 
CD precliJ da rua Conde Sarze- larlo da Ora,ão efetuado na e P ti!-\ TA ,Je qualquer es- r · • d l · ,,, · · · - · · Ernesto de Puula. prer:oni~CLdo per eiçao emane a mmto e,,. Nossa Senhora os · beneficias 
da., n.° 100. missa rlas cinco ho.ras, a ,;na pe·c·,e At1tes d~ vender seu r ' ·t · Bispo de Jacarezinllo. · ~ o_rço e mUJ a. perseverança; recebidos durante este an. 0 d 

P e te ~to ·natig al f Conrnnhilo Mensal e ii tarde OURO - d - · t é " Por essa ocasião serão tam- ara s · "· 1 m-. oram , e. e seu propr,o in- nao m'.:nos cer o, yor_ m, que a p~clir-lhe novas graçàs. A Fe. 
bem prestadas homenagens aos convid~dos os_ Diretores de Con- Reunião Mensal, obrigatórias. terêssf consultar os nossos proteçao de Maria Santíssima deração conta contigo! 
dois Vigários Gerais reC'enV:mrn- g-rcg-a<;ao Mana na, os _Presidentes Q u E R MESSE _ Apesar pr·eços. Avaliações gratis. maior será: · · · 

· te nomeados ao dr. Vicenw. Me-, e membros de cl1retona de Con-. elas continuas chuvas, a Quer- Tambêm compro prata, derJ. Pari concluir .seu magnifico Dr/Durval. Prado 
lillo, agraciddo co1;1 a. comenda ! gregações e demais pessoas_ gra- 'messe no Km. 7, entre Itajohy tarJuras e ,ur" baixo, Rua trabalho, a srta. Georgina· T.ri- Oculista · 
de São Gregorio Magn:i. e ao I elas do nJsso meio católico. Foi e nossa cidade, em benefício São Bento, 549, 1.0 andar . poli comparou a nossa vida. de. R. Senador p, EgfdlQ, 18 
dr. Cory Gomes de Amorim. re- de modo especial convidada _a da construçijo <!e ·uma _Igre~a sala 6, próximo ao largo São bilitada, a nossa pobreza es. ,Salas 613114 -14 às 17 b.s., 
centemente nomeado direwr, do Junta Arqmd1ocesana de Açao no local, tem tido adnurave1s Bento. - São Paulo. piritual com a cegueira, surdez Telefon0 2-7313 ' 
Departamento de serviço Social. Católica. · rendas financeiras. e mudez de Helena Keller. Es-

f e~eratão ~as 

ADVOGADOS Indicador Profissional 
==============:,}1 

DENTISTAS ,a·, 

Dr. Vicente Melil1o/ 
PrttQa da Sé. 23 - 2.0 andar 

Sala 215 

Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

RUI' Quintino Boca.luva, 176 - 3.0 

Bala, 323 - Tel. 2-7276 

J o vi a_r: o Te 11 e s 
-e 

Dr. Carlos Moraes de 
Anclra~" 

Rua :aenjamin Constant, 23 -
4.0 andar - Sala 38 • Tel. 2-1986 

Dr .. 

MÉDICOS 
Vicente de 

Melillo ·. 
Paulo 

Dr. Hugo Dias de 
Andradt 

Clinica geral e lmoléstias de 
senhoras 

Con~.; R. Libero Badaró, 137 ._ 
4" :..ndar - Telefone,,. 2-2270. 
Res.: Rua -;romé de Souza, 5:i 

Tel. 5-0565 

Dr. Gil Celidônio 
Partos - Moléstias de Senhoras 

RAIOS X 

D,r. J. M. Cabello Campos 
MÉDICO RADIOLOGISTA 

Rádio - Diagnóstico Exames 
'tadiológicos a domicílio 

Cons.: Rua Marconi, 94 (Edifício 
Pasteur) - 2.0 and. - Tel. 4-0666; 
Res.: R. Tupi, 593 Tel, 6·4941 

S. PAULO 

HOMEOP A.TIA 

Dr. Rezende Filho 
Cons.: Ru!I, Se~or Feijó, 205, 
7.0 andaY - Tel. 2-0839. - Das 
15 às 18 horas. - Res.: Avenida 
Dr. Arna:ld:, 2.117 .:... Tel. 5-2925 . ,, ; 

ENGENHEIROS 

Arnaldo Bartholomeu ,;;~/'· 
Cirurgião-Dentista - '6!1f;UoJogisfa"' 
Pela Escol!!, <ie Fa.rrná,cia , Qdon
tologia de São Pawo .·:-4; Ollnica 
l;>?ntá.ria em iera.i~*.Raios X -
J;)i!l,Wr~' ~. iWít~}~erµielho -
Col;l,g1,1la9ão - ';t.'ra~,s-llui;n!,l:laçãç 

VitaUcla<;ie (:íqJpar, etc. -
Trabl;'lhos por c,artã,.,, hora ou 
Qr~mentos. -. R. Martim Fran
cisco; 97 - Tel. 5-5476 .:... S. Paulo. · .•. 

' ·,~J,/· 
-~--~ 

Dr. CarUno (te Castro. 
'J. N~ Cesar Lessa 

Advogados 
Largo da Misericórdia, n." 23 

sa1a. 904 

J.,uiz Gonzaga Parahyba 
Cara11oei 

Prof. de Higiene cto lJOteglo 
U 11Jvers1ta.ri,, 

Diretor do Sanatóriv "Vila 
!\'laSCOW 

Cons.: R. Marcam, 34 -· ti.º ,·.:.d, 
Apart." o~ . -,- ·.Te1: 4-8501. _, 
Res.: A v. Agua Hranca, ~:> -

Tel. 5-5829 

Operações 
Residência: - R. Albuquerque 
Lins, 902 - Tel. 5-4156 - Con
sultório: - Rua Marconi, 34 

6.0 andar - Tel. 4-8501. 

Dr. Barbosa de Barro~ 
Cirurgia - Moléstiru. d1- senhoras 
Cons.:' Rua Senador Feijó, ~05 
2.0 anda.r - Prédio .Itaquerê -
Tel. 2-2741. - Res.: Tel. 7-1268. 
Consultas: das 10 às 11 e das 

OUVIDOS, NARIZ E 
_GARGANTA 

Dr. JoS!é E. d~ Paula Assis Amador Cintra do Pradp 
Adjuntc d.a Santa l!asa - Ope
raç~es e tratamento das molés
tias de ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: -~u 7 de Abril, 325 
1.0 andar - Apto. 1· 9 (CÍas 14 
às 17 horas) - Te! 4-7551 

~ngenheir1 Arqqitéto 

Arquitetura religiosa, colégios. 
residências coletive.s - R. Libero 

Badaró, 461 - s. P!lulo · · 

Pelo curso de doutorado da Fa
culdade de Ê!armâcia. e' Odonto;; 
1Ógià. 4e São Pªµlo. - Cirurgião;, 
Dén~ta diplomado em 1914, ___,''< 
Ex-~entista. dO Liceu · cow,ção dé \ 
J~sus. -, &peci.$lidades: Piyoj;s, · 
corôas, Pontés; Dente.duras a12a
tõinicas e sem abobada· ~tllla. 

Advogado 
(Palacete Santa Helena) - .4'aça 
de. Sê; :i47 - 1.0 anc:ar - Sala 103 

' ' . , Te1. 2•~95:i 

J)r. Francisco P. Reimão 
Bellmeister 

Bue. São Bento, 224 - 1.0 anelar 
Sala 3 • Tel. 2-154.i - e. PAULO 

Res.: 'I'el. 8-2432. Dr. Camargc ·\.ndrade 
Doenças cte _i:'lenL.,-,ns - t'artos 

Operaçocs 
Da Bene11cência Portuguesa e ,:ta 

14 à$ 17 horas. - Sábados, das LE:R E ~ROPAGAR O 
10 às 11 horas., 

Matern1uaue ª" cau =wo 
con.s.: ·n. cc.naaor J.<'el10. "'"5, DI', Celestínú Bourroul 
Te1, ,Hl'/4:t ...:. Das 14 às' 18 hs. l Res.: Largo São · Paulo. 8 -
Rei?,: .tt, 1tarae1 <:ir Barros, 467 TeL 2-2622 - Cons.: Rua 7 ~e 

1 . Tel 7-466:l Abril, 236 - Das 3 à.s s noras: 

"LEGIONARIO,. 
~·~~.,n n .. 

t DEVER DE TODOS 
OS QA~óLlOOS 

------..-..... ----_,....,.,..,,.,.. 1 Consultas das ll às. 12 e d.as 14 
às 19 hóras, :,_,, Cons,; R. ÔÍreita; • 
n,Q 64 ~ 2.0 andar, sala '1-'lA, , 
Res.: Al. Barão de Piracicaba; 499,,;.: 

CONSTR(JTORES 

Affonso Butti 
Perito Consiftltor 

~tudQs - Projét<is Qrçà.men~9S 
<?<:mstr11~. 

A1. G~te,. 359 - Tel. 6"6'l19 

S; PAULO ; 

-T o ç <i ~e: ,/,-·o• 1.· 1 o Q 

~eve .ler .. o 

h L. E G 1 Q .~· • 8 1 i) • .J 
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O Sacer~ócio e a · te~isla~ão so~re f stran~eirns 
Reproduzimos do "Jornal do Ide 19'26, na reforma constitu

Coru.ercio ", do Rio, o a,rtigo se- cional que então proc~ssou, al
guinte sôbre a entrada ele sa- t0rou as r0gras ge1:a1s desta 
cerdotes no Brasil, chamando I instituição do acoll111nento _ do 
para o mesmo a atenção elos 1 0strange1ro, estabelecendo o 
nosso,; leitores, dada a suma l rP!'Prido ~ 10° do art. 72 d'.t 
gravidade do as,mnto. Constituic.;úo d0 24 de J?evere1-. 

"Entre as iu(11neras institui-: ro de J8!ll <'Olll esta nova re
ções jurídicas 1los 11ovos _mo- j 11'1,:úo: ·· l•)n t Pm)lo dP-, P:'.z'. 
dernos, que, ntualrnent.e, v,·em I q11alq11,•r JlOssoa podP cnt1.u 
sendo ohjf'to 1lc constantes mo-\ no lt•ITitúrio nacional ou 1lPlc 
difica<;õc;;. r1uer l'nlre nós.: sai1·. 1·om a sua fortuna _e seus 
quer no sPio dos outros povos.\ h1,ns". Criava-se, com isto, a 
encontra-se a do acolhimento, 1 exig0nt·ia do J)assaporte, na or
no território de urna nac:fto, elos·! p:anizw:úo de cuja lei o legisla
nacionais das outras mu;ões.,I dor ordinário poderia_ armar o 
Até 1926, esta fostituição jurí-1 Poder Público dos me10s neces
dica não estava, no Brasil, súrios para estabelecei: a sele
constitucionalmente, sujeita_. e 

1

. ção entre os estra1~ge~r~s. que 
nenhui:na condição ou limita- fossem úteis uu preJud1crn1s ao 
ção pois o· § 10.0 do art. 72 . progresso, ordem, e paz da co
da Constituição de 24 de l?eve-·I municlacle brasileira. E'stes 
reiro de 1891 preceituava: \ meios. todavia, se mostraram 
"Em tempo de paz, qualq;1.e. r I insuficie~1tes. A. entrac1a dos 
pessoa poc1e entrar no terntó- _ estrange1.ros nocivo~ ao bem 
rio nacional ou dele sair, c01µ_ comum do país contmuou a se 
!\ sua fortuna e bens, qualicÍo I verificar em condições cada 
a como lhe convier. indepen- vez mais alarmantes. ~ssim, 
dentemehté ele passaporte"; 

1 

quando após a revoluçao ele 
Mas, a experiôncia ele aiiós- Outubrn_ de 1930, o le~islador 
guerra veio demonstrar, com I const1tumte de 1934 cmdou de 
evidência impressionante, que estabelecer nova Consti.tuição 
11rgia mudar de rumo, arman- para o país, não se esqueceu 
:lo, pelo contrário, o poder pú- ele dar ao Poder Público os 
:ilico da força legal necessúria meios adequados para defen
para impedir a entrada,. den- i der a comunidade nacional con
tra do território nacional. cte i tra as investidas, injustas e 
elementos que, pelo seu pasr;;J.- 1 dissolventes de quaisquer ele
do e atuação em outros países, 'I mentos que pretendessem en
constituiram no nosso meio, trar no território nacional ani. 
perigo grave'. inequívoco, e per- 1 mados de meros objetivos de 
manente para a ordem e segu- 1 destruição ela ordem social, 
rança púbUca. Dominados pe- ! que mais se harmonizasse com 
lo demônio ela 1·ebclclia, e cn- \ as nossas tradições cl'e' povo 
venenados pelos princípios ela i cristão. Dentro deste espfri
filosofia revolucionária c~tas- \ to, a Constituição de 16 de ju
trófica, muitos esti·angetros, ! lho ele 1934, fixou, no seu art. 
que acolhemos, imprevidente- 113, 14, a seguinte fórmula: 
mente, começaram a se inrn,· ··Em tempo de paz, salvas as· 
trar em todas as camadas da exigências ele passaporte quan. 
população \brasileira, desde as I to à entrada de estrangeiros, 
mais altas até as mais baixas, e as restrições da lei, qual
para acenderem, no corpo so- \ quer pode entrar no território 
eia! da nação o facho tene- nacional nele fixar residência 
broso e destr~idor ela revolu- ou dele' sair .. , Sempre, por
ção social implacavel. Cruzar tanto. que as necessidades 
os braços ante esta _ameai:a reais cio bem público tornas
concreta seria gesto covarde e I sem patente que urgia esta
injustificavel ele suicidio. Por I belecer, na legislação comum, 
isto, o legislador constituinte certas restrições, justas e ra-

···-·--:::::::::-=-..:: J zoaveis. à entrada, no t~rri-

CASPA 
Quéda 

dos 
.Gbellos 

tório nacional, ele estrangeiros 
que pudessem tornar-se, na
quele 111omento, cin mair; tarde, 
11ociYos uo bem estar ela co
munidade brasileira, ·o leg_is-
lador ordinário ficava armado 
dos poderes indispensaveis 
para criar, em lei apropriada, 
aquelas restrições. Tinha-se 
atingido, pois, em semelhante 
mat1:ria, ao desejaclo grau de 
perfeic:úo. Núo haveria mis
tér neRtas condições, de al
ter~r. daí por diante, as linhas 

i mestras desta instituição ju-
1 rídica. Ela já estava dotada, 
, JJOr obra do legislador cons
: tituintP- de 1934, das condições 
i de maleabilidade necessárias 
! ·para se adaptar aos imperati-
1 ,;os ele qualquer realidade so
' eia! mais exigente, que viesse 
i a se apresentar ele futuro. O 
' estrangeiro continuava, assim, 

a ser um elemento digno de 
ser acolhido no territói:io na-

H. Sobral PINTO 
cional. O princípio da frater
niclacle cristã de todos os ho
mens continuava a ser respei
t,aclo. Só núo poderia ser aco
lhido entre nós quem fosse 
elemento de pe.rturbac;fto e de
sonl0m. Não era a sua cnndi
t;üo dü estrangr,iro qup isto 
jusfifiC'ava, mas o seu 1mssa1lo 
de home111. 

Com o advento, porem, ela 
Carta -Constitucional de 10 de 
Nove,mbro de 1937 a institui
ção c\o acolhiment; do estran
geiro no território nacional 
perdeu as suas características 

Deveria o Ministé.rio da Jus
tiça, para fugir a esta conclu
são funesta, estabelecer que 
tal legislação não se aplica, em 
nenhum dos sens aspectos, ao 
Sacerdote de .J esu11 Cristo, a 
quem, di,sde o alvorecer ela sua 
existênC'ia o Brasil ,leve servi
c:os ime1is'os e incst imaveis. -
J<~li,s súo ele tal vulto qtie nüo 
há graticliio que os pague. A 
clív-ida ela nossa nacionalidade 
para com o sacerdócio católico 
é destas que nunc>a se resga
ta1u 

de instituto jurídico constitu- • • , • , , , , • , , • , , • , , , •. 
cional. O art. 122 de nossa 
nova Carta Magna, referente Depois de salientar o esfor
aos direitos e garantias indi- ço· gigantesco dos Jesultas no 
viduais, já não contem nenhum Brasil, em prol ele uma socie
clispositiYo sobre o direito de dade civil, que tivesse as suas 
entrada de estrangeiros no bases nos preceitos da justiça, 
território nacional. O prind- o S.r. Jofw Ribeiro não se con
pio da fraternidade cristã en- tem ,e afirma categoricamente: 
trou a ser igno.rado pelo direi- "No tempo de Anchieta a Pro
to constitucional brasileiro. A víncia do Brasil já possuía três 
legislação ordinária que vem colégios e residências da Com
sendo baixada,. ele então para panhia, templos da virtude e 
cá, estabeleceu, por isto, e coe- do trabalho, onde não penetra
rentemente como norma esta vam as rudezas da luta pela 
situação: ~m princípio, o es- e:,cistência, e onde a piedade 
trangeiro não deve ser aco- pelo próximo · era o primeiro 
lhido no território brasilei.ro; dever. Pode-se avaliar ele seus 
só por exceção, é que o Poder serviços quando se sabe que 
Público eleve admitir o seu in- os Padres estavam sempre ao 
gresso no seio ela comunidade lado dos Governadores nas re
nacional. O decreto n. 3 .175, beliões selvagens, e desses os 
de 7 de Abril de 1941, detern1i- que já haviam OUYido a voz 
nou nos seus arts. 1.º e 2.0 , cios Jesuítas podiam '·.chegar a 
que' fica suspensa, de modo cem mil" diz Anchieta. (Ibicl., 
geral, a concessão ele vistos, pág.100) 
temporários e permanentes, Presentemente, bem maio
púa a entrada de estrangeiros res e mais numerosos são os 
no Brasil. A concessão de inoüvos para que o Brasil con. 
tais vistos só Po.r exceção é · sidere aumentada de muito a 
admitida. Estas exceções, 1 sua dívida para com os Secer
criadas pela lei foram cliscri- I dotes de Jesus Cristo. Basta, 
minadas de maneira clara e I para isto, que ele recorde que, 
coordenada pela portaria n. 0 . no longínquo e doentio Acre 
4. 807 de 2ll de Abril de 1941, que a malária asso ia; que Já 
cio Sr. Ministro da Justiça. - no alto Amazonas que as inun
Eis, sobre a permanência clefi- ,dações periódicas e as flores
nitiva de estrangeiros no Bra- , tas espessas tornam sombrio 
si! - que é a que interessa I e epidêmico; que nas ,regiões 
ao' patrimônio _cultural da Na-1 p_erigosas ~ sem conforto do 
ção -, o que diz o art. 2.0 eles- no Araguaia; que nas campi, 
ta portaria: "Ao portador ele \ nas f.ronteiri<:as e agre.3tes 
visto temporário só será con- ele Mato Grosso, o grande eclu
cedida autorização ele perma- cador, o m~clico sempre soJí; 
nência definitiva quando se eito, e o clyilizuclor do inclio 
trata,r: a) de técnico que te- e <lo brasileiro que vivem e la
nha cmpi·ego permanente .ou . butam nestes recantos. quasi 
contrato cie serviço por mais · abandonados e esquecidos da 
ele três anos em estabeleci- comunidade nacional. ·é o Sa

·mento industrial idôneo; b) cerclote ele Jesus Cristo, é o 
de técnico· que tenp.a contrato Missionário estrangei.ro, que 
com o ·Poder PúbliM; c) ele vindo ela Espanha, ela Alema
técnico que se estabeleça com nha, da l<~rança, da Itália, e cfüs 
indústria própria ele interPsse mstaclos Unidos se dirige. para 
nacional inclusive a explora- estes vastos /sertões ela terra 
çüo agrí~ola; d) ele estrangei- brasileira, embalados, pela no
ro que empregar capital su- bre esperança de arrancar da 
perior n 200 contos de réis nas barbaria, em que jazem, a mi
indústrias a que se refere a !bares e milhares de b.rasilei
letra anterior; e) de cientista ros ·que neles vivem, afim ele 
ou artista a serviço elo Poder , os incorporar, já civilizados, ao 
Público, ou de ~erecime.n~o ! p~trin:ônio mo!·al ela nossa ~13-

excepcional" - (in Maur_1c:o c10nahdade. E desta maneira 
\Vellisch - Legislação sobre I que Agostinianos, Beneditinos, 
estrangeiros, l)ft?s. 259-26.0). l Rede~toristas, _Dominican?s e 

Estes clispos1t1vos legais, - Salesianos estao construmdo, 
que v·em sendo aplicados com cheios de <;oragem e fé, este 
rigor --, criaram, para a Igre- Brasil sertanejo, de que atua)-' 
ja Católica no Brasil, um dos' mente poucos etiiclam. 
mais graves problemas de to- Pois b~, a maioria destes 

e A T o L I e O da a sua história. Em face herois anônimos e desinteres-
desta legislação, o Sacerdote, sados, não poderia, no Brasil 

í O D O 

d é! V e 1 e r O 
- 0 Frade, o . Missionário, que ele hoje, e em face da atual le-

L E G ,i e N Ã R I O " nasceram em terras estrangei- gislação sob,re os estrangeiros 
ras, · e aos quaís_ o Brasil deve,· entrar 110 teri'itório uacionaÍ :~:•.:+::+::+:,é+::o,::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+:~:+::+:~:+::+::+:~:~:~ em grande parte, a sua gran- pará ip.iciar ou prosseguir nes-

,., J T J B A n, ~ deza moral, a su.· a··_unidà.de es- ta maravilhosa · obra ele en-;i V A I A C U R · : ~ piritua1, e ª sua incorpo.ração grandecimento · morai e cívico 
\.!.,\_ ;_~ ao mundo civilizado do ociden- d.e uma grande parte da nossa 

~ te, nl'ío podem mais entrar no populaçüo. As nossas autori-
1i ' território brasileiro. Eles não dades administrativas, com 
:+. ,., são técnicos criadores da ri-

:,~':•!:;:, ~ !,i:• ~Et:;;;,i~~ti:PI~: i 
tenas de contos que devam ser 
imediatamente incorporados à 

~' t riqueza temporal da nação. Eles 

e1 s ~!fa:r~~- ~imse:;~f~a~lll!ª:ed~ 
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' i Nota Internacional 

TRES 
D.E 

FRENTES~='·_ 
GUERRA 

Deney Sales 
Há atu:umemr; !.rr-s !•·ent-s de guerra da maior impor

tância: Moscou, a bacia úo Don~\:.: ê a Ãfric:,. do Norte. 
Nas dua-.. primeiras enfrentam os ·alemães seus adversá

rios russos, e na última os ingl-nses. 
· Em Moscou os :1émães estão mais ou menos paralizados 

- não conseguindo levar a efeito U:m avanço direto sobre a 
capital, o que poderia significar um êxito das forças russas, 
em inferioridade. Entretanto, é preciso observar o mo'vime~ 
to envolvente das tropas nazistas, que por ambos os extremos 
vão· · estendendo suas linhas - ameaçando pois·· C&):'car a 
cidade, 

-No Donetz, ao que parece, os russos -conseguiram infli• 
gir séria derrota a seus adversiírios, obrigando·os a uma retl• 
racla elas mais rápidas. 

Em ambas as frentes, t>ois, nos últimos combates, os 
alemües não obtiveram as vantagens que. sua superioridade 
fazia prever. 

Ilifelizmonte, na África do Norte cleu-se o inverso. A 
grande orensiva inglesa, anunciada com grande a,larde por 
Clnu:chill, e levada a efeito com enorme· superioridade de 
forças, parece definitivamente el1stinacla a um ft·acassc,> ,
o moralmeüte já o é pois a situação continua confusa, e 
mesmo que os ingle-~es venham a obter v·antagens, não 
corresponderão mais à expectativa. 

Mas, em outras três frentes nfto guerreJras se decid~m 
fatoves muito mais importantes para o futuro das operações 
militares, São elas o. encontro de Pétaln com os chefes na
zistas, cuja consequência prevista é a colaboração e a entrega 
das bases do império colonial ao '· Reich"; o Congresso Ame
ricano, onde se discute a lei sobre greves, cuja consequência 
deveria ser a vitória de Roosevelt sobre a '·quinta coluna" 
nos Estados Unidos, e a sabotagem da produção ele arma
mentos· e finalmente a discussão. de Washington e Tóquio
sobre d Pacifico: estas três frentes estão indecisas, mas são 
de importância capital para a v"itória final. 

- ---==-======= 
Posse dos Revmos. Vigários 

.Gerais'da Arquidiocese 
Realizou-se ante-ontem, sexta-1 presenç:i exclusivamente do clero 
1 nà curla MetropJ!itana, à de. Arquidiocese, que estava re-

fc ra, . presentado p.Jr numerosos _sacer• 
rua Santr, Tereza, -· perant.e O I dotc.J, revestindo-se ele grande so
Exmo. e R€vmo. Cr. Arcebispo lenid,'.1,dll, 
Metropolitano, a soJenidade da Imediatamente depois da posse 
pos~e dos fl,~vmos. Vigários Ge- do:; Revtnos. Mons. Vigários Ge
rais dE, Arquidiocese, recente- rai.;1, gra.nde número de flé~, re
mente nomead;s, Mons. Dr. An- pres€ntando a elite do laicato ca
tonio de castro Mayer e José télico, que se encJntravam no 
Maria Drost Monteiro. cdificlc, apresenta.ram a SS. 

A ceri!llonia realizou-se com a . Revmaz. ai, tuas felicitações. 

.fundamento nos t~tos legais 
I 

te1:iormente mantido , na sua 
que presentemente regulam a umdade espiritual e política 
entrada de estrangeiros no Bra. pela energia patriótica . do Pa
sil, impediriam, con10 têm im, , dr~ Feijó~ o SacerJote ~e Jesus 
pedido, ultimamente, a vinda 

I 
C.nsto n_ao possa cont111nar a 

para O território nacional eles- , e~~r~r livremente no _seu te_r
tes apóstolos ele fé ardente, , ntono, para prcssegu1r, che10 
de esperança inquebrantavel, e de fé, -- como acontecia no 
do caridade vigilante que se tempo e1n que a Nação era re, 
dirigem para a \lossa pátria, g·icla J)ela Constituição agnósti. 
animaclof\ tão só elo divino pro- 1 ca de 24. de fe,ereiro ele 189"1 
pósito de nela formar homen,; \ -'-- na sua obra grandiosa e ci
que se clisJ)onham, antes ele I vili:rndora de instaurar, no meio 
tudo, a buscar o reino de Deus . ela nossa gente, uma ordem so
e a sua justic:a, pcirquc esta ! eia! qt,e vise unir e ligar os 
é a grande ob.ra ele que to:la;; 

1 
homens entre si _ pelos 1aços 

as outras dependem.. Onde a! indissoluveis e it.é!orrnptiveis 
justiça de Deüs rêina, aí habi- ! ela justiça de Deus. 
tam, tambem, o progresso. a 1 _____ • 

ordem e a civilizaçi\o, 1 ,~ 

.. p:~::,:.:: .. ~o:tunto, vedm o 

1

_J_ ,, ~~~-f, __ ,.
1

·_'_:
1 

entrada no território nacional ,, _ 
ao Sacerdote .de Jesus Cristo, ' 1 
só porque ele nasceu cm terra ' _ \ \ y

1 

estranha, é impedir, sem a me- ,, : \ .\ ·, 
nor dúvida que transponha as · \l,1-'}...-:-~'V 
nossas fro~tefras sempre tüo ~e/> j ,;,,, 1 I 
gener?samente a~olheclor~_s, o I · ~/4,,, 
própno Jesus Cnsto. Nao é, J.' _ ~ 
possível, entretanto, que a Na- '. -~ 
ção que ergueu a imagem cio l 
Cristo Redentor sobre o mab·I 
alto pehhasco, que domina, so- 1 

branceiro, todo o vasto panara- i 
ma, da sua bela capital, consis

SCIENTIFICAMEN'!'E 

AS SUAS FERIDAS 
ta em admitir que o M•issioná- • Pomada seccativa São Sebastide 
rio que tem desbravado os seus combate scientilicamente toda • 

qualquer Qfleccão cutanea como 
inhóspitos .sertões, impulsiona. sejam: 'Fet[das em geral. Ulceras. 
do pelo princípio construtor Chagas à:ntigas. Ec-zemas. Erys!pela. 
da fr~ternidade hum\1-n_a, seja frieiras, Rachas nos pés e nos se1Qs, 
posto r e~ situação inférlor à Espinhas. Hemonoides, Quetmodu, ' 
dos técnicos industriais , co- ras. Erupções. Picadas de mosqu1t01 
merciais e agrícolas, e até à e insectos _ venenosos. 
dos próprios simples portado- r· . 7JD.fff4<1a-
res de c_apítals. Para estes é, • - . ,. 
apezar d; tudo, sempre possi- . SAO SEBASTIAO 
vel transpor as nossas fronte!- siccAt1vA - ANtr PARASWA•rA 

ras. O mesmo, porém, já não 1:::. -::. so PODE FAZER 'TIEM 

acontecl;l com o Sacerdote. , .. 
Ora, ~s~a situação :não deve 

1 

· · . • . • • 
cont1nu11,r, N4o é possiv'el que · · . . . 
no Br~Si!, inicialmente educa-~ 
do i;>elo Pitdre Anchieta, e, .pos. 1 _,_ 

Para ve~tir seus filhos com elegância, procurem e 
deei;n preferência sempre, ao 

BAZAR SANTA IZABEL 
:+: sábios, de méritos excepcio

Viagans citarias em onibus "PULLl\IAN" em trafego mu- ;!;I nais. Impossível é, por isto, 
tuo para Jo!nville, Blumenau, Florianopolis, Porto Alegre. :+: enquadrar o Sacerdócio dentro 

s. Paulo a Curitiba, 80$0~ - Ida e volta, · 150$000. ~j 
1

, fe~~~~~;ic~~~~:e_ i!:t~:~~!;~!~ 

Quintino Bocaiuva, 70, so- · RIJa Sebastião Pereira, 211 - Tel. 5-7403 

RUA BRIGADEIRO TO~IAS, 541 -- Fone: 4-0SSO ,:, para os efeitos de sua entrada 

:: -~ :: ~ ~ ::.:: ~ :~~~~~;f.,w.~r~W.,ffi~~~,~~;~~~~~ 1 dentro ; dg territ~río naato.tal; 

brado. - Casa Santo Antô- Especialidade em artigos para PRESENTES, FÊSTAS, 
nio - R_ua Q'uintino Bo- ANIVERSÃ.RIOS, etc, 

C!lil,lY!l, 7Ç . 1 
J...--.--~~,,~,:~-~-==-!l!il!~~ ·6-l'""!"~!!l!!!!-!!!!!!!,:!!!!!"!!!"""ll!!!l!!!!!!!ll'!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!! _____ all! _____ l 
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1\!ta.l àcabam de ecoár as edí
,!ica.ntes e belas palavras com 
lque o - Epjs(!opado da Província 
WClesiástica dê ,São Paulo brin-

- -CÍOU--·OS fiéis em seguida à sua 
1 réunião ·anual, e a 'impressão con
j fOrtadofa desta suave e viril men
:saiem de paz foi brutalmente 
i.mterrompida pelo estropdo dos 
'canhoneios de Hawaij e Honolulu. 
No artígo de fundo deste número, 
comentamos detidamente a Pas

:toral · Baste-nos, aquí. registrar 
- -,essa curiosa coincidência, acen

;tuando que a voz de nossos Bis
ÍPQS, muito mais do que um sim-
1.ples , clamor de alguns Prelados 
de um~,- Província Eclesiástica, 
· representou naquele momento a 
própria conciência cristã do 

! mundo inteiro, apreensiva e 
! temerosa diante de novas vio
i laç~s contínuas da moral inter-
nacional. funda-ndo-se para tan
to ém indícios que. muito cedo. 
se trancformarnm em e..-idência 

~ata.strófica e desconcertante. 

* 
/ Não ,queremos I deixar de acen
tuar ;;qual a ve,·dàdeira posição 
do católico perante estes fatos. 
Agem sem , verdadeiro espírito de 
Fé aqueles que se deixam emp:il
gar pela simplw lamentação de 
dores físicas. de mortes e de p:·e
juiZos f.lnanceiros. A saúde, a 
riquez.a, a própria vida terrena 
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Mons. Dr. Nicolau Consentino Em visita ao 
. - . LEGIONARIO 

Constituiu grata notícia para I go círculo de:amigos._ Cult:Jr di- assuntos a ele confiados realmen- nomzado e pro~ido ~oactjutor do 1 " 
os círculos católicos desta Ca- Jigente e esclar~cido do Direito te reclama. Braz, sendo mais tarde, em 1910, Afim de agradecer a esta folha. 
pltal a nomeação do Exmo. e Canônico, -~Ín. que. é com razão ..•...• , , , • , , , , , , • . . nomeado Vigário de Parnaíba; l . t· . f . . 'h 
Revmo. MoÍls. Dr. Nicolau Con- reputado timii: notabilidade entre 

O 
E Re M D em 1911, Vig'ário da Lapa; em I as JUS issrmas re erencias que • 9 

. 1·t f - . E Re M D xmo. e vmo. ons. r. 191 '-·, v1·ga·r1·~ de Mog1· das cr·u- fez por motivo da condecoração sentmo para as a as unçoes n~s, 0 xmo. e. vmo. ons. r. l N;colau Consentino é filho legí- · - J 

de Vigário Geral da Arquidio- N1cola~ Co~nd~? .. !. tambe~1 .u~n iimo de Fernando Consentino e zes e em 1917, Vigário d.a Moóca. com que acaba de ser agraciado 
cese. Si bem que a notícia tenha admin,strador L, •• ,,;ic::> e ~e.1~- ct~ 0 M .. L . c t· s. Excia. Revma. foi nomeado pela Santa Sé, esteve em visita 
id bl . d te d oso e t~m ,-----·---· .- ·-;·-, ... ~ . a11a mza onsen mo e 

s o pu 1ca a pouco an -s o r , . qu ~ ·'·---.--; .. , .1 •.••.•• t; n2.:ceu em Jundiaí, aos 11 dias Cônego Honorário em 12 de Ou- ao LEGIONARIO o Sr. comen-
ato solene em que o novo Vigá- Arquidiocesana e;· • .. ;~J ge:al- i do m ·s de O • b O d 1885 ·e tubro de 1921 e Cónego Catlõdrá- dador Dr. vi·cente Melillo. 
· G 1 1 l\" ente 1e 1· · ' p · t · e ueu r e •. 1 - -no era, com seus co egas: -,ons. m . · cor ncc.,.:s. or 1s o, 1 cebendo O Santo Batismo na Ma- tico em 7 de Outubro de 1930. 

J. M. Monteiro e Mons. Dr. A. para mnguem foi surpreza ver tri::: daquela cidade. Em l.º de Outubro de 1924, O distinto visitante .. aquí foi 
e. Mayer tomou posse, não cons- que, o Exmo. e Revmo. Sr. Ar- foi n,meado Procurador da Mi- r_ecebido pelo Exmo. e Revmo. 
Lltuiu, no sentido pleno da pa- cebispo Metropolitano deliberou Iniciou S. Excia. Revma. os Mons. Dr. casti·o Mayer, v

1
·ga· r·1·-. t d s 1 It tra Arquidiocesana e Oficial Maior .. lavra, uma surpreza. elevar a Vigário Geral o antigo seus es u os em a erno - a-

Com efeito, os católicos de São procurador da Mitra, ampliando lia - c::i·.1tinuando-os em São do Tribunal Arquidiocesano em Geral e Assistente Eclesiástico do 
Paulo de há muito se habituaram sua autoridade e permitindo-lhe Paulo e finalizando~os no Semi- 11 de Dezembro de 1939· LEGIONARIO, pelo Diretor e re• 
a estimar e respeitar essa ilus- assim, trabalhar com êxito sempre nário Pontifício. Ainda em Ro- ·Durante a séde vacante, após datares desta folha, que com ele· 
tre figura de sacerdote, que, ele- crescente para a maior glória de ma graduou-se Doutor em Filo- o falecimento do inesquecível Ar- mantiveram animadá.. palestra. 
vad:> há muitos anos pela con- Deus. Foi felicfasL'l1a a delibe- sofia pela Academia de Sa.nt'o cebispo Dom Duarte Leopoldo e o Dr. _Vicente- M;lillo,',·J:1,lém de 
fiança do imortal Dom Duarte ração ,.do Exmo. e Revmo. sr. Inácio, anexa à Universidade Silva, S. Excia. ~vma. adminls- antigo·- amigo do. ;LEGIONÁRIO 
iw delicadas e importantes fun- Arcebispo Metrouolitano. Com Gregoriana. trou todos os bens da Cúria Me- é membro do cÔrÍselhÓ. Fiscâi.da: 
,;ues de procurador gera.! da Mi- efeito, alem' de pr~~!ar os longos R,ecebeu o presbitera~o. aos 5 tropolitana. Sendo nomeado Ar- LEGIONARIO, s,; A.:·')3ê10 q~· 
tra Arquidiocesana, de tal ma- &no;; de labor de Mons. Dr. Nico- dias do mês de Julho {de 1909, cipreste do Cabido Metropolitano sua visita não ·,constitué propria~ 
neirn se houve que, crescendo 1:::-u Consentino, S. Excia. Revma., 1 das mãos de Sua Eminência, ,.aos 3 dias do',mês de Maio de .mente°1'uma "v_isita" mas u!nal,. 
~empre na estima de seus sup"'- lhe deu assim a situação jurídi- o Sr. Cardeal Rampola. 1940, e Camareiro Secreto de.

1
,,owrtunidad~:i}para um corivív~, 

riore~, grangeou tcmbem um lar-1 "ª mie ho.ie em dia a direção dos Em 9 de Setembro de 1909, foi Pio XII, em 22 __ de Julho de 1940.· 'que altamehté° apreciamos. -' ·-:.. · 
.. - ,•, l 

Uma. lmporta:nte realiZação 
u n.iv· er sit á r I o em S -. ,a~o 

·'~ . _. 

no ensino; 
Paulo 

1Sâo bens transitórios. Mais ced::> As C·.:inegas de ~amo AgOil· 1 norama. O pai'que, com sua· cretaria do estabelecimento. formoso pát~o ·, adorI1ado por A PEDRA - CC>°MEMO.RATIV~ 
_ ~~-~!\o~:r~:tã:

0
::i~~~ª~~ifa~u;; tinh:i que, ,nesta Capital, man- _ esplendida · e antiga arbóri- Em outro prédio, se localiza- um artístico' repuxo, se encon- . -·~· . · 

pela guerra. E quando morres- têm o conhecido colégio até· -zação, conc"o,rrerá pa.ra servir rão as acomodações destina- trará o outro edifício, no qual · Afim de procede~ ao lança•• 
sem ficariam privados definiti- há l!i:>iÍêó"" chamado "De3 de vantajosa molduração ào das a alojar as a\unas que, não- se instalarão todas as salas de mento da pedra comemoratival 
vamente de suas efémeras riqu"'- Oiseafü,.:",. fundaram há já al- g1·ande -prédio. · tendo fami.lia ,rti(d,e~te em S. aüla, feitas segundo as mais das obras, realizou-se onte~ 
zas se, antes disto, o jogo capri- guns aÍ1os um novo estabeleci- · E'ste -·fft comporá cte tres P~ulo, queiram 'ft1!=!1dlr em am- mo·dernas exigências da técni- s'olenissimo ato, no Ginási~ 
choso dos fenómenos ecouômkcs menta de ensino, de grau Stt· corpos d'e" construção distintos. biente pel'feitautêúte são, e .ca._ Este últim.o edificio, que das Cônegas de Santo Agosti-; 
os não houvessem privado delas. perio.r ao" qual deram o 1101110 · : ' · ·-· · · ....,,,===· ·, nho Alé d 1 t rei/ lll lfÇ?ito, e até dign? d·~ louvor que de "'Instituto· de Filosofia. · .................... ~.- · .... ,ii,,t-~'.:: ................ · · · ---.. --_,,,.,, ... _,,, . .,, ... ,,,,.,.,., .. ,, ... , .... ·.··········"··" .. ,.,,,,,.,,,~- sentativo~ d! en~:~n i:~:f Pso,Í 

[ ____ 6_c __ ·~:1_:~.i~_(~I!;;~-~- I ~_;E_;_:_;m_~_,::,_~;i_;ri;_i:c_;_l_;,:,~---1,·.1_ ,_[~ãilii~. ,;S:s7t::i:tii:lJ!;;)i::Jl:aJIJ" :~l:::~1§;j;~{~:;I~ 
"'"'" •• -~.,~ ''ÍJI, ~ ... ·~-... --~ ~t~~ffl~-e~MimA' ' .. ..:,· ,..,. ,~- .. .. ment :W,: .. .-. 

nisfr.1Jfvo' do· ,o, éap, ·Buà4 
·'v Não' nos\.esqueçamos üe que a no .. de .Camargo, repi·esentante( 

~lma. vale mal, do qu.:: o c~l'po, r·es d,o sr.· IntGrveutor Féderal, ellJoÍ 
a vida etzrna mais do ,w8 ts ~lu:1 menfos de destaque no Clerlt;/ 
bens tra!lsit.ótios e p2ssa~·eir is. e os membros dos corp,os d<M 
Diz textualmenfo a EsC'ritt:n, -- cente e discente do Instituto~ 
e é portanto O próprio D<·t,·, ·:, -~ i Assinada a ata pelas prin..'. 
fala - que nii.o devemos t~i~<r '11~~~ K:ipais pessoas presentes -ii tanto os que matam o corp,l i,:i 

quanto os'- que matam a alma. um artístico pergaminho con{ 
Jâ se terá pensado na série enor- aclmiraveis ilumihuras - foi 
me de pecados a que uma guerra esta encerrada em um cilindro' 
pode da:r lugar? À vida de acam- de metal, no qual se coloca,; 
pamento. com as inúmeras oca- ::::::;: ram tambem exeml)lares do~ 
siões que ·oferece em paises con- dá.rio e superior, e. aiém disso, 

1

\s W" :: =,=:='{ ./:{ jornais do dia, moedas atual~ 
quistados, re soma ª mil outros numerosos elementos de nosso ,., . ·:'"' mente em curso, medalhas, etc,i 
fatores par!!'· pôr seriamente em 

' escol social que, não precisan- · .. : · -- Em seguida, o Exmo. e risco a salvaç~, mesmo dos com- 1 · ·, R 
batentes realmente piedosos. Ele- do embora assegurar o futu;-o ..... ·.. . evmo. Sr. Arcebispo Metro. 
vemos a Deus nossas preces, na.o por meio de trabalho, querem j ·.···· politano benzeu a ata, que foi 
somente para que a mortandade entretanto aprimorar sua cul- l encerrada em uma pedra <.le 

:r~· !'Beja pequena1 mas ainda e so9re- tura n1ediante um curso uni~ . granito, cimentada no mesmo 
,(Conclue na 2.ª pag.) versitário ao '1úesmo tempo do-1 momento. Fez, então uso da; 

S. s: Pio XII feli
.~cita o Revmo. Pe. 

tado de todas as garantias de 
1
, palavra o sr. dr. Gofredo da 

uma sã doutrina e de uma boa Silva Teles, Presidente do De• 
formação científica. Todas es- J partamento Administrativo da 
tas circunstancias têm assegu- ·, Estado, que em bela oração 

Angefo Scal(ati 
rado ao "Instituto Sedes Sa- exprimiu ci alto apreço que 
pientiae", consagrado, como I vota ao "Instituto Sedes Sa • 
indica seu título, a Nossa Se- Pientiae", não só por suas al-
nhora que é a Sede da Sal>1e- tas finalidades como pelo 

TELEGRAMA ENVIADO POR 
S, :EMCIA., O SR. CARDEAL 
~ECRETARIO DE ESTADO DO 

doria, um desenvolvimento ca- j magnifico nível intelectual a 
da vez maior, e uma situação I que atingiu. Acentuou S. Excia. 

VATICANO previlegiada no cená.rio intelo- =~!!=lSi@~ que o Instituto Sedes Sapien-
ctual e cultural do país. tiae constitue poderoso fator 

Por motivo' da comemoração de 
su.as bodas de prata sacerdotais, 
cr ·àevrrtl). Pe. Angelo Scalfati, 

AS NOVAS OBRAS 

de. desenvolvimento das letr'as 
e ·· ciências do País, e que é 

,uma prova da fecundidade da 
iniciativa particular neste as
sunto. -virtuoso sacerdote sacramentin.:i, En tretanto,-'!l o clesenvÓlvi

,confessor do Seminário Central mento doAnstituto "Sedes Sa
do Ipiranga, recebeu de s. Emcia., pientiae" tornou absolutamen
Q;i,_Cardeal maglione, _. Secretário te ins,uficiente as instalaçõe!l, i ~e Estado. de .Sua S!!f1tidade o aliás amplas e conforta veis, ; 
-~a.pa Pio XII, o seguil1te tele- que o. Qinásio da!! Cô~gas df' 1 

jp:ii,ma: Sant~4tostinho pi.Iserain à sua '1 _: l .. , "Revmo. Pe. Angelo Scalfati dispQsição desde o Íniéio. A 

· Coroadas por uma salva da 
,palmas as palavras de s~·a 
Excia., passou-se ao salão 110. 

bre, onde se procedeu à ce~i-

: .. : · ·· ... \,.,=*I=- ·. i.<: ~~~,$~~~!'~~~~~~ .. ' j~JJ~ .. ~jf~ ~$Wfil'.:'::' ... :;;:=:=. : · ·· .. ,:::·,::-= :uô!~~o~:/º
1
~i;fo!:n~~:u d~~ 

, ,Instituto em 1941. Em nome 
'. iµas alunas falou a sra. Vera 

Barbosa de Oliveira. 
,,,. São Paulo. 1 construção de um novo pré-1 

Para a fausta circunstância do dio se impunha. E a diretoria 
Vigésimo quinto aniversário sa- do estabelecimento não recuuu 
cerdotal de V. Revma., o Augusto diante das avultadas respon
l?ontífice lhe envia de coração, sabilidades que decorreriam ila em auspicio de sempre mais construção de um novo edlf!
olleitas ., graças divinas, a, implo- cio, maxime em tempo de 
ra.da Bep.ção Apostólica,,;,Cardeal guerra. -~i 
Uaglione.'.' A planta aprovada, e que já 

Est,a be~ão de Sua Santjdade se encontra em adiantado ca
vem renovit.r e confirmar, depois minho de execução: revela bem 
de 25 anos, aquela outra recebida o alto niv'el · de vida- intelectual 
por ocasião de sua ordenação sa- que terá o Instituto. As ob!{IS) 
cerdotal, pelo Revmo. Pe. Scal- se realizam em terreno na Rda' 
fati do Papª' Bento ~. E é Marquez de Paranaguá, ilô Em um, que ficará próximo à 
um justo p.,:êmio que vem aumen- magnifico parque do Ginásio entrada, se localiza:rá um 
t;ar as alegrias do virtuoso sa- das. Cônegas de Santo Agosti- grande "auditorium" para con
ceràote depois de 25 anos de ár- nno, em local elevado, do qual ferêncías, a Capeia, u·m vesti
cluo _ e profícuo trabalho na messe se descortinará, quando con- · bulo monumental, e as insta

. clQ Se;ohor. , cluido o »rédi!),. ,,magnifico pa- lações para.: a direto,ri$ e . se-

,, 

O ato teve por paraninfo o 
dr. Má.rio de Souza Lima do 
c,orpo docente do Instituto,' que 
produziu belissinia oração. O 

_relatório 'dos trabalhos do Ins
tituto esteve a cargo do Prof. 
Silva d' Azevedo. Finalmente 
falou · o Exmo. e Revmo. sr: 
Arcebispo Metropolitano, que 

.-.-:,:::::.·--=· disse do júbilo que tão fausto-

·"f"'"'---==="=>~>~{=f:.:'.JJ;jJfü l ~~~~c~n~~~m=n~oesn;:: ~=u~~ 
p:ropíc!o /'s~~s estudos. ·No será· o maior dos \rês, coils- pl;i:-~!!!~ida, foi servida a 
mesmo Pl'edfo se encont~arão, titue o elemento· a"r·q-u·1·teto'n· ·1·co t d o os os presentes uma farta 
ainda, um ·; perfeito "restau- mais_· importante do c"onJ·1,1nto. d d -mesa e oces, perdurando 
rant" para professores e al{í. O edifício já,. deve.rã estar muito tempo depois de encer: 
nás, · salas de estar etc. etc. plenamente concluído no 1·n1•• d 1 
S , ra ~ a so enidade, a distinta 
. epar_ado ~~~~e.p~~~io por. ULn_ ~!C! ___ ck>~~~o~Je_ti_V~.:.,de.;:lJ!,!2.J 1.e,.;~QS&J~ 

r: 

.¼·-:: 
}~,fc~; 
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~L'.'.l p:c,·:,. ~ur, de tantos e t:rn
~;os r:1::·.,::os. a.:.; ~rlrnas S(' salve1n 
Z!t.J.loi.6 da rnlna dos corpos. 

* 
14'in:J.l!-,Knte, não nos esqueça- ! 

~ic; a:~ que o ecorme yecado que 
e:-: 1:-,~i~:.w tuna {;;UetT!l 11:.;1.rnt:1, rc
.za::lo \'erda<.leiramente incomensu
.'4~,.:..:,:a.:-1. é En-.aJ ofensa a Deus, Nüsfo 
~e1,l!or. com efeito, aqueles que 
i:0:.:c.m dtJ;i1J2ra::lamei:t2 a. inicia
f:1::;_ a\~ 11mt1. rt~Tessão que t8..l\·ez 
r~ti.:'1 gnlll'::: no :~angue e na dor dois 

-\/e. stvs Continentes. são respon
o:.:..v.__:i;; pl r:..tnlt; lJE=us p·Jr todas 
º'·'~ y\:':i" !nocentê3, por todas as 
!:'.'. zrin1a~ e pJr tot:o:: os sofri
~1er!to~ que Uveren1 ocasionado. 
(iLn-. l s-2rú. eníüo, ti gr:.ividade des
w pee:allo'l 

Se antes de tudo e acima de 
'1udo olhamos para a maior gló
:,,. .. ~2. de Deus, pensemo:; ardente· 
~:.1()nt2 · en1 r~parnr este· enor~e 
p2:oado, em chorar esta grav1s
e'.r::t::?. ·falta, em expiar esse inco
:mensuravel crime. Na ordem dos 
valores é só depois disto que 
tle\'erú. ha\'er em nosso coraçúo 
-lazer para devotar aos que so
irem a perda 'dos bens deste 
·mundo aquela piedade aliás es~ 
~lendidamentc generosa e sobre
!,'!aturalmente eficaz, 9.ue os co
§'2ç.ões verdadeiramente católicos 
~l:iem t:r.ibut~-r aos que sofrein. _;_ ,l - . * 

~F4lamos em guerra inJusta. 
iMàs a doutrina católica tambem 
lltos ensina que há uma paz in
jµsta. E esta tambem pode cons
&ituil' um eno1,me pecado, um pe
éãdo talvez maior do que o de 
mna guene, injusta, em eerto.s 
r&á-sos S:Ô .- menos. 
,,:it,est-a,,enti;e, oufu;as,, por exem

;!llo, a s'it"ua.ção em que se en
ciô"ntra o vélllo :Marechal Pé
õain. A situação está mostrando 
à evidÍ'\ncià que é :lOS l'eCUOS, às 
,ransi.gêncfa9, às i,oox,pllcaveis 
::omplacêr-ioias do ex-"lleroi de 
,.'~erctun" que se deve a confla
gração no~ llacifiCQ.1 e.,- 41:!i,%_, mo , ! 
Atlantico. '.: 
l~ nãÕ/,,ve:Ja,ttl~;'j, . 1 

/\* _;, . •-. . l 

A recente Pastoral Cole~iva do 
E;;í~copado Paulii.t.i, rna:s ~1m elo de 
omo na cér:e d~ brilhantes doeu, 
rr.cr,los com que noss:is ~isp(1s vem 
brindando a Provincia Ecles!&sti:a 
ti~siie a ascenç-ão do Exrno, e Revr:10. 
Sr. Dom José Gaspar de Afonseca e 
Silva .:io sól i.o arquiepiscopal, cons
titue um verd.:doiro ler,itivo para a 
a !ma. Realmente, oferece-nos ele, 
ne~tes dias em que a imoralidade, a 
anarquia e a decadência ameacam 
apoderar-se do un_iverso, um padrão 
de obra doutrinária e literária, em 
que a clareza e elevacão d-os con
ceii.os se casa harmori'iosamente ã 
elegância da linnuagem brilhante de 
um brilho doce e discreto, de modo 
a fazer da forma um verdadeiro re
alce da verdade. 

Se nos fosse I leito, cederiamos até 
à tentação de publicar por estas li
nh·as um pequeno estudo literário 
sõbre a Pastoral. Não somos peritos 
nesta matéria: qL:em quer que leia 
os rudes artig,os de fundo do LEGIO
NARIO disto se certificará, Mas es
ta tarefa, além de agradavel, consti
tuiria merecida homenagem à pena 
ilustre que redigiu a Pastoral, va
sando-a em um estilo tão típico que 
ninguem terá dúvidas sôbre sua ver-
dadeira autoria. • 

Mas a verdade e o bem devem vir 
antes da bele:za. E, por 1sto, deixan
do de lado as notaveis qualidades de 
estilo da Pastoral, tratemos ele ana• 
lizar seus _tópicos mais importantes. 

* * * 
Por hoje, queremos oomentar esta 

passagem magistral, que reprotjuzi
mos na íntegra, afim de mais uma 
vez a oferecer ao es.tU<i,o de· nossos 
leitores:. · · · · · 

"srrU'AÇÃO liN"rE'RNACIONA~ 

Deus das 
11ac:~riai;::! 

conv..::nções int~r-

Nossa at!tL:de perante o c:tt:ic,is
mo. deve ser profundcrr:cnta cr:::L\. 
Superando rr.~3tno as o;:r:pat!2:; c,r .. :e 
pJdet:amos ter p;;.l'a com c':;;i.e ou 
aql;ele contendor, cumr-rv-nos l;r:i
dar, oheios de horror e í:idig:iaç::io, 
contra a devastação e mortandade 
que misera a Europa e .;illigc o rr?'.!11· 

do inteiro. As We~írr.as de tanU:.; 
viuvas e órfãos, a desi.ruição de ci
dades, a fome, o extermlnio de n:i
ções clamam aos céus, parecendo !e
vantar-se dos corações triturõ:dos o 
lancinante ulular dos ,oprimidos; 
Ostendisti pcplilo tuo dura. Sujeli:Js
te o ·teu povo a duras prova
ções! (17) 

* wmsr 

MS18&1' 

Entrementes, caros di,ocesanos, to
memós nesta contenda o partido 
mais acertado: fiquemos com Deus 
e a Satõta Igreja que, na sua imper
turbavel serenidade tem sabido so
brepairar a todas as paixões. Co11· 
denemos oom elà a injustiça, a 
opressão de povos inermes, a vio
lação da pê<-lavra empenhada em so: 
Ienes tratados, a supressão da i~de· 
pendência das nações pequenas, · a 
execução dos inocentes, .. a vi-olência, 
qualquer que seja, pel.as armas ou 
pelo dinheiro, que tanto se equiva
lem na prática da iniquidade, Não 

Pontuemos esta carta pastoral nos é lícito almejar o aniquilamento 
com alg\lmas ligeiras considerações deste ou daquele povo, de tal ou tal 
sôbre a situação internacional, que nação, pois cabe a todas igual dí-
sabemos todos sumamente aflitiva, relto à vida e à liberdade. Traba-
como talvez nunca ,o tenha sido tan- !hemos sim pela verdadeira ·paz, por-
to em toda a história do mundo, Os fiemos pelo desarmamento do ódió, 
acontecimentos envolveram de tal condição primeira que O Santo Pa: 
forma os povos, que estes hoje ta- dre Pio XII estabelece para a res-
teiam apenas, ignorando os cami- tauração do equilíbrio internacional. 
nhos de amanhã, O que é certo é Oremos d"iàriamente por essa in-
q,ue ~ sangue corre pelos campos da tenção e façamos O que O apóstolo 
terra e pelos ocean.os imensos. Se São Paulo aconselha: quae pacis 

. o~hamos para os guerreiros, convi- sunt, sectemur, abracemos tudo o 
mos em que se ttles ajusta o pensa• que conduz à paz. (18) Acima de tu-

, .,mento do Salmo 13: "Suas .bocas es- .. do, p,:1rém,,. "i(ivam.os ,vi.da ... Pe,r:f~.ita-
[it'ão cheias de mà"li:líção e' amargLira mente cristã, ·cuidando de . imprég-
: .e seus pés são velozes para derra- nar os nossos atos, palavras, pens11• 
··mar sangue." Quorum os maledictio· mentos e intenções, daquela since-
. rle et amaritudine plenum est: velo• ridade própria dos autênticos•·discí-
ces pedes eorum ad effundendum pulos de Cristo. E, se a tormenta 
sanguinem. (16) crescer, toldand,o por completo o fir-

As 'arengas dos chefes militares mamento, nem mesmo então nos dei-
ressumam amargor e maldições oon- xaremos saltear pelo desânimo. Ou-
tra· os adversários, enquanto os sol• çamos a exortação do Papa São Ze-
dados, se precipitam em todas as di- ferin.:, aos nossos irmãos do século 
reções ou cruzam os ares em asas segundo: "Depositai a vossa con• 
metálicas, para a espantosa chacl- fiança únicamente na onipotência de 
na! Melancólico e tristíssimo ,ocaso Deus e transmiti aos que vierem de-
de uma civilização que baniu o no- pois de vós esta,s palavras da Escri-

t:1:-~: r~:.s:.:o D::zus é o Deus dJ eter
r;:dnJ~, qvc noG gov~rna p:r tod~)s 
e..; sé;.;uloa do::; sJci.;:os. Amen." (19) 

* * * 
Não G tl:'iicil pcrccber que a.:p.:iio 

a qc:e a p.,_,,oral di.i o nome moc'es· 
b ele "algumas ligeiras o:rnsidera
ç ~,2~ c:3'..r;') a cit~.A.çlo in(ernac:onai", 
cp.:J ' 1 po;r~tinm" apenas o documen, 
to, J t::n::: la:i:dar deoi:::r·ação de prin
cípioc~ no qtial a nobre SCi'en!dade 
da linguagem não pri\'a as alusões 
de ur,,.!l -f:n:i e opo:·tuna transporêl1· 
c:a. Nã::, é precice, por exer.ip:o, :!e, 
poi$ dos histórico::-; tclcgr.:ri~gs de 
Pio XII aos sober.:inos da Eélgic.1, 
Luxembtirgo e Holanda, inc'.::c:,.r 011-

de se en.::ontra a "injucJça_, a opres
são de p-ovoc inermes, a violação da 
palavra empoihada em colencs tr:i
tadc;;, a supressão da inde;1,rndência 
das nações peque11:1~ a exec~ção de 
inocen'ws, a violência q~1alquer que 
seja", nem p'"nsar muito ·p:ira atinar 
a quem cabe a advertência referen
te ao "aniquilamento deste ou da
quele povo, de tal ou tal nação".· 
Bem como não é preciso ser grande 
oi:Jser·vador da vida econômica de 
nossos dias para perceber qual o en
dereço da justíssima alusão sôbre a 
"violência pelo .dinheiro",. que, dí-lo 
a PastQral, "equivale à das armas na 
prática da iniquidade." 

De onde tão grande clàreza de vi
são? Dessa preocupação que a Pas
toral nos recomenda: "nocsa atitu
de perante o cataclismo deve ser 
profundamente cristã. Superando 
mesmo as simpatias que poderíamos 
ter para com este ou aquele conten• 
dor, cumpre-nos bradar cheios ·dl:l 
horror e indignação contra a devas
tação e mortandade que. misera a 
Europa e aflige o mundo inteiro",' 
Sim, antes de tudo, acima de tudo, · 
devemos ser filhos da Igreja, pen
sando e sentindo cO'ril ela. Sem isto, 
jamais nos será passivei agir com 
ela. Se .tanta gente perde o senso do 
equilíbrio católico nas atuais emer
gências, a culpa que tem res_ide em 
que nãq soube essa gente s,obrepor 
ao patriotismo, que não é muitas ve
zes senão uma vergontea do egoismo 
em a!mas de uma forção -católica 
deficiente, o amor de Deus, que não 
só é superior ao patriotismo, mas é 
a única fonte do patriotismo verda
deiro, no.bre, puro, desinteressado e 
fecund-o. 

Ah, se muitos católicos- ·tivessem 
sabido ver claramente esta obriga
ção, éomo compreenderiàni ·melhor· 
o LEGIONARIO. 

Mas o que nossas argumentações 
não f.oram suficientes para cons.e
guir, obtenham-no pelo menos as 
preces e bençãos de nosso!!.,_ Pasto
res, cujas palavras, assim·' fecunda
das pelo Senhor, e dotadas: daquelà 
vitalidade de. tudo que vem da Igre
ja e· br,ota da Hierarquia, ~rtamen
te tem todos os elementos para' mo
ver os corações nos quais a semente 
das boas intenções aíncla não ficou 
inteiranJente abafada. 

'ro' r. . . 
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CIMENIANII ... 
O DRAGÃO DENGOSO 

Os sucessivos golpes d,e · stlr
preza que o Japão desfechou 
sôbre os Estados ,Unidos 'nes
tes agitados últimos dias síio 
de molde a desno1'tear todos 
os que conhecem o formidàV'el 
poderio militar e naval daque• 
la República. De fato durants 
os primeiros dias da 'agressão 

. japonesa, que puseram em se
rio risco as mais importantes 
bases r.orte-americanas do Pa
cífico, - o que poderia decidir 
o l'esultado ·lia· guetra,· _:., hOll• 

J ve uma angu·sua generalizada, 

1 
e uma interrogação aflit1,t pai
rava no ar: mas que é feito 
do ai·;uamento descomunal' do 
mais forte país do mundo, que 
não ctá cabo, imediatamente, 
das forças atacantes, antes, 
pelo contrario, vai sendo ,;;a. 
crificado nuir.:t inutilidade ir
ritante? 

Agora, a situação parece que· 
1 se vai equilibrando; mas o· pu. 

1 

rigo deixou uma lição, que J .. ,. 
ve ser aproveitada. Os Esta-

i 
dos Unidos, e com eles torta 
a América, correram u.· m. gra
ve 1·isco não por falta de pre• 
paro material; . mas exclus.iva

! mente por um deficiência. es-

l 
piritual. Os Estados Unidos 
Iam sendo. vítimas .de uma Un-

·1 prev idêne'iit :, imperàoavei-,,-•tte--·· · 

1 

uma segurança e uma despre
venção descabidas; principal· 
mente quando já são fartamen
te conhecidos os processos do 
"eixo". E esta imprevidência, 
esta falsa segurança, esta des
prevenção foram o resultado 
de uma falha da mentalidada 
ncrtc-amer;cana, pesada heran
ça elo protestantismo. O pov::> 
1101·te-america110 se habituou a 
não considerar os tristes e 

-o -n6tiêi:âiiio ~ te-tegíliiiltci"'"t:t&rnr~, 
'timos dias···inôstra que o Japão' l 
auferiu as mais preciosas vanta- · 
gens com a .inexplicavel autoci
,:.:ação que o si:, Péta,in deu às 
tropas rüp.ônicas, de 0,01.1~1,em 

,posiçi5cs is'tíratégicas ao longo da 
:fi·onteira ciàs côrõnlll.'3 :francesas 
'do Exti:emo--Oriente. 0om efei
-to, o ataque naval· nipônico esta
,;:i.a .bem rónge de se t-er revestido 
;Ilia gi:a,Vcidadc que i,;J.can~ou, se 
Jl\âo · fosse o; fato de tropas japo
·Sl.esas estacionadas na própria pe-
1;::iinsula indo-chinesa terem esta
belecido uma ameaça permanen
,te e direta contra Singapura e 
-()Utros pontos de capital impor
jtância. Quem conhece a grande 
!f-nteligência com que costumam 

---· _________________________ ., ________________ ..... 
1! pro:c1dcs P.f<'!!:c~ do pecado 
1' r: : . :::1! 1:0 t0::,21·O humano, to, 

/ -i 1::::r 'i: .. ~). r:;n.:i:!.:: 3 o mal -00-

~

. poceder os niP,ôhicos na direção 
ide seus assuntos políticos não 
poderá ignorar que eles mediram c·A 

\ 
T ó LI ·O 

------ ! n~:1 ci·,1a 0xr:~~~i~"'. e r~xcéção su
. p';-,:eial; no co;1junto da natu,. 
! ,·e::a hmn:::na. Daí o fllan.tro, 
í pL:mo nn t urnl:sta; o espírit.:i 

1 : rct:.:rio, e este pacifismo estú, 
1 ! pido, r:ue, lmp"ediu a fortifica. !(udo isso· antes de dar o golpe. 

'Fê'.lo-iam dado sem este decisivo 
\fator de sucesso? ll: muito pou- (omJ)rem ex e I u s I v ame n te suas ióias e seus ,oresentes na conhecida J Oª·· '· h t!.J T / Cf · ,: I <::ío elas ilhas Guam, agora 

: ocupadas p2los japoneses; 'Pa-

1
',:o provavél. Em outros termos, 
,6:1 sr. I?étain é diretamente res
~vel pelo que ocorre . .t\O Ex
~-Oi:rente. CASA CASTRO 

: c,ii'i,nno qiw vem abrindo. a1:1 
pm·tas ú,; on~aciin:.1 de todos .os 

', a,enturei.ros, e que por iss'o é 

';'~_, e,, ,, *' . 
,,~e, tel:ia o Sr-. Pétaán agido 

1as:run-? Ig.no1·ância da situação 
111a l..sia? · Imprevidência? Quan-
do o Sr. Pétain cec.i-Ju essa zona 

Oficina 

Rua 15 de Novembro N. · 26 
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propria 

Únicos concess1onarios dos afamado~ 
"E L E C T R A,,, 

1 i·esponsavel por todas as des. 
grar,as que têm caido sobre o 
mundo, nos últimos tempos, E 
foi por isto que os Esta'dos 
Unidos se viram reduzidos ml)
mentaneamente à situação' -10 
Dragão D2:1goso esta última. 
criaçiio de \\'alt Disney que, 
embora rendo dragão, e dragão 
capaz ele vomiiar temiveis la
bareclar, de fogo, era, no 'en. 
tanto, a mais inofensiva· e 
inerme das creaturas, porque, 

.110 Japão, o LEGIONARIO fez 
:comentiribs aos quais não tem 
uma. línJ:ía a acrescentar. Acen
tuamos, naquela época, a ridícula 
inconçruência entre a cordura do 
velho Marechal no Extremo-Orien
\e, e sua ferocidade par.a com a 
lnglaterra.. Ao mesmo tempo que 
·t:Cdia posiçõ~s vitais na Indo
China. o Sr. Pétain ameaçava 
c:rsembainhar a emada na cte
, :fesa das colónias do Mediterra
llco e de Dacar. isto é, de zonas 
<,;uj:i, adesão a De Gaulle seria 
1)~\J·,:n,·cJ.!nente fatal à expansão 
\i•.u:-fo.scista naquilo que os jor; 
r.:,:·.is do "eixo" se e1nnenham em 
r:ha::1ar o "Mare NÔstrum" do 

(Esquina da Rua Anchieta) relóq1os 

it0:'.).!it:1rismo. 
E até ho!c .o Sr. Pétain ni'\o se 

NT2r::ndeu do que f'ez na Indo
(!hina. A prova disto está em que. 
~,a sexta-feira p.p., os jorn1is 
?J~:.b~icr.r2..n1 a cclebrnção de •.an 
,. co:-do Vicl1:-Té ,1uio "afim de 
(:.-,~.!!'!der a Ir~do-China." Defcn
f;:r? Co~1t!·o. qu21n? CJnú·~ os a.n

Com efeito, o Sr. Pétain, . man-, 
tendo o mundo mediterrâneo 
francês apartado do movimento 
de De Gaulle, outra coisa não fez 
senão reservar para .o "eixo" as 
posições estratégicas que podell! 
oc:tsionar e facilitar um ataque'a 
Gibraltar e daí uma ofensiva no 
Atlantico, eventualmente ba,seada 
em Dacar. É preciso ser ingênµo 
como uma criança ou pérfido CO· 
mo um sentenciado para negar 
isto. 

E da! resulta cjue o Sr. Pétain 
qt:erendo preservar a- paz IU),S co
ló:1ias francesas - ao menos .foJ 
este ,,eu pretexto - terá talvez 1 
franqueado a Marte o acesso pa.ra, 
o Oceano Atlrntico. É pá.tente 

* ç.'.:J-~n'~r:r,.nos? 0.ue~ p:idern Inépcia, aln::!a? Entã:i uma iné-
1 ·vai· r.. ~0:·in a r,uposiGüo c!e que pela clícica. Mas será ainda por 
f '·"~ :e' s.c:u:,.rn a Indo-China se inépch que o Sr. Pétain prom('· 
t -.-l '1 n~o tiv2~~,e D.Certo t;et1 b·:.ic I teu. segundJ certos telegra~11as. n 
( ~r:. r;,.ceccr t rv:::s nipónicas? / e:;quadra francesa ao "eixo"? Ai 

* · as coisas atingem as ralas de 
Cc:ui'..l ;;e ,·/\. a corJura do Sr. inominal'cl. e é me!lwr deixar fa

ti: . .:i.::.t; na Lljo-C-hir.a t2n1 largs lar os fatos. Cc €:feth·a1nente z 
f :!,~·2tl!:,, de l'[\~}~c,nsJ.bilill~i.de ptlo c.qu~H.ira. fr8.nc~sa for €ntregue &.·J 
l ,·,·, ... •.,c~::: .. ::,0 C:2 ~~1,.::,,c i:o Pa· '"eixo".· m2lhor s;;rú que os jcr- 1 
f-ifi.~;... Sus..s ubra\·urc.s'' no Ivic~ n::1i3 nü~ qu~líf~:iu-::11: o f~.to. _ot: 1 
tiL . .:-!· • t; :; e n1 p_~ ::::::·!c:-:l r.~· (~ r..o r:1e:1 ):-- cs Jo:-r1::1.1s cu.ta hn I 
f, -,., x·c-c" ,,,,.,. ºO "-'•,r," dr ,- ,,. . .,.-Jl SC conserva e!ll Cel'Lv 
~ .'' ~-~ - ~;;~ :,;~ 11:;.~ .. :. I\ ,...,..uo .... p~~ifi,··Z i ll ~l·v·e··: -..J. .. 1 
..,_·, --· V ,~ ... ~.:-•".,.. _..,.__ '11,/ -"' • o.J. "., 1 

Novo 
ao 

t,:ôno da Atioraçt:o FE.trt:it'D,[eJI· está ~endo -~~epa.ra,do com .cari-

s. , , ~ ,. . · nho u,n :::.rt,snco tronJ 1x1rn Jesus 
aní.LSSl.l'Yi.O ... E..cre.nr..~l'i'i.O T.éí 2?.m.z-,1entado. . . 

lg1.eja de. Sar,ta i'l[!),enia 
Parn receber o novo Ostensó-1 mento, por ccasião do IV Con

rio, que ser~ oferecido pelo povo . gre,1so Euc.aristico NaciJnal cie 
católico ao Santíssimo Sacra.- 1 São Paulo, em S;;tembro de 1G42 

\ 

É dcejo dos RR. PP. Sacra- sendo poeta, de animo doce e 
mentinos, que todos és qtie pos- socegado, e.ra incapaz de agre
sam. cooperem com :,eus óbu!os, dir quem quer que fosse.· 
::1 medida de suas posses. Par.a i Entretanto, a lição dos 

! c::"'e fim, serão aceitos: donativos I Evangelhos n.ão é esta. Disse 
i cm dinheiro. que poderão ser I! J esús aos seus Apóstolos: "Eis 

1 
entreg·ues n::t I2-rej!l de Santa Ifi- . que eu vos envio como ovelhas 

. '.;'0:ila, aos RR. PP. Sacramentinos. ! no meio de lobos. Sêde pois 
I Aceita-se c::im gratidão dona- i P!·udentes como as serpentes e 
/ L·;ob em objstos d:: ;n·ata p.1ra 1 ~~mples como as pombae." (S. 

·r'ª confecção da coro:i, re::il que. h:í i "iat. 10, lG). Portanto, pa!·a 
c:J encimar o mant•c.i real. sob O ! Nosso ~enhor, os homens não 
qual ssrú c:ilocado .o, Ostens6rio l convertidos, que não se acham 

·: ' na graça de D d bem a:sim como para a esfera -
1 

eus, PO em ser 
símbolo do mundo, sobre o quai ; compar:idos aos lobos. O pro
. . , _ . · . I testantismo, enganando-se sô
uommara o Rei. do. Un,verso. , bre esta verclade, pretende. 
dz,~to.canclo-sc elo \'rsto o ?.:1:.sil, ; <;cn::;ervar apenas a simpl_ici
que não recor,hece outro Rei, se- 1 t,ade das pombas, sem a pru-

. ~ Escrituras tambem nos falam 
As ofertas do mterlor, podemo r;ôbre este erro: "E Efraim 

não Jesus Cristo. I' clêacia da serpente. Mas ás 

'! 8er remetidas em cartas rcg!st.rn- tor~ou-se como uma pomba im. 
das com valor declarado, ao se- bec1I, sem inteligência." (0!1. 

j <;uinte endereço: 7, 11). Iilis, portanto, ·no que se 
Rzvmo. Pe. Superior dos sa- corrompe ª simpl~cidade das 

i 
· c1·(1.:;,1entinos. --:- Rua de 
; Ifigênia. aii. %o Paulo. 

pombas, quando nao é acolfl
Santa . p[tnhda da prudência das ser

j lHmtes: imbecilidade. 
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L Uturu ia e_ CuJlo Protestante JOIAS Ultimas novidades em JOALHARlAS /\~ODERNh.S 
de ouro, rubis e brilhantes 

Pe. AGNELO ROSSI GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRESENTES 
"í:>istíibuidores dos Relogios Mundfais OMEGA e 

CASA BENTO L 
Acentua-se paulatinamente no preces, responsórios, ladainhas, 

ineio protestante brasileiro a orações aos santos, bênçãos, etc. 
propagan,da em favor de uma A reforma litúrgica, iniciada 
forma. solene de culto. O tem- em Paris, em meiados do século 
plo vasio, é o que se proclama, passado, pelo pastor Eugênio 
bem se assemelha a uma sala de Bersier ta-mbem vai produzindo 
conferênc-ias, onde os crentes · se nos meios evangélicos brasileiros 
encontram principalmente para a sua reação. 

RUA 15 DE NOVEMBRO N.0 ·331 
ouvir a. palavra do ministro, nem O redator-cl:efe do "Expos!tor
sempre interessante e instrutiva. Cl'ist-ão" cm três intcrcsrnntcs 
As conversas, os comentários, a artig·os (21 e 2!l. 10 e 4 .11. 41), , 
atmosfera frívola da · assistência co11Gi(Lorr.nc'.o C'.llll habilidade o , 
que,' afóra alguns ciínticos. qua- probl,mF. nfío trepidr;u cm afir- '1 

si nenhuma parte ativa tom.a no mar qu~ êlr!l, protestantes, ::e , 
culto: tudo isto desinteressa nro- quedaram sómenk "na. prim•.•ira J 

fundamente a nova geração que ra.s2 do cristiarür;mo_: tudo muito 
só se anima e empclga com uma pcssor.!, p::i-SJn~iiZ'.i-do até o c:m
forma! litúrgica· i;okne e integral. g·ero prejudicin,J." "Ainda semi-

A Joalharia preferida pela alta sociedade HA 3 . GERAÇõES' 

M5Mf.fHiiMft!MliMM1 

Governo 
--------- - --------

f. :-sc;:-~;)t.::i'.) e :·~::; 21 J-:<~:-}1..~i {' 

1:::1-c~2a ::l"J T::.·.tro -~-::.~·.- :e;):-: 1 ;,S-., 

::./.stin :lo à f 0r:: ~:.1 • un~, c!:)s ,~ · ·:. 
d::-, E.:.;cola d~ Pr.:Tr~ncia e n::- :-'." 
tolo2·J.?~, que c.st-e n.no tcl-~1:1l;.~:r;1_ffi 

s~u CUl'SJ. 

Scxiu-fcira - 12 d~ Dezembro 

O sentido da adoração vai dec.- mos demal~ e inf!uência de!; pri
apareceHdo das reuniões refcr- mórdios do Evaneelho e :ia Re
mistas. Dia.nte disto, iniciarnm- iorma, e r.cla avcrni3.o que t::mos 
se algumas campanhas visanctc, aJ foL'malismo esl-eril e i.ondeua- J 

desenvolver o espírito de piedade vel por se,: vusio e conLrn,-prodl:-1 
e oração· como por txemplo as cznte .. ckspimc:;_ n~s:o culto, n21:
sociedades "Vigia e Ora" entre so templo, dos c.:Jl3nc,ores c,a fé 1 
os metodistas. cristã, altna mato· d~ tanta be

Arquidiocesano Durante o dia S. Excia. "l.cvma. 
ateD.de;u 

diências. 
em Pat·~cio varias au.:i 

Varias r::vi:.;tas e jornais evan
gélicos não poupam encômios a 
er~es mJvimcnto~ e · advogam 
mesmo a introtlF;5.o 11') cu!tc 
púb!iéo de um ritual vuris.clo de 

lczr, que .se yJ na. arte, na mú-
E d:.st·~.!'t.: 

hai:i~u~.-.::e o 1=-~·~t~st~~nt8 a "ns
,,'.:t!,· o ·c•'.lto e nào a prc$laJ· o 
cult:." a D:1is. 

.. o J\,rundo C;·istii.o" ('.)U~!;bi·o 
d:! 181-] l. s.~:ós t·l·cY:::; e ,incLc::l_~ 

Ccmi,1;0 - 7 ele Dezembro 1 cvu--.-'gado~. arnlstindo depois ao 

1 

:·ecita-l do côro orfcônico da Fc-
i',s 10 horas S. Excia. Rcnm1., deração. 

o /.:~. Arc2bi,;,o, acslstiu pontifi-
r0 ':11cntc n. l\·:icGn. Gs)Jitu1ar C:o Sc_;:-uncla-ft'h•a - 8 cJe Dczemhr:> 

Qua.1·ta-feh-a - 10 de Dezembro 

S. Excia. Revma. concedeu vá
rias audiências cm Palácio e às 
16 horas benzeu a nova pedra ·do 
novo edifício da Faculcla.de Su

Sábado - 13 de Dezembro 

As 6 e meia da manhã B 

(.HJANDO o T~J(;A no 
ESTA DCEY,,,-.-,,~ O t<;-
TOMAGO r rx; fhTES-

TINOS TA:;íJJEJI 
SOFP.El\l 

1 ~;,~~~i.:'.\ ~!~~-~~;:;;r~i~;;; :~ o·;~;i:~:~~:,l.i~ 
J~r 1 i!t··,:; !'r1;bUco~i. n::;{,J ~-;rn qn~ nc-

:::. 0 cl imin:;o do Aclnnto, n'.1- Ca
t ~:J;-:tl. Pro·-:i 0:ória. ~ As J(i l:o
!"r:;.i br:n:.:~11. r,olcne1n~ntc a nova 
1-~Jt"J: ;:a. Fectcn~1#·{to c1'1:i Cong1·r-;--a, ... 
c-;:)ui _i'lJ.ria.nat:, tendo prniado t~0s 

o Exmo. e Rcnno. Sr. Arce- 1 perior de Filosofia, Ciências e 
L·;;;rA") c~nf:riu a sagrada orclem' Letras "Sedes Sapientiae", t-en-· 
•lo presllitera.to a 40 novo., sa cer- do depois presidido à' sessão d.e 
,1of-<'1i do cluo r,eculor e regular, formatura. da-s alunas da mesma 
Lendo a cerimônüt começac)o na Pactildade que terminaram este 

Excia. Rcvm.a. viajou para Mogl 
das Cruzes, onde às 8 e meia ho
ras celebrou a Santa l'vlissa na 
igreja do Mosteiro das Carmeli• 
tas, tendo às 10,30 horas benzido 
a JJ€dra fupdamental do novo 
mosteiro de Santa Tcrezinha do 
Menino Jesús, ás 12 horas p,e~ 
Gidido o almoço que lhe oferer,cu: 
a Prefeitura no Paço Municip3,l.
As 14 horas S. Excia.. Revma.., 
benzeu o novo prcdíc da funda~ 
ção Ana de Moura, visitando c1n 
seguida varias casas religiosas '11 

a. ~scola Apostólica do Decana;.o, 
São Joií.o Viancy, regressando ;,\ 
noite para esta Capita-!. 

1 

!!";; l:.J, r~"":Itn do :,:.n~·.;_r?o d(: nrto.
, ri.ç·:ü,. hA. c..,r~n.r':1, (:: -~~ .:rn(·ir 

'Flgq,do docnL:. d·":r:•!'ic~':. c;-~r,- ,i :~, C::~~:T~?-_;;·.o r::"1, 1'.1··~·r;1'::1, l~1-~ 

oid0, gozto :·u)n1 ~1--i_ b')C":1. f:,: :10 i f'::-u: d-r-- tf.: 11·,n:1~;:·:--r p~:·?ntc e 
11e~·vosi.s1no. in~::o:ü.a. g;:,z.~s. a:~~ · /' ~; ·,.,. ·n1n e r::!:-:-::-rr 11:.1 ínt.1;11·1 ~::; 

1 

t!?rc.1a Catedral · Provisória . à:; 8 
1,:,· 1 

1
i :{~ra:; e terminado às .. i 2 e meia. O U R {)) -- A trnde s .. Excia. Rcvma. re-

: 1 PP.ATA E PLATINA ; ccbcii" <'l11 aiidiénçiEt f.~pccial, ~10, 

:l·r c!e têd,1 es~écie, ªº preço rrlcícb São Luiz, os novos pa-
digestão, prbão de vePtrn. nnn- 1·:c,r.vr.:::; de ;r"'ç:i e /J/3 r,.firmaçiíc~ mais alto da p,·aça, com- : drc5• _ 

chas da p'rie, ictnicias... qu0 tiR v::,a ct0:·na .. " 1 pra-se. Consultem nossos 1 

seu fígado está c·r,m ;;_wd,·'! n,.o C!U'.J rc;.::.,;',:-,,mos. c;tc:, l,-,;tcmu- bro, 193 2.~ andar, sala 1 
horror! Você já veriLc;u f" e .8 ccrn !n:lisía,-ç8Y~l :;athfHç,'io il preços. Rua 1 - de Novem- Terça-feira - 9 de Dezembro 

se esqueça de (!1!P o fl~ado ct,J?n-- nhon autorirndos de clois mcnto- 23, _ São Paulo , l S. Excia. Revma. esteve ausen-
te produz ,;ido i:ito e mai.'; nl-, :·0:; elo nroV: 0 tnnt-i:mo C'm nossa '.::::============ 1 t~ ele São Paulo. 
gumn. coita. R:mcdio 1mm n fi- 1 ,crrn.. Inêcrc•;,cm-rn os lirlcrc:; 
gad:J só rcmcc;'.o vc:,,ta! e r'..!PC·. cv1rn;;;ólicJ.s üo Er,;~il p::lns altar; /1 VISO :-.:.0 2:l6 
dio vegetal só !t úi,'nm dr:-,c·,iJcr- 1 rn,IJi·.cm:~:; da E;splril u, . .lld,1,/c. Es-, C.\loOS IJJ~ ~!OflAL, l li lU1JTO CA.t\ONICO E LIT UFtGIA 
ta que é ·a r,.;c~'."'.11'.):ra. O li· ,ia- l l-ll.Ckni s;nccnun~n'..:J e cs::m prc- l' AIL\ 1!i42 

· choian Xavier t-2111 j10r b:::u-;:-; a nJ- 1 roncC'i~o. os vários. a~.:.rr:ctcs da 4 

Cac'"'ofrº e c···--·c,- ,. .•. ··.-·nv-1,,,,, 11,;,.;.- r-1·0-'J·,a ,.-,.,,-H--·1 --- 11·~-1 Cr•11111111·c·o ·10 F"v1110 Clero Secular e Hcgula1· ela Arqui-.. "" w u .... •J ~ _..,, .., ..... ~---<-> -~''' ..... •.:,·· .. .:: • .i-'"'- .... ..;Á~~-- <.,-> ·- , ' .. ...., • 

só pam O n,.,.:\J. o :.c:::::·ç::c: _,, ! 1;_10rc; e 1rnd.s r~~:i 0 ntc<; ::i:u,.:;:-s <:'occ,:c que, cm obediência aos canones 131 e 2377, do Código 
xavier co2nt'tte ccT1 (ficic:1. e:!.:! C':i~rur~:; c::·to3 c:2 q~:::. se u~a- elo Di1·c-:tu Canônieo. S. Excia. llev1na., o Sr. Arcebispo 11e· 
afasta.- d€f;;·_fü\"G.:01::1· J P,s mo1<'s- i 1·rm cio ba:n ssn:;o, a;Jn::imar-s~- l "o\)<'lituno. hú por bem designar os seguintes saca.relotes para 

-~·-·t1as·rtr1 --rHt~?.dt-: o rí·2·,J:--::cJ:c1.~:1 é! ;o r:·.•_:·:_\1'1_ c::'iL' .. v~::: !:1r...k:. C1:t Igl-c- (~0.~c'1úlc:r e af·gui1~"'-o::; c-a~or.; de }}oral, Direito. ·Canônico_ e Li
fabl'ic.ado cn lic:ui:::o e c1 ,;:-;;.- i .h e:'.:,;;,,'.\. ç::- t~;''-:s c:·itic;;::J . h;rgia, clurantc o ano ele l!l12: 
geas. \ ,;. :· ,;. ) 1 e t .- :i po:ico cJ:i \1 '.'c2m. ---------- ----------- -------- - ----------~-----

t7·t·rtl,;;~;~ ~as7~~i'í;~~s~I 
1 k ,\:.,:,,'.°': ~" • '.'. ~,:,º, rn</; 

1,,'.i,~,~,' ,''.,~, ~,b,, 1 
ticula1·i:-:-.. r:::·ç·111. 1~:--·!r! :-·f-"'m.'prr- :-·;-1'.) rec,.·11h1'.\'.··irlns (·01110 

sifilit.iccn; 1')c 1• an:·'"'~:0nu~rrn1 <1Hicil flir-1gno8U1·0. Toda~; 

a;- arUculr':·i0,; ries:de os d0rJn,-; ale'• a <"Hpinlla chHHai 

porle.n1 ~·:~·r ~d t:1:;:i:;1:-:, l 0111 rlórrs. h1c·h~,J-•P~> r- fchrP. Dor.-_.s 
notnrnc1:; (.u:n,~nta111 :i~, ~11~pcita:-J, pnrtanto, o 1nc<ica

u>ento indieado clcv\'rü. ~e.r o 

valioso auxiliar 110 tratamento da Sífilis, usado em grande 
numero de llospitais e Casas de Saúde do Brasil. Usai 
e colhereis os mcll1urcs resullatlos. 

N.O 47 gc 

festa (a tmacula~a Conccitão 
Na Paróquia de Gllcério 

A par6quia ele Nomm Senho
ra da Paz de Glicério realizou 
por 1ucio ele · sua Congrega
cão Mariana, vú.rias solenida
des em louvór à Imaculada 
Conceição, havendo recepção, 
como congregados e noviços, 
de 40 moços. 

paróquia de Nossi:\ Senhora aa 
Paz, sob a clcc!icada clire,:ão elo 
Hevmo. · Pc. Mário Il.imond, vi
gário cla paróquia, vem traba
lhando ardorosamente para o 
crescimento do exército dos 
servos ele Maria Santissima. 

A cerimônia teve inicio às BÁLSAMO INDIANO 
7,30 hor<1-s ele domingo P- ;:;. 
com a S<l.nta Missa e Comu- Reumatismo, nevralgias, 

dores locais, calm!)ras, e 
nh~o geral, após a qual se rea- tudo proveniente de friagem 
lizou a recepção ele congrega- e umidade é combatido com 
dos e noviços. o BALSAMO INDIANO. t 

O coro da Pia União elas muito indicado pelos Srs. 
Filhas de i'\Iaria, sob a cllre- Médicos e aconselhado Ae· 
gão õà S-rta. nce ãc AoJ"eu. can- tos que o ap/lcaram, Nas 
tou durante as cerimônias. boas farmácias e drogarias, 

Em seguida foi ofcrecicl:1 Laboratório "VUG" - cal-
.\aúta mesa de cloces. l' xa postal: 2175. 

A Congregação Mariana ela ---------'!'!!!!-.---' 

JtF;! ,ATOR1~8: AHGUENTES: 

1 :J JANEIRO 

r-c P'rci Darnaficó Vt>nkcr 
Vig. ele S. Ji'raneisco Xavier 

do Iloxigo 
Vig. Coop, de Vila Esperança 

1 

R. Pc. Constanti110 Galassi 

:i n~J 
n. Fr<'i DPmingos Godrli.111 
\"ig. r1,,, fl<1nta TPr0sa rle 

Viia Olímpia 

FJ•J vmn.J•JIRO 

!) 

n. f'P. Luiz de Faria l'ard(;so 1 
\'ig. Coop. da í'a.róq :lia do 

l~spíl'lto Snnto da Bc,ln Vis"U~ 1 

1., 
,) 

R~- Pc. Jos<, Simoni 
Vig. ele Vila Pompéia 

11 DI<J 

Vig. Coop. de Vila Formo:;a ' 
H. Pc. l'crlro Paulo 1-i:oop 1 

s DE} 

R Pe. Antônio J"úlio 'l'ávora 1 
Vig. de S. Pedro ele Tremembé 

13 DJD 

n. Pe. Lino C11gllari 
Vig. Coop. de S. José do 

fpiranga 
l\IAHÇO 

R. Pe. 1',:lexandre Anninas 
Vig. Coop. em Vila Zclina 

ABRIL 

R. Pe. Mamiel Sal\ador C. 
Neves 

Vig. Coop. ela Pa.r6quia elo 
Senhor Bom Jesus do Brai 
!\!AIO 

ll. Frei Romano 
Vig, Coop. de São l•'rancisr:o 

Xavier 

JUNHO 
n. Pe. Arnaldo Szelecz 
Vig. ele Vila Anastácio 

JULHO 
Ít. Pe. AÍício fliheiro da Mota 1 _ n. Pe. Guilherme Ari 
Vig, ele Sito José do Maranhão Vig. Coop. da Ponte Pequen: 

10 AGOSTO 

R. Pe. J:i'rancisco ele la Ton·e I R. Frei Eduardo Galinicr 
Lucena. Vig. Coop. de NOSflll- Senho 

Vig. Coop. de S~o Geraldo ele Fátima, no Sumaré 
das Perdizes 't 

SETIUi\lBRO - Não hav'erá reuniãa. 
12 DlU OUTUBRO 

R Pe. Alçixo l\Ionteiro Mafra I TI.. Pe. José da e1osta Stip11 
Vig. de São l\Iiguel Vig. Coop. de S. José elo Bek, 

9 DE NOVEMBRO 
R Pe. Mário l\Iarques c Serra 

Vig. Coop. de São João 
Batista 

n. Pe. Vitorino Ganclara 
Mendes 

Vig. ele Santo Antônio clt 
Limão· 

14 DE. DEZEl\IBRO 

R. Pe. José de Almeida flat!sta 1 
Pe1•eil•a 

Vlg. Coop, de Santa Cecília 

R. Pe. Olegário l:lara.fíl
Vig. CoÓp. cja Conç;olaçà: 

Os Revmos. Sacerdotes designados para rel~tar OIJ. arg-u, 
os ca~os farão a gentileza de os procurar, pessoahnente; coir, 
antecedência de um mêH. na Chancelaria, 

A exposição e arguição não elevem ultrapassar ele vint,
íniuutos. 

De ordem ele S. l~xcia. Revma. 

,_ 

~ão Paulo, 28 de Novembro d_e 191: 
(a) Cônçgo Paulo Rolim - Loúreir 

Cllauc.:elel' elo Arcebispado, 

a110 o .;eu curso. 

Q11inta.-fcira - 11 de Dezembro 
. O Exmo. e Revmo. Sr. Arcc• 

bispo éoncêdeu au,Iiências \Júbli
cas na Cúria Metropolitana, pre
sidindo· à,s 14 hÓÍ·as a reunião 
mensal das Revctas. religiosas do 

BUTANTAR 
A COMPANHIA CITY ac~ba de pôr a 
venda estes magníficos terrenos, situa
dos num dos mais belos recantos des
ta Capital, ligados ao centro da cidade 
por meio de amplas avenidaB asfaltadas. 

Descontos especiais aos que adquirirem 
terrenos sob compromisso de imediata 
construção de prédios residenciais. 

• 
Fornecimento gratuito de plantas cui-
dadosamente estudadas e prontas para 
serem enc~minhadas à Prefeitura. 

Extensões de linhas para ligação de 
luz domiciliar por conta da Cia. City. 

Financiamento imediato de construções, 
a longo prazo, independente do 
pagamento in tegr~l do ter~llfllO, 

• 
PRESTAÇÕES 

DESDE 

126$000 
POR MÊS 

• 
Adquira o seu lote, utilizando-se da-s 
condições excepcionais que a Cia. City 
oferece:. - pequena entrada 
inicia) e vinte anos de prazo. 

Não construa a sua casa sen1 
planta aprovada pela Prefeitura. 

CIA. CITY 

89, LÍBERO BADAHt) 

' b 

' ' r _________________ _,~!: 
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POR QUE A NOSSA· ALFAIATARIA 
.ADOTOU o CORTE\''KENWAYN? 

* Para melhor servir nossc. 
clientela, pondo em dio a 
moda masculina com o ele
gância da época I 

* Paro proporcionar a ele
gélncia, o conforto e o como-

" did'.ade 100%, que o novo 
'corte "Kenwoy" empresto. 

ÕMBROS A•NATÕMICOS 

MODERNO CORTE AME
RICANO, SYSTEMA 

"KENWAY" 

AVIAMENTOS DE la, PRE
ENCOLHIDOS; ENTRETE. 
LAS DE LÃ; UNHAS DA 
MELHOR QUALIDADE; 

FORROS DE SEDA 

ARMAÇÃO NATURAL 
DO PEITO, MINIMO EN
CHIMENTO. (ELIMINADO 
TODO O PESO INÚTIL) 

J 

MOVIMENTOS LIVRES 
, NACAVA, NA ESPÁDUA 

E NA CINTURA 

TECIDOS DE PURA LÃ, 
PRE-ENCOLHIDOS 1 DAS 
MELHORES PROCED~N
CIAS 1 DE PADRÕES 

. -_MODERNOS 

Dr. Durval Prado 
Oculista. · 

R. Senador P. Egídio, 1ij · 
.Salas 513114 - 14 às 17 hs .. 

Telefono 2-7313 · 

COMPRA-SE 

/ 

r-... _--.,,.,, ......... , . ._~_ .. ,,....,.,,..,.!!0/!"!!9!! .. _._.,._.._ ...... _, 

t A. Casa /V/acedo 1 
OURO 

e PRATA de qualquer es
pécie. Antes. de vender seu 
OURO é de seu próprio in
terêsse consultar os nossos 
preços. Avaliações gratls. 
Também compro prata, den
taduras e ouro baixo. Rua 
São Bento, 549,. 1.0 andar - ·1 
sala 6, próximo ao largo São 
Bento, - São Paulo • 

. ' ~ 

a Casa, dos Bons· Calçados de.seja a V •. S. f 
e família Bôas ijes~ e (-el~ ano- novo f 

Rua ~bastião Pe~fl"a, 274 .d- :t"el, 54451 j 
. \,/~ .,./:'. ,f(r:São,,~aul6:- T 

. ~J''.'.l4.~~ ! i ...... r~~ ~ _ - - -.. 1 ••• ........., .. ......-.. ~ 1 • .,.._.-_. .. 1u~t· 

Instituto Moderno 
PRAÇA DA St, _163 

SÃO PAU~O 
Flscali:tado pelÓ Govôrno 

DÂTlLOGllAFIA 
TAQUIGR.AFIA 

O Melhor Ensino Pelo 
__,_; Menor Preço --:---------------· 

São Paulo, 14 de Dezemoro ele_ :r.1111) 
•. 1.. _ - 1 

.. ' 

\Grani:le ..- -·-· 

stod( 

dê 

Harlllb"' 

niuns 

novps · 

' -~-. ocas1aio 



-· LEGlONARI~ São Paulo, 14 de Dezembro de 1941 ~·--=~~~======:==============:::;;; 
EVANGELHO 

O Sinédrio e João 
.. . - . . r f~=· ==::::::::=--= 
Baiisfa1·-, 

~.n~B ~,, -"~; 
o aparecimento 

de João Batista, os 
atos religiosos por 
ele exercidos - a 
pregação e o ba
tismo de penitência 
..._ a multidão de 
Israelitas que a ele 
acorria e o vene
rava terminaram co
movendo a· autorida
de religiosa de J e
rusalem, o Sinédrio, 
a quem incumbia 
sú.perinte 11 d e r às 
questões deste gêne
ro entre os Judeus. 
Resolveram por isso 
os anciãos do Tem

. pio tomar conheci
mento do fato, e in
vestigar sobre as 
credenciais do Ba
tista que justificas
sem sua atitude. En
viaram seus emis:5a. 
rio1:1. Deviam eles 
t-razer uma resposta 

TERCEIRO DOMINGO DO ADVENTO É que para os fa. i l 
riseus, interessaYa 

São João, 1, 19-29 muito mais a .politi-
ca do Templo, ele 

Naquele tempo, de Jeru·salem, enviaram os 
Judeus a João sacerdotes e levitas para lhe per
guntarem: Tú quem és? E ele confessou e não 
negou, mas confessou abertamente: Nã,o sou t:U 

o Cristo. E lhe perguntaram: És tú Elias? E 
lhes disse: Não sou. - És tú o Profeta? E 
respondeu: Não. Disseram-lhe então: Pois quem 
és, para que possamos· dar resposta aos que nos 
enviaram? Que dizes de ti ·mesmo? Respondeu
lhes: Eu sou a voz do que çlama no deserto: 

que o Santuario de 1 

Jeová. Cuidavam • 
acima de tudo do 
pró p ri o prestigio 
junto ao povo. D~ 
Lei serviam-se mais 
das práticas exter
nas que melhor se 
ajustava111 a este 
ideal, do que de um 
conhecimento mais 
sólido das Escritl1-
ras. Encarregados 

Endireitarei o caminho do Senhor, como disse o 
p_rofeta lsàias. Ora, os que tinham sido envia
dos, eram dos Fariseus. Perguntaram-lhe então 
e lhe disseram: Então porque batizas, se não 
és o Cristo, nem EI ias, nem o Profeta? João 
lhes respondeu, dizendo: Eu batizo em agua, 
mas no meio de vós esteve alguem que não 
conheceis. Este é que hã de vir depois de mim, 
mas existiu antes de mim, e eu não sou digno 
de desatar-lhe a correia dos calçados. - Estas 
cousas aconteceram em Betania, além do Jor
dão, onde estava Joã.:, batizando. 

de guiar o povo em 1 
matei- ia religiosa, 
cegou-os sua am!Ji. , 
ç ão : tornaram-,:e 
como os chamou e 
Mestre "cegos con
dutores de cegos". 

Para , os que, na 

positiva: "Dize-nos quem é,; para que demos 
upia resposta àqueles que nos enviaram·•. 
'Í'res ·questões tinham que propor a João. Ele 
poderia ser - dada a hipótese que sua ati
túde fosse legitima - ou o próprio Messias, 
o Enviado ardentemente esperado;~ ou Elias 
que, segundo a c.rença geral eles· hebreus, cie
veria preceder e preparar a vinda do Senhor; 
ou um grande profeta, tambem ecperado co:,. 
forme outra tradição do povo. 

É instrutivo observar que os Sinedristas 
aventaram várias hipóteses, não cogitaram. 
no entanto, da única possível. Pois o va!i
cinio de Ita;as era c:aro neste ponto: o 7,.Jp;,;. 

sias seria precedido ,1c r u1:; profeta qae, no 
deserto, com per:it~:: a::; e austericla::e, 11e:o 
exemplo e pela palavra, disporia os coraçõe'5 
para receberem condignamente o Redentor. 
Ao saberem, pois, os chefes da Religião de 
Israel do aparecimento deste homem extra

_ordinário, .vivendo em jejuns e penitências; 
·díspondo as -almas, purificando-as pelo arre
pendimento dos peca1os que nelas excitava, , 
sua primeirà susp,eita deveria naturalmente. 
orientar-se .. para um reconhecimento da re,i-· · 
lizacão do. vaticiuio de Isaías. Não cogita1ú, 
porém; os maiores de Israel desta possibi' 
lidade! 

Igreja, têm qual
quer parcela no ofício tremendo de evange. 
Jizar e difundir a vida cristã, nada mais pe
rigoso do que apaixonar-se por idéias própria.s, 
com pi·ejuizo da orientação segura que parte 
da. Suprema Autoridade na Igreja: o Vigi
rio de ·Cristo. 

O que para os Sinedristas deveriam ser 
as Sagradas Escrituras, devem ser para os 
Católicos as decisões do Romano Pontifice: 
aceltá-ias com abnegação do próprio "eu" na 
sua SÍ:'.;nificação objetiva é via régia que. COI!· 

<luz it vida guia infalivel do be1h; forçadas 
'"a ,el:quadrn~·,se ,dentro de uiíia éôncepção an· 

te1·lohncnte idêalizada · aci ··saboÍ' de simpi
t'a1 ou temperamentos· individuais, àfastam, 
perigosamente, do Caminho da Salvação, es
terilizam espiritualmente a atividade tl.J 
cristão: 

Aos Sinedristas perdeu-os a paixão politi
. ca. Un1~ 'Simples verificação das pi·ofeci.is 
· de !saias pode)·ia convencê-los da chegada 
dos, tenÍpoii/ í11essíanicos. No entailto, .desco-
11hecêi·am: ·o Messias e o crucificaram.· 

Uma inversã~ .· ana!oga 110 ideaJ religioso, 
pode ta.nibem 'tlistãinçiar o J:ristão _do . caminho 
da verdaile 'ap1•é)xiin,á.-Io do. 'erro, inutilizar-lhe 
o ze10; e 1Jes1110· pôr em perigo sua salvaçã0: 

Valhá0noi;; Q exemplo do Sinédrio. · 

-------------------------------'"'.:"~.,-,----,------::: .. --:---. ·. 

~At:i~~. 
. · 1 · 1 · t 1 -LTDA. 

. . 

Critica Cinematografica. da A. J. e. 
Orientação Mr;,ral dos Espe!ac_ut.os 

~·•'(t !>'.'>(.)D',I, 01 

~PIN~JQR!§ 

Com a abertura c'ras nossas atraentes exposições-, 
colocamos à disposição de V. Exa. os mais cativantes 

Visite-nos quanto antes para que a sua escolha seja 
mais acertada! Depois de uma digressão pelos diversos 
pavimentos on:âe se deparam novidades sem conta, 

• \>I 

veja o que de extraordinariamente distinto lhe ofe-
recem as EXPOSIÇõES D~ PRIMEIRA SOBRELOJA: 

PARA BEBÉS 
ARTIGOS 

BONITA coleção de 
Vestidinhos, Enxovais, 
Calcinhas, Chales Cin
teiros e Roupa~ em 
geral. 

MODAS PARA 
SENHORAS 

ROUPA DE MESA ; 
FINAS guarnições para 
chá, jantar e banquetes 
em adamascado da LT
Ianda e em belos traba.. 
lhos da Jlha da Madeira. , 

I 

VESTIDOS para baile, 
jantar, passeio e espor
te. Vestidos americanos 
para jardim e "week
end ". Shorts para tenis. 
Calças ,::ompridas. Taii-

. .ieurs de linho. Capas de PEQUENAS toalhas de BRINQUEDOS americá, 
,nos para entretenim.e·nto · 
do. bebé: Chocalhos, .. Bi· · 
chos cié pE>lucia, Aniiuais 

borracha e de vidro. f renda ou bordadas para_.1' 
enfeite de m:oveh,, / 

. e Objetos para o recreio 
110· banho. 

cambraia, l .· ,,. . 1-: 

. seda e gize em estilos r 
encantadores. 

BLUSAS de 

LINGERIE 

NOVIDADES em Aibuns.. ·. C:EIAPÉUS 
para registos e ·. fotogra em criações ) GRACIOSOS modelos ebl 

.< 
Hngerie, americana e fias. Estojos pa1'.a toilet~ .. : . 1orJginais de ·nossa "pre-

. · ·. · · · •.•V.alisére". Calças, com-te, Forros para cadelias; ... · ).li(êre". Turbantes ame- ., 
d · J · · · , bi.iiaçõew e camisolas de gra es e camas,, , ogos rfo:l:!n0s. · 

de cabides. AciolçlÍoadoi : ···· · · · i ricissa confecção. Pija. 
· e cobertores; · ·, .:,:. ; · .... · J · .·,'.· m .. ··.;.:~. e P~ig.noir.s de sed~ ,G:AV:Ç A D OS 

)' ~:. r~ion/ ?intas w.,-od~l!-; -
TRAJES PARA . SAPATOS i 1 e 1 f ·,:!ores. Soutiens., 

CRIANÇAS çado na .. ::v:ses~or;~J · • · ·· < • · ---- ,-- · • 

"Wilson" para· homens,$ 
V E S T I D I N H O: S, Saridalias para quarto} 
peignoirs de seda e v~- · · · · · · · -, 

-··"·~lour:-·Roupinhas americir-- ,. Calçado •iAndal"·Cêrtoit;-, 
nas ~,ifra praia. para crianças, 

Dias 17, e 18: CHÃ DAS CRIANÇAS 

Casa Anolo~Drnsileira 
Sucessora· de Mappin Stores 

l 

,, i 

SANGUE E AREIA \Da .1tox, 
com Tyrone· Power e Linda Dar
neIJ) - Mostra o filme a · vida 
e.cidentada dos toureiros profis
sionais. A parte moral é seria
mente comprometida pela . _apre-
sentação de personagens de vida 
Irregular, infidelidade conjugal, 
situações e .. cenas inconvenientes 
e outras falhas; daí o· dever ser 
o filme estritamente reservado às 
pessoas adultas de sólida forma
ção moral e religiosa. 

togos picantes, . vida irregular de 
coristas, embriaguez, entremean
do um enredo desconexo. O fil
me, por seus numerosos incon
nientes, é desaconselhavel a 
qualquer público. 

Cotação: - . 8estrito. 

Rll: INOCENTE (Da Fox, com 
Margaret Lockwood) - Filme.; de 
enredo policial, apresentando as-
5assínios por envenenamento, jul
gamentos, e suicídio, com cenas 
emocionantes, pelo que é desacon
selhavel para menores. 

ta. região, onde havia tráfico de 
bebidas e assassínios e que é sa
nada pela ação de um criminoso 
arrependido;. . São .aj;,1·esentadas 
superstiç9eS: criminõ~as1 mas . o 
enredo mostra seu eÍ'i-Q; . 

Cotação: ~ Aceitâvel menos 
para crianças. 

te de J,lma. coÍnp!!,r.hia de segu
ros, que atravessa momentos difí
c.eis e· embaraçosos, até conse
guir . a realização. de um roman
ce amaros.o. A nij.o. ser alguns 

. pontos sobre quadrilhe.:; de ele-
PAIXÃO FATAL (~a _umvcr- ,mentos nocivos, o filme não apre

sai, com ~ar~ene Dietri~?) - · senta iI1âonvêníentes. , A apre
Con~a ! história de uma aven- sentação de um personagem cor
ture1ra que tenta p~ar por reto, as cenas discretas e a co
condessa e casar-se com um fi- m!cidade que aparece em alguns 
dalgo, mas, apaixonada por um pontos conseguem apagar as fa
ma.rujo, foge na hora do casa- lhas apontadas. 

isenta /de· críticas, ·girando.· unía 
boa parte da história, senão to
da ela, em torno de uma grave 
falta ·cometida· por dois persona
gens. Devemos ass!:,aiar, ainda, 
um assassinato e certos diálogos 
pouco respeitosos: ll:. uma peça 
exclusivamente para-::adultos. 

calamidades de outras peças des• 
se gênero. Um quadro sôbre o 
Natal, de fato edificante, parece 
ter sido· incluido para atenuar a 
tná impressão de passagens iino
rais, versando quasi sempre sô
bre . infidelidade conjugal. :É um 

Cotação: - Restrito. 

O MUNDO f: UM TEATRO -
t>a. .Meti·o, com James Stewart e 
fiedy Lamarr) - Esta nova 
e.presentação das "Ziegfeld Girls" 
assemelha-se às anteriores: ce
nas. numerosas de revista com 
trajes inconvenientes, algüns diá-

cotação: Aceltavel para 
adultos. 

O MORRO :C:OS MAUS ESPÍ
RITOS (Da Paramount, com 
John wa.yne c Betty Field) -
Estampa a vida miseravel de cer-

PARA AS 
FESTAS DE NATAL 

. VM PRESENTE 
SEM RDVAL 

C A S A S 

PERNAMBlJCANAS 
UMA F,JLIAL EM CADA BAIRRO 

Ouro CAUTELAS DO MONTE DE SOCORRO 
- JOTAS USADAS E BRILHANTES· '--

Compro. pagando os melhores pre!tOS 

Rua · Álvares Pentea- . 
. ~9, 203 ts.d-:arida~ • ,,, 

Cotação: 
adultos. 

Aceitavel para 

m:ento. O assunto desaconselha cotação: _ Aceitavel. 
o filme. 

NO LESCO-LESCO - Revista 
de J. Maia e Walter Pinto, pela 
Cia. Walter Pinto - Anunciada 

,cotação: - Restrito, como familiar, esta revista está 
O GOVERNADOR - Aceita- longe de merecer tal qualificação, 

vel para adultos, peia "A União", embora não se aprez:mte com as 
do Rio de .Janeiro. 

PRÓXIMAS ESTREIAS 

:.esPitácí4o· pernicioso. 
, .. ·cotàção: · -- Má. 

NOTA: , Os espetáculos da 
Cia. de revista.s maliciosas de 
Jardel Jerco1is são considerados 
pela O.M.E. como iriconvenien. 
tes a qualquer público. A revia• 
ta-fantasia "Gandaia", anuncia• 
da como puramente familiar, não 
escapa a essa apreciação. O DRAGÃO DENGOSO (Da 

RKO, produção de Walt Disney) 
- É um filme que mostra como 
se 'fa.zem· os desenhos animados. 
Pode ser visto por todos. 

cotação: - Aceitavel, 
SONSA MAS SABiDA - Acei

( . vel, pela "Legião da Decência. 
MOTIM NO ARTICO - Acei

BRINQ-UEDOS 
CASTIGO MEREClDO (Da tavel, pela mesma. 

Universal, com Johnny Mack TREM DE LUXO _ Aceitavel 
Brown - Um f!lme de "far- pára adultos, pela mesma . 
west" com as costumeiras cenas QUE ESPERE o CÉU _ Acei
de lutas e tiroteios, com o triun- taveI para adultos, pela mesma. 
fo final da justiça. Pode ser vis- NÃO SEI QUEM sou - Acei-
to por todos. tavel para adultos, pela mesma. 

cotação: - AceitaveL 
- A Asso,ciação dos Jornalis

tas Católicos tem o máx:mo pra
zer em responder a qualquer con
sulta sóbre a apreciação moral 
de .filme.; em exibição, pelo te
lefone: 3-7760, em sua séde rn
cial, à rua Quintino · Bocaiu
va, 176. 

DISFARCE DE UM IMPOS
TOR (Da Univ;irsal, com Bob 
Burns) - Uma comédia ap1·e
sentando as múltiplas trapaças 
dos indivíduos. de uma pequena 
localidade. A comicidade ateriúa 
o enredo que, por ísso . mesmo, 
pode facilmente impreàsfotiâr o' 
público infantil. QRíTICA TEATRAL DA . A . .l. C. 

Cotação: - Aceitável menos · · ., ., . · 

E 

P,RESENTES UTEl8 
A ,PREÇOS BARATISSIMOS Sô NA .CASA 

ONDE TUDO É 'MAIS BARATO 

para ·crian~s. ' CORAÇÃO - Peçà. de áutoria l[ , 
. e intervrétação de Róulien - , 

. ·AMOR,ENTRE,ARRUFOS Explora'esta·peça a'fa.se h~tó-·' · ,,_ 
(D~ ':Metro, com Lew Ayres)_ ,__. rica' d·a . proclamaçãc. da;·· Repú-, , . RU:AJ)AS.PALMEIRAS, sá A··94 
ll:,a, · ria. dE!~um~r a en~· ·bllca;··br if ej,r.a;;·· :: :'-~ - -·--·· 
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FRACOS e 

AN~MICOS 
"" TOMEM 

finhó Creosota~o 
_,.,;:,-:·s11 VEIRA'! 

Grc;nr· e Tónico 
;:;;:;::::::===::::~:===-=:::·; te d:i r1Jatua do Almirante 

Tamanclaré. 
O Ministro da Guena em 

aviso dirigido à 7.ª R,·gião Mi-

rranscorreu dia 
9 0 5_0 Ani- li_ta_r ordenou que tcdos os ofi-

~ersá"io da gesF p ciais que se encontrem afas-

.NO~ICIAS l\ULITARES 

' ao na . asta tad 1. 1 . 
da Guerra do atual Mi . t. os JlO.r 1cença vo te'11 com 
General E~rico Gaspar ;ist ~o Ia poss,vcl urgencia a assumir ,r . u 1 ª· ; s0us p~~;tos. 

anas homenagens sol?nisa- i O G('neral Gnspar nutra rcn
rJam .ª data tanto no R10 ele I nin dia 10 0111 s('n .,.,tl,in"t" cl" aneffo t · 1 · · ,.. ·· ~ " , . quan o nas capitais I t.rahall10_ p:; pioiwi:·os llo ser-
dos Estados. ,.· ·1·t · . 1c;o 1111 1 ar no Hras1l. Todos 

O embaixador japonês :1o : m; que 0m l~OS. volu,itarianwn
B!·asil, Sr. !taro Ishii estcv, 1 te sc apr0sentaram 1iara fazer, 
dia 10 cio co.rrente ,em visita ! o serviço mil!tar foram home
e.o ch:fe do Estado i\íainr cio j nageacios pelo titular da Pasta 
Exercito, General Gois }lontei- 1 da Guerra. 
ro. , --------------

Visitou o Quartel General da --•~!il ... imiiiiiãiiiiiimiüiiiiõiii 
1.ª Região Militar com séde ! 
na Capital· da Republica, o : 
novo ad~do militar da embaixa- : 
da inglesa em nosso país· s : 
Excia. conferenciou com o' Ge: l 

neral Silva Jr., Comandante 
desta Região. 

Com a presença do Chefe 
do Governo e de altas autori
dades militares foi comemo.ra- ! 
do ontem no Rio de Janeiro. ] 
o ··Dia do Marinheiro·•. :.\Tais 1 

de 3.500 homem; elo nossa ma- 1 

rinha- eompal'ecei·am 1H1 Pra'a ! 
de Botaf9go,. de:;filando em / 
honra das autoridacles, clian- 1 

--l 

SClIENTU'ICAMENTE 

~S SUAS FERIDAS 
• Po,nc.d,., ;eccativa São Sebaslião 
comb0 1 e scie-n:iiicamente toda e 
qualquer ofJeccõo cu!oneo como 
.,c;arn: Feridas em geral. Ulceras. 
C:oagas antigas. Eczemas. Erysrpela. 
frieiras. Rachas nos pás e nos seios . 
Espinhas Hemc,rroides. Queu:,adu
ros. Erupcões. Picada~ de mosquitos 
e insectos venenoso,. 

·til])~ 
jJ __ . !!~IVA~~!~~.I~T~R~ 

'!:~,'... "':·. S0 PODE f'AZEII BEM 

l
l SOLmAmJ.t:DADE 

AMKRICANA 
.. Lüc:o qnc foram conh0cirlar, 

j 
no Brasil a:, primeiras. noticias 
rio ataque jaJ)Ol.l('s aos g;;taclos 

. Unidos foi convoeada uma reu
l niiío ministerial n.o Rio de Ja· 
·j neiro, '.inda a . qnal,, foi d'ado 
· o Stc>YUl!ltc comunicado à ··im
. preme a: 
1 "Ü !'residente da Rc1rnhlica 
( reuniu hoje o ;\Tinisterio para 
:· cxaminar a situac::io· interna
);cional à vista qos último;; 
'. .,acontecimentos. ficando resol-

1

',viclo, 11or unanimidade, decla
rar solidariedade aos Estaclos 

1 

Unidos, coerentes com o nos· 
sos .,compromiss~.s continentais 

I O l,ovcrno contia que o povn 

1 

brasileiro. fiel .,\s suas tracli
. çües políticas, se mantenha se. 
i reno e vigilante, evitando de
. monstraçues qne pcssam per-

1 

turbar a trrrnquilida('.e neccs .. 
saria ao trabalhu e à vida do 
país". 

· Ao que r:e anuncia. será rea 
lizada no Rio de Jan0irÓ. nu 
primeira semana de 1942 uma 
reunião de representant~s de 
todos os paifws am0rica11os··pa
ra se fixar a atitude conjunt:1 
a ser ade tacla por todas na 
ções deste hemisfério. 

~ 

SAIU~ 
_,_ }Jt PRÉ.LO 
~ n,ov-a,, ~~ 
-11~ a, F'OLHINH~ 
SANTO ANTONIO. 

A folhinha que lhe darã interoi;santes e utels informações 
durante um ano Inteiro, alem de ;ipresentar lindamente descrito 

com multas ilustrações, a blogr.ifla do Apostolo do-Brasil, o 
Ven, Pé, José de Anchieta 

1 exemplar,_pelo correio 4$500; pl4)a logo 10 exps, por 30$000, 
recebendo gratuitamente um ir,~eressante livro de bonificação. 
Maior qua{l'tidade, gratides descontos, mais livros de bonificação. 

CAIXA POSTAL 3.001 RIO DE JANEIRO 

15! M s+sa:e «t 

BRASIL 
A C O R D O por 1.604.ooo contos de reis. o 

!TALO-BRASILEIRO preço médio da tonelada e~·a 
de 1: 584$000. 

Desde o inicio da 1;uerra es
tão f)lll port:is hr,:Rileiros' va
rio~ navios italianos; impedi
dos de voltar a seu país, devi
do.ªº bloq1,eio (·ontine:1tal de
cretado pela lngi::tcna. J•]i;ses 
na\·ics: "Pampano", "Teresa", 
"Laura-Laul'a", "Liba.tato ,-_ 
,;Augusta·•, "Liana·•, "Aequi: 
tas" foram agora cedidos ao 
govel'no brasih"il'o, depois das 
netas trocadas cntré o Minis
tro das Relações J,)~teriores e 
o Em!Jahaclor ela Ita'ia no Rio 
Sr_ Hugo Sola. Esses vapore~ 
passarüo doravante a navegar 
sob o pavilhão brasile:ro, seu
cio aproveitado para suprir as 
necessidades presentes ele nos
so trafego maritimo. Termi
nado o conflito europeu os S 
navios serão devolvidos' à IfJl
lia. 

Em rc,gosijo pela celc'irac;}o 

Como vemos o aumento· ele 
nossas exportaçõe,; foi de 33% 
cm valnmc e ce.i·ca de 83% no 
valor das mcreaclorias. 

Noticia~ 

Res-1 AUTORISAÇÃO 
pondendo a uma consulta 

que lhe foi clirigida, o :Ministe
rio da .Justiça esclareceu qll<.' 
os p.refeitõs municipais oo
clem ser autorisados a pesqui
sar minas em territo,-io bta
sileiro, pois esta autorisação 
não sendo um contrato admi
nistntivo pode ser concedicla 
tanto ao::; prefeitos municipais 
quanto aos funciona.rio::; publi-
cos. 

do acô:·do, a;, tl'ip1ú:,.'·.0c,: d:Jf,- 2 ,c-.,.r.•.•ANA :... \..:. rn . - V3.r::1..r_; sol?,· 
te:; na.vios ofe-rccf)n1n-. ao Ernb~li·· nidad-:-s c:,:~:cn1orarilo cal 
xarlor I iugo f:o;a 11111 ,ilmc:,r,') 
intimo de confn,t0rni;:.ido 1;0 
dia 10 do corr0at 0 • D2r0h{ cl~ 
p11tr0~ar os vapcrc;; a:1 ;:;0vc1· 
no b.raf.iileiro, ~str/s tril1ui:~. 
c-t,cr> SC'rílo "enf'an1i:~:1:idas ra
ra 80.nton, 0~1~i0 fiea::;1o a~o.i~-

todo o p;lf.:i ;:, ... ':':en-:.a11a <lo ?;11-
;;nnheiro .. r!c 11 a 18 (:e DfZ2Jn· 
hrn, p111 bo1netiagcn1 an ani "t"el'-
[",J.1·io do c:cc.i·eto q::e r?g:llL1-
mcr.tr·n o e::ercicio ela prnfi-; 
s~to 1:n te~-ritorio 1,.!.ciona!. 

C:ar; elo ··Co1nte Gl'an::s ... ~:·!:;:oi!'"'\ r--:.-r-r:.----, _ - , ....... ,.., ... 
t,:Tajtrle parp_\cU• ii"al;~:no, .::,u:·te, 1 ~) '-'-'-v tL .. 1 O O a..,!. I . ...., . .,,. 
e.Ili a;;uas nacionais. · 1 c,,,nto (:a f'.fpnbl:ca a~;·j. 

1~oa un1 clnercto-lei estatninüo 

EXPOR1'ACõES BF/1."'i-. a Lr,i ck _l:ltr~(,,1r;:i.o acJ Co(lig0 
_ ... ~ .._,_ Penal e a Lei cl::l;:; -CJatravc.:.1-

LEIRAS PARA m;; c:uc;; F~,n,:is. 

ii#íÂSHi&i4ÍN4ih @AMMNt l 

Sífilis 
Reumatismo 
feridas em geral? 

"ELIXIR OE 
NOGUEIRA• 

Milhares de curados 
"Prilice of -V\Talles ·, e o cruza
dor ;; Repulse." Os japonezes 
efetuaram desembarques em 
varios pontos _ importantes, 1:es onde os elementos avança
i;>rincipa1mente lias Filipina;:;, dos ocupam posições desfa.vo
c invadiram a Tailanclia. .raveis para o inverno, recua-

O governo americano im,i- rão para linhas cletermina(laS 
diatamente declarou guerra ao de antemão. Entretanto, as vo
Japão e como um só homem sições avançadas que oferecem 
os J<Jsl.aclm; Unidos comhat.em O mais possibilidacles nessa. or
J-,.pão, j{t . tendo hcmh~nleado dom ele ideias serão mantidas 
n>,ria<; <''c;arles japonczas, ia- ou, cm caso ele necessidade, 
cllrnivc Toldo. a,·ançadas mai,; ainda". 

Ai~Hia. ó cedo para i;e pro1- Não se poderia mais explici-
no::;t1car qc:rrlqner coima, mds tamente reconhecer as vitórias 
a propria traição do Japão pa- 1 anunciadas pela Rússia. Se
rece indicar que eles mesm·Js ! rrunclo as informações de Mos
se consideram mais fracos. ! eou, as tropas cio marechal 
Po~· outr{! lado a guer1·a da Timochenko vêm obtendo su
Chma é um atestado e!oquea- c;essivas vitórias na bacia· rio 
te contra o Japr,o apezar ([;;/ Donetz, e o cerco ele Moscou 
tuc!o, não se pode saber o que foi 11raticamente anulado. 
existe por traz dos ba::;tidores. Só clois motivos podem di-

! tar uma tal deliberação alemã: 

~ ~'. ~.~. ~ .~ ~-- IJ.:'i· flR.ffl 1
1 

oti on alemães vão se empenhar 
Ei fFiJ1 lil~ M ~itl! ~M l!l~ a fundo na guerra com os Es-

' taclos Unidos, reconhecendo o 

A HA 

1 
po:erio da Arnerica apezar das 
constantes palavras em contra

'! rio cio "Fuehrer", ou a Rús
sia está prnx!ma ele se Petai.!' 

11' 
-· 1~ 

! 1 DEPUTADOS - o unlco 

1 
voto contra a declara<'iio 

: ::,\ gi rr.;·a na Cama:'a dos Re
i r:·8~.cnta1~ to:.; <lns E~:t~dos Uni .. 

(os foi c'.a s:·a. Ranli:ins qne 
já em 1917 vetara contra a 
g1:~rra. 

Ct~m .;t c:::~nsiio ria ;n:errn 2 ENTREVISTAS - O al-
pn 1''1c:: iCO ª gn;:~Ta na FJurP· lll.ira11te Darlan encontrou .. 

ESTADOS UNWOS 
.
A . . Ç,CLCf41D/\D(: J:111:,.1·,'). p:\ lDll'Ü)H,. (~C j'~:pe~_.(.~). Fodt! ~~.e CII ·1· . · · º . ,·--n ,.,..·. . ,. . . . . - 1 tll',m, · com o Conlle 

"' ra:..; fe.,~·tivid::(;f!'"; ',l~si't·,,o'.,-~- 1. 81 'itl..v • <y,-1 dl)C,;a~, C01llC1·.lC!!· C an Í. • .. "·. ., .,,.,. . ,y ·, ,- , _ • o, e a .11 ma-se que esse en-
Silo grandemc;1tc animarlo

rs::; . os tlnclo~ . rornce!d~)s pe:o 
Conselho. ele Comerr·io 1-;xto1·i,.r 
80bre as· ex;~:->~·::;.t:-S:~s hrasile~· 

rãu c::11 t•y'.o o tc~ritorio brasi- e.'.ª· , .. .1., o·,,oi.ci,i:) a.em:w d-2 1 contro e una vt, ~, 
Ir.iro a p,:i .. c,gc:m Í1:, ciia 1~ e:,, :;rnteror:EOU•se. c·omnl, tn;11c·1- 1 r·al e' , · .. \Jl .. dluao natu-

. te eia c:,m1:a.nll:.i n,a f1
1
·1ii;., '0 , ' '° encontro e o sr. Goering 

Dc?.:)mhro üo .. Dia do neser - ~·-·"· 1 com o marechal p · t · ., co~nuniendn -a:eil1üo d~ ciia ri g· d · .. e ain. t:;B· 
é. i:cbrc isso !J·,st'a--, ~ e· ,1/ i üll 

O se :propála o governo v:;~ta ··. 
ras para os 8éL,do, U:1::los. 

De· :.Janeiro a 01,tnlJrn de 1 

l!J41 venc1emos à g,·:rn::e R,'. ::, 
publica do Norte .cc:·ra de .. 
1.546.COO toneladas de merc:r
do~·ié!s divf'rsas no v.-~ior de . 
~.932.000 cnnto,;_ O preço mé· 

l'.f.OP.T/\L -, ,A Acadcm:a 
de Letras ele Sfw Paulo crn 

tua ·l:it'.i11a reuni?-9 e!egeu pa
.ra rnemi;ro daquela casa n 
rro[C'SEOi' Huhião Meira. A l;OS, 

:sr. do nov-:, imortal r:ar se·à no 
r:·o;;imo mês ele Janeiro. dio da toPPlacl:J cP1b?.n·11r'n pa. 

:·:i sqncle pais foi ele 1: 383'0()0 
'este ano. 

J!Jm igual período de 19 1.0 
foram as i;egulntcs as 1101:s.1:, 
c,xportac;cjcs para os Estado· 
Unidm;: 1.01:l.000 !onc·arla'; r!.
proclutos f!ivcn·u!;, vc:·.clida:-

6 REVC:.RSÃO -- l'or de:;pa 
c!Jo elo Sr. Prcf'idente r;,1 

R epuhlica reverteu à .atividH
rle no Trihnnal ck Arclac;ào r,o 
!·>:.;t~1do r)0 8'.:iD P:;11!r,_ o Dr·· 
~·icu1t~:·gac:or i\~itrc!o ~vr~·1nh6z. 

Para v0~tir seu::c f'lhos. com elpgância procurem e 
deem prcfen;ncia scn:r,re. uo · 

H~zar Sa:rita Iza:tel 
Rua Sebastião Pereira, 211 - Tel. 5-7403 

Especialiclade e1ú- art,;;,;os para P)1ES1-i,NTES li'l<~STAS. 
ANIVEllS,{HJQS, etc. ' 

, ,, ·''" -, ·•· 1 italiano exige a Tu•1·s· C ci:o /' 'e''l fi•-º:J a D ~ -, · ~ 1 ia, a 01·. 
• ,. • ~· 1 • 1. _,,_ , • .. · • h. sega e Nice. 
in.orma de fonte antorizac:a: 1 
er:/ fl:~;:_te.cr:ent,al I:fto a11rc'· 1 3 PRISÕES - Nos últimos 
...... t,i mais ·neiíhum 1_nteresse 1 · três ctias ... as.···»risões·· -
e , { ···· t'"'r· ·o , . i 1:i "· - ,. n,t. ':" "·º < , 1.J:1.; 11:11~amcnte ·1 'rança atingiram a 1850 p .. 
tat~co. O "R::'.eh" não tem I scas senclo que. nas ti1n111~s 
mais P,rctc;;c:oc,; c·strntegicas I semanas foram presas 11 000 
rara o mverno. Por isso é q-.1~ · 
os . CO!l)!!l':('c.df:s fo·:neciclos 4 FUZILADO o SUaltO 

! : 'i" · 'llc -~ ---· e e; uuc conU- aiem5.c sr. Kai;l Richter foi 
1 111:arão a se:· divulgad~r; 11a me- e:rnci:.tauo na lngiaterra pela 

d:<ia do po::~. rel -- t:·aclu:;en, pratwa cie atos de sabotagem. 
apenu~ r!cont-::cf!1:c~1tos cn1 irn- 1.J 

1:m·lRJ:G·a trtit·,:. Fro::,:c:;:·,:- ::ci·. Õ <.,Oi!lft,NOO UNICO - AS 
. . frJ1ra 9 na·;ais anglo-amer1·

u:a a torna·,_:-1 t:~1 .. ; rs:-·1,:: "3 1c-
c;;h;, que fad:i,1L:io a t10:eca c.:.:·.a~ ',.o co;.:ba.ter soll ·cu. 

l 
nrn.ino unico. 

e • •·ante o ill":c .. no, l\os seto 
, 6 A GUt::RRA NA LYBIA _ 
1 A guerra na Lybia foi rei
. nicia<la lH"los inglezen com ev;
i dentes vantagens. Nos mea-

do:-; da semana foi anunciada 
a iibertação da valorosa guar
nição de Tobruk • 

. ] CONDECORAÇõES o 

E J{ TER I O 11· 1 

___ ...., __ .,,,...,,., .. ....,._...., - r:c-...__,. - 1 

1 general Rommel, co1}1an-
1 '.l~ntr. i;uin·erno das fori,as do 

eixo na Lybia, condecorou com 
a crnz de ferro clois coroneis 
taiianos. 

a,:sim preparada, o governo ja 
!)OllCZ conservava em Wa ;~ BOMBARDEIO os A AGRESSÃO 

JAPONESA hington um emba!xador esp,· alemães bombardear a :n 
Depois· ele varios <lií!S ele eon- c:al dei;tinado a nC'gociar toda,, ! '.olentamente o porto br.itani-

vernações entre 
O 

governo ame- ,u; questões penc!enlrn ent~0 .. o de New Castle. 
ricano e• o cnv.iado espec:i:.tl os doiB paizes. Nota-se ainda ; P DECLARAÇÕES - .A !ta-

l 
.ia11onez, sr. Saburu I<ur11su, 0 que O ,Japão !evou pelo rncn•JS 1 :t' _ : ~ ; lia e Alemanha declara-

i 
Ja'.1ão inopinad. amente atacou uma ,,emana prcparatírlo css." · (B 1 

'todas as bases navail'; norte º:cnslva e rec,,IJcn a nota am•· . &na'P,, D ' i::/~~ guerra a,o_s Estaclcs Uni-

amei'icanas e inglezas no dia ncana que f~I considera,L · · <M• '~"o•o•·,,. 10~ . • 1 lO. T 
7 rle Dezembro. Ao ll1Cf:!l10 lPlll 1 '.·;omo '.tltlmatm_u l'.Plos meio.- R.2• de Moio.80 0 %-Caixo Poual, 2021 1 AMBEM A BOLIVIA -
po 

O 
governo japonez decla JHJ)onezes pouco .m,ns do qu, fRm,,., sAo PAULO j' A Bolívia tambem decla-

rava guerra aos }!Jstaclos Uni- uma semana antes ela gucrr,,. ·-·- -· -------·-- rou guerra ao Japão. . 
dos e à Inglaterra. PJssa nota provocou uma su-;- .. · ··"(;···· ·1 · .··,.··o···-~ .. -· ........ , Nada fazia prever esse go!- pens0°' elos coloquios Pntre o ·· ......... , ..... ,, ... ,:-. ,-.. ,:; .. .. " .. <-.. + .. • .. • •. •:.+::<>;:.-,;:+::+::+::+::•::+::•;:,:,::<-::+::+::+::~:•::•::+:; 

pe japonez, tanto mais que ha rn:. _hurusu e Co!'clell Buli. rei- } OS MELHORES PREÇOS :• 
roucos dias o governo japonez mcmrlos. yo.rôm, por ordem do ·,; " ·• . ~ 

1 mandara orcl_cns ao seu cmlrni- ~over1•1? J~_iionez 11_0 clia 1 drs- i;i l~. A MELHOR Q{JALIDAD. J.:: '.~.•. 
, xaclor cspecrnl ])ara reinici-l!" te lll<'S, isto ó, lambem U'11a '•' _ 

as negociaçôPs com o governo ,;emana antes ela guerra. "'-' Presunto e Frios } 
americano. Uma hora antes do Nào é preciso mais nacla pa- :->: • · Vinhos Finós, '•' 
ataque japonez os srns. I<uru- ra evidenciar a má fó patente :::~.·'.,: Frutas. Biscoutos e Bombons :+: 

1

, w e o embaixaQor japonez em •los niponico!;, e a rar.ão qr1e ~ Generos Alimenticios $ 
Washington estiveram com O teve o r;r noor;evelt ao ,Je. ;., ~ 
sr. Cordel! Hull a quem en clarar q11e 9 rlia 7 de Dezemb1-o ~ E]\1PORIQ MQNTENEG. RO' ~ 
tregaram uma nota japoneza '.,erá registrado na históri-1 ~ '.; 

/'lassificada pelo secretario de como o dia da infamia. '+' Rua Augusta, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) _ Fol'le 7.0036 ~ 

1 

FJi;taclo americano como um Com todos esses preparali- '~ ';; 
amontoado ele falsidacles e ve1'· 1 vos e atacantlo de fc\Uprcza é '.i MERCEA.RIA A VENJD~. ~ 

1 daodesJ· de~tort~i'llas. cp;lealro Jquc. as tvanhtagens ·ºa-btidas t Av. 13rigadeiro Luiz Antonio, 2,098 - (.E·m ,!_~nt· e " ~ 
a~ao mia preparado ,. o apao en am s1 o im- \ '<>' "~ " ~ 

ataque as bases navais ang'.'.'· \ portantes e que levadas pelo ;.; Igreja !maculada Conoei;ão) - Fone 7.5453 ;o; 
ameri<:an_as com bastai1ie _an- I prh;rnlro. il'.1pulso continuam t únicos distruibui·..1or· es da ij 
teccclenc1a, sendo-lhe pow,1v-,1 ncs,a pnme1ra fase da guerra :-,; ~ ~ 
assim, atacar inopinacl11111e1i-.Ja levar vaut.agnm. f; MANJ'f:IGA "B.ANDEJRANTE ~~ 
to mesmo a;; mais a rasuda:·'· i Foram poHtos a piquç vari<Js ; · · · • • · " ~ 
como. por E'X('mplo,. ii.s ilha~ j navios a:ne;r;c,u1os e ii.glr.z(,s, '.}: Pacote 2$500 Lata de 1 Kg. _9_$500 :+: 
Hawre,1. Enq.uanto a ·i.ue.rra era entre eles, o couraçado inglez ' ~ .. a;:.:~;~.;·~~~:.;~.;~~~~~~~~:~~~~~~~~~~:~~,~~~ .. -~:~~9·~·•·~·:4>.·~~·~··~'!#.{'.+..~~ •n•n••••• .. •• .. ••••••~Á 

•,, 
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G A·lR.-·Ç A 

....... ., • ., .... ,-""'"""°"'"'"'""' .. ·"'"''"""'=-•::,;».-:,;>'1>:>:<-.. .. ,., •• ,c,,--,,,.. ... _,,..,, 

'il Liceu Cera~ãO de Jes~~.~ 
;:<,I •,lt \/ :,!I Wtf AAl;_ti!!!?c~. ·- -· .. .. . . & , ., .. ..) • ~ 
f~. SÃO PAULO e:,~, 1 
!!! Fundado em 1885 ffi 
~: . :--1 l Pd Sl" i 1 ~ D..m,li'iüo pe- ·OS a -res a· es.,,anos. M 

i' ,;; Beconliooido pelo Governo Federal como J 
1~ • , ~, Estabelecimento Livre de Ensino Secundário IH 
;'j 1 
1 

:t: rGLA.~~,E.ijSA>DO ~OMO EXCELENT~, ~· 1 ., 
1~', H ·~ ~ or· - ·s ,~( l JL;.,xames 1c1a.1 .t 
~ ~ 
~ O LICtU CORAÇÃO DE JESUS, em São Paulo, é um Colégio que gaftl.nte • futuro ... 1 m seus_ll:_i_,unos pelo p1•eparo moral, intelectual e §slco eficientes,. ~ 
i ~ w. ~ 1 m'f::ern~to - Externato ffl 
it; ENSINO: Primário - Ginasial -- Complementar - Comercial -- F:a· ~ 1 culdade de Estudos Éconômicos - Profissional . m 
¼,1 EXAMES DE ADMISSÃO aos cursos Ginasial e Comercial, em princípios de Dezembrq • -~ 
1 ~~ ~ w ~ 

I ',} 1 d dos . to ..,.,,.,...,,. ~ i~ ~dos. os clll'li&S são fiscal za os pelo Governo e os exames processa. JUD IIOli _.....,..... f 
~· professo1·cs do Liceu, :-i 

1 -~ :? Pedir ESTATUTOS ao Liceu C. de Jesus São ~a~ló fl 
~ T. _el. Int. _5_-3708' - Ext. 5~3.693 1

~ J ' - .1 
~ ,, 
~:..,.Á,•A"A'C,''A"A''A'' " ", ...... ,. "A" .... 'A"'" ,,,,,,e.-- ..... •:,,,, .• ,. "",. " .... ...,," ......... _..,, .... .. ..,...,,.,,., • ..,,._,...,""...,...,"'-..., .... ,.., ................. "..: ..... {+.":~.X+X.,(, 
.,.~;y,.,.'1Y_.,.v .. ;y-,.,.v .. ,.v;..;.,.,,.V ... 9 ... (.M.~ .... ~ ... + ... v..;:iv;,.v .. ~>.,"!,>.~~oY., .. v_.~._v;,,~ ... +.,.+.,~~"""'•~:'O:,~~,'.'il';.·.Y...+.~ .. + .. ,.T,iY:.,:r..;:v..,...,4,...,-.,;;,rA--.;..;'t""...,_v;.~í.T.~~- .... •• .,,,. •• ,,. "'" ,.-.;: " • Mo:

1 

e r·1· "· 
lili ' 

- .. . .'J 

~;;:lic!:" n:!::, ª~;::o~:~:ª c~~~~.ü;r:f..:,:frf:~~-:~t;20 d~parMeg;t:"rlla:b'.a''.hta«r•e~pe:lra.ça polos,altvla~ç:':o."'siu'.aJf ede rn r. ão ~as Con nrena,ões Marianas 
J:<1 ica situad11, esta 1ocalidade na teria!, tivemos satisfação em as- " -1 Y Y y " 

próspera zona da Alta Pau'.ista, sisti1· ao espiritual, pois que é almas. A Federação das Congregàções to não cuida apenas da assistê~- cliente, um irmão, que Deus lhe 
onde a lavoura cafeeifa do Es- l!ma das paróquias bem or1,'.ani- Em meiados d-:> ano passado, Marianas acaba de lns,itulr um eia médica clinica ou cirúrgica, confiou. ~onheceiíl a sua rea
tado tem um grande des"nvolvi- zad,u da diocese de Cafelandia. por ocasião da visita i:a.,,toral do ~rviço de as3i.,tência médica para mas proporciona aos seus Inser/- pon.sabilidade, e jamais o abana, 
mento. Fundada não ha muito É Vigário de Garça O Revmo. Pe. I Exmo. e Revmo. sr. Bispo Dio- os congregados, suas famílias e tos assistência dentária, obst~- danam e nem sequer retardam o 

Antonio iVla:.diano. sa.céi·ctote ope- · c2s4 no. foi fundada a congiega- pessoas recomendadas - notavel trica, pediátrica, se1·viço de en- auxilio que lhes cUlnpre prestar. 
tempo, desenvolveu-se rapida- - iniciativa que causou ótima . im- fermagem, de hospitalização, pro- A mais ilimitada confiança. sob 
mente,· ao lado do progresso ma- rcso aue vem procurando sem- .ção Marian~ de minores, agr~- · · parclona medicamentos a. preços todos os as\=ctos, rMulta da mo• ' · _______ miaçáa que reune hoje a grande pre;;sao em todcs os me10s. .-~ ..., 

---~------ A d . • d D t ínfimos e do mesmo modo aná- ral .. crl,stã que observam. Con• 
~= ... ,<><"'"'ª'"'.,..,_"""'""".,."'.' .,.,.<>:"'"""'"'"'~~~~, totalidade ili!. infancia católica enommaçao e epar a- 1 · · ,,.. -,.,~, .. .,.,,,.,.,..,.,,,.»,_,..,.,.~~=...., . . . menta Médicc-social dado ao se- ises, radiografias, tratamento :O- sldére..!se, pois, que admiravel 
, Gf" ~ it [2 ~ ~ f!P ft de Garça. Desde o seu m1c10 es- tor em questão dá escassamente sioterápico, cuidados da proflla- i:iéfspectlva isso rasga para ·o fu-K j~ ~ f 1 &J ~ i\i ~::'. kÍ-t. f~ ~ ~ fi."'U tá sob a presidência do proi. Es-

1 
idé:a elo serviço que s2 pretimde xia e instrução sanitária. i ttirô. Esse quadro médico que 

~ .., ~ l..lf:! t\\~ 
1 

tevam Sera.fim. desenvolver, pois o Departamen• Organiza uma secção de edtl- aindà· não se acha inteiramente 
~ ~ m ~ 6-ll.\ 1 ~ ~ ~ -~ 1 _______________________ cação física racional. Tem o en- concluido, i,á merecer as simp&-
~ 13 ~ ·,' A cargo de incrementa:· O patrio- tias e' pól'Venturá as preferências 

só na CASA LIBERO , NATAL f VOCE\ll ' tismo da juventude mariana para daquelas ~ssoas. que desejam ter 
J l\if J. Ir) ' . .li Utmi T!I!gtjf!j~el'l'l'lte _ft!'l!ll'!'.1 ·• li e con~crição das linhas de tiro. à sua cabe~ei~a 'um facultativo de : Rua L. Badaró, 485 - (freni:e ao ial't:me 1 

·; liliD tr 1'-i.i H r7lllJIHII • A Federação já conseguiu três íntegro caraj;er •.. .Desse cqnjun• 

~( serã distribúid.., i linhas de Tiro oficiais. to' poderá surgir, de futuro, uma 
f], já, uma lista brilhante de associação católica médica que 

utilidades com que os congrega- terá muito que fazer. 

e a 

8 f ' 
ªª l 

Não cbsU:1:te as (~if:_··.:~.:adcs: t- :·,...·1 r:-:.: l? c1 :1 rcl2ta total do: 
st:::c:ta~:a:1 p·:la a:;:t1üi:~·:in1~1; o.· -~~::;.~o r: ... ~1 a P~·ova::;-::1 1.:::'".o da! 
éI:;Jca ~·.t:~al, as <·onu·r~u~<:õt):; 

1 
l :,_ 1:111 Jt'..~~ 0_:~n co~.:ta a~in~ j 

para a Obra L:a F:...::;:..~::~r:~o t::1 : :. i1: f~70.COO dól~:res, - :J.:H·oxi- : 
I'j c::n:tiH~:~!:11 u ~-''.:r (:,~~:-.::~:~~~1:-: i!; L :~ .. ~,: .. ::nt2 J 7.-:uo e.: 1:!0:-: de 
rc:::a. c:nt:::;.1 e •. :.: :: ... ,!rn et' 

do p:·ef?<:~0:~te 1:,, o?·_-.·:elt n~.(.l 
pe,mite que se e::viP di,;h:·iro 
p:1:·a a Itá!ia, e11L·2tanto P<>te 
veto não atinge ·os f-,mdos p1ni 
ajucla das mis8õés. pois a .. So
ci~1ade AmPrirniD rara a P1 o 
p:1::;·a('.ão da Fé". (':>::t::·ua rn::n. 
dl!:1do pa:a i:o:;,a :.:., cD1:: ritn.1-
(?.1:cs a.rr~c:.::~lr~cln~. :a r::-:::<P· 
d~~e conta j:'1 121 a,:,,s .de a1i
vicl2cl0s. 

Convem lembrar que antes 
da guerra atual os cató!icos 
norte-americanos enviaram a 

ADVOGADOS 

:Qr. Vicente Melmo 
~tl.ça da Sé. 23 - 2.0 endar 

Sala 215 

Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira 

Rua Quintino Boca.luva, 176 • a.e 
saia, 323 - Tel. 2-7276 

Jovia1:o Telles 
-e-

J. N. Cesar Lessa 
Advogados 

Largo da Misericórdia, n.0 23 
Sala 904 

Luiz Gnnzaga Parahvba 
Cn::nvo~ 
Advogado 

(Palacete Santa Helena) - Praça 
da Sé, 247 ~ 1.\' anC.:ar - Sala 103 

Tel. 2-4951 

Dr. Francisco P. Reimão 
Hellme-ister 

Rua São Bento, 224 - 1.0 andar 
Sala S • Tel. 2-154.i - S. PAULO 

e:·é:;ci:11c:::. c·o:no e;·a c!e plt:.'Ver. , 

A F'.:li!\[l e a r-roianda q11e e1n; 
r:·t:·os te~11pos enviarn1n gran
(lP1; f·o;1rn:,, ctnalmente lu:am 
<'0:11 n1uH:u: ·(::ricnlclnd0s levan. 
t t• ,: ,, ., , ... "'" tr , ..,.. ...... t -~ ~ t lll'\ 1· ~ ! 
, ···-~··' A e• .. o ,.,t.._ ~ 1 e:~, 

1 

---:-1 O e •· 1 

, ,,,• l'1 ~., .. ,. t,·•1•·[u"lO~ CCl'J)" 1 -~ •.• 'l, • ., .... u., . .::: • l ·- " -·~· 

· · ~;2;:_,~: }l~1.::r::,~:~. f0 L91l1 cr:L• 
;,..t.~ t:·;1i1a ~::1nH:>11t:,~10 n g:~r:e. 

n::it:adr dcs fieis. A Al.ema
nha t'a!11brr,1 cc8:.ion e, e1nia;· 
auxilias para- ajuda d~;; mis-
sôes. 

Dr. Carlos Moraes de 
A!tdra~~ 

Rua 3enjam!n Constant. 23 -
4.0 and!l.r - Sala 33 - Tel. :l-1986 

MÉDICOS 
Dr. Vicente de Paulo 

Meiillo 
Prof. de Higiene do Colégio 

UniversltárL 
Diretor do Sanatórl,., "Vila 

Masc'otf- · 
cons.: R. Marcom, 34 - 6.0 

:.: .d. 
Apart.0 63 - Te!. 4-8501. 
Res.: A v. Agua Branca, 95 -

Tel. 5-5829 

Dr. Camargc Andrade 
Doenças de Senhoras - !'altos 

Opera~ões · .. 

ba Beneficência Portuguesa· e da 
Maternid&.de de São Paulo -
Cons.: R. Sena.dor Feijó. 2ú5. 
Te!. 2-2741.; - Das 14 às 18 hs. 
Res.: R. Rafael <' ~ barros, 457 

Te! 7-4563 

OUTRA VEZ no BALCÃO 
dos 

~'CAMPEÕES da SORTE" 

ANTUNES DE ABREU l [IA. 
IWA 15 DE NOVEMBRO,~~ - CAIXA, 77- S.PAULO 

Dr. Hugo Dias de 
And!'fük 

Clinica geral e moléstias de 
senhoras 

cor.s.: R. Libero Badaró. 137 -
4.º andar - Telefone, 2-2270. 
Res.: Rua Tomé de Souza, ::;;; 

Te!. 5-0565 

Dr. Gil Celidônio 
Partos - Moléstias de Senhoras 

Op:iraçé-es 
Residência: - R. Albuq:ierque 
Lins, 902 - Te!. 5-4156 - Con
suléôr!o: - Rua Marconi, 34 

6.0 andar - Te!. 4-8501. 

Dr • .Barbosa de Barro~ 
Cirurgia - Moléstln~ dt. senhoras 
Cons.: Rua Senador Feijó, !:.05 
2.0 andar - Prédio Ttaqu~rê ..,.. 
Te!. 2-2741. - Res.: Tel. 7-1268. 
Consultas: das 10 às 11 :> das 
14 às 17 horas. - Sábados, da~ 

10 às 11 horas. 

Dl". Celest!nc, Bourroul 

RAIOS X 

DL J. M. Cabello Campos 
l\1ÉDICO RADIOLOGISTA 

Rádio - Diagnóstico Exames 
"tadiológicos a domicílio 

Cons.: Rua Marconi, il4 (Ectifício 
Pasteur) - 2.0 and. - Te!. 4-0655. 
Res.: .R. Tupi. 593 Tel. 6-4941 

S. PAULO 

OUVIDOS. NARIZ E 
GARGANTA 

Dr. José E. de Paula Assis 
Adjuntc. da Santa vasa - Ope
rações e tratamento das molés
tias d.e ouvido, nariz e garganta. 
Cons.: _-:,u 7 de Mril, 325 
1.0 andar - Apto. X Q (das 14 
às 17 horas) - Tel 4-7551 

Res.: Tel. 8-!.1432. 

LtR E ~ROPAGAR O 
~~ 

"LEGIONARIO " 
Res.: Largo São Paulo. 8 - -..-.t11W11'11!1il _ _,,a,; . .-, ...... .,,,.... .• ,,.,-,,,.,,.,.,.,..~""""""' 
Tel. 2-2622 - Cons.: Rua 7 ..:.e l . 1!: DEVER DE TODOS 
Abril, 2::Sli - Das a à.s li noras. o s e A i: ó L 1 e o s 

d~s .~e com ~les boa ~a~·te da so- 0 que se disse dos médicos po
c.ca.ide _ se m.í. beneficiar. Com derá ser repetido relativamente 
~. adesao destes, . esper~da em a quaisquer dos outros auxiliares 

1 «1ande mass_a, sera poss1vel, em I do Serviço Mariano Médico-so
b:·~:·e, or~~m_zarem-se coll~nias ~e I cial, sejam dentistas. enf2rmcblS, 

1 fc11a_s,_ es,ag1c~ e~. estaçoe_s _cll- ministradores de cultura física, 
matencas c bumcanas, e ~-.te mes- etc. Todas as pes:;~as escolhidas a 
ir.o um hosp1tal. O Hosp1,a1 Ma- d d d m f'b 
ria no! e o e a mes a 1 ra. 

. . Tambem do nonto de vista n-
, O cor~o chn:_c_o _do DeP_artamen- ·na.ncelro é umi. vantagem enor• 
,o Manano r,·1cJ:co-Social é re- · · · · · · · · 

' me que todos o_s c:ingragados tem "illL.:do entre os profission'.\is ma-
:::nJs e católicos dos mais co:r.- o direito de desfrutar, e do pon• 
·:t?ntes. É sabido que rntre os ...to de vista moral é um dever 

:i1éclico.s e~;iste uma elite que i;e i::rave que todos eles devem cum• 
:'istingÚe pila sua excepcional prir, .alistando-se no seu quadro, 
'>'.lmpetência e que é sinceramen- Porque não · é só o proveito que 
t::i religioSa, o que assegura o exeí
c'. c'.o da medicina como sacerdó
:!o e não ap::1:2s como _profissão. 
J:sse modo, graças à cultura e 

cada um percebe, é tambem o 
benefício que proporciona a mui
tos que o necessitam. l!:, ainda., 

:_1::p;ridad2- mera! desses clinicos, mais; ª· boa ética cr~_t11-::que. se 
, ·o pcssivcl aos associados confia- Infunde riunía esfera'·"·í:ie ação 

:·~m plen.'.imtnte neles e se en- · · 
tregarem. tranquilamente a:is seus l on~e, por falta; dela, muitos e 

'. c,1idados. São médicos que vêm .graves males podem atingir a 
i no enfer~o mais do · que um sociedade. 

1 r DENTISTAS 
Dr,,. I. Sergio de Oliveira 
(Dentista ha 12 ano~ ·da Liga ão 

HOMEOP~~ TIA 

Dr. Re;:ende Filho 
Cons.: Rua Senador Feijó, 205 
7.0 anda:.· - Tel. 2-0839. - Das 
16 às 18 horas. - Res.: Avenida 
Dr. Amald , 2.117 - Tel. 6-2925 

=======·· 
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Amador Cintra do Prado 
Engenheá-1 Arqultét-0 

Arquitetura rel!gipsa, colégios 
residências coletivi:.s - R. Libero 

Badaró, 461 - S. Paulo 

Professorado ~ Cat_ólico àe 
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Rua Wenceslau Brás, 78, 4.0 and. 
salas 7 e 8 .. Tel. 2-4873, s. Paulo 

ArnaJdo Ba,tholomeu 
Cirurgfão--Dentista ·.• Radiologista 
Pela Escola de Farmácia e Odon
tologia de São PauJo -- Clínica 
Dentária em ger1v - Ralos :X -
Diate1·m1a - Intra-vermelho -
Coagulação ·""".' Trans-ilu!:tl!nação 

Vitalidade pulpa1:, etc. -
Trabalhos . por carta.J, hora .JU 
orçamentos. .... R. Martim Fran
cisco, 97 - Te!. 5~5471>· - ·s. f'r.ulo. 

Di· •. Carlino de Casiro 
Pelo curso de doutorado da Fa• . 
cuida.de de i:i'armácia e Odonto
logia de Sã~ Paulo. - Cirurgião 
Dentista diplomado · em 1914. -

C O N S. T R 0 T O R E S Ex-dentista do Liceu coração de 

Aff~nso Butti 
. Perito .Construtor 

Jesus. - Es;>ecialidades: PiVata, 
Corôas, Pontes, Dentaduras a.na• 
tômibas e sem abobada. P!l,.latlna. 
Consultas das 8 às ;.2 e das lt. 

.. à.s 19- !'loras, - .Cons.; R. Direita 
Estudos - Projétos Orça.mentor n." 64 _ .2.0 andar, sala 7-7A. 

Const.·uçôt:s. 1 Res,: Al. Barão de Piracicab'a. a 
&.L Glete, aõs - Tel. õ-6719' J . i, i'AUl.oe 1 



Com ,:é) .'ataque n1poll1CO as hases a111ericanas e inglesas. a 
guerra tornou-se mundial: toda a América acompanha os Es
tados -Unidos, enquanto as demais nações' do eixo apoiam os . 
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japoneses, e as declarações de guerra sucedem-se rapidamente. 1 

Conflito de muito maiores proporções que o de 1914, a I Acer·ca 
atual confl~gração dificilmente. permitirá a algum .país manter.

1

. · 
se por muito tempo neutro amda, e as perspectivas de uma 
!.'ápida solução diminuem cada vez mais. de um sermão do Bispo de Moenster 

Será possivel um final inesperado, mas não logo. Antes a 
luta deverá se arrastar até estarem praticamente esgotados' 
todos os contendores. 

Entretanto, a definição das probabilidades dos países em li 
Um protesto e uma advertência 

luta deverá dar-se em breve. Toda a imprensa católica. norte-
O inesperado e rápido ataque japonês encontrou seus ad- americana ocúpou-se amplamen

versários desprevenidos, e consequentemente, criou uma situa-. tJ, j:.í re')roduzindo em si..a to
ção confusa, que a natural restrição e censura das notícias'· talidade ou cJmentando, o ser
àesfavoraveis, por ambos os beligerantes, torna ainda mais mão que, na igreja de S. Lamber
difícil esclarecer. to (Muenster), pronunciara, no 

Porém não deverá demorar muito o conhecimento da'l domingo, 13 d.e Julho, S. Excia 
vantagens 'reáis das forças em choque. Revma., Mons.· Clemente A. von 

Pareca claro que o Japão quis obter inicialmente vitórias I Galen, Bispo daquela cidade, cujo 
decisivas para sua posição insular, pela destruição das hases texto fora distribuído à imprensa 
inimigas mais próximas ao país: daí o ataque desfechado mundial pela Organização Cató
quando seus e_mbaixadores ainda mantinham conversações eru Uca da Imprensa. 
Washington, com absoluta surpresa para os "yankees•·. A dita alocução, motivada por 

Se a primeira semana de guerra mantem'.se confusa, dn· recentes medidas anti-católicas, 
rante esta segunda semana já muitos pontos· estarão defini- a.dotadas pela polícia secreta do 
dos, com os resultados dos ataques a Hong-Kong, à Malaia, às Reich (Gestapo), teve uma sig
Filipinas, Haway, Guam, Indias Holandesas, etc. · , nificação mais extensa do que um 

Se não conseguir se apossar desses <Pontos estrategico~, simples discurso de protesto, fri
afastando as bases inimigas. o governo de Toquio ficará amea- sando a posição dos católicos ale
çado pelos bombardeios do país, e terít que destruir as forças mães em face da 1)€rseguição inin
navais inimigas para. manter suas posições: é prov~vel qu~ terrupta, se bein que mais ou me
então se verifiquem combates navais em grande estllt>; nos encoberta, de que são vítimas, 

Entretanto
1 

senhore~ ?s j~pones':'s de toda a ?º~t~ da C!1i- desde alguns anos. · 
na, sua posi?to estrakg1ca e . adm1rave1, . e os mm11gos que Em seu exter.so e vibra.nte ser-
dela se aproximarem correm nscos seríssimos. _ 

Então teremos os dois contendores se observando mutua- mao, Mons. voi:i ?ª1~11 ace~tuou, 
mente, a guerra de nervos, a pirataria e os ataques submari- so~ret_ud?,. ª mJus~iça e~idente 
nos,· po.r inuito tempo, até a. solução final do conflito. j e maamissiv~l das d!s~osiçoes, to-

Como as reservas nipônicas são relativamente peque.nas; I· tp.adas no~.dia anterior, pela Ges
não lhe será possivel esperar indefinidamente: mas- o cm·so tapo, na. dita cidade, ao expul
dos acontecimentos na Europa é que irá com certeza dar a sai·, sem motivos e sem prévio 
solução fi.nal do conflito Ílipo-americano. aviso, de suas casas os PP. Je-

:mitas e as Irmãs da Imaculada. . ...,., ........ , ........... , ............. ~········ .. ·· .. ·· .. ··•·· .................... , ............... -. •..•. '. ..................... ~····~··ti ·rranscrevemos alguns dos ·-pai'á-. f "v'.' ""A"_ .... . I ..... .. A ...... _,. .. c ...... . u ..... . R ... ... I ... T ...... . I. ,.B ...... A ......... ~_;·· ;i .sraros i:>r1ncipa1s eia dita a1ocu-

R ~ ~~ ~; ;t "Muenster toda jaz. debaixo dos 
~ :~ vestígios da terrlvel devastação 
~ ;!; que : nos tem ocasionado o inis !: :~ \ migo exterior, durante a ú\ti!na 
:< ;!; semana; e ontem, aqui - ao te1\-, 
~ 'i minar semelhante semanà - on-
f.!. ~ tem digo, 12 de Julho de. 1941, 
~ '~ a política s;~creta do Estado (Ges-
it ~ 1 tapo) confiscou dos estabelecin:cn-

lia ·e de toda Renânia. Idêntica laços de amor e de gratidão e que 
sorte cruel coube ontem às irmãs sinto por eles uma veneração 
da .Steinfurterstrasse. Sua casa maior ainda. nestes momentos, em 
lhes foi confiscada e tambem elas que a profecia de Cristo se tem 
expulsas da . West.fália; tiveram realizado: "Si me 1)€rseguiram a 
que abandonar Mu~nster antes mim, perseguir-vos-ão tambem a 
das 18 horas. As casas e, proprie- vós ... Si fareis deste. mundo, o 
dades destas Ordens Religiosas mundo quereria o que é seu. Mas, 
têm sido expropriadas em benefí- porque não sois deste mundo ... 
cio do Distrito da Westfália do por isso o mundo vos odeia." 
Norte. Mais acii..c1t3 expressou Mons. 

"E tudo isto por que? - per- von Galen: "Ninguem dentre vós 
guntou mais adiante - Afirmam- pode assim estar tranquilo -
me: por razões políticas, de uti- por mais que se considera ser o 
!idade para o Estado. Não ale- cidadão mais fiel e mais escru
gam outro motivo. Pois bem, ne- puloso, por mais que sua conci
nhum morador destes claustros ência lhe ateste ser absolutamen
tem sido culpado por nenhum tri- te inocente - de que, de um mo
bunal. Porque, se fora culpado mento para outr.:i, não haja de 
um deles, haveria razão para le- 1 ne.· tirado de seu lar, privado de 
vá-lo ao tribunal. Mus é neces- j' sua liberdade e enc3rrado nos sub
sú.rio acaso castigar tambem o terrâneos e campos de concen-
inocente?. . . ' tração da Gestapo. 

Pois declaro aquí, publicamente, "Não esqu?ço que is.to pode 
como Bispo, a quem incumbe a ac~nti:cer hoje mesmo e que se 
vigilância das Ordens Religiosas, pode d.ar comigo.· Em vista de 
que t:mho o maior apreço pelas que, sob tais circunstâncias, já 
humildes e zelosas Irmãs missio- não poderia fale.r publicamente, 
nárias. · de Willmghege que hoje quero hoje, publicamente, n'J.ani
foram expulsas... festar-me contra esta política 

DJu minha palavra de Bispo e que, segundo minha firme con
de alemão que para com a Ordem vlcção, atrai sobre os_ homens º· 
Jesu!ta - que conheci desae tni- castigo divino e os leva · irremis
nha juventude .e que durante 50 dvch.nehtc ao infortúni.:>, e à mina 
ahos observ·ei de perto - tenho O· nosso povo e t:Jd0' o nooso país." 
o maio!' apreço e veneração; que Acrescentou. logo sua, Eminên
estarei ligad" à Companhia de eia: "Irmãos thdlS! O encarc~ra
Jesus, quer dizei·, a meus mesti-es, mento de pessoas frrepreensiveis, 
meus educadores e meus amigos, sem possibilidade de .defender-se 
at~ o meu últiino suspiro, com os e sem procesw judicial a.Jgum; 

. a. privação da liberdade fllfll• 
·gida a cônegos da Catedra.l;: • 
supressão de conventos e a ~x_. 
pulsão de religiosas inocentes,. 
nossos irmãos e irmãs, obrlààbi• 
mo hoje· a. recordar, publicamente, 
uma verdacle tão antiga como ln• 
quebrantavel: "Justitia es f.undá
mentum regnorum". "A justiça 
é a única base s6llda de cada Es· 
tado." 

Desgraçadamente tivemos que 
observar, nos últimos anos, casti• 
gos mais ou menc,, ::raves - so-
bretudo privaçC · ·.,l:>erdade -:-
infligidos e· ai;:_. ., com toda 
· a severidade, sem que o acusa.do 
tenha sido condenado por delito 
algum em julgamento regular · e 
sem que lhe dessem a aportuni
dade de _.:defender séu direitq e 
de provar sua. inocência." 

"Se este brado passa desconhe
cido e desprezado, se -o reino da. 
justiça não é restabelecido, então, 
a-pesar-do heroísmo dos nossos 
soldados e de suas gloriosas vi
tórias, a decomposição e a cor
rupção internas levarão nosso po
vo alemão e nossa pátria à rui• 
na. Oremos pelos ·aflitos, sobretu
do por nossos religiosos desterra
dos, por nossa cidade de Muens• 
ter, afiin de que Deus nos livre 
de novas provas, por nosso povo 
alemão, .nossa pátria e nosso "Fú
herer ... .'· . 

Padre .Nosso que estais nos 
Céus ... " 

:+: ;~; . tos da Companhia de Jesus: a 
;:; ~ 1 Casa Sentmai'ing, na . Wesélers-·~ 
;:; ~~ trasse, e a . Casa S. Ignatius, na f 
\•' :+: Koenigsstrasse. Expulsou os mora-
;;; Viagens dia.rias em onihus "PULLJVIAN" em trafego mu- ~; \ d9res de suas proprieda~es e for
:., tuo para .Joinville, Blumenau, Florianopolis, Porto Alegre. :+: 1 çou Sacerdotes e Irmãs a sairem 
: .. : S. Paulo a Curitiba, 80$000 - Ida e volta, 150$0.00. ;:; sem demora, nesse mesmo dia, 

Como n Vi1ario ~e t~ira,uern (Hrnotlin Paulista) 
o r o a n i z o U1 1 r á~s e o a 

Enviada por setr co.rrespon· Padre Pio XI tanto preconizava quia, Pe. Francisco soube con,,. 
dente, publicou o "Lar Cató· e a Jtlllta Arquidiocesana. apli- quistar a palavra eloquente e 
lico", ,2. Minas Gei:uis, a se- ca com tanta vantagem, o vi- profunda elo missionário reden
guinte noticia sôbre a Campa. gário de uma pequena paróquia torista, Pe. Geraldo Pires. Sô
nha Pascal no Brooklin Pau· nos arrahahles de São Paulo bre as mães repousa grande 
lista. concebeu o piano de promover : parte do trabalho da salvação 

i!'. , .. , Isto é, ontem; e não só de suas 
: .. : RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 541 Fone: 4·0880 ;+; casas, não só de nossa cidade, se-
;!,; ........ "" ....... ,.. ..... A .................. A ....... --.... A--........ A .. A .. A,.A .. A''A .. A"A ..... A"•"• ... --................ .:!: não tambem da região da WEstfa-~+...+...+. ... ,.+...+...•,.:+ •• • • .:+ •••• ,.v,. ...... ,.v,.,. .. ,.v .... .. v •• v .. v •• v •• v .. v,.-...v •••• v .......... ,. .. ,. --~-

Federação Mariana Feminina 
Viagens de Férias 

Dezembro é o mês das férias: chamar.do a atenção !)€lo exagero 
estuda.ntes ou não, procuramos e fa.lta de respeito: Todas de
sair de São Paulo para fugir do monstram futilidade, falta de for
calor ou passar, entre os paren- mação, "snobismo" ridículo. 
tes as férias de Na.tal e Ano Bom. Devemos nós, Filhas de Maria, 
o 'tempo que nos resta até a nos juntar a esse punhado de 
data da partida, gastamos em " cabecinhas de vento"? Certa
compras e preparativos que ncs mente que não: o nosso primeiro 
t1,bsorvem o dia como se fossemos dever, sabemo-lo, é dar o bom 
para uma longa viagem... exemplo onde quer que estejamos: 

Uma. Filha de Maria, como qual. no lar, na oficina, na escola. E 
ouer moca, fará, naturalmente, porque não numa estação de 
~us preparativos; não há nada águas ou numa praia? Será que 
que 'o impeça.; uma cousa porem, tememos passar por retrógradas 
ela deverá cuidar, obrigatoriamen- por não usar calças masculinas, 
te: de que as suas férias sejam as "maillots" modernos, pernas sem 
de uma· Filha de Maria. Não se meias? Tenho a certeza de que 

-.assustem com esta c:.;r;:·essão; é nenhuma de nós onde quer que 
·a única que mostra o verdadeiro esteja, será apontada como "de
sentido que lhe queremos dar, o modée", "esr,irito embotado". -
sentido de umas férias agrada- Pelo contr/ .10, por nossas con~ 
veis, descansadas, mas, acima de vieções c~stãs, antes seremos, 
tudo, santificadas pelo bom cxem- para outras jovens de nossa ida· 
pio que a jovem mariana tem I de, às quais faltararr. o juízo e 
obrigação de dar, em qualquer a seriedade, designadas como 
meio que frequente. exemplo, 

As moças de hoje preocupam- Como devemos proceder em 
-se mais com o seu vestuário, nu- nossas férias? Simplesmente, co
ma estação de águas, d.o que com mo o fazemos em casa: alegres,. 
os seus deveres religiosos; com ótimas companheiras seremos de 
efeito, creem que as férias se todos aqueles que se aproxima
estendem, tambem, às nossas re- rem de nós. Uma discreta re
lações com Deus, deixando de serva saberá evitar qualquer fa
ir às Missas de domingo, prin- miliaridade prejudicial, ao mes
cipalmente se na cidade em que mo tempo que uma franca ale
se encontram, ·não se celebra o gria conquistará nossas compa
Sant.o Sacrifício às 11 horas da nheiras de passeios. Em nossas 
manhã. Em primeiro lugar, co- maneiras de falar, vestir, agir, 
locam o comodismo, em segundo deixemos transparecer a vida de 
os passeios a. que são convidadas, união que com Jesus e Maria le
não sobrando tempo para os de- vamos, não permitindo ainda que 
veres cte,religião. A!lgumas (por em nossa frente .a Caridade seja 
ignorâncfà; ou. exibicionismo?) se ofendida, e que a malícia reine 
apresentam nas humildes igreji- nas conversas.. Nossos deveres 
nhas de nosso interior, de calças religiosos estarãÓ n::i.- frente de 
de znnn1â,. _ Jen..<w ·berr.antes, qualquer p~io por mais tenta-

dor que seja; a leitura de um 
bom livro, como costumamos fa
zer diariamente não será posta 
de lado; e quanto às modas, ob
servaremos a mais estrita obe
diência ao nosso Manual, evitan
do todos os exageros proibidos. 

FiÍhas de Ma.ria, as férias são 
um descanço para o corpo, o que 
ajudará naturalmente ao espírito, 
mas não são um cruzar de bra
ços pa.ra o' trabalho diário que 
temos no ~ Jerguer do edifício da 
perfeição: esta consegue-se com 
a santificação das pequeninas 
ações diárias. Não temos, é ver
da,de, grandes feitos, grandes vi
tórias para apresenta:· a Deus; 
mas o apostolado do exemplo será 
um ótimo melo para alcançarmos 
o nosso fim: o Céu ... 

Filha de Maria! 
Como anualme:-,te costuma fa

zer, a Federação organlz-0u uma 
visita para o próximo domingo, 
dia 21, a um Santuário de Nossa 
senhora. Iremos neste ano ao 
Sumaré, agradecer a Nossa Mãe 
de Fátima os benefícios inúmeros 
que nos concedeu durante 1941 
e 1)€dir-Lhe novas graças. O pro
grama constará de: Missa às 8 
horas· com Comunhão geral, se
guida de Café e de uma Assem
bléia às 10 horas. 

Especialmente convidado, Sua 
Excia. Revma., o Sr. D. Ernesto 
de Paula, Bispo eleito de Jaca
rezinho, celebrará a Santa Missa. 
e presidirá à Assembléia. 

Os ônibus pa..ra o Sumaré par
tirão da Rua Libero Badaró, ha
vendo, _nesse dia; das 6,45 às 7,30, 
maior número de carros para á 
condução das F~ dé Ma.ri.a. 

O ano de 1941 tem sido, para as comunhões pascais de ar, ' das almas. Conquistá·las ardo-
a. Arquidiocese de São Paulo, do com a divisão fundame:; LI . rosas para a Igreja, é conquis. 
um ano de graças especiais. A da Ação Católica: rapazes, mo. 1 t:ar um exército para Jesus. 
Divina Providência vem prepa- ças, senhoras, homens e crian- 1 Pe. Geraldo Pires magistral
rando visivelmente o próximo ças. Assim as bençãos da Cam- mente sabe penetrar nos refo
Congresso Eucarístico que se panha Pascal da Ação Cató· lhos duma alma de mãe, e ai 
celebrará em Setembro de 1942, lica cairam com maior riqueza acender-lhe lumes de fé que 
e dia por dia a ação da graça sôbre a Paróquia do Sagrado iluminam a vida e lhe dão 
se faz sentir mais vigoJ·osa, 1 Coração de Jesus ele Ibirapue- calor. 
mais profunda, como a ação do ra, no Brooklin Paulista. O Pe. Enfim, no último domingo de 
arado 'de Deus a abrir sulcos Francisco Biermann, S. V, D., Maio chegou a vez elos homens. 
no coração dos homens, onde seu operoso Vigário, não omi· A afluência foi extraordinária.. 
o Divino Espírito Santo deita tiu pormenor que pudesse ga- Ibirapuera é uma pequena pa. 
a semente da verdade e a cha. rantír um feliz resultado. róquia, que conta, talvez, com 
ma da vida. Apesar de serem raros os 3.000 católicos, mas a sua Igre-

Entre as iniciativas que têm pregadores, devido ao trabalho ja Matriz estava repleta de se
caracterizado este ano aben- acrescido do tempo pascal e nhores nos três dias de prega
çoado, avulta sem dúvida a do mês de M_aria e principal- ção e na missa da ComunhãQ 
Campanha de Pascoa, que a mente das Missõe$ que se pre· Pascal. Pregou o triduo pre• 
Junta Arquidiocesana da Ação gavam na Arquidiocese, con- paratório Frei Angelo Maria dQ 
Católica promoveu, organizan- seguiu quatro pregadores, para Bom Conselho, missionário Ca, 
do uma propaganda. inteligente cada grupo um especializado .. puchinho. Frei Angelo é o es. 
e sistemátfoa em favor do cum- As quatro semanas de Maio' ter- pecialista dos homens. Franco, 
p.rimento dos deveres pascais. , minavam assim com uni tríduo corajoso, enérgico, sua palavra 
Esta campanha tinha um ca- preparatório de pregações es- é penetrante como uma espada 
rater · duplo; campanha ge.ral, pecializadas e uma comunhão de dois gumes. Mas uma es. 
que se dirigia a todos os fie:s, , geral. Os resultados foram pada que fere e cura, rever~ 
e campanhas especializadas, 1 imensamente consoladores. A bera esplendores da Luz Eter
que atingiam classes distintas. ação da graça era palpavel e na, mas goteja do. balsamo da 

Quem seguisse de perto o I encontrava acolhida em m1.1itos divina misericordia. Fere- ~ 
movimento, porventura do Es- 1 corações que até então se ti- cura. 
critório Central da Junta Ar· nham fechado a ela. Para fixar um acontecimen: 
quidiocesana, sentiria vivamen. Pe. Caio Castro, S.V.D. se to de tal monta, Pe. Vigário 
te as pulsações do movimento, incumbiu da pregação às crian- resolveu perpetuá-lo em foto
como palpitações do corpo. gi- ças. Sob a veste de uma pala- grafias dos vários grupos. Infe. 
gantesco da Igreja em São Pau- vra simples e colorida, ele sou- lizmente umas fotografias apa
lo, levando seiva de fé e de be falar aós corações infal'lt is nham só uma parte das pessoas 
santidade a membros e comu- que se foram abrindo como de- que compareceram, e que pu
nidades que viviam afastadas licadas corolas puras umas já de.ram esperar até a gelatina 
de Deus e alheias a Nosso Se- manchadas outras, para en~on- as , fixasse na chapa, Outras 
nhor Jesus Cristo. A campa- trarem na Confissão a pureza muitas não tiveram o lazer ne• 
nha da J. O. C. penetrando no completa e na Eucaristia o cessário,- voltando apressadas 
recinto das fábricas e descendo abraço de Jesus e a graça da para casa. · 
ao ambiente da familia operá- perseverança. A semente caiu em boa terra. 
ria. A campanha da J, E. c., A ç.omunhão das moças foi Para o .ano será repetida a 
masculina e feminina, que re- preparada belo Pe. Geraldo de tática e com maior resultado, 
velou a vida dos 103 ginásios Proença Sigaud, S. V. D., que si Deus quiser. Maio, o mês das 
leigos de São Paulo, conseguin- em São Paulo dirige como -As- festas espirituais da paróquia 
do organizar o ensino religioso sistente Arquicliocesano o setor preparou .Junho, o mês da quer. 
em preparação da Comunhã~ da Juventude Estudantil Femi- messe e dos festejos exterio
Pascal, na quase totalidade nina, e assim conhece de perto res. -Quando, em fim de Junho, 
desse imenso campo de ação. A os problemas das almas na.que-· o Sagrado Coração de Jesus 
campanha da J. U. C. levando la idade e sabe encontrar o tom percorreu em procissão triun• 
centenas de Universitários à com que falar, para abrir a.que. fal a suá paróquia, podia o Vi• 
mesa da Eucaristia. · les jovens corações ao amor gário apresentar-lhe uni póvo 

I.ntegrado neste grande mo-1 decisivo e generoso do Divino santificado pelas águas ·1fa' pe-
viment9, e obedecendo ao prin. Esposo das almas. nitência e retçlperado no Pão. 
cipio estraté~ico que o Santo - Para as senhoras da Parõ- dos Anjos. · · - · · · 
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Não causou a.ó.-" Legiohàfio" a 
menor surpresa a· completa. des
prevenção em que se encontravan;t 
as ma.is importantes bases ame
ricanas e brita.nicas no Pacífico, , 
quando do recente ataque nipê- / 

1 nico, 
Em primeiro lugar, é preciso 

Poucas festas, Pascoa, 
a superam 

Pentecostes,· Corpus - Christi 
em importancia 

· pôr em relêvo. que tal ataque ni'io 
foi e -não poderia. ser inesperado. 
·Ne3til época de guerras sem dz-

Mas o Natal é á Festa que ss 
tradições papulares cercaram d<: 
mais numerosas lendas, é sobre

claração, só pessoas inteiram~n- tudo a festa por excelência para 
as crianças católicas - o nas

te destituidas de senso comu'!!. cimento do Menino Jesus. 
poderiam imaginar que um país Exatamente porque essas tra-
se deve sentir em s~gura.nça en
quanto a guerra · não lhe foi de-

dições populares encantadoras a 
cercaram de um nimbo de suavi
d::ide, de alegria. ingênua, fora da ·clara.da .. E!m segundo lugar, ain-· 

., ,,. Liturgia. da Igreja, maiores rls-
dl!: mesmo que fosse tão grand(.' cos corre ela com as deturpações 
a· ingenuidade dos comandantes que sofi·e. ··:: 
.daquelas · guarnições, deveriam Os presentes e os brinquedo:; 
. eles saber que, entre a guerra e t', que cs Reis Magos trazem aos me
declaração podrm 1:oje em C:in. ninos católicos pasrnram, pela 

· influência protestante, a ser dL~-
mediar apenas poucas hor:u, 1 tribuidos pelo Papai Noel, ent?·c, 
Ass4n, qada a te!'lsão reinant" nó:;, r.o pas:;o que os demais r.,'.1!
no Pacífico, '-deveriam estar to- ~~s latinos conservam a tradiçüo 
dos a posto.s;' ~ não foi isto ·:n:e primitiva'. __ 

' · O presépio tumbem foi em 
so deu. 

* * 
Como e~pÚ~ar -ista? 

muitos meios superado pela á~·
vora de Natal, sem nenhuma fi-

Evídrntê·· liação às praticas antigas dos 
países católicos. . ' ·. . ·" mente, · com a "quinta colun'.1. 

Ninguem ign'ora · os efeitos den,s- r:: Cjlil'':.P.a_,r~--uitos o Natal ::lei-
. · " xou de tu\s· · significação prc-

'ta_dores que . '(la p:-qduziu en:i:c ft;nd,.9,, pará se ·ornar uma fest::. 
os. povos atac.::.dos pelo na~bmc qu'.\~i 1:~undana, quando não mes
Seus efeitos nas orlas do Paçi-· I m? profanada por bailes e fes-

/ , f:~o não foram diver.:;os do que ,~- 1 teJos incenvenientes. . 
· . . . Por~sJ ap:·esentamos aos nos· que produzm as margé'ns do R!,e- 1 ·t d . b i 

. _ . . , ~os. le, ores umi . ~-s mais 'e.a::,.i 

o pensamento divino é const:
tuir a Cristo chefe de todos os 
reconquista.dos, de todos que têm 
wn nome no mundo e nos sé
culos futuros: Quod nominatur 
non solum in hoc_ seculo sed 
in futuro, afim de que por ,Ele, 
com Ele n'_E_l_e,. _ c_heguemos _ todos 

bo incarnado, eu me proshJ 
diante de Vós, porque Vós sois t
Filho de Deus, igual a vosso PJ).L 
Vós sois verdadeiramente o l''llh? 
-de Deus, Deum ·ue ·oeo; lumen de 
lumine, Deum vcrum de Deo-véro. 
Vós SOIS o MQ. bem. amll.dô: em 
que 9 Pai, pôs'.todas as i;uas.-c.nm-

em Cristo": Elegit nos ln ipso, é o nosso, como vds mesmo o (li§.· 
mas ainda a graça, meio de ado- sestes, nos deu tudo": Qucmodô 
ção que nos destina, é por Jesus non etam cum illo omnia ?1obis_ 
Cristo que a recebemos. • • donavit? . 

Tal é a. origem de no;sa sar.- Todas as graças de- sa.lvaçito fi 
'tidade. Como tudo em Cristo Je- de perdão, todas as riquezas, to•, 
sus pode se resumir na sua filia-. das as fecundidades sobrenaturaiá1 
cão ilivina. ASslm .tudo no cristíí.o"' .que superabundam no mundo d9.ll 

· almas nos vêm de Vós somente; 
ln Ôhristo habemus redemptio-, 

1 nem .•• seccundum divitias gra-t 
1 tiae ejus quae superabundavit m 
1 nobis. \: _ 

_Todos qs louvores _vos sejam. · 
,dados, ó 'Senhor Jf#!.US :cristo! E 
'por -Vós, subam t&ips os lonvd.:. 
res a vosso Pai pelô ;' dom inenar .. 
ravel" que nos fez de Vós! ,. ' · 

* * * 
. Que esses pen.:;amentos éste-. 
jam na mente de t~os os fiéis. 
ao celebrarem a festa do San~ 
Natal. 1 

E adorando o Menino Jesus re-1 
cem-nascido, prostrados a seu.à 

,pés com os pastore se os reis ma. .. 
gos, unidos todos como irmZ10!rif 

· -li adoremos e agradeçamos ao Pat 
itudo'o • 
Celeste o dom supremo que re-. 
cebemos:. seu Divino Filho. 

;no ou _do Sena. Nao foi, pois, err. 1 p.íiinas ·cre D. Culumb~- Marml0r:. 1 

l- • ~-;,.~-~~3/-'_-•. .,.._ -~--u~1~·,J:f~lllcl.e~~. · e::~J ;llf.!l: .11 • ' c;..EJ,,o. m_. i,s•tér!o_ ,j',. _ 
., d~ç~~u h'a,ver con.;tltui . ,~'Ue·9.;i"', _ , ;: nl!ã.1'~: 

comissão· para investigar, os ex· 1 do _Ver_bo Divino. · t ·• . _ 1: 
1. Jmiia. e. E ucar1s'iia · : 

'
1
·. \:· :~~,:~~~,,,:Lir;,~~1~::.-~\~1.~~.' 

lf Máuri~.yillain··s; M:, e~.· rit-< ·· ·. · · 

tra,1hos r.contecimentbs que :'h0 "Com '· "- Ct iaçã? do primc~r;>·-1 
. . : homen1. -..Ilaus reahzou :se-u ,des1g-

1 

re3pons,1.veis P2los pnm~!,·os :r.- i nio: Adão r~ceb~u, para 'si a sua 1 

suc2ssos americanos no Fzcíflro r::u:..a., essa graça que o íazh filhJ I · 
· · t · , de Deus; mas, por sua falta, per-Noticias provev1en es oaque.'.l 

- roxim:1- deu, tant.~;ra si mesmo, como 
zona mformam que ª ap · por sua (iescendência, o dom di--
ção das belonaves japonesas e vino. :A'.Pô,s sua revolta, nascemos 
sua pontaria foi facilitada cot'.1 1 pecacfof{_~._ des~ojados da g:aça 
fogos de terra, acessos pela qu:!1- que no~ ,~~a f1lh~s .. d~ De~s: ~'l 

· • • 1 contrario ,somos Filn uae, mmu-
ta coluna, e que md1cavam e.a- gos de Deus/filhos votados à sua 
ramente os objetivos a cop,segdr. cólera. o pecadc transtornou o 
Um outro telegrama informou ,711? plano divlno. .'• 
a policia até no porto de Los Mas Deus, diz a Igreja, mos- à união com Deus, realizemos a 

trou-se mais admiravel na restau- santidade sobrenatural que Den, 
ração de seus desígnios do que reclama ;de -nós; · (Conclue na 2.ª pag.) 

fôra na criação: Deus qui hurna- Não ha pensarr.ento mais niti
nae substantiae dignitatem mira- do nas cartas de São Paulo; nada 

R - • B .1. biliter condidisti MIRABILIUS afirma com·maior convicção; n'.\-
omar1a a aSl ICa reformasti. Como assim? Qual é da põe mais em relêvo. 

de Nossa Senhora l cpe-ss1~ migªrerªjav?nha divina ce1ebrad'l Lede todas suas e'písto1as, ve-
~ reis que, sen1 cessar, retorna a 

Aparecida I Esse mistério, é ª Incarnai:ão. essa idéia, que· ci:Jnstitue º funda-
' '.É pelo Verbo· incarnado qne ment&' de sua doutrina ..• 

A Congregação Mariana ca I Deus vai tudo restaurar. Tal é Coino ísso se realiza? 
Igreja de Santo Antonio (Praç'.\ "o mistério escondido desde sé- O Verbo que nós adoramos e:n 
Patri,i.rc.a) , promoverá a l.o de culos nos pensamentos divinos" e sua geração eterna no meio do 
Fevereiro de 1942, sua l.a Ro- que São Pz.ulo vem nos revelar: Pai, in sinu P-atris, fez-se carne: 
ma.ria à Aparecida do Norte, s Cristo, Homem-Deus, será nos~o Et Verbum caro factum est. A 
qual tem a honra de convidar V. mediador; é Ele que nos recor.- Santissima. T).'indade creou urr.r, 
S. a tomar parte neste ato pi-e- ciliará com Deus e nos trará a h'umanidade semelhante à noss·-:, 
doso. graça. E como esse grande desig-- e desde o instante de sua cria-

Procure a sua passagem com nio foi previsto desde toda Eter- ção, uniu-a de maneira indisso
.antecedência, · pois o numero de ; nidado, é com razão que São luvel, à pessoa do Verbo, do Fi
Romeiros será. limita,'"· ; Paulo no-lo refere como um mis- lho, da segunda Pessoa da San

Passagem de ida e volta - l.n tério sempre presente. É o ultim,) tissima Trindade. Esse Deus-Ho; 
Classe 48$000 2.a (;lasse grande traço pelo qual o Apósto- mem é Jesus· Cristo. Essa unilfo 
33$000. lo acaba de nos, fazer conhecedo- é tão intima que há uma só pes-

Para retirar a Passagem _todos rei, do plano divino. soa, a do . Verbo. Deus perfeito. 
os dl.a.s aqui na Igreja, das 8 às 'Executemo-lo com fé, pois aqul Perfect11s· Deus, por sua nature:w 
9 e das 18,30 às 20 horas até tocamos o coração da obra dl- divina, o Verbo · torna-se, po: 
2 - l - 942. vina. sua Incarnação, homem pérfeito: 

FREI CANIS/O MULDERMANN 
Sob a presidência do Exmo. e j com respeitosa simp .. t-ia que o 

Revmo. Sr. D. Elizeu van de público católico acompànha tudo 
Weyer, Bispo-Prelado de Para- quanto diz re~peito a tão éminen-
tú, realizou nesta e.apita! o Ca- te Instituição e particul.armen:e 
pítulo da Ordem Carmelitana, no cia Província Carmelita.na, a cuja 
.convento do Carmo, à rua Mar- testa Frei Canisio Muldermam, 
tinia.no de Carvalho. foi mais uma vez reconduzido. 

Desta reunião, resultou ~- re- Por seu talento, sua prudência, 
eleição do Revmo. Frei Canisif.l sua infatigavel operosidade e 
Muldermann, para as altas fun- suas imperturbaveis qualidades d~ 
ções de Pro.vincial. bom senso e equilíbrio, o Revmo. 

. Pelo seu relevante papel ua Frei canisio Muldermann mere-

. historia· da Santa Igreja, e mui- ce de sobêjo a rara honra q?1e 
to especialmente na. historia do lhe coube de ser re-eleito mais 
Brasil, pele sua extensão em Ui· uma vez para as altas funções 
ão mundo e pelas altas tradi- em cuj,;> exercício certamente ob
ções que representa, a Ordem do terá fecundos resultados para o 
Carmo é alv_o da veneração afe- bem das almas e exaltição da 
tuo.sa d.e tod.oa oa fiéis. Assim, é Santa Iin-eJa. 

Pcrfectus homo. E fazendo-se ho-
mem, continua Deus: Quod fuU 
pcrmansit, quod non erat assuniv
sit: o fato de tomar a naturez.<i 
humana não diminue a divina. 

Em Jesus Cristo, Verbo incar
nado, as duas nat1rrezas estfi,) 
unidas, sem mistur!'t. nem conf!i
são; elas continuam · di~tinta<-. 
apesar cie reunidas na unidade 
dà pessoa. Por causa do carater 
pessoal dessa união, Cristo é o 
·próprio Filho de Deus. "Ele pos
suo a vida de Deus": '' Sicut P:i
ter habet ,•itam im · semetipso, sic 
dedit et Filio l1abere vitam in 
.semetipso. É a mesma vida div'
na que subsiste em Deus e enchi: 
a humanidade· de Jesus ..• 

O Verbo feito carne é, pois, 
adoravel em sua humanidàde co
mo em sua divindade, porque sob 
essa: humanidade se esconde 'n 
vi,cia divina, O_ C~_i:l!;o_ J~sus, Ver-

placências. Eu vos amo e vos ado
ro." Venite, adorcmus! 

Mas, - e eis aqui uma admirn
vel revelação que nos enche de 
alegria, - essa plenitude dá vifü, 
divina em Jesus Cristo, transbo1· .. 
da até nós, até o gênero huma-, 
no inteiro. 

A filiação divina que e1iste en: 
Cristo por natureza, e faz d'E!e 
o próprio e unico Filho de Deus: 
Unigenitus qui est in sinu Patris, 
deve estender-se até nós pela {lTU

ça, de sorte que "Cristo não é, 
no pensamento i;jvino, senão o 
primeiro em uma multidão de ir
mãos" que são, pela graça, coir.0 
Ele é pela natureza, filhos' d~ 
Deus: Praedestinavit nos confor
mes fieri imag'inis Filii sui ut sit 
ipse primogenitus in multis fa
tribus. 

Estamos aqui no ponto central 
do palno divino: a adoção di
vina, é de Jesus Cristo, é por Je
sus Cristo que a recebemos: "É 
para nos conferir a adoção, diz 
São Paulo, que Deus enviou sea 
Filho"; Deus misit Filium suum 
factmn ex muliere, ut ... adoptio
nem filiorum reciperemus. A gra
ça de Cristo, Filho de Deus, ~cs 
é comunicada para se tornar er,o 
nós o principio da adoção: é à 
plenitude d.a vida divina e da g!a
ça de Cristo Jesus que todos nó~ 
devemos tender. São Paulo, apb 
haver dito que a plenitude da di
vindade habita corporalmente em 
Cristo, acrescenta tambem corr.o 
conclusão: "Et estis h. illo re
plet!, qui est caput omnis p1·i11ci
patus ct pofostatis." "Eis f]u,i 
n'Ele vós tend€s tudc plenamen
te, porque Ele é vosso chefe" e 
São João diz o mesmo, após mos
trar o Verbo feito carne pleno 'le 
graça e de verdade-; "E tudo re
cebemos de sua plenitude": Et 
de plcnitud·iue ejus nos omncs 
accepimus. 

Assim, não· somente o Pa.!, des
de toda eternidade, nos "acolheu 

publl~do Iia._revista "F!:des.., 
.',. faz u~ ?-11_ ~ressante co~ç;:or,to ~-- _;. 

tre a B1bl!a e a Euc2,r _";a. 
· A Biblia contem a presenç2. 
'real de Jesus Cristo, o mesmo Po• 
demos d!ser da Eucaristia onde Q 

Salvador se esconde debaixo &( 
especie . pão. 
~ Como a Hostia, a Bíblia é ulli 
sinal sensível de uma presença, 
Padre, Filho e Espírito Santo, 
contendo de modo especial a Se• 

, gunda Pessoa, o Verbo feito ho
. mem. A Escritura Sagrada é qual-

. quer coisa de lei: a genesi de sua 
pode se resU~ll' na participação. reparação terrena; a historia de 
por Jesus C:JSt_?, em Jesus Cris J tsua aparição; a sua palavra e 
to, a essa fil!açao ... Toda a san- 'milagres· a sua paixão red 0 ntor.a. 
tidade _que ~us destinou às_ al- (finalmeX-:te a sua ação atra\ez d~ 
mas foi depositada na humanid!i- todos os seculos. -.t 
de de Cristo, : essa é a fonte qu~' Dizia Ollier que um livro é fel-
devemos almeJar. to para ser lido: (i esta a m'.l.-

"O Cristo Jesus, cantemos cor., neiJ.·11(.prôpr~ de devora-lo. Deus 
. a Igreja, no Gloria da Missa, "só ordeífiú a:;,Ezequiel --:: "Tomé es
Vós sois Santo": Tu solus sanctus, te livro ••• depois .vai, falar à 
Jesu Christe. - Unico Sant(>, casa de Israel'." _,~ -É~ o comi 
porque Vós possuis a plenitude disse o Profeta, ·,l!le.'.;:f oi.' do~. co
da vida divina; só Santo, porque mo-,o mel em minha bÓca;·?" 'co-
de Vós unicamente esperamos mo a Hostia a Biblia contem a,·. 
nossa santificação: "Vós sois, co- vida verdadeira.. 
mo diz vosso grande apóstolo, nos- Maurice Villain termina o seu 
sa justiça, nossa sabedoria, nossa artigo afirmando que, com apro
redenção, nossa santidade": Estis vação da Hierarquia, nós pode
in Christo Jesu qui factus est 'mos pôr a Sagrada Escl:itura 
nobis sapientia a Deo et justitia,· diante do Tabernaculo como o: 
et sanctificatio et redemptio; em beneditinos fazem com .) l\1issal 
Vós encontramos tudo; receben- colocando-o diante do altar. à sus 
do-Vos, recebemos tudo; porque direita sob um ornato de bon; 
"dando-.vos a nós, vosso P~i, que gôsto. 

Honrosa visita ao "lf GIONARiíl" 
Deu-nos o gratíssimo prazer e a honra ele sua ''isita 

sext~-feira última, o Exmo. e Revmo. Sr. D. Eliseu vad 
ele \v eyer, O. C., Bispo titular de Gor e prelado de 
Paracatú (Estado ele Minas). Sua Excelência visitou-nos 
na companhia elo Revmo. Frei Batista Blemke, ela Ordem 
do Carmo, Pár9co ela Paróquia de Nossa. Senhora do Car
mo (Lib:_rd11de) tendo percorrido as várias depci;dências 
ela reclaçao, administração e oficinas, precisamente à hora 
em que estava sendo composto o presente número do 
LEGIONARIO. 

O Exmo. Sr. D. Eliseu van ele Weyer manteve-se em !" 
clem,orada palestra com- os funcionários desta fôlha, dei
xando ao LEGIONARIO as suas valiosas bençãos e):pres
sas pelas_ i,eguintes palavras: '!Apreciando as ~bras do 
hebclomacl{u·io LEGIONARIO, abencôo o Exmo. sn'r. Di
retor e todos os seu's coacljutores, fazendo votos que o 
bem prestado à Congregação Mariana cresça cada vez 
mais pela benção divina". D: Fr. Eliseu van· d.e Wei.ier, '. 
mais pela benção divina". D. Fr. Eliseu vnn ele ,v,,_1·e, 1 

A S. Excia. muito agradece o LEGIONARIO -a hon-· 1 
rosa visita. 1 1 

-------------1 



-,..9..,... t,EGlON·ARTõ ~-~==:=::.-::==================~=======:::.:::=======;;;;:;::======-=====::::::i:::= 
SEMANARIJ CATOI..ICO COM 

p\PROVAÇÃO ECI..ESIASTICA 

·:.,. 
Um dos trechos que certamente 

merecem atençJ.o n:1 última Pastoral 
se refere às rádio emil.oorac. N~~so 
Epl11copado tem timbrado em abor
dar exclusivamente temas de. uma 
importancia atual e relevante. As:;im, 
não poderia deixar de voltar as suas 
vistas p:ira a râdio-tlifusão, cuja 
ação, de um e outro ponto de vista, 
supera a todos os demais. Procla
ma-o a Pas~\lral em termos que, fri
zando fortemente o extraordinário 
alcance, para ,o bem ou para o mal, 
da atuação desenvolvida pelas rádio 
emissoras, deixa transparecer clara• 
mente o fervor de entusiasmo que a 
Jodos os assuntos radiofônicos, a to
dos os progressos da radifonia e im
plicitamente a todos os que colabo
ram para o desenvolvimento do r·ãdio 
vota o atual Arcebispo de São Paulo, 
Vale a pen.1 ler os prlmelr,os perto
dos pel.i Pastoral Clonsagrados a rã• 
dio difusão: "Invento dos mais re• 
centes trouxe o rãdlo aos costumes 

ce ao lritulto de, nilo louvando e 

me11cionar,do · diretamente cert.::s or
ca:1izaç;ies dignas de encomio, cortnr 
tambem de lançar uma pesada cen, 
sura às que disto fossem merecedo
ras. Daí esse gesto vefdadeiramente 
fidalgo e cavalheiresco de no&i.os 
Bispos, de omitir na lista dos louvo
res a própria emissora católica, cer
tamente de um precioso fator de pro
gresso, e ao mesmo tempo esquivar
se de 1,rnçar um e3tigma direto con
tr.i as emissoras acatõiicas ou anti
cntóiicas. Dificilmente um tã.o gran-

ma-se isto amar os que erram, ainda 
mesmo que se caustique o erro. 1 Qoa$ vini;ltl!l par.a uml!. meia duzia 

de maço~ que tambem se acha.• 
vam no n!lvio. J!:sse CQn:,ul esta• 
vt\ l;l.penas desempenhando um 
papel tradicional. Os maçons d1 
Valparai$o eram amigos dos ame• 
rlcano.s: tratava.4e de um con• 
tato, pos$1velmente um importan• 
te contato comercial. Mas segu
ramente o Cons1,1l dev4', saber e, 
de fato, não pQtjfa de!lciwhecer 
que ne.ssa mesma oc.1Miij,o -~ ma
çons do Chile estav11.m {$ZCndo 
todo o possivel pa,ri\ !m.pedir 
que &eu.s COl\lp.atri<;>tas eompare
c;~em ao Congresso Eucal·~tico 
de Buenos 'Aires; Todo munc\o em 
Valparalso :,abia · dli!to e falava 
no . assunto - toc\Q m1,1nclo 1!1\bia 
tambem que os maçon.s· amerlca
nos iam :,er banqueteados. Quem 
pode imaginar a perda de ve1·da• 
deira ami.Zac;ie que este riiJnples 
incidente PNVOCQU? 
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'ANONCIOS i 

ll"eçarrí"tabeia sem compromisso 
o LEGIONÁRIO tem o má

.'.l!.lmo-.prazer em receber visitas 
'às instalações de sua redação 
e oficina, mas pede qne não 
:iejam as mesmas feitas nas 
2as., 3as., e 4as. feiras~ por ex!· 
atências do serviço. , 

~ NAo publicamos colaboração 
de pessoas estranhas ao nosso 
'quadro de reC:atores. 

••• 
- .. .. . ' . -/4 

~ PADRE NOSSO ~AO ;_VIG_:'\RI~\. , 

-:; 
. •oj_Cristianismo enfrentàl_hoje,i ·. 

& c1·ise. ma.is séria ~desde . que ê~ ª; ! 
Igreja saíu d.as catacumbas;--, En-: ' 
contra-se, mesmo, diante :_de duas1 
forcas subversivas;• ambas contro
:lo.ndo poderosos governos~ ambas-
1il.isputà.ndo·o dominlo}do'mundo.''.l J 
11:stas pàlâvràs, . proferidas· pelo! ! 
E:piscopá'do;norte~aiiíericano,'" têm 1 
um sentido inequivoco, têm mes, .. 1 

'ill.O um sentido ,.;, intuitivo para 
:ciualquer' pessoa que não se tenh'\ 
e.lheiado inteiramente do con'Qivio 
humano.' Depois que o Sto. Padre 
Pio XI afirmou, ua encíclica "Di
Vini Redemptoris", que "povos 
inteiros se encontram no perigo de 
recair em ·uma· barbat'ie· peor· que 
aquela em' que jazia o mundo ao 

. dos povos modificações tão rápidas 
que longos anos de vida normal não 
lograriam. Asenhoreou-se dos -ares, 
ou mala propriamente das ond.isi 
Leitzianas. -Moralizado, concorreria 
para efetiv.ir a mais bel.i obr.i de 
harmonia ·universal, difundindo a 

, verdade, exortando oa povos à vir-
tude, elevando o nível cultural das 

;populações e pacificand.o os espírl
/ tos". ,, 

t;,,, Que· valor preciso deve atribuir-se 
f ao modo condicional em que se en-
1 contra o verbo "concorreria"? Deve• 
se por aí entender que nosso Epis· 
copado sustenta não existirem est.i• 

'.ções de rádio moralizadas? De ne• 
nhum modo afirmand-o-o, lavraria o 

· primeiro dos signatários da Pasto
ral, que é o pr6prio Metropolita, o 
decreto de condenação ã Rádio Ex-
çelsior, emissora a cuja testa se en• 
contra um ilustre Sacerdote desta 

,1 ,Arquidiocese, e que goza de toda 
. ,cluida:p.or obsenda- tal lnterpPet.ição, 

da leitura do trecho citado s6 se 

Plinio COlrntA DE OUVElRJ\ 

A Pastoral e o Rá~io 

de empenho em n5.o contundir nem 
ferir a quem quer que seja_ poderia 
encontrar mais nobre e discreta ~x
prell&ão. A metma preocl1pação se 
nota na redaçílo desta frase: "sem 
~mbargo, r1ão 6 .o que 0L1vimos em 
alguns programas de certas emisso
ras". Seria possivel empregar maior 
cuidado? "Alguns" programas, não 
quer dizer todos os programas. "Cer
tas" emissoras não quer dizer tod:1s 
nem quasi todas elas. t isto tão 
obvio que qualquer pessoa de espi, 
rito sereno o reconhecerá. Mas, no 
Intuito extremo de resatvar .o quanto 
possivel a situação de alguns dire
tores de rádio emissoras, ainda :1cen· 
tua a Pastoral. que, se há abusos a 
registrar, se deve isto ao fato de, 
"talvez premidas pela · impossibili· 
dade de tud-o examinar". 

*'\'* 
E poderiam estes erros deixar de 

ser condenados? Está na consciência 
publica a devastação que a todas as 
horas d_e todos os dias certas rádio• 
emissoras pr~Ucam fazendo revei:;ir 
Limas com as outras os assalto$ que 
def;ferem contra a fé e a moral. Vei. 

. culadas pel.is óndas hert{:i:ianas, as 
heresias e os fermentos ·de concupis
cência atravessam distancias até 
aqui . invencíveis, transpõem mura
ciais cujos batentes jamais se ha
viam aberto ante a investida dos 
princípios de destruição, penetr.im 
nas cldadelas de lares até aqui inex
pugnavelmente fieis a Jesus Cristo 
e corrompem sim~iltaneamente, com 
a chàoota esca_bro!!a e facil, a c,n)çã.o 
lasciva ou a doLrtrlnação subversiva, 
tanto QS senhores dos mais opulen• 
tos palacios quanto os h.ibltantes 
dos rrials miseraveis cortiços. Ridi• 
cularizam-se oriminosamente as 
mães de numerosa prole, e a lgreJ.i 
nlo estaria ao l.ido delas afim de 
as ampjlrar! t!nxovalfla-se o vincLilo 
sâgr.1do · de Matrimonio e o Episco
pado não S{: deveria i;rguer em liça, 
contra esta ignominial Vilependia-se 
a pureza, ataca-se a Fii, e ,os Bispos 
deveriam continuar çalados ! Quem 
pode nilo tompreender que esperar 
deles tão reprovavel silenc::Jo_. St>l!'ia; o ,;_ 
mesmo que os sup-or capaz ·ae vi.itai- :· 
seus mais Santos juramentos e s:eus 
mais altos devere.sZ 

*** 

:, 

Há solidariedades que ~:r,'ÕbÍ'~c. ·. 
São as que tendem a d~fender o di
reito, a verdade e -O bem., 

anarecer o Divino Redentor'', l j 
ninguem pod~rá duvidar, em s5. k_ 
conciência, que o mundo atraves-

pode inferir que sua redação obede-

Confiarem muitas delas demasia
damente em funcionários sem esc::ru
pulos. Assim, ainda mesmo quando 
ftijOnta OS -.desvarios, o .... Episcopado .. 
aindà menciona l)Ormenorizadamente 
as atenuantes. Ao pé dn letra cha-

Assim, sõ umd atitud~- merece 
apóio. 1t' a que visa congregar em 
torno do apelo paternal e 'afetúÓso 
de noss-os Bispos, a boa vontade;· a 
energia e o prestigio de todos os que 
trabalhando na rádio >emlsstW"a la- . 
mentam sinceramente estes m.iles,. 
e jâ trabalham para os limitar. 

:c···A T Ó LI C OS 
sa uma .. crise gravíssima, e que, 
,portanto,": o: Cristianismo tem de 
enfrentar lesta ; cri~e.), Tambem se 
forno. evidente que,\ tratando•sc 
Ide ve~cer~uma<crlse'.de violência 
11nédita,".:· o.-Cr~tianismo, empora 
!confiante, d~ resultado final, terá 
'<ie,empenhar ·a..fundo.,as suas .. me
\lhores ;energias\E,{c_~ino ~mprc • 
lacoiite~ 1. quii:~do ~V!r,ocuram ': ex
lterminá-fo-;i!' o; CrJStianlsmo n5.o 
~tl;avessá 1 Jmâ\épÔca fácil, mas 
icliffcil,\ embora -·possaº vencer. todns 

! - • /.' -- . T 

kr.omp1em'_·,/.x e/ u s iv .. a mente :suas ióiç1s e s_eus presentes na conhecida 
l.._ .• 

C~A'S A c·As·TRO 
o f i c;-i rtaw p r. ó p _ _r_i a -

~ . A las r dificuldades -,'.'e\ réalmente . as 
laeve de. vencid;; Á afirmação. do 

(
J:plscopado norte-americano _tem, 
por conseguinte, um significado 
elaro, de unm corajosa precisão, 
ie que se esclarece ainda mais pelo 
:eeu complemento. A cri/;le que e 
pistí.anismo enfrentti; ': · consiEt<:? 
!P['incipalroente. nisto: duas for
ltaa controlam poderosos governos 
·r!sputam o domínio do mundo. 

··1: Rua lS de Novernoro R' 26 . * únrcos concessionários ctos Mimados 
'(Esquina ~da _R_ua Anchieta) - ,relógios " E L E C T R A 11 
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Quais são estas forças, a que 
A Maçonaria e a União das Américas 

't"",~ 

c,11 de o Episcopado norte-ameri- , 
'eano? Não podem ser outras que 
·não o nazismo e o comunL~mo, jó. 
estigmatiza.d.as por Pio XI. De 
fato, todas as demais forçns sub
versivas, que se agitam hoje pelo 
mundo, não têm substancia pró
pria, mas são meras caudatar!'.ls 
do nazismo ou do comunismo. f'_ 

palavra 'dos Bispos norte-amer!
eanos é, pois, de uma transpa
rência cristalina, e pode ser per
feitamente bem entendida por 
Qualquer espirita .·eto. Foi po:· 

·· Interessantes comebtarios do 11Cathollc stâifdard and Times" 

· isso que a "Fanfulla" sofism,i; 
grosseiramente esta palhvra tfio 
vlrilmente nítida, para. ataca!· 
mals grosseiramente ainda o 
E!}iscopado norte-amerlcáno. 

A proposito da polliica de boo através da Grã-Bretanha, ilhas 
visinllança, o "Catholic Standard j Orcaclas, Sllcttland, Faroe, Islân
and Times", jormtl católico de dia, Oroelândia, Lavrador, Oaspe 
F'lladelf!a, publlca interessante e finalmente Nova Inglaterra. 
suelio, em que se demonstra o Todos esses Jogares acham-se a 
grande mal que a propaganda ma- menos de duiu; horas de vôo nm 
çonica e protestante, de 011gf'm do outro. Ha uma outra rota 
norte-americanu., tem feito à através d:;t. América do Sul. Um 
causa de um melhor entendimen- simples olhar ao rirnpa mostrará 
to entre aquele grande povo elo que a América do Sul se acha a 
Norte e seus irmãos da Ameríca. unm pequena distancia da Africa, 
Latiná. e que o sul do continento deve 

Ha dois camini10s que podem na realidade ser chamado Sules
ser usados pelos europeus para te da América, pois se acha qua
cllegar às praias norte-america- se totalmente à leste da Améri
!UlS com i,1tenções hostis. Um é ca do Norte. 

A RACA FRANCEZA RM PERIGO ... 
DE EXTERMINAÇÃO 

UMA QUESTAO DE EXISTEN
CIA POLl'l'lCA 

Sendo bis as coordenadas geo
grMiças não é dificil de se perce
ber a conveniencia de uma sc;ili
darleclade de ação entre as Amé
ricas do Norte e do Sul, sendo 
mesmo de uma real necessidade 
para a defesa da União Améri
cana. Uma América do Sul hos
til com allados poderosos fora do 
continente seria uma. ameaça 
muito seria nestes dias de guer
ra aérea. Não é portanto de se 
admirar que a América do Nor
te faça a corte à sua visinha do 
Sul. Não mais se trata de uma 
questão de com~rcio; trata-&e de 
uma questão de exl.5têncla p<;>li-
tira. ) 

Os Bispos norte-an:ericanns 
afirmaram que o Cristianismo ~!l · 
frenta uma crise i11::n1dita; e só 
nm perfeito idiob poderi:t ne~a:· 1 
este fato. A "Fanfulla." torce C'.l· 1 
vllosamente esta afirmação, e ct\z O embaL'{!ldor da França nos 
que os Bispos nortc-americat:t), Eslados Unidos submeteu a que~
afirmaram que o Cristian!srr.... tão do rcab?,stecimento ao Prn
atravessa uma grave crise inter- sidcnte Roosrvelt. e ao secretár'.'J 
tia; e, por aí, núo tem ctificuln- de Estado, o sr. C<;>rdell :Hull. 

Não é a primcl,ra · ves que o 
que espera atenuar a miséria, com grí!,nde· ,,ais americano corteja a 
acréscimo dç viveres e vestimen- America do Sul. Muitos emissá
tas (l.merica~os distribuidl)s pe1.1 rios já no::/ foram enviados com 
Crm: Vermelh{l, Intern:tcional, e propostas de casameni-o, mas es
pagos com os fundos franceses Res emi~sarios foram muito nrnl 
lmobilizactos nos Estados Unidos. P,colhidos, poL~ era praticamente 

o:; inocentes "yankees" saber 
que estavam começando com o pé. 
errado? Como protestantes sen
tiam-se sinceramente consterna
dos com a sorte dos pobres "ro
manistµs" do Sul e pensavam -que 
tudo o que se tornava necessario 
era apenas uma avalanche de 
bíblias falsificadas. Não se sus
peitava então que esses esforços 
eram ridiculos aos olhos de quem 
sempre associa as piores coiSllS 
com o protestantismo. · 

ALEM DOS PROTESTANTES, 
OS MAÇONS 

A tentativa de se chegar o, uma 
aproximação com a América do 
Sul por melo das lojas maçoni
cas f<;>l i;i.ind:;t mais desastrosa, 
pois não e menor a repulsa que 
as populações católicas c:!o Sul do 
continente . votam à. "viuva.". 

Quando o tran~tlantico de lu
xo "Malolo" · transportava um 
grande numero 'de Prelados, Sa
cerdotes e peregrinos Oeigos · a.o 
Congresso Eucarístico de Bueno/l
Alres, o vapor parou por algumas 
horas· nc{ porto dé· Valparafso .. O 
Consul norte-americano, · despre
zando completamente os trezen-
tos católicos de escol<iue sé acha
vam a bordo, e cego à 'mensagem 

Q VERJ)ADJJJIRO CAMJNIIO 

H<;>uve muda,nçr. no m<;>do de 
prooodef dos. norte•am11ricanos. 
O pre~ider,tl! R.~velt pJ'Qvavel• 
mente aprendeu algwne. c;o~a. do 
1·aoo de foguete mexicano que 
foi deLxad<;> em sua.s m!\0.\l, P11-re• 
ce que se ele :ie 1;1ch11, conven• 
c!cio que a civiliiat~o d1 Amé• 
ricl.\ do ISUl itlltá ~tura,à.11, de ca
tol!cictade. O despre?il:Í-• de$se !ato 
t.;m sido fatal. As relaçõe$ comer
elai.s da grande repul;lllcl,\, notte
ame1'lcanQ, com $U!I,$ irmã~ dQ Sul 
tem se tornado diflceii. p;;).·) !ato 
de não li.ave1· muito que trocar. 
A base· solida para um c-on:r..ecl• 
mento mutuo deve :ier ençont.rnd::t, 
p0rtantQ, em ol,ltroi; &etorel:l. QL1ar.· 
do os Estados Unidos tornar,,m 
claro aos seus v!sinhos elo Sul ·que 
eles a.prec!úm · a . .-importancia da 
Igreja Católica como o melo de 
assegurar a· paz pc.ra o mundo. 
cl~ixará de existir uma forte ra~ 
zão de antagonismo que até hoje 
tem prejudicado enormemente 
:. verdadeir;. uniiío das Américas. 
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Angeles, no Estado de W:;i.shing, 
to1;1, detcobriu uma série de !o• 
guelras em forma de flexa, _:i,pon• 
tando para Seattle. Tudo . isto é, 
evidentemente o trabalho da 
quinta coluna. TrabállW 'nétlgo
:,o, por certo. Mas traoallio q1,1e. 
está longe de ser dos mais pe
rigosos. 

* * * 
C<;>m efeit;l, os peior~ quinta• 

colunil;ltas são aqueli.s que "não 
v~m", ou que "não preveem" ou 
que "não percebem", Individuo~ 
atacados de uma e~pécle de mo• 
léstia sono, em con.~equêncla da 

qu,a,l pode a qüinta-coluna der
rubar por del;>aixo -de /WtJS pés a 

metade do mundo, que eles per
g·untarão o que estão fazendo as 
toupeiras por debaixo da. terra. 

Continuam os péssimos trata
mentos inflingidos à, cid11.cle de 
Paris. No dia 10 p. p., publicaram 
os jornais um telegrama oficios.J 
italiano qt'Íe anunciava iue às 17 

horas já ha. toque de reco!lwr em 
Pari!, em consequência de .Qrdem 
dQ general Schaumburg, c»man• 
dante militar alemão daquei11, des
ditos:;i. ciçlade. Reglme de cõlégio. 

. 01,1, m~or,, regw;i~ .de _Peri,l~n
ci~ria.. 

Confere, 

OURO. de para acusar de hcrrsi(l. a to- O atual problem(l. mereceu, se
dos aqueles Bispos. Jú se vê q:ie gundo declarações . 49 embaixa
a "F:mfull::i." tomou as dores cio dor francês, da parte· do presi
lliaZismo, mas, nfio ousançlo atac,,\ dent~ especiais ate_nções. 
!'!,IJertamente a Igreja, preferiu ;n- Esta quC'stão do ràclónr,ment'.l 
U'lar a atitude hipócrita de defere- cstti, se tornan:do· ·importante· pe
aora da boa doutrina. Não pocle- lo fato ele que a raça francern 
na haver peor ocasiiio de ensin:1!· est:í. em perigo de exterminaçi'tn 
@ Fa.dre Hofso a::i Vigário, e com devie,lo ao racionamento, segim
~ t:lo i.:.:~'.:>. - · do w. declarações elo embaixaclor, 

As raç~s que 1,J.tt;.almente re- um insulto enviar-lhe nessa mis
cebem os· prisioneiros francesc·s sãQ pessôas que -se achavàm em 
são duas libn1s d!) Clline por mês más relações com toda a família, 
·doa nuzistas. e·· coin · o Íl.cresc'i1r.'.l Tais portadores de aproximação 
norte-americano serão elevadas a internacional for.aro ate hoje mi-. 
três libras; ·dêste modo espera o nlst-ros pro~stantes e franco-ma~ 
embaixador francês reduzir a çons. Eram eles que representa
mortalidad~ entre os prísloneir0s vam ;i. l;)QQ. vontade dos nosso.s vi
franceses neste invern<;>. ·s!nhos do Norte. Como podle.m 

de amizade internacional que eles 
tre.ziam. organ~zou um Jantll.r ~ de _ , 

PRATA E:PLATtNA· 
·de' tôdf espi!ciej-ào progo 
mais alto da praça, com- · 
pra-se. Consultem nossos 
pre2os. Rua 15 de Novem
bro, 193, 2:0 andar, aala 

23, -- São Paulo 



'.A SOLUÇÃO DO PllOBLEMA: 

.· En~~~~~.~:.:~~.,N. ?1,~!!~ ~~roito \ 
o Prcsi(iente Avila Camancho de- dos pais .. e até o impõe como 
claro~ · ql.le antes do fim do apo um dever - proporcionar à seus 
~rá terminado o projeto de lc; filhos uma fonnação moral, in
sobre a educação, e por meio de~- telectual e física, seja encarre
tce projeto serão garantidas a li- gando-se dela pessoalmente, ou 
berdade de conciência e as cren- confiando à ~ssoas que juigarem 
ças religiosas de cada familia, capazes e dignas de substitui-Lts 

JOIAS 
"- . 

Ultimas -~_9.v!dades em JOALHARIAS MODERNAS: 
de ouro, rubis. e biilhantes-

GRANPE ESCOLHA EM OBJETOS }:>ARA PRESENTES 
Distribuidores dos Relogios Mundiais OMEGA e Antimagnetico TISSO 

O mesmo diario publicou tam- em assunto' de tanta importa!!
pem uma declaraçãc do Pre5i- eia. Portanto: -
ciente envia,(ia aos Pais de famia "O Estado deverá co0perar com 

UMA BOA ORQUESTRA 

CA ç . . ..,.": A BENTO LO EB ' . ·,. , . 

RIJJ4 15 Dli ~OVliMfiRO N.0 33'1 
i EXIGE UM BOM 

M: Délicia!~~~S!!ºdivertc a 

os pais nesta tarefa de desempe
nhar esta funçã,o. Para is~o dev;_,
rá assegurar a existência e o fun
cionamento elas escolas quq est~
ja.m em copformidadc com as suos 
legitimas a3piraçõe,;. Dovq·á fv..• 

A Joalhari.i preferida p~lil rut3 sociedade HA 3 Íé'f.~AÇõ-E$i 

@Q G±&PifNlti. &i&4 _f -· ·- -- _; .. L . 

~u(Ji!;ão de uma boa orqnes
tr-a. A harmonia dos vários ini,
irumentol5, o perfeito entendi
mento entre os vários músicos 

zcr efetivt1-mrntc obrigc:.tória, an
tes de todo3, a educação dos me
ninos ~~m pai., ou tµto_res. Qua!l- TANAGRAN f 

produzem essa sintonização ad- to its escolas particulares, <cl'.ls 
mira vel característica das boas l tccm o clll"citc, de ensinar, m:;s 
orquestra~. ~1as quem dirige serão preservadas do contagio d:' 
tudo, quem controla todas as doutrinas cp.ntrárias à moral, ou 
t\Otas, quem coordena todos os 

I 
ameaçado:as da ordem publirn 

sons, quem, enfim, é o falor 2) As diferentes religiões têm o 
máxim~ ?e toda a harmonia? 

1 

dir~ito de estabelece:· e de tiri
Sem duvida que o maer,tro. O g1r escolas, sem que elas cnco·1-

- maestro é o "pivot ·· da orque:;- trc:n 2. menor dlficuic!adc quan:o 

OlJmo fortifi
eahte feminino, 

,, cxclus_ivamente , 
femm1110. Mer-

4;. " cê de seus horJJ:. m::mios espe-
1'- ciais, Tanagrnn 

T rcjuvc11escc a 
mulher. Tana-
grau é o rcmc

cHo 111ct\cado em toçios o~ ca
sos de abatim::nto, rugas pre
coces, ennlheciiµcnt:i prema
turo, cabe!hos trancos antes 
do tempo. Em todas as dro
gariac. 

tra. Se ele frac,issar a orques- ao ensino religioso. 
tra toda fracassa. A mesma 
íntima relação existepte entro 
o maestro e a sua o:·questra 
~xiste tambem entre o fígarlo e 
p organismo. Podemos afirnrnr 

, mesmo que O figa(!O Ó O mae,-;
. i.ro fo organismo. Qu,:nclo o fí. 
. ,.ga,cló ftinc:ion;i mal o orr;a11h;. 

·Íno todo r;e de:rn:iuilibrn. Per
.. -_turbaç_ões digestivas, a·:'.:1s, (li::;. 

pc_p;;ié\s,. fon~1011taç'.1es \qtest i
. Í~ais, pr.iGâo de \"Qlltre, inlo-

3) A lei cteverf.. cGtabe!:ce:· cle,
ra111ente que p:-cpar'lçií.o profks:o
n:il será a que se ei:1gm:i. dos 
mestres, co;:10 tambcm do cap2,-
cid:i.de -tccnica daquc!c3 que .,.e 
ded!c2.in ao cn~:;:o como ur.rn prJ, 
fissão. 

TOCO Cf..TOl.,ICC 

d e v e 1 e r 0 

Ih•, Durval Prado 
Oculista 

R. Seniiclor P. Egídio, 15 
. Salas ~13114 . 14 às 1 i hs .. 

Xicaçõcs, mànc'.ias fc::.::; na PC· (' l. g ç ! 9 r,, ~ R 1 9 " 
le, irrit;;bjl,;dacle. nc:i;-astenia, 1 --~~"" 

Telefon.:: 2-7313 

tudo pode resultar do mau fun-, 1 --..,...,.....,----r---------------,~ 
cionamento do fie-ado. "íanter, PA_RA AS 
~iois,_ o fígado_ normal e ,,aucla- ,

1 
vel é dqr ªº· se4 organi,;:::1 i;m fE .. STAS.-_, D[ NA.TAL 
t::im maetitro i::a:·,m~iudo-lhe 

·assfm u:n perfeito equilibtio e, ( 
ço::sequrnten:cntc, t:1,1,t bca I ll,M 1-'R{ES.i:N 1 l 
saude. O He1iaeh0lam Xarie.r 1 ~Ui Rfll/~l 
ga:·anto a nonnalidadc e o lJom ,.,)11,..(Y\ V 'ff\ . 
funei<J!Hlmeato elo fiJ.!dn. O l le
pacho1am Xavier com{:atc (·om 
eficácia e afa,:ta com ;·apide1/. 
os m;,ile;; çlo f(ga :lo e as ::::as 
com;êquê.nC'.ias. Hqia("!10l:1m e/' 
ft;::do sv.clio. figad:) ::adi:> e boa 
sau<le são i_(\éia~ que se at:·:1cn, 1 
~e ço.m\Jiqarq e se çomp;ebm. 1 

--,a:C A S A S 

PERNAMBUCANAS 
(***) 1 UMA FILIAL EM CADA BAIRR() 

PROFISS 
Pt1blic::.1nos hoje, abrindo um p;,,rentc$4; 

cm 11cs;;o ensaio spb;-e o 'cspiritisl'\l'.l, o cémtcú
q-, qq.1Jrin-Fira folha vot::n, 2 editada. . pela filial 
43 Sã,o Pauio d'.J Sccrct,1ri::.do Nn.cion:,J· c:a 
Def2;a, da Fé. N2eta horn cm Que o,, fü;m·)s. 
~.me~- ~ispos cta P,·ovinc:ia. Ecle~i~stica Pau
lÕpo\itana aef!,b:.m ele reeditar em s4a vee111eri
te pastori.i.l coletiva, a mais cahal c:indmação 
de8ta heresia, bom é rnib::tm os cató!ic!)S sal
vaguarqar-::e das insidias perigo:;.is com que 
"lopçs cm 1)€\es dç ovc\!;a~" prc~·ur?.:n apre, 
Eer.tar seu3 erros. doutrinal;; ::coberíGdo_ 11:i, 
oombra c1é" cçmi·;:Í1iéncià.5 -,:,p~rtqna~. A profi~~ 
são de {~ CC!f!tra. o (,Spiritismo qµe hoje tra.i{i
crevemo,s ~e~ta co\u_ri?, é tam~m uma, p\:e. 
paraçl\~ ao qqe Jogo apreseqtaremos sopre a 
repugµ4µçja. é~istente eútre a doutrin.a da re~ 
lncan1açãq e O{, artigos primários ·da. fi ca, 
tóll~, . 

!'-tWf!§MO DE Ff: CONTRA 9 ESP~, 
- RITISMÓ . 

i. - CREIO rinne\Uenk que há um só 
~µs em 'f!'ê$. Pessôas iguais e realmente dis
~wt~: Pii,dre, Filho e Zspirito Santo. 

2, ,,..... ÇREIO que Deus, Espírito perfei
H.ssµµo, cr\ou o Céu e a Terra no início dos 

· Wf!lPf)~; e no fim dos séculos julgará as ações 
dos honiens, recompensando os bons com ,1 

j?arª'í~o e casti!l"andq os lllá.Us co~ o lnferno. 
:3. - CREIO que Deus, pela sua Divina 

Proyidência, çoµserva e dirige, fir!l"Je e i,µa
vemente, todo o Universo cri.ado, e rejeito o 
pretern;o g-0verno do M1u1do pelas criaturas 
\'isívels, tal como o ensina e defende o· Es•Ji~ 
ritismo. · · ' 

4. - CREIO que Deus se revelou aos ho
mens, manifestando-se a Adã,o qo :f;ini,g;o; 
a Moiséa, no Monte Sinai e, na plenitude dos 
tempos, PGr meio de seu Filho U11igêp\to, 
feito Homem, Jesus Cristo. 

5. - CR:[C{O qut; JeJius Crist9, · Segurnl'.\ 
Pes.sôa da Santíssima Tril1da.de, D~us igual ao 

· · j?ai e ao EspjPitQ SantQ, fe::;-se Homem no 
{;eio purissillio d~ Vi);gem Sa11tfssi!Ua, Mãe qe 
Deus; padeee1,1 e morreu na Cruz para nos 
llalvar, e ao terceiro c!ia re.s,suscitou. 

6. - CRJ!JIO que Deus continúa .:i auxillar 
' os homens, -na prática do bem, por meio c!,i. 

!lUa graça, especialmente obtida pela oração, 
bons propósit<>s e frequência dos Saerameiltos; 
nunca.porém, mediante a evolução dé>s · mor,, 
too, supersti~ijQ aborriil:u\vel, proil;iida por p;us 
~ª S~rada ~sçrit1n'a e e;,;131\Gitªmente oond/l· 
Mli3 ~tª Igreja. · 

7. ..,..,. C~ll,J:O pa. existé11eif!, dO§ espíritos 
Cfla4Q.'1 f)Ol' ~U§; 8!'l.Íe{i bons, ~l';ieVCl'il,!ltei, 

o DE FÉ 
no 1nm, que obedecem y Divina Voqt:i.dc e 
11üo aoc; caprichos humanos; anjos maus, ou 
c]e;1:ônio:.;, Cjt:c, prevaricaram e prccuram sem
µr3 inciuzir cs llomen~ ao ina-1 e à perqiçàg 
eterna. 

8 . ..,... CREIO que ca~ al:,1a 1wmi1na ô 
cri11,da por Drqs qµanqo Ele a µne ao corpo, 
fo.rmanc!o então o co1!1p:sto úniço, substancial, 
p:cssoal, qqe se cl1amíl, !-Iome111, e rejeito a (JXÍS• 

tência do Perispirito e do Corpo ,\{;trai. 
9. - CRJI:IO que a alma, sep:giida ç\o 

cJrpo, depois d<1 p.orte, será. julgqd.i. per Deu;;; 
num juir.o particular, rece\)e\l(io logo depois, 
em atenção às ~4ai; obra.;;, as penas eternas qo. 
Infemo, ou as p,mas temporn,i,s qo Purgató1·i9, 
oµ a glória eterna do l?ara!.sq; e rejeito fir111e,, 
1nente a trania11jgf~ç~o qig; a-Jm~, qe çor po 
para corpo. · · -

10. - CR]jl!Q que !'.!O firo, qos t;;mpos 
rada alma se há-dá· unir a.o p;·õprio coúic;i, 
então ressuscitaqo para. \1- glõr(;i, ou parii, · a 
eterna condenaçii.o; e. rejeito como :tal~a, 0 
herética a doutrina espirit;i. ç!,i. ~incarn!é\ção, 

§ 11. - CRl_llIO 1Ja, Conwnniio qos S&ntoi 
que 1..me, pela cll,,jç\í,de, os ~iei:i que vivemos 1'4 
terra; as Santa.,s Almas ç!o Purgatório, o.ue 
sufragamos c0111 1.0;,,sas orações e sac,ifíçfos; 
e os Bem-ave11tµradoi, do Paraíi,o, qye itiVQ· 
camos como interces.sox(;ll !1Ql>/SOS juQtQ de Deµs, 

12. - CREIO que a ~anta Igrej11- Cªtô.
lica, Apostifüca e Ri:>ma1µ.· é a úl,ica verqa
deira, fóra çl~, q4al não !1tí, salv~ção; que o 
seu Chefe visível, o S.umo. Pontífiçe, assisti
do de um 1noc\o especial pelo Divino E~píritç 
Gr.nto, é i!lfaliv<J qiia,.pqo ç!efine verçj(l.de~ çlc 
Fé e Costµines. Ac\n,ito, p3rta1,t9, e prores.,o 
tudo quanto e11si11a e,?i;a m.e?ma l!ilreja, i:iel9 
seu autêntico Magii;têri.o. 

13. - CREIO qu2 Jesus Cric;to instituiu 
112. sua Igreja., comô. seus mjp.Íl\tros .. e. çlisÍxm~ 
sado:·e;; dos Sagr11-do(; Mwt~rios, os Bispos e os 
Saccrdokll, incumbindo-9.s q?, missão de eu,~ 
sinar sua, doutrina ~, toda~ as gente;; . 

Rejeito, pois, qualquer intervenção de !llé-
. diuns comq, · guias, doutrirui.qores e orient<1,
dcres das ~)açõe,'.l ~ntre Q H<?mem e I:leus, 

ABORREÇO, fipalmentz, DETESTO e CQN:-. 
DENO toc\as as doutri!lflll e práticas q0 :\!}~pi~ 
ritismo, porque j\\\'~~ no meu- ~a,ti$mq remm
cia.r a satanáê, · às suas pompa:, _e às !!i+a_s 
obras. 

AFIRMO, portimto, querer seguir a Jesue Çrise. 
tq ft Sl.ll!- · Igrej1h em cpjfl. fé, car,1 ª gi:aç·1 
qivil'la, àes~jo viver a,postojicame11'..e e e~errJ 
morrer com p\ectaf!e, 

1 
1 

1 

! 

14, domingo 
O Exmo. Sr. Arcebispo metropo

litano assitiu pontificalmentc a 
missii. c.ipitµ!ar do 3.o domingo d0 
adve:µto, na C,i.tcdral N.!etrqpolit:,
na provisória, às 10 hora,, e qµ, 
rante o cl!a atendeu a várias pes-
soa;; em audiência, · 

~-5, ~gunda-fcira 
As 10 l1-or1J.S (Jua Excil!,. celebn,u 

na Igreja d?, Ordem T;::rceira qa 
Fcnit::1ci.+ de São Paulo f!, mi.::s::; 
c;11 ação de graças pelo 110.o anj
ycmirio ela. · fundação da Fôr~a 
Pública de São Paulo, dando de
pois. a· absolvição ·ao· tüÍnu.lo do 
·Brigadeiro Rafael 'róbias de 
Aeú\al', fundador da referida l_lli
lícia, proferindo depois um dis
cµrso de saud .. ção às autoridades 
111ilitare!, presentes. 

l\s 14 horas sua Excia. prest
diu a rcuniüo mc1:.~al do Revdo. 
clero :;ecular e regular do Arce
bispado, concedeu audiências pú
blicas na Cúria Metropolitan;:i, e 
às 17 horas presjdiu a reun!ão, 
mln11al da Comi~ão · Execut-jy~ 
qas Qbras qa ~OV<!- Çateqral {!e 
~ão Paulo. 

· rn, ter<1aºfçlra; · 
Sua Excia. esteve ausq1te lias 

capital. 
1 '(, qiµ,.rl4,feira. 

1 Sua Exci.'.l.. concecjeµ várias 1q1 . 

diências em Palácio e ã,s Li M
ra~ prc,5idiu a assembléi.i men
sal ela Ligá. das senhoi;as Oató-. 
lica11. · ·· · " " 

18, qui~ta-feira. 
Q Exmo. Sr. Arcebi:,po <lO\lCÇqeu 

audiências pú\)Iicas na Cú1ia :1c. 
trqpolitana d~,s Í3 Í1onis à~ "is 
hor'as. · · · - .. · ·· · 

l P, sixlaafl)ira. 
Dqrante o d\a Sua.. Excµ. a~en·, 

li ......... _. t.W: 

Arquidibces-ano 
,t,C411 ......... ~ •• -... 1 ~ª' 

·. ãeu várias audiências em Pali- Ao zeloso pároco de Salto nãa 1 

cio e visitou algumas casas re!i-1 cabe a queixa de Pio XI; ele n:i• 
giosM. perdeu os operários, antes, silen-

D;l/l 8 à~ 1~ e m_eia 1,ora,s sua ciosamente, conquistou-os todo, 
Excia., na ciwela do Seminari0 para Deus e para a Santa IgrejQ 
Central, durante as ordenaçÕ<:s S. Excia. Revma. o sr. Arcebi9. 
gerai3, conferiu 20 tonsuras, 24 po querendo demonstrar a SUi 
menores, 15 subdiaconatos e 6 especial estima pelo Revmo. Plill 
diacon.ato.c; a vários clerigos dos dre João da Silva Couto e seut 
sominários do arcebispaqçi e or · paroquianOl!, pessoalmente irá nt_ 
dens e congregí!ções reji{,:iosas, próximo domingo, à . tarde, à. ~ 

Aviso N. 251 dade de Salto para iniciar as fü!II 

J?OSSE DOS NOVOS CONEGOS tividades jubilares promovidai, 
pela população loea:1 em homs,,. 

l;ONORÃRIO$ DQ CA~~D9 nagelll ao seu querido pároco. 
METRQPOLIT.'\N9 

De ordem do Exmo. e ReV!l\O. São -Palllo, 18 de dezembro dll 
sr. Arc;ibispo Metr-0pQ1it~o oo- 1941, · · · 
munico !é\O Revdo, clero e fiêis do (a) Cônego Paulo R-O!im L09I 
arcebispado que no domingo pró- reiro ,. Chanceler do Aroebt. 
ximo, dia 21, às 10 horas, após a pado, :,,,v;·. 
tradicional Missa Capittrlar, na · irW :Aviso N. :?59 
Igreja de Santa Ifigênia, Catedral ORDENAÇÕES GERAIS D~ 
Provil;ória, S. Excia,. Revma. dará 
posse aos novos Cônegos Honorá- ~MPOR~ DO ADVENTO 

rio~ cio Colenqo C"-\)ido M(ltropo- IJe ordem do Exmo. e Revmo SI! 
litano. Arcebispo Metropolitano comunl!, 

'J;'omarão po:,se de seus lugares co ao Revdo. Clero e Fiéis qui 
no Cabido os Revmos. Cônegos no próximo dia 20, sábado rlat 
iJosê_ Mari11- Monteirn. Vigário Qs, Tê\11-por,as do Advent-0, às 8 hora:A_ 
ral. cjo Arçeb!,spa.qçi, Cônego Ro, na Capela do. ~minário central 
que Viggiano, prÍllleil·o Notátío da, Imacu!acta ConceiçãQ do Ipt. 
da Cúria Metropolitana e Cône• ranga, s. Excil!,. Revma. conferilll 
go Jesuíno Santilli, Pároco ,:to ordens S!l_Cre.s ~ ~guintes ,-cac. 
Senhor Bom Jesús do Braz. didatps: · · · ,! , , :~ ,) 

São. Paµlo, 18 ele qeze~bro de l'RIMEIRA TONSURA~ _ d« 
194

(a
1

·) , Semi11á1·io Central: Alberto D~ 
Cônego Paulo Rolim Lou- Ribeiro, Benedito de Ulhoa Vielir 

reiro - Chanceler do Arcebls, ra, José Conceição Paixão, Mári( 
pado. Flávio Françeschin1 e 'I'eotõnl( 

;\v~ N. 252 dos Reis e Cunha; da. Com~ 
JUBILEU l:1ACI!,lRDOTAL DO nhia de Jesús: Ciabriel Munh01 
REVMO. PA.D~E JOÃO t>A da Rocha; da Cç>ngregação Sale-

SILVA CO~,, siana: Alfeu Levorato, Ange.'C 
De ordem do Exmo. ;i Revmo. ST. V 

Arcebispo Metropql_i_tano o_ u_ n __ 1_pro entureli, Domingos Vale~ 
Ec!4ardo Afonso, Evaristo Afoll.S4 

o grato dever de comunicar· · ao Firmo Borini, Guilherme Babi3,o 
Re,·do. clero e fiéis do Arcebisp?,• 

·,·ii·.-~-'.~;'.<t"i :~., •. :éé•·:· .. ·,:_. .. ~;~.-:~:-,. do que no próximo dia. 23 do cor- .neli, João Bcrtoldi, João Rofff.; 

:.1.:" Vfa',·iõ"í.Ti íl;tfi~:::1:.::.i,Ei: ~~;;lt:kJ:o~ 

.., ~ Padre Couto na;;oou em Itú :ws ...... 
'..f ---· ~ ~8 (!e qeir.einbpo ele ~1387, fez seus .;ra.,ni;;,sell; da. Ço11gregação Sal~. 
~; · ~ e~tudos eclesiásticos 110 Seminá.- si.l.na: Fernando Von Qoteghaii, 
S""" NQVA ó'.f.l.CA. '!'!",; ~ rio Menor l\íetropofüano de Pi- E~9RCITATO E ACOLITATO; 
~ :f. rapora e ~10 €Jemiq~i;lo Provl11ç:ial ..- do Seminário Central: LuJ.t 
~ ~ (ie São Paulo, onde recebeu o sa- Fantinato; da. Companhia. de Je, 

1~ o e u I o s s ~~:dod:r;:~!:~~to ::~:r!
3 d:~1~= ci~~g:e::~ ~~l:~:n~pe1~can~: 

...- ..,.: L\ Ifigênia, das mãos do exmo. Morateli, Astério Campos, Be!a.r, 
~ ~ ;+; dJ Exmo. Sr. Dom Duarte Leo- mino Zambon, Braz Piton, Bru, 
'•: ,•: poldo e Silva. nq Ricco, Carlos Cattaneo, ClerG 
~ ~ '.' ~: Em 1918 foi nomeacjç Vig~rio Caliman, Daniel Feder, Henn, 
1.: ~: Cooperador da. paróquia de Bra- que Fiorani, Janário Goulart, Jo• 
~ ~ ,.,,, •.: gança e em 1919 pároco de ca- ão Francisco Bigiaretti, João Pa, ;t ;~ breuva. narotto, João Rottini, ,José Dai 
'.' :!; Por provisão de 23 de dezem- Mônaco, José Grismondl, Ji;sé 
~; ~ bro de 1934, o Exmo. · Sr. Dom Çh1idoreni, Luiz Chranowski, Mar-
:+; :~ DtJarte Leopolq9 e Silva, de sau- tinho Pini e Paulo Gois. 
~- .. ,,.'1\\1:+: dosa me!l"Jór-ia, nomeou-o Pároco QUA~O MENORES: - da 
~ {~;f'\\~·~; ele Salto, onde, em 17 anos de Colllr>anhia de JesÚ/i: Cial;i·;e, 
~ _ . '.~i_'4/~~\\\ ~ frutuoso ministério sace~dotà1, Munhoz. 
~

1 ll_fl1_ "~f(#~~\Vt·•) consegui4 pror,~>reiion~r àquela ~i- S_ UBDIACONATO: - "º co~ .. -i, J, t ;!f,~'j{t, ; i\),!I 1 •+: "~ " 
~- ._.,,,11:~'.'':'lii':/.·'·-'''S:·.~f1,,1!1I, ,· ;+; ç!ªc;!e e ª'9 ~e,µ 1JQVl'l cªtgJic9 Ül~!- gregaç(i,o ~alesiana: An,1,'L> Mo-
~ :~~: f,.·.1:,,,. ,, meros benefícios. I ser, Aristides .. RÕêcó, Garjr.>:; Ga!l!, 
~ t {,,,~xi'" · ·· !; ,. ; .. ; Entre os S(')lJ§ tTab.:..lhos salien- l Geraldo Pazzini, Çier,i.lc\r, Va.n dC 
t s ,~/ ;3 t;i, º· e\?, coP:strnçao da fçirmos~, G])jµi;te, Herigerto &hmitt., ,Jo" 
:,. f, --~ /" :~ lgreJ!J, M&tnz, qqe, em 1928 lap- Viejra de. Vasçonce!os, J::,~ .í'a1.1, 
~ ;+; çava-Ihe a. p;imeirn pedra e ho_;e lo Ribeiro, Luiz Paa.ineJ.i:. Ln!J 
,., ,! ce1'LSt1tue uma expléndida reali- Menezes. Melico ca.nd:<io Ih,: bo, 
~ 'o' dadc. m, Miguel Poderá, Ot.a:i•t::I) Rl• 
[:~'-· CONCERTOS :,_;.:,_· O que, ~ré1:1: mais e;,;alta é• beirQ de Sol!Sa, Otá?k' vrettH 
;.. ~ fceuq,Jo mm1steno d;> ilustre, N, Raimundo fn1nno e Ti.~o .-\-.·ico 
!!R, Antônio de Godoi, 91 ;!:; b1lando e_rn Salto, é a ron~uisto, DI!\COXATO: - <li. ,_~(,t.zrrg~
,:, i: (los ç0r?-çgzs dos, scµ9 pan>qmaµos,. çi\o q0 \'cri,u D.\v:!.u.c: AJ,.,isk H.o
'.o; Entre 0s Largos Santa ;:; na miasi t0ta!idade, oper4rios. çha. .• \rt1u \k,hwab ,J,,!..'.!:<>::n: 
:.· . . li: uma paróquia modelar: ali, Kern, n i;i:':"~•' -;.;t~_ff:· ,: .. ,:,sé E;u, 
~'.. I'fi~ênia e PaisancjlJ .. _'.%. e,:; opcr~ri9;; d.iYirdem o seu tem- _ t,ar p,:-'-;,;r:} ç ~',f,.: ~~""·1>;.1. 
f, :~: po ei1trc ª. ca,,a e· o·· ~ar ou· o•i- o ;:;;x,r;o. 8'- . .;.r.-.,,t,1sr,CJ rc,.,,·meti• 
g, Op'ibq:!) Cjrcular :"': tros tni,bii111os fr:bris, s:i~cm eks, , c0 '"'' r-11,-.w.""·· N,roc.:-.< r,,_.,:,rr• 
:,,, .,,. ectn d . •' t- t . ' I . • 
~; ~ . ·.--teª .o~ Cl!:>:~111tri <?, Jnt.r~r~1e;3~ j ct~ úF·~j~~ r ~V~;~q~-$ q::,t., pJ'in .. 
, Te}. 4-63:-?6 _ S-- Paulo'..' a.Jgu,s minutos de Yizita ao Sa•:-- .,,,,.,·, ..... : .. .;, 1,,, .. "~~ ,, __ ., , ... ,·, 
4 "' • •' . 1 ··•• ·--~~.1. .. ~ .. · • ...,.., \., •. ..,...) \.i.,..-:..o.l •L • ~.i~ 

};>;, ................................... ~ 1 t:~slmo .~acramento, em sua Igr'!- · . .. ' · 
• .,;~ .... .+..• •• • •• •-•-~ ... • .. •··•-•-•-+ ..... • . .+. ......... :, Ja. Matnz. 1~;,,J1,,l11e ,., t.•' f>lt-f,~. 
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tícias do lnt r 
CACHOEIRA. l Finda as ·cerimônias Sua 

Excl:l. entoou o "Magnifica". 

VISITA PASTORAL - Rea
Uzou-se tle 5 a 9 do corrente 
a Visita Pastoral na Paróquia 
de Brnhaú, a qual se acha 

anexa a nessa Paróquia. 
Todos os atos obedeceram 

r.>.1 scgninte programa: - Dia 
t; às 17 horas - recepção do 
Fx:no. e Hev1110. Sr. D. Fran
ri~co Borja do Amaral, tendo 
s:iuclado S. l·~xcia. o Prof.· l\Ia
ooel Bastos. 

A seguir, S. Excia. fez a 
enlr:Hla solene na Matriz, ten
cl" com tocla a afluência que 
1 i1c 6 provf>rbial falado sau
rLtnllo o pcYo e 'a;;;·adccido à 
lwmcnagem que acabava de 
n•,:c,ber. Ato r,rntinuo, foi dado 
(l. Bc:1~;io cJ,i Santíssimo. 

Kos outros dias houve Mis
ta com Comunhões Gerais e 
foi administrado o Santo Sa
cr:1mento do Crisma. 

Dia 8 após a Santa Missa, 
ns 9,30 horas, realizou-se a 
procissão Eucarística,' a qual 
TH:'rcorreu o itinerário do cos
tume. 

Nesse mesmo dia, S. Excia. 
l'Je dirigiu a nossa cidade, onde 
tomou parte na festa· em hon-
1"!1 ili'! Nossa Senhora. 

FESTA MARIANA - Em 
cumprimento ao programa pre-
1·iamente elaborado,. realizou
r;e dia 8 do corrente as home
·nagens em honra à Santissima 
Virgem, tendo constado do se
guinte: - As 7 horas, Missa 
<'om canticos, tendo havido nu. 
merosissima Comunhão. Geral. 

As 14,.30 horas, reuniram-se 
no Asilo )Nossa Senhora de Fá
tima, os· Cõ111rregados Maria,. 
nos, 'Filhas ·de Maria e grande 
massa de· povo/ sendo à seguir 

. ·organizada, piedosa procissão 
C1Ue se dirigiu à Matrizé can
tando hinos:à'boa Mãe do Céu 

Ao terminar S. Excia Revma. 
Logo após_ . a c~egada ?º proferiu magnifica peça ora

prestito religwso ª Matriz, tória tendo dissertado sôbre a 
chegou º. Ei,;mo. ? Revmo. Sr. Santíssima Virgem. 
D. Francisco l3orJa do Amaral . . 
que por assim dizer - abrira A segmr foi dado a benção 
um parentese a Visita Pas- do Santíssimo. 
torai, em Imbaú e viera com- Quando S. Excia. Revma. se 
partilhar da nossa humilde, dirigia para a Casa Paroquial 
mas sincera festa em honra foi grandemente ovacionado 
de Nossa Senhora. por todos os presentes. 

A seguir S. Excia. fez a en-
trada solene na Matriz, en
toando o coro o "Ecce Sacer
dos" e o "Veni Creator". 

Em seguida o Exmo. Sr. Bis
po recebeu os novos· Cruzados, 
enquanto o coro acompanhado 
por todos cantava "Coração 
Santo". 

Ato contínuo, S. Excia. im
poz a fita azul às nov·as Aspi
rantes, Filhas de Maria e em
possada à nova diretoria da 
Pia União.-

Continuando S. Excia im
poz a fita aos jovens noviços 
da Congregação Mariana. 

A nova Diretoria da Pia 
União está assim constituída: 
- Prof. A.na Mendes, Presi
dente - Srta. Irací Guimarães, 
Vice-presidente - Margarida 
Pôrto, 1.a Secretária ---"- Maria 
Pôrto Gomes, 2.ª Secretária 
- Maria Joana de Freitas, 1.ª 
'i'esoureira - Ismenia Mar
tins, 2.ª Tesoureira - Mestra 
de Aspirantes. - Prof. Joana 
Rosseti, 1.ª conselheira 
Ermelinda Vasques 2.ª coJ.'lse
lheira - Iracema' Pôrto Go
mes, 3.ª conselheira. · _________ ..,,_ 

SOROCABA 
J 

O Exmo. e Revmo. Sr. Bispo de Sorocaba paranín
fou a turma de dipfomandos da Escola Profissional 

Secundária "Coronel Fernando Prestes" 

Realizou-se a 29 de Novem- qua1 reproduzimo:, os trech')s 
bro ultimo, no salão do Predio ~~ principais. 
Ação catolica,· em Sorocaba, n Referindo-se inicialmente ao 
cerimonia da entrega dos dlplo- significado da escolb.a do para
mas aos alunos da Escola Pro- ninfo disse S. Excia. Revma. qu<: 
fissiona1 Secundf.ria "Cel Fer- via, nessa escolha, para paranir,-

far este ano os diplomandos c'a 
nando Prestes", que concluíram O Escol.a Profissional de Sorocat,a 
curso este ano. um sintoma bem expressivo e con

S. Excia. Revma. o Sr. Bispo solador. 
de Sorocaba, D. José Carlos de 
Aguirre, paraninfando a tunna. 
pronunciou eloquente oração, :ia 

Diz não ser sua pessoa, mas 
a condição de operário da vinL~ 
do Senhor, o qual une e liga to
dar as classes sociais a um Ente 
Superior, o movel de escolha. 

~• f ~í1Niiif' eâ s Ar t i e u I a t õ e s 
t\ 

Afirma que se colocasse isto ,~e 
outro modo falsearia as intenções. 
Assim o assunto foi indicado: a 
nobreza cristã do operário. 

A questão social, continuou, é 
de todos os tempos e a mais im
portante quando se considera qu"? 
as classes trabalhadoras ocupa!!l 
quatro quintas partes da hum?.
nidade . 

L, A' impureza\<lo'sangue causa frequentes afecções ar-
;,~' :;rulares;\-pC>rem,Y nem sempre são reconhecidas como 

;_; ~if.iiíÚcasf p~ra.presentarem difícil diagnostico. Todas 
. · ?,;, articulações_:, desde os dedos até a espinha dorsal 

'. -:,cclem ser?áú:r{gidas-, com dôres, inchações e febre. Dores 
O homem foi feito para o tra

ba1ho. Mesmo antes que este ~e 
convertesse em castigo do pe~a
do, já havia Deus colocado e 
homem no paraizo terreal, paN 

~ ' .. 
~i itoturnasf aumentam as suspeitas, portanto, 9, '.lV,edica· 
,1;j(~Üi,1,1Jaj.jj,ldiê~Ql,çl_(;)Y.ftá_ ~e.i: lL . 

i 

., 

} 

1 cultiva-lo. 
Temos armazenados em nós po

tencias físicas e faculdades int-l!
lectuals que esperam o momento 
de serem utilizadas .. 

i' valfósifauxíliar no tratamento da Sífilis,. usado em grande 
:, : n,µmero de Hospitais e Casas de Saúde do Brasil. Usai 
·· e colherei_s Of1 _nie!h<:>res resultados. 

O trabalho está pois em rel~
ção com as necessidades do hJ
mem e com as suas faculdades. 
Como o homem não é só cort;rJ. 
há várias espécies de trabalhos: o 
material, que é o trabalho braçal 
como o tecelão e jardineiro; o 

1
1 intelectual, que · é o trabalho no 

qua1 predomina o esfôrço das fa. 
culdades intelectuais; o espiritu:l.J; 
que entende nas necessidades es
pirituais da ·familia humana. 

Surge na vida humana o peca-
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do original que rompe com o equl
librio social, transfomando o tra
balho num castigo. Com os tem~ 
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CRUZEIRO DO 
BRASIL 

Tosses, bronquite, asma e 
mol6stias das vias respira
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Governo 
Arquidiocesano 

(Conclusão à.a 3.ª r-ag.) 

ras: 17, 19 e 20 do corrente, cte 
conformidaC:e c~m o decreto 26'.) j 
do C. P. B., instruam os fiéis so
bre a necessidade do recrutamen
to sacerdotal e a dignidade do 
sacerdócio .católicó e façam pre
ces públicas pelas intenções dos 
ordenandos e em favor da Obra 
das Vocações. 

São Paulo, 15 de dezembro de 
1941. 

(a) Cônego Paulo Rolim Lo'!l
reiro - Chanceler do Arcebis
pado. 

AVISO N.0 245 

MISSA A MEIA NOITE NO 
DIA DE NATAL 

De ordem do Exmo. e Revmo. 
Sr. Arcebispo Metropolitano, ía
ço público o seguinte: 

Na festa do. Santo Natal, sem 
indulto apostélico, não pode ha
ver celebração de Missa à meia 
noite, a não ser que se trate de 
Missa conventual ou paroquial, 
compreendendo-se por Missa con
ventual a que se celebra nas 
igreja:i, catedrais ou conventuais, 
de acôrdo com o ofício e em se
guida à hora canônica prescrita 
e por Missà. paroquial a que, por 
direito divino e eclesiástico, deve 
ser celebrada por quem exerce o 
munus paroquial. 

Nas casas religiosas e nas ins
tituições pias, com faculdade de 
conservar habitualmente a ss. 
Eucaristia, podem celebrar-se à 
meia noite as tres Missas, con
forme as rubricas, contanto que 
sejam celebradas pelo mesmo sa
cerdote, podendo-se tambem dis
tribuir a ~arit11, Comunhão às 
pessoas present:s. A Sagrada 
Congregação do Sant!'.) Ofício de
clarou que esta faculdade conce
dida às casas . i:·eligiosas e insti
tuições pias, pão pode ser usadi; 
nos oratórios respectivos, quando 
de portas abertas, ou nas igrejas 
anexas àquelas casas e institui
ções, quando destinadas ao pú
blico em geral. 

De· ordem de S. Excia. Revma. 
São Paulo, 6 de dezembro de 

1941. - (a) Cônego Paulo Ro
lim Loureiro, Chanceler do Arce
bispado. 

quem os não quer 

CASA ALBARELLA 

. Eduardo AÍbarella 
Variado sortimento de ~k1çadQ15, fino~ párà 

homens, sénhoràs -e crianças 

Aproveitem a gránde · venda de Natal ! ! ! 

'.Matriz 
R. da Liberdade, 44 

I • -·~-., .. ,Ão 

· Filial· 
Pça. da Liberdade, 154 

,P A Jt L: ff" ",., ,, ,, ' 

.Receptor ·_perf êito, 

e volume, em virtude de sua 
"faixa ampliadi:i.". 
Ouça, diretamente e em pri
meira mão, as ti;asmissões de 
todos os pàíses do globo, como 
se fôssem irradiações locais~ .. 
Móveis dé elegância sóbria 
e distinta~ 
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Natal Salvaclonista 
. Pe. AGNELO ROSSI 

Aproxima-se a festa do San- fazendo um grande desconto 
to Natal, época em que o Exér- a basófia salvacionista. 
cito de Salvação costuma in- Com a roupagem insinuante 
tensificar a propaganda de da "caridade", tem grangeado 
suas instituições. Há quem o Exército de Salvação a sim
censúre, por ser anti-bíblico, patia e a cooperação, ao me- 1 

o alarde que os salvacionistas nos, monetária de muitos ca. 
estabelecem em torno de suas tólic os. 
atividades. Quem- perlusúa os Jamais, entre nós, se tem 
folhetins 'de ·publicidade e o abusado tanto da palavra "ca
jornal oficial "0 Brado de ridade" como nos dias corren
Guerra" talvez se entusiasme tes. Não dar esmola a um or
com a "guerra relampago" que fanato porque é espirita ou 

protestante é faltar à caridaa sociedade salutista pretende 
estar realizando no Brasil no de, não trepidou lliJrmar fes1e-. 

jada escritora patrícia · e'm um 
campo da assistência social. dos jornais da capital paulis-
Mas quem observar atenta- ta Esqueceu-se ela e os ca
mente e por exemplo advertir tóÍicos que assim- consideram 
que em dois meses, nos quatro I as· cousas de que a caridade 
números de "O Brado de Guer- , se interessa especialmente 
ra", aparece tres vezes o cli- j com a salvação da alma e um\! 
chê da mesma escola, já vai esmola que, ao saciar a fome,. 

BRINQUEDOS 
E 

PRESEi'f ES UTEIS 
A ,PREÇOS BAHATISSIMOS Só NA CASA 

ONDE TUDO É MAIS BARATO 

RUA DAS PALMEIRAS, 88 A 94 

mata a fé constitue 11111 crime 
rnair; nefando ainda do que o 
homkí<lio. 

A caric:arle yp:·cta·)0ira nf,0 
f'-" s0para' da fé. J'.; o Ap6êlol:1 
da Ca.ridQdc, o di:;cí1rnlo p;·edi
leto do Senhor, quem nos en
sina a trntar com intra1,sigên
cia o erí-o e a fli.lsidacle. "Se 
alguem for ter convo3co e não 
vier com esta doutrina, não o 
recebais em casa, nem mesmo 
o cumprimenteis. Pois, quem 
o cum11rim2:ita S') tonia cúm
plice de mas obras más". (2 
Epist. 8_ Jciío, 10-11). 

Tais cosicieraçõcs vôn1 a 
propfü;ito nesta rcasião, quan
do a pretexto do "Natal do po
bre" recolhem os salvacionis
tas boa so!na para sua propa
ganc!a. Alardeiam depois gran
des feitos, cGptam simpati:l.s e 
amizadC's, recebem novos adep. 
tos e proclamam com orgulho 
a "guerra relampago": tudo 
h:so, cn1 grande parta, à custa 
dos cat61:cos que, compadeci, 
dos. ajudam o "Natal do po. 
bre"! 

No Rio, Si'io Paulo e Belo 
Horizonte costumam os mem
bros do Exército de Salvação 
.obter lice1:ça para colocar, em 
praças e ruas de maior con
currência popular, as chama
cbs "panelas rlo pobre·• acom
panhadas ele diz2res como es
tes: '' Fazei a pam,Ia dos J:lO
hres ferver'' e "Ajur:ai-nos a 
ajudar outros·•_ Um pouco mai3 
afastado, para a devida vigi
lanc\a, fica o memhro fardado 
do· I<;xfrcito rle S<1.lvação. 

Lembre-se }is católicos que 
nfl.o fal(am campanhas das 
C'onff>rfü1cias Vicentina,-;, das 
Mi$~ionáriar; de J 2sus Crucifi
cq.:!.o, rias Damas do Caridarle, 
dar; f'a1·óquias etc ... que aguat·· 
üam seu a11xíiio para mitigar 
as mis0rias ele tantos lares 

. necm;sitaclos e espaliiar alegria 
t'lltre as criancinhas, na festa 
rio Menino Dem;, .Que o encan
to elos · festejos natalícios em· 
unia_ famíl;a feliz e contente 
"''-'J"' motivo e ocasião propí
cia para o católico, ein agrade
cimento a Deus, espalhar a fe. 
licidade em derredor, dando 
uma esmola que seja util ao 
corpo e à alma do seu pobre 
irmãc, em jesus Cristo. 

EVANGELHO 

e Batismo de João 
O modo pelo qual 

intrcduz Siio Lu~as 
a nctícia da prega. 
<;::o de João Bat;sta 
salienta bem a im, 
portancia do fato 
para o povo Judeu. 
Após séct?los de ex
pectativa, de trevas, 
Pm que os judet:s 
Yiveram tateando, 
resolvendo com a 
ciência ordinária os 
problemas religio
sos, ou deixando as 
solu,-ôes de muitos 
para tempos melho. 
re,-,, Plll qne o Se
nhor se apiedasse 
de seu povo e lhe 
mandasse quem 
com autoridade lhe 

QUARTO OOM!r-JGO DO ADVENTO 
governador desde a 
deposição de Arque
lau, Para ser 
completo, talvez, ci
ta São Lucas tam
bém Lisanias, · go
vernador ela Abili
nca, regii"to do Anti
Libano, vizinha de 
Dam,wco. - :t'ato 
essencialmente reli
gioso, não é de ad. 
mirar enquadre São 
Lucas o apareci
mento do Batista 
também na cronolo
gia sacerrlotal dos 
judeus. Sob o pon
tificador de Anaz e 
Caifaz. - O Sumo 
Pontífice era um 
apenas. A citação 

São Lucas, 111, 1-'5 

No ano dé-~i'fno quinto do império de Tibério 
Cesar, sendo Pônc:o 'Pilatos governador da Ju. 
déia, Herodes tetrarca da Galiléia, Filipe, seu 
irm'ão, tetrarca da lturéia e da região de Traco
nitide, e LiGanias tetrarca da Abilinea; sendo 
sumos pontífices Anaz e Caifa.:, falou o Senhor 
a João filho de Zacarias, no deserto. E, ele 
percor1·eu toda a região do Jordão, pregando o 
b2tismo de penitência para remissão dos peca
dos, como está escrito no livro do pr,ofeta Isaías: 
Voz do que c!êl111a no deserto: Preparai os ·cami• 
nh:>s do Senhor, tornai direitas as suas· veredas. 
Cs vales se hão de encher, os montes e outeiros 
serão arrasados, os caminhos tortuosos t:>rnar-se. 
ão direitos, e os escabrosos planos. E toda a 
carne verá o Salvador de Deus. 

trnnsmitisse suas ordens, o aparecimento de 
um profeta trouxe para os Israelitas a sen
sação de um grande alivio. Foi uma alegr:a 

nacional. Razão por:;ue todos afluiam ao 
encontro do Batista para se orientare1Ú nos 
negócios com Deus. 

Esle. profeta, porém era o último na 
teocracia judaica. F.J talvez, ao precisar à 
maneira dos historiadores antigos, minucio
sa:iicnte a data de seu aparecimento, São 
Lucas a!Pndeu mais a esta última circuns
tan<:ia. .João <'ra, o ú !timo profeta: depois 
d<>le viria o Messüts, o Ji'iiho de Deus. Por 
if'f'º a· .Joáo se aliava outro fato maior ainda 
cuja data exigi,1. toda a precisão cronologi
ca: a Redenção do Gcncro Humano, a irra
diação das bençãos de Deus para o universo 
int.cirn,, o P.stabelecimenlo da nova alianç;a 
nf>.o j{!, limitada a um ·povo,, .mas comum a 
lodos os homens rlc boa vontade, 

Assim São Lucas assegura-nos de que 
a pregaçã:1 de João Batista deu-se no déci-

. mo quinto ano do rei11aclp de Tibério. Seria· 
o ano 781 depois ela fundação de Roma. Ou, 
r,i tomarmos para ponto ele partida a data 
em que Augusto associou seu filho ao go
verno do. Estado, tres anos , antes de sua 
morte, estaremos no ano 778 ela fundarão, 
da Urbe. Descendo para mais particular, as
sinala o Evangelista o poder civil do lugar 
onde aconteceu o fato: Era procurador da 
Judéia P6ncio Pilatos. Depois da moi·te de 
Herodes, o Idumeu, a Palestina foi dfvidi~a 
entre tres de seus filhos: Arquelau · herdou, 
ele só, a metade cios estados de seu pai; a 
Herodes Antipus coube a Galiléia e a Peréia, 
à margem esquerda do Jordão; e Filipe re
cebeu a Ituréa e a Traconiticle, vasta região 
ao norte e 'reste do lago de ''I'iberiades. Digno 
filho do assassino cios inocentes, Arquç,lau, 

ele dois nomes alude à situação especial cria, 
da em Jerusalem quando Valério Grato, pre, 
decessor ele Pilatos, clepoz Anaz do Supremo 
Pontificado. Pois, ele jamais deixou de exer
cer influência preponderante sobre os ponti
fices que o sucederam ele maneira a ser ele 
quem realmente orientava as questões reli
giosas cios Judeus. 

Assim, o Divino Salvador, ao ser preso, 
primeiro foi apresentado a Anaz, e só mais 
tarde, conduzido à presença de Caifaz, o ver• 
dadeiro pontífice. 

Detei'minada a época, dá-nos o evangeli• 
ta o resumo da pregação de João; Batismo füt 
penitência para i·emissão cios pecados; e o 
fim: dispor desse modo os judeus para rece, 
bcrem frutuosamente o Salvador. E adverte 
que João realizava a profecia de !saias: Pre, 
parai os caminhos cio Senhor. 

A pregação de João Batista, procurando\ 
apenas a pureza ela alma pela remissão doa 
pecados, com um cunho todo espiritual, varria 
por completo toda esperança de um reino tem. 
poral qual aguárclavam os judeus na vinda de, 
Messias. E bem assim, assinalava a mudança 
peculiar da messiànica. No Antigo Testamen
to, cm meio da Idolatria dominante nas · na
ções, cuidou Deus da conservação da Verdade 
Religiosa, da sua primeira Revelação, median
te um povo civilmente constituído, que era 
seu povo, cujos reis foram por Ele estabele
cidos, aos quais assistia frequentemente por 
meio ele !l~us profetas. 

_ foi por suas crueldades, acusado junto a 

No Novo 'l'estam:ento, na aliança do Mes
sias, a abundancia da graça dispensa esta 
proviclêncía. O reino de Deus não se liga mais 
a uma soberania temporal. É o Reino das 
almas, onde não se distinguem mais filhos 
de · Abraão ou descendentes ele Gentios, poia 
todos são chamados à filiação adotiva de 
Deus. Esta é a grande, imensa, inapreciavel 
graça que o verbo de Deus veiu trazer aos 
homens. Com o coração transbordante de re
conhecimento preparemo-nos para as come-

Orientação Moral dos Espef!acuffos 
; 

Columbia, com 3obert'.Montgo.- da que as pesrna: de sólida for- Olym1iic Pictures com Victor 

, Cesa1\ deposto e seus domínios declarados 
provincia romana, go,'ernacla por um pro
curador nomeado diretamente pelo impel'a
dor Romano. Pôncio Pilatos era o sexto morações de seu Natal. . . QUE ESPERE o cito - Da. !havei para qualquer público, ain-, o. DESTRVIIlOR - na 

cery e Claude Rains. - A hi~- mação religiosa possam ver o ~i- Varconi. - Um maníaco, mutih- , 
tória. de sucessivas "reincarna- dículo dos temas apresentados. do de guerra, pratica atentactn~ 
ções" de um pugilista até encon- Cotação: - Restrito. contra trens de ferro: esse é o z-
trar o seu corpo "de{initivo" NAO SEI QUEM SOU _ na ma principal. Há uma infide--
Ainc:a. que disfarçadas sob a ca;:>'l Cc-Iumbia, com Rex Harrison r !idade conjugal que seria perÚi
de comedia, apresenta o filme a~ Karen Verne. _ É a história dr tamente dispensavel, por nãci ée, 
teses espíritas da reincarnaçi!Q, uma trama de espionagem. UP.: relação com o tema aludido. f; 
comunicação e destino, ;'além df' assassinato, lutas corporais e cer- desaconselha.vel para qualq•.:~r · 
outras .superstiç~s, pretendcn<lo tas passagens ,pouco convenien~es público. 1 

ter um fundo sério. Acifsce 110· desaconse_lham O filme ·a crianç'l'; Cotação: - Restrit1>. r----------
tar a. atitude duvidosa de um'.i. e adolescc:1~es:· frnstrada. por individuas sem ~s· 
esposa;· assassinatos e cpnas 1r- cotação: Aceitavcl t>ara TREM DE LUXO - Produção 

I 
crúpi.:::J~. cenas de emotivida:!c. 

reverentés. _Por isso é de;;aconse- adultos. 1 Hall Roach, com Victor JUc Ia-1 assassinatos, roubos, constitu3r:' 
i glen. - Comédia que desce até ::. os inconvenientes do presente f\!! farça, o filme narra as aventu- 1 me, tornando-o desaconselha·,el 
. ras de vários viajante.:. que s<'" aos menores. 

•'-·. 

O MAIS -BÉLO PRESENTE 

4)eGJc I 
V. 5. PODERÁ 

. COMPRAR A~ 
MELHORES 
CESTAS DE 
NATAL DE 
119)4.,U 

julgam envolvidos no rapto , ,~'..' · 
Cotação: 

uma criança. ,Em alguns trechó, adultos. 
Aceitavel para 

ti'ata o filme vários assuntos e,é
rios, inclusive o casamento, sem 
o devido respeito, pelo que é de
saccill,Selhavel a criança~. 

c·ota,ção: - Aceitavel mcno,. 
para. crianças. 

C~tTUCHO ÀCUSADOR 
Param~u .. t, '1m William. EoYd. 
- Filme do gênero far-v:;;+, 
a.presenta as cenas habituai;, r'.1 
prota.gonista desvcnd:111do roubos 
misteriosos de gado. Há tirotc;o~ 
e brigas, mas foi dis~nsada a 
nota. trágica da morte de alg•1:r. 
personage~1 principal. Não apr i 
senta maior inronveniente, p0-

dendo ser considerado aceitáv0'. 
Cotação: - Aceitável. 

.. SONSA, MAS SABIDA! - 11:, 

Rqmblic Fictures, com Ji:ily C:i· 
nova. - O pre~entc filme é um 
a.rranjo cômico, mostrando a ,·i · 
tória. de uma camponesa, no ci--
nema. J'.1.1.uit~. alegria, música, can · 
to~ .. constituem o motivo prin,;
pal. Ligeiras inconveniências s:"tc 
aknuadas pela comicidade. nii0 
chegando pois a prejudicar. 

Cotação: - Aceita vcl. 

PRÓXIMAS ESTRf:IAS 

Al\WR.E.:. DE HENRIQUE VIH 
- Mau, pc:a Legião de Decén -
eia. 

. .A MILK>NAR!A E O GAP.Ç0:\ 
- Aceitavcl para adultsE (idun) 

ALVIM & 

FREITAS, 

L~DA 

MINHA VIDA COM CAROU- interessados que fará publicar. 
NA - Aceitavcl para adultos, pe- em fins de janeiro de 1942, a coa• 
Ia Legião de Decência. tinuação de "1.020 Filmes". O 

AVENTURAS NO ORIENTE -- novo folheto contará as cotações 
Aceitavel para adulto.:, peta de todos os filmes exibidos em . 
mesma. São Paulo, no período agosto de 

AGUARDEM 1940 a dez.em~ro de 1941. . 
a continuação do folheto As informações sobre aprecig,. 

"1.020 Filmes"! ção moral dos filmes poderão ~ 
A Associação dos Jomalist:1~ obtidas pelo telefone: 3-7760, na 

Católicos comunica a todcs 'JS se.de. da A. J. C. 
'f''ª"'''º"• .. • .. • .. .,..• .. •··• .. 0 .. ,, ......... 9,· .......... , .......... "!"'·• .. •~·o .. •• .... • ................ ~+--e,~ 

1 CASA SEPPI t t 1 
t Fundada e111 1893, por Pedro Seppl ! 
~ ' ' 7 ESPECIALIDADE Ei\I ROUPAS PARA ECLES!ASTI- 'l' Í COS, BÉCAS PARA MAGISTRADOS E ARTIGOS i 
I
' RELIGIOSOS Ei\I GEfü\I.. + 

CESAR SEPPI + + ? 
f Rua do Carmo, 224 ~;~~;~ 2-2237 - S. PAULO i 
! < • t 
•• e, .. 4.,e .. 8•••· .. ·····•··•··0••0•••··•··•··e··· .. ···•··•·····it··•oe•·•··•··•KOH ........................ ~~ 1 

CAUTELAS DO MONTE DE SOCORRÓ• 
- JOIAS USADAS E BRILHANTES -- -
Compro pagando os mêlhores prcçoa MOTIM NO ARTICO - Da 

U1::,-~~-rnl, com Richard Arle:.1 
Uma. pretendida exploi'ação ao 
Artico, cm busca de radium, é 

A MULHER DE- CABEU'S Rua _Álvares Pentea- A ~ ll..G., 
VERMELHOS - Rcsti:ito, pe 1) ,do, 203 . 3.0 andar a 11:5' e 9 l!J~~ o na e o 
~, El Pueblo. 

Casirniras, 

·s·ó- na 
Brins, LJnhos 

,_,,. .... .., ... ·"', ~ .. - ,,·; ..,-·..,··,.·;·;l}W;:.,.;:_;;:;.,_:;;,;;;.;;,q:;:::;,:;;,::c,,,o..,,,-·--;_,..-:;,.:;,;:;,;;: .. o--o-=.'"""' 0t4wCot~,~,_ .. -,.-..,.._.,. ___ .....,.., 

e "~vian,entos ~ 

-~--•• Po,, 

C A-S·A 
l..éirgo São B~r_'lio, 40 _
O A S E S- P E C · 1 

(S. Paulo) 

AES A.O 

A 
Rua 

I ~ -E:~ 
~ ~ ... TO, 
Fre! Ge.5par~ 39, - (Santos) 

HORES ALFA!'A 

• Ili ' " 

TES 
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1 

FRACOS e 
ANÊMICOS 

TOME.M 

Vinho Crnosotado 
"SILVEIRA" 

Grane' e Tónico 

IJ,. ATITUDE DO BRASIL 
A solida.riedade do governo bra

&ileiro aos Estados Uµidos, dian
&a do estado de ~µerra e!ltre · 9. 

gr<\llde nação americana e o J1:1,
pão, a Ale~nhl1. e Itáli:i., tem 
encont/:a,do :i.poio ~IB todos o ter

. J::itório ~cioµal. Diverso(> teem 
ai.do os telegram.ll.'i de felicitações 
a::eqebidos pelo goverµo, tenqo em 
,~ta. a atitude assuiµida. 

O Instituto Bl"asileiro de Cul
tura. ofereceu uma recepção em 
homenagem ao embaixador Jef
ferson Caffery, representante dos 
Estados Unidos no Brasil, con
ferindo-:lhe o diploma de sóciv 
correspondente dp Instituto. A 
recepção que constituiu um acon·
tecimento de grande significação 
estiveram presentes o Exmo. e 
Revmo. Sr. Núncio Apostólico, os 
embl',ixadores do Perú, Uruguai 
e Polónia, representante do Sr. 
Presidente da República, outras 
pessoas gradas e grande número 
de figuras representativas da so
ciedade.· Foi uma demonstração 
de que a solidariedade do Brasil 
não é apenas oficial, mas um 
sentimentº vivo do povo brasi..: 

&& ' _K ,,n 
DIA DO RESERVISTA 

Foi comemorado em todo q 
território nacional, o elia 16 qo 
corrente, "Dia do reservista" 
~ssa solenidade, destinada. a 1w;n. 
ter o contato de todos o:, reser-
vi(>tas com o exército, revestius 
se este ano de gra11de brilhan, 
têPlO, n4rna derÍ1oqstrnção efe· 
tiva da? forças com o que o 
~rasij poderá ço11tar. 

No Rio, o Sr. M.iniJ;tro da Guer
ra, percorreu os diversos pontos 
de apresentação, onde milhare, 
de reservistas se enfile\ravam a 
espera de ser atendidos. A tard:; 
realizou-se a cerimônia do jura, 
menta à bandeira de O\tocentJs 
alunos das escolas de instruçfn 
militar. Após essa cernnon:a. 
realizou-se uma concentração d•J 
cerca de dez mil reservistas. 

Em São Paulo, como em tod'l 
o país, foi grande o número do~ 
que acorreram aos centros de 
apreser.t.,,ção, atendendo, assim, 
às determinações das autoridades 
111,i\itares. 

DE!>OSITOS DE 
BAU:XI'l'A 

lelro. · .. O ~rasil é o país que m~iores 
~ . ; •reservas de bauxita 1,ossue na 

i -"América do Sul. Sendo esse mi~ 

SCHlNT!ll'ICAMENTE 

~5 S'U.U FEIUDJIS 
• Pomada seccativo São Sebastido 
:ombalt· scie.,t;t;comente tqda e 

' qualquer uíiEeCCUQ cutcmea. como 
. ,eiam: Fc:;-i,!:,; em geral. Ulceras. 
Chagq.s e ;1tJ1.:;G:.i. Ec~emas. E.rysipela. 
frleiius. Hc::hos nos pés e nos seios. 

_:::-::;--in..,,~us. Hern.orroides. Quetmadu. 
m:.. l::TUiX:êes. Picadas de mosquitos 

· o insxtos venenosos. 

'~r_,:- .. 1J~ ... 
\ ~ !!~YA~~,~~.!fb.~ 

,E/J -~ SO PODE f'A~~!I Hl>! 

· "né1,io de grande ilnportância para 
a indústI>ia de guerra, depois d.e 
'transfo11nado em alumínio é fá
cil percebe!' a importância de 
que se revestem, 110 ~omento 
atual, esses depósitos. 

As minas de bauxite estão cal
culadas em cerca de 150 milhões 
de 1onel.adas de re,erva, estando 
localizadas nos Estados do P:i.rá, 
Maranhão, Paraíba, Baía, Espi
ritQ S.:.nto, Rio de Jan(liro, S§.o 
Paulo e Min,as Gerais. :É. ne·s:c 

. últifll.º que se encont:.am as n~a:o
res · í:eservas principalmente nas 
regiões de Poços de Çalclll,S . ç 
Ouro- Preto. · 

Aind.1. que sejam tão granctr.s 
as re3ervas prasileira,s, a s4a e:;;
ploração industrial tem sido. rs~ 
duzida a tal ponto, (j'ue necess~ • 

BALSAMO INDIANO 
Reumatismo, nevralgias, 

d~res locais, caimbras, e 
tudo proveniente de friagem 
e umidade é combatido com 
o BÁLSAMO INDIANO. É 
rnuito inclic;ado pelos Srs, 
(Vléclicps e aconselhado pe
los que o <!Plicaram. Nas 
bpas farmácias·~· drégarias~ 
Laboratório "VUG'' ..:.:. cai
xa postal: ?175. 

LEGfONARJ~ ~?.o Paufo, 21 de Dezembro !fe l~!l 

M&twWh&B'. ª'· @a-tiik iil& E i 

BRASIL 
tam1s até aqui de jmportar rtl!ls 
P1í~1io-metal qos F;stados Unido,, 
co11q1.,Ja,11to · ei-portassemo9 l;>aixih 

Com ª situação internacional, 
diminui4 m4ito nossa iinport1:1,Ç:\O 
de a-l\ll11UliO, ll,O pa{;SO q~e ~ bal!e 
xita é solicitada peios co11st1midÓ. 
res. As,,im, cu;c\a-se, no mo1ne!l.• 
to· de. explota-r em larga esca;i,, 
a~ r-e~erva& brasHeiias. de ))au
xit~ 

5 Notícia~ 
do Bra~i 1 

1 BRASIL-BOLíVIA - Foi ;:1i-
ciada a construção elo pro· 

longamente d;i. E. F. Noroeste do 
Brasil até Corumbá, 011de se li
paríi, à E. F. Brasil-Bollvia. 

2 MA',rE ...,. O Pre~ideµte çl(! 
· República assinou um decre
to reo;,ganizaf\4º o I.nstituto çlo 
Mate. 

3 l'OI;ICI,\L .,... A força Po-
lictal de Sãe Paulo co111emo" 

rou o 110.0 aµtver~á,ig qe ~u.a, 
instituiç&,o. 

4 El\IBAIXA,DA.,.,., Est!Í, no R() 

uma embaix,l,da de escolar'.)s 
argentinos,' que está em visita ao 
Bxasil, ein ml§são cle aproxima
ção. 

5 ANIVERSÁRIO - Transcor-
reu dia 17 mais ur,1 a11ivc1·

sário do general Maurício Cac
dcso, coma:1dante da IP R€gi§.o 
Militar. 

tici.s ela regiifo do Don e no l'e, 
tor central, dispersandq coiw;•n~ 
traçõ.es de tropas e de t;mques e 
pondo fora de combate baterias 
de arti111aria ~ veíciiJo;; :i. · w.oto:-. 
No 9etor de Volcova o ir\imigo "Os 

freu ~éria~ perdlls çm écms?quêr~~ 
eia dos ata.qucs da LuftwaH"·. 

Seg~11çlo ~ vê, p recuo a-;~!11i'iO 
é qevigo ao Inverno, ma;; a s•!:i 
r:itiladilo é mai~ r,r;,nunçiaqa •10 
,4\ ela Rus~ia, n~i, proxirpidade, 
clilo C?,ucaso, onde o inverno é t?<o 
i!)ten~o qua.nto na ;\le111a11ha .. 
Nes3<l. região a Alemanha r2cum1 
até K;arltóv. Na frente de Masco l. 
os russos a.nunciam a retomadi. 
c!o Kaljnin que, se for confirma,. 
da, indica U!U ilério reve., alemão, 
poi3, sig,nif\ca que ll estra.da · <i~ 
ferro qµe liga Mosco4 a Le11h1-
grado. 

Em todo casÇ>, ni'.o se poele d~i
x,ar de extranhar a Rrnsia n·lo 
ter declarado guerr; ao Jari§o 
apesar ele: já se ·ter passado · 13 
dias descle a traição nipônica. 'E~· 

: ............... li ........ , .. , ............ , ........... i, ..................... o ... , .. , ............................................... c.i." tarúo os r..izmãcs com o seu rcc~J') 

1 L l V R AR IA D Ü P Ü V Ü f ;!ºP;::a~d:.:a.op;~;ãºe;1ub~~~:a:~~;~ 

'S,ífili; 
Reumoti~!1lQ 
Feridos em Q$rql? 

«E~IXIR DE 
NOGUEIRA• 

Milhares de curados 

Afinn.i,-i,e qu.e o Alto cow:in
do a;emão cogita enviar refor,,os 
piq·[\ ª Li\).i~ tenqo pegido 4 ~ .. 
pa!111a wn !'Cgimeµto éie trop~'l 
espanhojas. .f+ · ~spanh:i. j~ ~i~ia. 
cÓpcorqaclo, mas . O sr. êeftlL!lO 
S4ner q4c quer ;3, toga lei arrlW,,. 
tar· · a. :mspª11ha para !? eiii:o, teql 
encontrado grande opo~iç~o na. 
opi11i~0 p<Jl,)lio11, esmm.qoll!, qJ.ie 
exigé nii,à só w.na in~l'i1H1ç1:1, 4ª' 
pojítica extei;ior qo 1Ui11!,5tpo co~ 
ino a, volta qll, J:.,eg~~ A~U.l \!U.~ 
c~inbªte µª Rllêo:5i;i.. 

7 N otícitts 
· d~ M~~i~ 

. . ' .. . ' . ~ 

1 ~LJBl?TITUIÇÃO Foi 
substitl:ido o comandant~ 

da esquadra nórte,americana 
110 Pac'méo. O almirante ~Gn
mief foi afastado, tendo sido 
nomeado pu.ra seu lugar o ab 
mirante Chester Mmit~ 

i ! do estilo da pa.z que a l:r:rnça fe:: 

t Jrm. ãos M. angz.· º·· n. e 1 CÇ)m a Aler,iaüha? 1 t' t Ness:i c,aso, nem a desculpa qnf 
2 ORÇAMENTO - A Dieta. 
· j<1pq11esa aprovou um o:-

c·amcnto ele gué!Ta que se ele
,;ª a 2 bi\!1õcs e 800 ~nilllõcs 
de YG!l~, 

! .
0

; os 1>.ct;nirac:ores do mz.r<)~hal P;;, 
' , t.a.in oostumar dar · p·~..rrt cs ,seus 

:_._ Aúadeçem ao~ ~eus dü,itinto. s amii. oci e Il"eg_ u_et,es f · . . "' , a,b;; poqeri& /i'.:I' u.s,1C:a pc!:s np, 
i a preferencia dispensada assim como folicitain t sos. pois o exemplo da. Frai,ç,1 
T deseJ· f 1· N t 1 A N i e~'.:-. aí mostp.ndo o qt:c .:ignifo'.:, 
T e _ . . .. am vz. a a e pros1_)_erq no ovo .. ,, 1 >(i T ;. t11112, };::-.z C?U't a +:.-::ri.c.~_lL!a. ~ a 

? ! J~~::;s v-··:-Cnhos~ ç::.,itu18.ç.:3.o. 

f Praça J9ijo l\'leude$, 35 São :Paulo ; E.:;prnmlO;i que i:;.,J i::.J ~~ ct,' 
J . Í e c:·.:e r.. ra.tir?_d~ alemã sej~ rca:. 
r. .•.• ~ .. oueu,;iucooo,-ou•··· ............. ,o ........... ! .. C••~ut:•·1:1:·~,r··o ........ ., ..... ~,,1uou1,,~ .. e··•·•o,,c .. c••(\ul•-OHI.; 1 11:;:1{,c o QCC!½l1l:J ~3 po::l:::·10 :t-'1-

- ·- - ·- - . . - -·- - - . . _ ---. .- -· --.. . ._ . _ :. . . 1 r;2sta. 

W.w!l(mM-()M\t>',~ 

tr:~Ê-ó'f;fuN·oõ . 1:1r~ Bo ~ N .. ,,.i-·,c:r:a 
·NOVO HAME3URGO iAP!AP!' .. il1P.A~' R.GRANDf. 1)0 SÚI.-BRASIL 
:ruu; MARQUEf ocsçYyZ~ .·'1 1~0:rrnGH,;Ol<O C:l(io\0 1 ;· H.LEPHÓNE t>J• 1 3 9 ~ 

EXTE 
... ½ 

A SITUAÇÃO 
NO PACIFIÇO 

se defender, devido a sua pot:~c 
preparação para ;·esistir à. bo;r.
bardcics aé:eos. 

A situação no Pacifico tem ~é' f: claro qt; - atê .,gora a inicii. · 

A GUERRA NA AFRICA 

Os cçrnuµicaçlcs ingleses rcv"-
1:;-o CJ~!:J ::s OP9ff!-ÇÕ~3 tetn ~t·.lo 
prejHdicr.çlas por t21n~Jes<.,a.des de 
q.~~::::::--, in11~~:::+1~0 t:i.s t:· :!;::s ingl(~
s~r. . de 5~ a.p~~\~rartrq e:~ Ga~:-i 1~ 
e c:!~1:!:t:.:·:::1 ~s or:-~ra.çõ~s da 
frante de Tohruy. 

3 f\TERRI.SAC.ÇM .. l/m 
,,Yiidor j;,ponês efetuou 

u:1:a a,:inisa,:r.];n forçada cm 
:r-::au fl\:e pc!·tcnce ao grnpo 
o~'i_'.;:1t::j e::::; il!:as HHwai. · 4 
ponnj,;~f{o que pfto sabia dl:!, 
guerra acolheu-o durante seis 
dias' muito bem, n1as ao saber 
c;o at:i.(lue j~,pcnês linchou-o, 
tendo se s;:i<::idr,do um elos !!4-
tiYcs que com ele {iiçra a.mi· 
~aqq. 

4 OCLGAS - Fo.ram encon 
trada:; ci:1 Costa Rica duas 

bolsas desó1iioàdas ~om lanter; 
nas P::\nt signili§ de !llll~!'MÚ· 
eia é pipa i;.f:t;';iln:1,(lorn "i,e. 
,;is". No locai o~cle· fonmi en

l ço.ritl'1\0.l\S a::; bo\i;;lls tav\,a,. n~ 
r.:·c::i fó)ilforos· a11agádcs. · Ai, 
,:!ltc:·idadc:J dio sabem explí~ 
CU!'. O fato . 

5 CONV2:RGAÇêES - Anun. 
cia-se en1 ,va,sl1i11gton que 

bréve;:ic;:tc S'.?.l'ÜO ,rea)izctdas 
cm l\fo,;con e 'Was)lington con
versac;~ci; an;;lo-n1sso:a111e1,ica
i!i"!S c:'31~.f> partic!pan(lo tam~ 
tem a ·c11ipa. . . . .. 

111ostrado l1;ais ou 111~11cç iir:i.lteu- tiva aiµda psi'ttnce aos japon ,, 
da. 4o que parece, a qtliJ1ta cn· ~es que assim levam vantagem n,,, 
luna orgaµizada pelos ,~por\eh,'S únr>ricr.nos e i:1::;leses. :r-.1::1-s o ~-ir.~. 
e111 H.awai e H(l,S fµjplµas .~1â'J 1,!'.õ:; fato de ter sido cl\minuido r, 

fqncjçmou coµvenientemcnte, im~,eto do avanç'.> é índice de r,u;, 6 EFIIDEML~ - Informa a 
qtiC ,.carretou uiµ,a parali3aç5.o ,1:, a, i·cs\stência ::::nericana, se b~·,: P: '" ·. · B. R · e. que as;;"l!}e pro, 
a,taque japOlléS. qqe aps,nl:ada de SUi'J)l'CSa, 30:, . (\l e llT ri)~_. in;_'I,, . PO!'ÇÕCS ameaçadJ!'aS a epicje, 

No Hawai, a quinta coluna de,- f,;:ruiu evitr.r t:m deiastre ,!, '"""i""""'~L='à.,::::;:,;;;:;...,,, mia do tjfo 11,,c grassll na Eu, 

iii~~~rr~~!~;tl:i1q~/;~1i6cs i~: gr~n;~~: ;~;5;;:ê~~!1\;ana qus ' ~~j?~ "'' 9''''""
1
• ' 

tratégicas durnpte o l;>locl<:-out, periga ~ a Olla de Lu;;on, 01:dc· 4..n~ M •, ~ .· , 7 º'ªSE;~§~FIQ!,1§; = AJl\\)!• 
n1as a poHcia il1terferiu tenqo fei- forças Japonesas desell')~arcararr. eJ ,W L '1 . ~ ·. l · cia,se pfi9i1!-lm\'!µt\'! 41!~ Íf(3, 
tQ fracaSS?l' as suas intenções. e p:etendem atacar Manilha, .;ua CASA !UNOAOA (M '"' ' . •. P.8,§, l:l,µstr;i,l\ll-lW,§l ~ llê\'I: ~~l~µ. 

~as Fi!ipmas o avanço Japo I capital. Ruo 24 de Mo,°s lºoª :~ ~ ~~;'º Po,tol. 2021 ' desàg inv;i,d{rnm ª pqS§~(:l~ªq 
nés tambem estacionou, não teu- 'A"" · S.L . L--,., .. xs,-,.~L I PQJtu~µeg~ T!mqr, 
cio iqo avan~ co~n o mesmo :m- A- GQERftA, :NA ftU$S!A· WB .. . .. .. jf __ JT"'···- -'--~~.-::-s··-
J?eOO o ataque nipônico. . " - - _L , · iL · · .. 

Onde a situação é mais séria Continuam os rusos na ofensi- o melhor pr~~ente de Natal 

t::~-~~f1~~~s2::\1~~:-:}::~ :~f: ;1;~:a~:Ei~J:~:ii::

1!f Ra~.1·. os· .. 1 ~4· 2· R ~~n:~a: v~~~::ri;, :M:e,Nnlio~TrseHS 
já duas ve~s foi intimada a ren- quistaram com gr:;1ndes sacrifí :Mtil!\Qres aparel49g. 

; der-se tendo a isto se recusado. cio$, levados pelo discurso bom- preços. Prestações suaves. 

SAÍUh 
!::!o.:dfl~~ 
· s· ·... . .c;r; F'OLHINHA 
, ANTQ· ÂNTONIO .. 

A folhinha que lfte dara interessantes e ateis informações 
durante um ano lnteir<>, a.lem de .ipresentar lindamente descrito 
_, multas Ilustrações, a biografia do Apostolo do Brasil, o 

Ven. Pe. 4osé de Anchieta. . ' 

l eumplar, pelo correio 4$500; péça fogo 10 exps. por 30$000. 
ceoebeudo gratuitamente um interessante livro de bonificação. 
llaloJ' Cluaótldade. gr;llldes descontos, mais livros ae bonificação, 

Wt160~4 LIVRARIA BOA IMPRENSA 
CAIXA POSTAL ;3.001 RIODE.t~O 

1 

Na Provincia de Malaca os ia- bástico do chanceler H!tler. Desde 40$,000 roen~ais 
poneses co,rtaram as ligações d~ A situação alemã agr.a,vo~-$0 a CARLOS GllEIF :tv.raiores {lescontQ!'!, :pagamen• 
Singapura com o continent?, tal ponto, qua em seu comun'.- R. B. ITAPETININGA1 120 tof! à vista,, () pu~i(:):r estoque 

1 ameaçB.ndo essa base naval. ll: ver- cado de quarta-feil'a reconh,ecia a 1.º andar - $alas 108 ~ 1i? di:i. cidade •. Va!orig:1!,filOS trocaa 
\ dade que Singapura está mu:t,J retirada, emborn de forma ve!ad::i. TELEFONE 43972 com :pr~~ps meiJ~P.f~§, Râdio-
! bem defendida e não é de se acl- O comunicado é o s<'gu!nte: "A (e ·na· Feira 'Nqci9nal de Vitrqlll:S, rádio a }')ilha e acumu-
! mirar que os nipónicoi, te11ham transição das operações das for- · 1 ndú!!tria_s) Iadqr. f;em !Il(erin~diârio. 
: conseguido separá-la do Cónti- ças ger1üanicas na frente crien- iiftNl!téHAill!Hri!. k!lihi 14. 
1nente, pois quasi todo ele se acha- tal em consequência da estação ·· ... · ·-·· · · --• ., 

V~ em suas ma-os. 1·11,•et·nosa. , vem ~en. do efetuadn,. r~~·+··~··.-·+·~-i~::./~ii~'.:~~~~;_;,;~,;,,;,.,; ....... ,..:.,.'.~'~-.-;.,~~~···•''+'.;.;:.... .. ..,.Á.,Á •• •• - > Q ":~ tt· .... o ....... ·': ~"'.'!'!' -~- •• -~ '!, -~\ '!': ., .-t ':'~,.~':"'°'!'.:T.::~·Ú.'l'"-!'.: ,n n o ·',: .'r~· "~'° ... ~~~~~ i:~~,,.T,,~~~-~4:.;z 

Enquanto o avanço japonês é sistematicame~te eq1 diversos :;e- t': ~ 
contiqo em toc!a a frei:ite, 0~ E!;- tores, afim de meihora1· e re,,- a QS MELHORES PREÇOS ~ 
tacios Unidos preparam uma ofen .. - tringir a frente A a"1·aça·o· con ~ 
siva coin o ii:itu(tq ele levar n tinua, em co11sid~ráve~ contingec~ ~ E." A MELHOR QlJ,ALJDADE ~. 
guerra ao Japão. Se i(>so se der, tes de bombardeadores e caç·1s, :.; ~, 
dificilmente o Japão conseguirá . em seus ataques às forças sovié- ~i Castanhas, Jiozes, a:mendoa$, avelã~ ,..,... 'Vinhos ;~ 
,,......,:.: .. ·· .. ·-.-.. ··.:i~-'4:;;::.,: .• ,;~ .... '. ........... +: ..... , ....... i.;;, .. Á.,. •• .,;Á;.A.,.,: • .;: •• ..,.Á .. Á . ....,.,.: ..... Á ......... ~~- ·lt: da. me.11._o .. :r q,q·a·_11·.d.ade. P"'l·Q~. llt ... en_QJ,'~S Jl .. r~."_·os ;_~ ~.-·€""~~ 4• "'.: ~~-·~ H ~· ~· ... T.I •. •, ~· ~',: "~ ~~ •• ,H "': ~~ ~· ·~ ~· ~· oT·~~ ~'; "':T~~·~Y1':T~~,; ...... !~~! ~~T.i:• •t ~~,o;~• :y; \~ ~- • -Ili:: :'$" ~ 

:~ Cinta M ~·~ ~ ,, A .. .. . . •' o d e r na ~ -~ EMEORIO MONTENEGRO ~ 
:+: : .. : ~: ~ ; .. ; Modele seu corpo com a~ -~ ~ .~1-12' Augusta, 1,559 (E:sq. R, Luiz Çºe!ho) - Fçm, 7,0Ci35 ~ e _CINTAS E MODELAPORES ;;3 ~ MERcEA.RIA ~ AVENIDA ~ 
:+i da .:~ ~ i 
.... ::.· ~ Av, E!rig;ic!eiro L.l!IZ Anto.nlo, g,Qa$ - (Em i'Pente ã · ~ 
~ A .CINTA MODERNA ;: ,- ~ :.; : .. , ~- lgrçjª !ml!;lcl!!ada Co,p~~lçjg), ..,..., Fone 7-5453 : ~ 
:i a creadora da plástica perfeita i .. : ~- 1 
:i : .. , ~ únicos distruibuidQres da. . ~ 
~ Filiais em São Paulo: Rua de Sã.e Bento, 78 """" :.' .. ~ 
f: Tel.: 2-7880 e Avenida !pir~rnga, 582..... $ ~ MANTEJQA, 1'/iA.NDEIRANTE" S 
~! · Te!.: 4-6614 - Antiga Praça da Republica ~ S ~acot.e ~~Q_() JAUJ. de 1 gg. 91~00 ~ 
'.+· {lf.' m :.I' ~ ~;~@,;Q~'t"'f'W:t;'":+;~.ag ... .,.-.·:.-·f~·;.-:t·-:-.·~-....... .,..w,vp;;+;+;»X§t'!frtM~tTtYtYttlt~ist;~ítàl:~tYtYtYtYf::W"'timRYS":W·:fW~Wf,WW'+"'feWWW~, 

' ! 
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federa~ão Mariana Feminina 
PRELU'D10 DE FESTAS 

-- T 

?-,, __ 
;: 

....... , ...................... , ....... · ...... -~· .. ''.t;-,.:'.t;-,.:;flt!~'.~'.~'~'.t?'~'.t;~'.~~-.~'!t~~tl-.,~~~~~ltlltl~~-~~·;.:r.;-._~.) rt?lil.:t:,.~~ . .,;;t;,.,.~-~-t.. ...... 111.,,,,,.,..s;.,.~..::t. .. ,.;+,. • ...... ,. •••••••••••• ~ .• - " . ~ ~- - . __ . ,., ..... _ •••• - _ -~ a . ~ 
~ ~ i Liceu Coraoão de Jesus; ,. - . •' ·····•· ~ ~ ,. s-o PAULO ~ W 4 .·.. ~-

1941 Sã · t un!cos ria a assistirem à cóncentru- · · ,,.. 
Na. éorrer1a do tempo, na de · 0 mmu os e ;~ F d d 1885 ~: 

'd çã_ o a_ ser_ rt3alizada no dia 21 :.~. un ~ o em . . .:_:.~:. '"'""ledade das horas ou na mo- ras dos nossos queri os, o en- ., ,.:~ 
~.... d 1- d f 'll deste mês na Igreja de Nossa · · ~ 
Jiotoni(l. dos instantes passou- canto. as r.:mn oes e .anu a. Sen.hora de FMima -. SUl)laré. ;: _D,;r;g_:do ·,,,,ezo· __ s Pa''dres Sa. 'l0 sza· nOª. !;+i 
.;_.; Q\ta_ at em. s1J,rdina mais um Go,1eino-los como d~diva di- .!--.' 1t 1t ~ p v _. ·-~ 
"'·" " · t l t Conta com a boa vontade de 1•· ~ 
aAU_ mulo de dias, de semanas vina, · san a 8 a ogl'f:llll_en e O ,!; Reconhecido pelo Governo :Federal como ~.~. 

" • " ·11 " noites todas para em gr.i,nde número v e mesel:l. nao em revei ons e · ·· :•: E~tabele()imento Livre de Ensino Seçundã.rio ~, 
Pe~Q grande par.i. a nossa , precarnavu.lescas,. que . este irem prestar homenagem· à .,.,. :) 

f ,.aque_za, :peso enorme para a ~esfolhar dos _ultu:l}os_ drn,s_ ~le Virgem Santissjma e agrade- ;:~,- CLASSIFICADO COMO EXCELEN'l'E !,:;_~_i. · 
• · b p o cer-lhe os imensos favores e . ~ 

XlOSl:l(l. l'~sponsabilidade! oezem ro seJa ~ IH';! ar~ça, benefícios recebidos durante ~: /~: 
Eis,nos nov.tmente às portas de mn novo porvir, o· vre!Ibur 'S' E o r· -. -. f~•: 

d_ o Nata_ 1, às portas de um no- de uma feliciclade futura e o correr deste ano. ;•.. X a 1D. e s 1 e 1 a 1 s ':!:: 
d s e s Presidirá as cerimônias Sua • . 

:vo ano. dura oura. ~ · · • Exoia. Revma. o Sr. D. Ernes- ~: .:_; 
Antes porém de trans.,vormos to ele Paula. ;:; o LICEU CORAÇÃO DE JESUS, em São Paulo, é um C,;ilég-lo que garante o rütiiro do, ;+; 

a soleira que nos separa desse CO~CENTRAÇÃO Elia_ pois Filhas de Marial :._: ie~ alunos pelo preparo moral, intelectual e fislco eficle~tea. :!; 
porvir tao ardentemente dese· t :.~ 

Ainçla uma vez a diretoria Todas na Igreja d-0 Nossa .~. ~ 
~ado, volvi,uno,nos para o q\le Senhor" de Fátima no· dí(I. 21 :,.• ~ 
~e foi e que nunca mais há-de da J:,'ederação Mariana, FeniJ• ... ;_t.. Internato - Externato K 
voltar. Folheemos com os 1~ilu1. conVic.l.i, as Filhas de Ma- dei;lte. . . _ . F ~ 
Qlb.QS da alma o HYro ga Vida, ~ ENSINO: Primário - Ginasial - Complementar - qomerêiaJ - . _a- ,•; 
flli:ll.mlnemos uma a uma as Jj. N t &' 1 d ln ter1· or ~; culdade de Estudos Econômicos - Pl'ofissional. ~ 
llhlc\S que o conipõem. Quanh\ ' o IC as .. o . 1.S.

1 
J;:XAMES DE ADMISSÃO aos cursos Ginasial e Comercial, em princípios de Dezembro e ;_3, JJ;1is4fja, mas taµ,Qem quanto 

f: Fevereiro. ;1 esforço e gene1·o~l<la~le... Aqui ,!; ~ 
:resvalamos. mas além liá a re- , : •.1:,;ido.i ois oursos são flscaliffidos plllQ Governo e 0$ exames procesi,a.dos junto ruia 1lleamGll .+. 

" t "e a1 o • q\te ,!~ p1·ofe00ores do Ll"e" ;1 :paraç,..o, l\lll. a O " n 1 , (Coi~lusão da "'-" p'lg,) vil, visto porem, em conjunto, ifo- ,;: - v ,.. :~ 

h1do l)Ul:i.tica. l m n·mbo cte luz Poiem ~ :~ -;*,, 
Â vtsfa do própt·io na\la não !)OS 0 ~ homem d(vid_il·am-se etr. vc.-se nu 

1 
• '. :+: Pedir ESTATUTOS ao Liceu e. de J~SfJ.$ - São ;lcaulo ~ 

:r 'Q ""'r" ºnt"ª \lm 1·1nJ,l•1l~Q qtt"' duas çla1,ses: cJos \\l;)er<1,i<,, que SIÍ.:) analise_ dello::.b:'e no .9flr;lo unia ~ 1 I º 08 E 5 3693 '.+' 
• ., .. .,. "' "

0 
, ~ .,. dl d d nl-· lnti"' 0 nb0 rç0 íl ,,:,;,;_ -~_e_. nt. 5 •. ~. 7 - . xt. __ . - ·.·, . .:. os que fazm1 o tr1J,baiho !nteloc- 1 • ~-n1 a e m«- ~. ..,., · .. "" " ', ~ ~ ~ :1;~ P~º\f:;ai:;1tbª~~1Od:0~1i;:: tua!, e os opert'.:rlo.\l, qu~ prQ.ticam ! eirnol..". o a a1te, sem as quais e ~- _ -~ 

~o~ leve a p1·oci11~r rçl.J\tst~cer. o traballw .. H,ico. co1n o passar I impo,i~ivel. ~~~:+:~~::~::•::~::~::o::.::~;.::.:~:~:~:: .. ~~~~:+!:+:~:+:~::+::~::..:~:+:~~~:+:~~:~:+::+::.:~:+::+::+::+:~~~:~:~j:~:~:~~:~~:) .. .,~,.,:.•-.1,, 
nos junto dAquf!le que é força d;',.; tempos a nódoa cJo p~ca:lo O or,uá.rio, o ma!s humilde, q11.? ---~~-~---------------------------------
~ sustentúculo. o çonhecim~n· or'.iinal aeresoent:;i 01,1tr:::-s inú,:1,:- qt!ir fa-zer uma mesu o.e macteir,:, gra\t de infortunio é humilhs.ç':'in. çá-los ao assalto à riqueza publi- tistã mais perto d'Ele. l'i:le foi ope,
to da no~i,:;i mi$,hb é como ra~. q1.w a1,~gando o.o c0r?,ç:lo hu- pi-imei!·c;> forma em seu entendi- desprêso e delldenho dos ~u~ s<J- ça, de que depois :ialnm apossar- rarlo, como cole~a e companheiro 
uma 1_1.12: sua,'e que ilumina a mano OJ s1mtin1m:cs H;l!giot·.s lll(ln~o o debuçho d:;t me~a. que!'! mell1an~E;l6. sa deLxando oo PObrell iludidos em e ao lado d'Ele v6s all(;iais pelQ 
alma e sQliclta a mi~ericJrdhl uparEce com uma con.?~!J,1J erre!• di:ç;·, certo 11úme1·0 de linh~s geo. 1 Não é de .~e admirar, que a tí\J~ piores c:;ondições que antes, na mundo. , 
(jiv!na a descer e exercer nela d,~ julgan~'.J qi:e o trabalho in,t- metrica.:J que o determinem; eís ! 1m1.l<!s só um re1nedio divino, só miséria, a curtirem nos ·cárceres "caros par.aninfados, perm!t! 
a sua ar.ão s_ nntificadorn. I tcri,,l fow2 ;ncti:ao d.: homens ;;. aqui a ciéncia. Ao me0mo tfmpo. , um Deus fazendo-se op3rario fos- as consequências dum falso .que remate est!), modesta colaçé'in 

Sondemo-nos pois l'Oll\ rora- vres. . ii::a-se 1:0.~ adornos qu:! deveriio [ 82 capaz de tomar em seus braços passo." convosco, dl:rendo: "Minha !é 
. gem porqtte o olhar p:;iru o pas- Esclarece S. Excia. que ao faw.r \lelc!'lninar P, correção ·das linl\?., , do curar, de salvar tentos. cor- Jesus vos estende a Sua mão, 'descobre-me na.s mãos que o 'tra-

sac]o é· um estimulo para bem do tral:iall1c, Ent:nde o oficio, par::. da,r iL mesa uma graça par· ; po:; 1,ofredores, tantos corações chamando-vos ne<Ste caminho balho caleja as mãO$-ador~ve~ '10 
viver o pre~ente mas. somente O tra\Jalho da inteligJnc!a tem ticular que s~rá apreciada pelr,s: macen•,do!l, tanta.$ almas em de- anonismo · porque vós sois quem Jesus Opera.rio~'* -----·· 
quando esi,e olhar for \'(!rdo.- i:rnm;:ro:; partiqarios. A arte é pGssorui inteligente.s: eis o.qui a I cespêr<J. 
delro e humilde. ~ambsm muito cubiçada. SomentP arle." E o ofício é a execuçfto · "Jesus adoravel modêl;i! o ( 

Pouco nos resta n<'stas nlti- o oficie, 1:ão tem o ll\gar qae mo,- disto na madeira. Esses proc~~- Verbo de Deus descendo do céa 
mas pétalas ela rosa do ano rece pela falta de senso evang·é- sos pertencem exclusivamente ~.o o.o encontro da humanidade, ouve 

'CATAND_UYA 
Novo vão-nos trazer as doeu- lico. . trabalho do homem, porque só 0 gim2r o grande mundo dos trn- 1.as Quinta e Sexta,feiras - , rihões, Assístenclas as Missas, e 
preciosos. · • "A ciência, a arb e o ofício não homem põe faculdade~ em ac;f«'l. 

ball1adores. Filho o.e raça rel\,J, Houve grande numero_ de a/l.Sl$- a Hora Santa, que se .realizou à# 
O Na·t,al e fest~s do • no se encontram no ir.esmo nível I O instinto dos animais tem a e:,a- • 

" " podia fazer valer em sua pessc'.\ tencia.s às Horas sant.i.s, Missas, 14 horas. 
1 ma~ so cnlrelc,çam intimamente, A tidão, falta-lhe, todavia, a inven, d' ·t d ó 

COMPRA-SE 1 
os irei os e seus av S e ra1,s. º. eZª", Guarda on SSmo. SaCf"• ciência cultiva a idéià pura. A qilo, porlsso eles sempre proclu· " ""' ""' ~ 
formar seu berço hurnilin10 era mento, e demais atos Religiosos, Quermesse - Terminou-se no 

ctia 8 deste, com apreciavel ren1A 
financeira a quermesse do K'll. OURO 1 arte z bzleza · 11(1, forma. O ofíci0 zem a mesma cousa. 

s::;berbo trono, mac assim nã(j te- nas primeiras Quinta e Sexta-fe\-

e PR.<\TA dtl qualquer e$
pécfe. Antes de vender seu 
OURO é· de seu próprio in. 
terê1;,se consultar os nossos 
preços. Avnlisções gratis. 
Também compro prata, den
taduras e our-, baixo. Rua 
$ão Bento, 645, 1.0 andar . 
sala 6, próximo ao largo São 
Bento. - Sã.o Paulo. 

confina-sc_ à matéria. o· ofic1·0 é .o solc)ado da c!An- · ·d d · , · rm s:rv1 o a grcn e c,rnsa e.o me deste mês. 
A ciência conduz à àrte, po:· -

qtÚ.l ·a iCÍéia tende a realiÚti.·-ie rtl\ 

forma, ·sérii .a q1.\al, · 1.if,ri. a gei:e
:'8.lidade dos lllOl:tais',' U··CJ.,mciQ. Sé· 

ria cJmo si não existisse. Por 3,'~ 
1 ve~, a forma ,a\?stl'ata·, 9u;, bn,ta 
1 da im,azinação, pede à. mi.téria a 

t?la com q·.:~ se revisti., ti~rn se f.t
ZDr plas!ic!l. A~im, a arte ronçilâ 
ao ofício e o eleva,-enquanto, visL,, 
isoladamente, pa.rece uma cJ11c:1. 

~~10 ... t•+•• ...................................................... ª"'"º"'''9 .. , .. ,,),,·,o .. ,,,,~,o.,1,,• .. , .. ci •• • .. • .. •••IJ,~ 
• • o 

:lf P A. U L A B R I T O :::_:,,: 
Deseja a V. S. e Exn,a. Família feliz Natal e 

um próspero 1942 l : 
f Rádios - Geladeiras - Enceradeiras - Pianos · ! 
; - Bicicletas - Máquinas de escrever e costura. ~ . ~ 

f Ladeira Dr. Falcão, 15;1 - sob loja . s/G - Fone 2-1731 t 
; (Próximo à Praça Patriarca) ! 
i . . . ' . - . f 
., .... , ..... ,-e,..g.,• ... ··•··•••••••••• .. • .. •··• .. • .. •"••••·••••C••O••••• .. •••••••··•·•••••••t••••••··•··• .. •••l•~~~·•·~~··•·e.: 

.ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melillo 
Prtaça da Sé, 23 .... 2.0 ançtar 

Sala 215 

· Dr. PJinio Corrêa de 
OUveira 

Rua Qulntlno Boçaiuva, 176 • 3.' 
$1.\!a, 323 - Tel. 2~7276 

Joviar:o Telles 
-::- e -

j. N. Cesar Lessa 
Advoiadoc 

·Largo da Misericórdia, n.0 :,3 
Sala. 904 /.., __ ,,_ __________ _ 

J,.uiz Gonzaga Parahyba 
. Campo& 

Advogado 

'.(Palàcete Santa Helena) 7 PrMa 
da $é, 247 • 1.0 !l.nC:ar ~ Sala 103 
. Te!; 2-4951 

Dr, Franci$CO P. Reimão 
H~Umeister 

·- Sã'o Be1,1tQ, 224: _.. · 1.0 andllr 
É&1a 8 ~ 'Têl, 2•1643 -• S. PAULO 

Dr • .Carlos Moraes de 
Andrade 

R11a :aenJamin co~twit, 23 -
-.,0 &ZlQA? - sala 38 • TeL 2·1986 

MÉDICOS. 
Dr. Vicente de Paulo 

Meli1lo 
Prof. de Hl~iene do Colégio 

Univeri!itárla 
Diretor do Sanatórfu '" \'lia 

Mascow" 
cons.: R. Marconi, 3• - ll," r.,.d. 
Apart.0 63 - Te!, 4-8501. 
Res.: A.v, Agua, Branca, 95 ~ 

Tel. 5-5829 

Dr. Camargo Andrade 
Doenças de Ee_nl1orU3 ,- Partos 

Operações 

Da Beneficênclfl. Portuguesa e da 
Maternidàde de São Paulo -
Cons,: R Senador Feijó, 205. 
Te!. 2-2741. - Das 14 às 18 bs. 
Res.: R. Rafael (li) Í;iarros, 457 

Te!. 7-4563, . 

Dr. Sílvio Costa Boock 
Dr. M. J. C. 'Monteiro de 

Barros Neto'· . -
LABORATORJO DEl AW..LISElS 
Analises clínicas - -wttcrobio
fogiá - Anãlóniià ·pafofogicà 

- . Auto.vacinas 
Rua Marconi, 94 - 10;0 andar 
Te,L_ 4-6753 São Paulo 

7, em beueficio da construção de ,.!. __ .,:-·-.....-
uma igreja no locaL · · 

eia e da cate. "Acha-:e no nw:o mundo op~ario. P1:êfeÍ·il1 vofüw-- ·1.0 ll"omingo _ No dia 1 deste, 
ele todac \\S ·êmpr-!~as, compartin.. sJ par(1, este lado, e, nilo satl~~ 

1 

l.o Domingo do mes, Ce!ebrou-r.'.! 
do sua g!Jrl.a. A historia dó tra- feilo com se fazer homem, fez- quatro Mi:,sas nesta cidade, às · Lcgionario - No sentido (a aa• 
balho . é_ um po2mu cscri_to ua :;e operario. Tem p:;r müe, dis~c 5·7-8 e 10 horas, tendo a Asso- mentar a circulação do Legl(r 
8U!l~rficie ~a terra e nos unobi- Origines, uma pobre opçrat'ia, que ciuçãc;> do Rosario, promovldó a nario, nesta cidade, o Agente pe
llar10s do gwero humo.no." i gp.nha ::üncta fiando. Tem por p,,i sua comtir.hão mensal na Miss'.\ de aos Srs. Assinantes, leitor~ 

"A terru foi revolvicia pelo t1·l· ! nutrido um modesto arti.sta. da'.; ch~co horas, e a tarde real!- etc., o maxlmo de propaganda do 
balho bruç?.l com tul valor e êxl· ; Cresce 1u c:.sa dum carpinteir:i; zou-se sun Reunião mensal, com 
to, que suas provas estão sempre I Eeu palacio é, durante tri:itri ótima frequencia. 
vivai, levantando-a ~o anutem-:i 

I 
ano,1: uma ca1yinta.1'ia. Ele mes- Diu _8 _ Dedic,n,do à Ima-' 

que <;lcsde o pecac;o original pes,1- mo e carpinteiro. E assim rclm--
1 

.,n C . _ 
1 

b 1 
. . . . cu a. . .,,, once1cao Ce e raram-se 

vi. sobre ela." O of1c10 _contmnl'. b11ltou o trnbalho." . ouatro Miss;s ' e 
111 

rando 
a noss~s olhos as mai;imficênc!.9,s "Oficina de Nazare. Tu on- · <;!. c ' r· ? ~ 

mesmo dentre as pessoas conhe• 
cidas. Ao mesmo tempo, solici~a 
a-inda dos mesmos, comunica!', 
em caso de mudança dos seus PT!.• 

dereços, !l.O Agente à rua Pará, 
177, ou à rua' São Paulo, 89. começadas ha séçulos. Jilran-deces o operário, resvon·· numero e on JSSoes, omu · 

"o ofício é um glg::.nte. Correu des com, :11ais eloquência que r-----------------------------, 
o mundo durante sessenta século~, os mais belos discursos aos 
do Oriente ao Oclcten:,e, deixand,• sofismas e às utopias dos,que pre
na natureza e na humanld.ad<: tendem nivelar as condições; res
ctuplo e indelével vestig!o. ·, pondes às criminosas prevarica, 

Falsas doutrinas de· mãos da· ções dos ag·itudores que só fo
das com o paganismo, levam o zern ver aos operarias as per:;
operário ª" lado dos párias e es· pectivas humilhantes e lugubrJs 
cravos. Porem, ele quer ser res- de seu estado, para atiça.r ')ID 

peitado e honrado, e o ultim·J sua alma o fogo da inveja e lat!• 

Para vestir seus filhos com elegíl,nctti, pi:ocurem e 
deem preferência_ ~empre, ao ·'·

1 
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das 4 às 6 hor;:is - Te!. 4-8620 

Res.; 'l'elefoni,: 5-3295 

Dr. Hugo Dias de. 
Aridradt.. · 

Clinica gtlral e m9Jéstias de 
. . . · septwras 

Con!l.: R., Libero ~adaró, l;l7 -
4.0 andar - Telefone, 2-22'10. 
~-: RUI\ T9mê de So~, ~5 

''.l'el. 5-0565 

Dr. Dlderot Pompeu de 
Toledo 

CUNICA Ml1:DICA 
Especl;ilid;i.de: Ap, Di~estivo e 

NutriçiiQ 
Cons.: R. Xavier ele Toledo, 98 
Das 4 às 6 horas - Fone 4-2552 
Res.: Tel. 5-6771 - S. Paulo 

Dr. Fernando O. Bastos 
Docente-Livre e 1,0 Assistente 
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Jesus .. - Esi)eciaUdades: Pivots, 
Corôas, Pontes, Dentaduras apa. 
tômlça,s e sem abobac;la l)ll.iat!na. 
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· As declarações pontifícias e a politica 

Padre Dr. P~dro Siavek, :prof. das Universidades, 
Gregori~n~., em Roma., e _(;atóJ,ica~_ no Rio de Janeiro 

Um grande historiador austrfa.:. a qualquer preço" e a aceitasse-. 
co, referindo-se as ·par'tilhas da mos esta.riamos condenando todas 
Polonia no século . XVIII obser-. as gerações futuras, nossos filhos 
vou: "pratica-se um crime em a. extrema' miséria espiritual e 
face de toda a: Europa, e nin- mora:!; estaríamos reduzindo-a.a á 
guem pensa. ,.tomai;- a defesa da con.dição de animais, a escravidâQ 
justiça." Todos os amigos com mais vergonhosa. 

exterior da America do :Norte 
Convidâdo • pela. Columb!a; ,cimentos, r~ssalta até mesmo dos.j qualificar de cruzada, a. à.isputs 

os qua~ a" Polçmia P?dia contàr Napoleão em face das piranUdes 
abandonaram-na. Abandonaram- diZia: ''Soldados, os séculos .tos 
na simplesmente? Um daqueles obsérvam". caros am~ t9,daa 
que ela havia.. libertado, um sé'- as gerà~õés do porvir nos Obser• 
culo antei;; do jugo túrco (por So- vam, tódas elas ~endem ~ra 

,,
1 

bie$úi, em Viena) veio tomar par- nós os bi-aços suplica.J;).tés, t9<l,a 
te nó crimino110 banquete; a eri:itandade, toda a história, W• 

FINALIZANDO 
Broadcasting System, S .. Excia. documentos pontifícios. líl deste de Hitler e Stalin. 
Revma. D. José P. Hurley, bispo gênero o telegrama que s. san- "Entre n6S, os nazistas a 'seus As ultimas paLa.vras de D. JO$~ 
de Florida nos Estados Unidos,, 'tidade envloi.t ao Rei Leopoldo da .simpatizantes procuram simular Hurley foram dirigidas aos ca• 
pronunciou algum tempo atraz,' Bélgica, quando da invasão deàte ,que se tràta duma santa cruzada tólieos, concl:tando-os a que ..:o
llnportantissimci discurso. As '.'J~-' 'país, pelas hordas DAZistas: _·contra o coinunismo. Mas que )aborem com a politica defênsiva 
lavr113 do prelado norte-america- .,,_"Quando pela segunda v_ez, o-pov:> _Cruzada! Não foi Deus, senão o · dó goVêrno. Os poucos católicos 
no acrescem em importancia, se 'belga, contra sua vontade e seus inimigo de Deus .que a projetou;_ ,que nos Estados Unidos_ ·se pres
considerarmos que até 1939, S. · direitos, vê seu tenitório expos- , seu estand~ não é .a cruz, e tam a veicular à propaganctà, to_
Exc:ia. Revma. dirigia um dos de-·· to às crueldades da ·guerra pro-, ,sim a, "swastlká_ "considerada=-, ,_ · ' .... ~ talltária tendem a desapa.recet, 
partament-0s da Secretàr= Ponti-. fundamente emocionados, envia- nc, grande Pontífice como "inin1i- 'pois: 

.fíqia. · Y :mos a s. :M.ajestade··e a seu lJO- ,ga cw. Cruz de Cristo". A viola.-
Desta; oração transcreveremos vo nossa Bênção Apostólica." : ~ção. da l:'olonia, não fá.la em fa- ·~Não se pode fiar naqueles que 

ãlguns trechos, que não nos As. violências contra os movi-· vor dos cavaleiros cristãos e O re;; se opuzeram às medidas que nos· 
é. possivel infelizmente, transcre-, ,-mentos católicos em todos os pai- cluso de Berchtesgaden pouco s;, valeram, nosso atual estado de 

.. 1 ínt ·defesa." .ve- a na egra. . ses que a Alemanha foi avass!l- .adata ao papel de· Ped.ro.,o Ere-
De inicio, declarou s. Ex<::!ai )ando, são por todos conhecidos. mita.'~ · ., · '· 0 governo deV('l continuar em 

Revma'. que o estudo.· da politi(!à'. como podem, continua s, ExcL'l.; "'Os antecedentes , d "Cl1UZ!tj :seus esforços para esmagar qual· 
exterior dos Esta~os Unido~ . _em 'Revma. alguns americanos, e- .da" são os _seguintes: ªEm uma ,-q~er ataque do "eixo'' aos Es
face das decLa.raçoes p0nt1fíc1:1s., ··principalmente alguns católicosf fmanh". de cio . g '·. 22 d Junho'~ ~tados Unidos, sem se preocupar, 
era de gra1;de utilidade no atual combater o govêrno de Roosevelt) \OS na:ilitas, v=ndoLum~tratado} (com os estrategistas improvisados: 
momento. · pelo fato _de defet1tler o país c?:1- lançaram uma guerra de agres~• "anciosos por popularis·ar a. tfr· 

........... ---,,_tra. o nazismo e de armar os mi- são contra os comunistas que até tica._ do avestruz", ave que esccn
GUERi',.: AO. CA_TOLICISMO! migos de Hitler? ~ este respeito este momento eram se~s' cum;li·· de a cabeça debaixo da aza. C\e 

" ; . · . · -· {, ;acrescentou D. Jose P. Hurley: ces no delito. Frente esta nov!l esta posição não é digna, dum· 
Em sua ~n~i~llca Mit Brenen-~ '.;::'Graças. a Deus no~o # <?0ver- ,guerra a atitude dos'Estados Ur.i- · americano, muito menos será !I 

der. ~orge d11·:g1da em 1937, aos ,no não simulou uma ~neutralid,1,- 'dos· deve se fundar exclusivamen- dum católico, que por obrigaç'.Ío 
,catollcos al~ma,~s, no~iveneran:;_ ,de,deshonros~. que nao foi1nem

1 
,.te)sobre considerações de estra- deve defender a sua Fé e a s•ia 

do _Papa Pio ~,;_m~mfestou que,; pode ser sentida pe1o povo~ame~., ·tegia." Patria. 
a llbe1~dade reli~1osa daquele P:l),il;l' ;_ricano frente à agressão e à~ per-\ ~---_______ ._, .. _,,...,_ ... _._,._0 ________ ..... _r ___________ _ 
estava d~_%·espe1!~da flagrante-_: :seguição religióSa. Esta iuerra: é 
mente; as autoridades se ; . va:; o?assalto duma raça, contra o 
liam de · suas prerrogativas ,para· mundo, uma revolução da'. irreli
induzir os-católicos a renegarv!'l, 'gião e do paganismo contra' a éti
Fé. Mais adiante,' referindo-se ' à· ca e a civilizàção católicas." · 
cruz gamada do nacional-so·cialis- · Escrito antes da entrada !;los 

'mo, quam'Iéou-a de "inimiga <!L'.. Estados Unidoo na guerra atua\, 
cruz de ~i·isto". Em ~937, na vé.s- o discurso do 'prelado norte-ame

Esc·'olhiêlo o··novo 
Bispo de ·Campinas 

pera da. Natividnde, declarou o ricano contem judiciosas referên- Por decreto da Sânta Sé, foi 
Sumo Po_ntífic,e: "Daremos nome cias, preparando o espírito do nomeado Bispo de· campinas' o 
:'\s cousas:, Existe na Ale_roanlm povo americano, p!l-1'.a qualquer Exmo. Sr. n. Paulo de Tal'so 
uma verdadeira i>érseguição reli-' eventualidade: .,, Campos, Bispo de Santos. 
giosa, r~ersegµição raras vezes ''. "A questão da paz ou da guer.:· ''1·, A notícia foi ácolhida com o 
igualact:, em gravidade e intraru:i- ra, é em ultima análise, . uina mais vivo e inte:iu;o"t jubili> ~e!:) 
gência. ' quest.ão que sómente pode ser'·de- _Cle~<> e _os fiéls':'._daquela c!:d_-a~e 

Não 2:1l'nos" francas foram AS cidida, em razão da segurança cuj/i' sede,. ~plScopQl se achav:i 
declarn•;ões do sucessor de Pio deste pais." · vaga desde· o f3:lecimento de D. 
xr. ,'.~sumindo a Barca de Pe- se a integridade do hemisfério 
"· ., num momento de invulgt\r for ameaçada, todos· nós devemos 
;~c,i,;o ps.ra a Cristandade. S. 9.' unir, evitando as dissenções in
l'io XII, gloriosamente reinan+E'. ternas e os manejos da esquerda 
10pctidas vezes condenou o pag::t- e da direita. A importancia des-
• nismo e a força. bruta, .. erigidas ta união pode bem ser verific:i.
pelo • hitlerismo comei' lei\ nas r<'~- 'da · no~ triste drama .l'rancês: 

• .. .. " \ ' -1' ' 
lações : in!e;nacionais. S. Santi; · ,,''.Na França a vontade de vi-
dade, antes de .. iniciado o conflito,'. ver da Nação se viu paralizadà pe-
tudo fez para evitá-lo.'·:, los: intermináveis ... e amargos de-

.e-:: ·ç ~.'. : ~: ,_,-,.;./ i tbat~s na, imprensa e no Parla_. 
O ESQUECIMENTO DOS mento; por sabotagens da: esquer} 

?ACIFISTAS da e confusionismo da direita." 
· .. ~t· ' .. "Frente a sorte de todos -,s 

os esrorç,os ~- do Santo Padre, países'' ci-a Europa, oremos peh 
assevera S. Excia. Revma., est3.o I paz, mas preparemo-nos para a 
sendo agora lembrados por um guerra." 
grup_o de pessoas, que pretendem 1 "Para um homem da Igreja niío 
desvrrtuar a:; palavras do Pontí- é assunto, advogar a guerra. J\,h.s 
fice. Aqueles qµe pretendem <'. não pode tampouco um eclasiá,
" paz a qualqÚér preço", e afir-· tico deixar de aconselhar a um 
mam que o I"apa tambem qu~, Govêrno que proteja com to,i•,:; 
esta, devem n§.o se esquecer que os meios prudentes e necessáriú.s 
Pio XII depois de iniciada a guC'r- a seu ii.lcance, os interesses s~.
ra já fixou os 5 pontos, ,sem os gradas da nação." 
.quais . não será passive! firma~ 1 "A Fé que professo e amo, en
uma paz baseada na justiça. sina que a guerra é um iristru-

Esquecem-se tambem os pa:::- mento legítimo, como ultimo re
fistas que os esforços do ,Vatic~.- curso, durr.a reta política na
no para impedir o conflito, fora!U cional." 
coadjuvados pelo Presidente 
Roosevelt. Mesmo depQis da !n- A GUERRA GERMANO- RUSSII. 
vasão da Polonia Católica, os :SE
tados Unidos têm procurado evi- Sobre este r,L:·:.nto, interessan
~ar a exten~ão do c~n_flito, fBvo-1 tissimas foram as palavras de <:'. 
t;)c-,ndo assun, a pollt1ca segmd'1 Excia. ReYma. como os leltoreB 
pela Santa Sé. já estão cançados de saber, a pro-

Um en'lbaix;dor especial, My- pagand..'l. dp "eixo". teima em 
ron Taylor, foi çnviado da Amé
ricn para o Vaticano, na, tentati-- T O D O CAT6LICO 
va ultima de eyitar o alastrameP.-

eia ao Litoral de Anchieta (ALA), 
obra 'cujo alcance ainda é ce!i,1 
para médir e (!UC repr:scnta o 
mais notavel_ eni!)1·eendimento atf 
hoje levado a cabo para elevar o 
.ntvel das po!)ulaçõzs litoraneas. 
· · Mas ·o, ti:ue·~sobretudo demons~ 
tra' a eficiência dos tralla'Íhos do 
Bispo de ~antos, é o incontestá-

• 

Posterga.dá:., a infeliz nação co- da a Eternidade constituem jui• 
locou em Deus toda sua confian • zes de nossas ações. 
ça: em Deus a eterna Justiça, em Imitemos os grandes exémplôs 
Deus, o amor infinito. Foi efeti- que 'nos cok>cam diante ·.dos 
vamente de Deus que a Polonia olhos das Santas Escrituras, quis 
aguardou sua ressurreição. Mas, vitam aeternam habent; medi• 
como se realizaria ,a emancipa- temos o psaimo i36: Super fltt• 
çâo? Para entregar a. Polonia' -tu- mina Babylohis. Proídmó ·dos 
d.d (!ue era polonês, precisaria rios da 13abilonia ésta\latíl.oS seh• 
tl:estruir,.de uma vez, os três gran- tado.s e choravarnG>S leinbrand':)• 
des oUlpados, os três imperadores nos de Siort. E eis que aqueles que 
De que modo? Aguardar que eles nos h!wi.am tói:nado cativós' ,:,os 
se ba.tessém, em conjunto, um oti pediam que thes cantassetnos ·üÜl 
dois permaneceriam. Toda vi.a quiz cantico, e · aqueles que nós hi:11-
a. justiça que todos desapareces- viam deportado, nos convidavam à 
sem. O que é impossivel aos ho- que fôssemos alegres. Mas· co~o . 
mens é possivel a Deus: quoniam cantar um cantico de Jahvet em 
nihil est impossibile apud Deum. te,rra extrangeira? Se eu te·. es• 
respondet'. a nação oprimida; que quecer Jerusalem que minha mão 
persistiu a crer, com firmeza, que direj.ta seja marcada, que minha, 
a hora da justiça ·"não tardaria a língua se cóle no meu palato, · · 
chegar. , A di.st,ancia de vario:; séculos a. ,,, 

É pracisamente -essa hol·a da hi.stóri:i. ·s; r8p-,t-e;· p::::1io •por po!Í
Justiça que es1x.ram.Js. Gloria r1 to. A Pol~nia, esze b:iluarte do 
Deus em seus &intos: seu br::ira cristianismo - pois para com ela 
todo poderoso derrubou, de · .. ur.a o3 vigarios de Jesus Cristo· resc,r
vez, três g-ra .. ndcs tronos, coru;- varam e1;sc1 nobre título: a. Po)"J
truidos sobre as ruinãs da ordcrr. 1 n'.r:., "essa. mãe. fertil dos sànto," 
~str.belecida por. D~us, c?.a~tr\li· 1· - poin, é :::inda a I;;raj~ ?atoi:· 
aos . sobre as rumas do dm~uo ca que canta em sua l!turg.a 
das:: gentes, os mais"'element::tres 

I 
G:1udc Mdn, Polnn'.a prole t'i!· 

cimentados · pelo pranto dos or- 1 cunda ihcblli é ligadé1. a Cristu e 
fãos, das viuvas, do sangue das I r,u~ 1Igreja por laços de devoção e 
v;timas i_nocentes: assassin~dós ou 1· m~rlto .. :; de tantos ~écuios (o qu_e_ 
deportadas no sz10 dos pa1zes que lhé valeu de rart3 das Papas. o_ 
odiavam a Polonia. titulo.,Polot:Ías sertJ.per fideliS, · à 

ChHstus vincit, Cbrist·.:c regnat, 

1 

Polonia esso. herança de Cristo é 
Cfiristus finperat. Et quis sicut inv_ adida, pzlos -~b'.lonic.os, se:is 
Deus? As forças tenebrosas sa- filh8s mr.ssacrados· ·e conduzid•Js . 
cudirarr. c~m odio o,s t1:oncos qu~ ~ci catiYEiro. s::ibre o. santo dos 
e1 Eterna Just.iça., que _n __ ~us, que º. 1

1

, san.tcs dos lagares, o . v',a wél, éni 
Crl&to lhes havia im1jo_sto. Re- CracoYia bálanceh uma cruz .que 
dobra1·am de' esfotços p~ra fazer não é aquzla de Cristo, para ser
fl.inda .um(. vez triúnfar o cri~e. vir-mi das p~;lo1vras de Pio :rx 
Assim,_ en: 1.o de ~~mbro de "cruz que. ·· profana o leigar. 
1939 elas invadiram novamente ~' ·santo., · 
Polonia'. Mas que magnifico e reconf')r-

Dzsta _vez, entretanto, DeuJ t:::.nt2 espzt:::,culo: Nossa Pat~l~ 
em sua miseric8rdia, não deixe.1:. não cedeu, Ela não cederá Gau
a Polonia, como outrora, esperar de !½.:,ter Pc-lon!::, p;-ole fecumla 
; 50 anos. · ncbm. Por sua c'.lril.gem, por seu 

Ele está levant.indo as forças é:o dsvotamentc, por s:u sacri
ôem, as forç,as da ordem, as for- ficio,, por seu martírio. ela iserá 
ças da Justiça e as lança vigo- "t:::12dictio mnnium gentium 
rosamentz contra as forças. tene- todas as nações a bendirão, Elas 
brosas. Começa o combate de não tardarão a·, reconhecer · uin 
Deun, o combate do senhor dos ctia..- esperemo-lo para honra ct'> 
Exercitos: I)omlnus exercitum. genero humano, que a grandeza 

Eis a especie de guerra que ·vá- que destroi, que a grandeza ;:iue 
rios grandes Papas exortaram an- dissipa, a grandeza que assasst
tigament-e -toda a cristandade, C' na, é a grandeza. . do tigre e do 
essa· especie. de guerra, que várif.ls leopardo. Ela é indigna do ho-
lnonges, vários eremitas pregaram meni., Ela deve desaparecer do 
percorrendo toda a Europa, e mui· mundo para honra do mundo, P-la. 
tos entre eles são venerados co • deve morrer, para sem,pre maldi• 
mo Santosr pela Igre~-- Católica. ta. Maledictio omnium gentium. 

E!$ exemplos que ciêvem ser Ela· deve ser substituida, ela. 
seguitlos. 11: necessario que viva- será substituida, cremo-lo farte
mos, unum est necessarium mente, por ,uma outra grandez.~ 
pára cumprir a vontade de_ Deus, a grandeza do homem, a grande
cumprir nosso dever, salvar o di. za do espírito, a: grar.deza,',. do 
reito_ inalienável do homem, sal- amor, a grandeza-, da Justiç~. 
var a cristandade ameaçada, sal- Gaude Mater· Polonia, prole fe• 
var a civilização, sua dignidade; cunda nobili. 
sua honra. Se con':edessem a essa Por Deus e pela Patria, assim 
desgraçada -geração atual, a "paz nos áuxilie Deus. 

·o misterio da 
·" o comodoro do ar, Raymond 

Collishaud ,declarou no Canadá, 
que o Marechal !talo Balbo foi 
morto nas proximidades de Tro
brouk, '' depois de ter salvo al
guns soldados ingleses". 

Esta versão liôbre a morte de 
Balbo vem se ajuntar às muitas 

morte ·,de Balbo 
escaltaram é) bombardeiro em que . 
êle ia. E depois de levar o~, sol• 
dados ingleses para um hospital 
italiano, voltou para a sua báse 
eín Trobouk. Balbo chegou a Tro
bouk no momento em que os nos
sos exércitos desfecharam um 

·ataque sôbre a cidade. 
to da guerra. d e v e- 1 e r o 

Que a Alemanha hitlerista se5s1 
e. culpada. principal pelos a!::onw-1 " L: E G 1 ·O N Ã R I O " 

Francisco de Campos Barreto. vel progr~sso da vida espiritual outras que já existem. · Tôdas elas 
O novo Bispo de Campinas se- · nas associações religiosas daquc- meio desencontradas entre si•;,.del

rã, sem duvida, um perfeito con·· la, cidade, que se pode verific11.r xando-nos por fim -na ind~Óisão 
tinuador da luminosa tradição de', atravez do numero crescente de ·e perplexidade de não sabermos 
D. Nery e D. Barreto, cujos no- comunhões, 'especiá.Imente de hó- o que pensar sôbre o aconte'cimen-, 
mes ainda não se apagaram da· mens; e de que foi um atestado ·to. Entr!l as muitas idéias é :!-. 
lembrança dos católicos campi- estupendo: 0 Congresso Eucaris- tada com a ·trequência a que o 

· · ·. Qonfundindo,. talvez, o bombar
dJfÍio de Balbo com u:~1 dos no3-
sôs um cruzador italiano, fundea
do no . pôrto, · abriu fogo contra 
ele; conseguindo átingi-lo. . · · 

~t~:~::,.::<•::+::+::+::(>::•::~::+::+:~::+::+::+::+::+::+::.::+.:+::.::~:~:+::+::+.:+::.;:+::+::.::.::+::+.:.:~:.::.::+.·" 
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neiros. tico de' santos. . aponta como vítima de uma em:.: 
Nã,o é preciso dizer da obra Anunciando a transferência ,lo ·boscada: Até onde isto é verdadll!-

magnifica desenvolvida 'em San-' Exmo. Sr. D. Paulo de Tarso ro não se sabe. E com certezii. po
, tos pelo novo Bispo de Campi- Campos, para Campinas, 0 Exmo. de-se dizer, que, a possibilidade 
nas. Sua Excelência teve de, com Sr. I\Í'uncio Apostólico telegrafou- de desvendar-se o miStérlo é' mí
nacrificio não pequeno da pró- ao Vigário Capitular de campi- · nima., e inexistente.:. 
pria. saude, enfrentar dificÚlaJ~s nas, téííi:io imediatamente segui- Collishaud, dirigindo f!. Raf, fe<t 
de toda ordem. Percorrendo dls- 'do para Santos úma comissão do a campanha da Líbia; sob as or
tancias imensas, lutando com Cabido de campinas afim de dens"do General Wawell. 
grande escassez de meios de cumprimentar o novo PF.stor. Eis a ~rsão de CÔllishaud: 
transpoi;le, subindo rios infesta'líos' · O: i:EGIONARIO, que agrade- - ,._ "LÓnge no deserto, alguns 
de doenças, attatessando regióe!> ce a Deus a graça muito especial dos nossos condutores de tanús 
pantanosas, D. Paulo de Tarso 'que recebeu de ser orientado ém esta.v~m perdidos, ameaçados pe
tem sido o pastor infatigavel do seus trabálhos pelo Exmo; Sr. :n. h>.,morte, pelo frio e sêde. o ma
nosso litoral, por cujo bem estar Paulo de· Tarso, quando Vigári9 logràdo aviador Balbo sabendo d:i 

·espiritual e mesmo o reerguimen· de Santa Cecllia, acompanha o situação angustiosa dos nossos 
to material tanto tem feito. justisshno gaudio dos católicos, companheiro/!, resolve salvá-los. 

Por sua iniciativa e sob sua oamplnelros P'I~ . elelçiQ elo ~UJ .E ~~gue faoo-lo, ajuda.do por 
di.L:!)Ção, P/.'&:~u~_~-ª~' . ::ã:.~°" aV1""8-~Qli_ll~ 

Eu.- tenho fotografias cta quzd~ 
do avião de ~albo, logo depois cie 
atingido,.. . . · 

A QUESTÃO PRESIDEN• 
CIAL NO OHILE 

Depois de uma _sessão que à'i• 
rou uma noite inteira foi escolhi• 
do o sr. ·Juan Antonio Rios para 
candidato à presidêr..cia da R-3• 
publica do Chile pelo Partido Rli1.• 
dica!, Em virtude de um compro
misso assumido pelos dois cancU• 

' datos, srs. Juan A:-itonio Rios • 
Q.abriel Gonzales Videm., o SJ.'.. 
Gonzalez Videla será o p:cesideu• 
te da Comissao de Candida.tÚra 
P.tó .. Juan Anwmo R1oa. 

.i 
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Infelizmente as manobras aa 
·[quinta coluna proporciorutram no 
:Extremo-Oriente tais vantagens 
às forças totalitárias, que ainda· 
~~je os agressores ·nipônicos i,e 

~eficiam das posições que a 
1. surpreza" do primeiro ataque 
ahes permitiu obter. 

Esta . verificação arrancou ô.o 
. governo norte~americano a de· 

missão do comandante chefe d:i, 
esquadra "yar,kee" cuja extraor
dinária desprevenção ante o pe
rigo dificilmente se poderia ex
plicar por uma simples incúria. 

·Não nos parece que o Presidente 
Roosevelt nomeando uma Comis
;ião de Inquérito simplesmente 
parece punir uma imperícia que 
ficou patente, e que pela exone· 
ração vergonhosa do culpado j{l 

esta.riR suflcient2meD.t:- cast i~·p.r:~u. 
Há nisto tudo u1n cht' ~10 inJis
cutivel de sus1;eita e de tnüçã:J. 

o 

Nada dLsto coloêr entrC'tantç 
mal a vontade "s:r" Sh:i.ton 
Thomas, governador de 8.inga1rn
ra. Esse funcicnário cujos insu
cessos bem merece1iam a at2n-
çáo de uma CJmissão de inquéri~o 
teve o dfsplantc de se gabar ,'ic 
que respeitou a tal pQnto a ne>.,
tralidade do Thailar.d, que pa
mitiu o estabelecimento alí. de 
bases aéreas utiiizadas pelos ni
pônicos em sua ofens:va. 

Como se d:cve chamar isso'' 
neutralidade, incúria ot: cumph
cids.de? 

] __ 

Ano XV Diretor: 1 
PLINIO CORR~A DE OLIVEIRA .. . 

SÃO PAULO, 28 DE DEZEMBRO 1941 
Diretor-Gerente: 

FRANCISCO MONTEIRO MACHADO Num. 4t; 
:tk#MiM!tl@lW•'.:::~~roi'.r.FfW,Ei:tiPJKMmn'..~ 

Mensa·gern de Natal de S. S. Pio Xi 
. 

Dirigida pela emissora do Vaticano a todos os fieis do munc!.,l 
A Mensagem de Natal do 

Santo Padre aos fiéis de toda 
a terra é de uma beleza e uma 
sinceridade emocionantes, ao 
par de justeza dos conceitos 
emitidos. 

Nessa peça oratória de tão 
alto valor, onde nada é rebus
cado e artificial, mas exprime 
com clareza um pensamento 
profundo, S. Santidade come
ça por fazer uma evocação do 
significado da noite de Natal, 
em contraste com a miséria do 
mundo moderno, lançado na 1 

g1:crra. 
Mostra S. Santidade como só ; 

na Fé e no Amor de Deus po- 1 
demos encontrar o· confôrto · 
que nossos corações pedem 
nesta fase trágica da· história 
da Humanidade. 

Pergunta o Santo Padre se 
o Cristianismo teria falhado 
cm sua missão, para verificar 
qne essa ac.usação não parte 
elo,; lúbios daqueles que fize
ram todos os sacrifícios até 
o holocausto de si mesmos, em 
sna propagação. 

"O Cristianismo deriv'ou 
primeiro -Daquele que é cami
nho ela verdade e da v'ida, que 
conosco e conosco permanece
ni. até a. consumação dos sé
c1;los. Os homens é que se re
belaram contra o Cristianis-
mo, que nada mais é do. que a 
vorclaclc e a fé em Cristo, e 

foi resultante foi convertida "Em face do vulto do desas-
numa arma poderosa para ser tre que tem a sua origem nos 
utilizada em conflito, por par- erros que indicamos aqui, não 
tes contrárias, afim de ganha- há outro re!nédio sc1üo voltar 
rem a vantagem em benefício ao altar aos pés do qual gera-

\ de; seus interesses partícula- ções inumeráveis, cheias de fé, 
'res .. , Em.alguns países, a con- se curvaram no passado, re
' cepção pagã e anti-cristã do 'cebendo a benção e a força 
··Estado fez com que. prenda moral para cumprirem inte
assim os indivíduos em seus gralmente com o seu dever. 

'.vastos. tentá:cufos, de forma a: , . O, retorno à :fé, que ilumina 
i pdv'á~los·r de toda a indepen:1 '.'os indivíduos:· e ' a ' sociedade 

minho que, na sua opinião le
vará ao bem estar, ao progres
so _ e à prosperidade. 

A menos que resistam\ à ten
tação de irr,porem sua própria 
interpretaçao contrária aos di
tados da nação, da moderação, 
da justiça e da nobreza do ho
mem, encontrar-se-ão, .afinal, 
desiludido::; e espantados con
templando a ruína das suas es
peranças desfeitas e dos seus 
planos destruidos. A história 
nos ensina que os tratados de 
paz, estipulados em condições 
eontrárias aos ditames da mo-

1 ralidade e da genuína sabedo-
1 ria política, são bem mais do 

que uma curta existência, re
velando e testemunhando afi
nal, o êrro de cálculo, certa
mente humano, mas não obs
tante fatal. 

lutares e frutíferos prece\ i ':J, 
se não quiserem se abandc, 
à tempestade até o n,rn r,·i, :0 

final de todo seu esf0n;o !Jec ::; 
o estabelecimento ela nova ·~i'· 

dem. Consequentemente rcc·o.
pitulando o que tiveme~ o;.:;·. 
tunidade de expor em Oê!l · ::2 
ocasiões, insistimos uma , ,•:J 

mais sobre certas comlic ·;; 
essenciais, para uma oni ;;,e 

nacional que seja para os 
vos justa e duradoura e , ,a 
seja tambem ti'ma fonte pr. 
ca de bem estar e prospci' ·!).· 

de. Dentro do principio da 
va ordem fundada sol.Jn! o:~ 
princípios morais, não lrn. : ;;, 
gar para a violação da liL :!"· 

dade da inte_gridade e seguL.:.J, 
ça de outros Estados po: 0 ,:a 
importando a sua extcmsüo : ,,:c·
ritorial, ou a sua capacidv.dis 
de defesa. A destruição acarretada, ago. 

ra pela presente guerra é em :JJ: inevitável que os Estallos · 
escala tão vasta que se torna poderosos, por motivo da :ma 
imperativo evitar a nova rui- maior potencialidade e do i;cu 
na e uma 1iaz frustrada e en- ·pqqerio, desempenhem um p,1,
ganadora. Afim de evitar tão pel dirigente na formaçüo de 
· grande calamidade, é preciso grupos econômicos, compreeu
que na formulação daquela paz dendo não somente eles pró
exista a cooperação com sin- prios, como ainda países mais 
ceridade de desejos e energia, fracos {l menores. ti: indispen~ 
com a participação não somen- sável, entretanto, que no inte,. 
te deste ou daquele povo, mas re~se do bem co111;um, eles rcs. 
de todos os povos e de toda a- _peitem, como. todos os outros 
Humanidade. · iº direito que-~êm aqueles Es: 

11: universal a compre0nsão· -~tados menores à li1Jerdade. 
de que ;i causal comum requ~r· i ptDMlElTO DOS ESTADC3 
a colaboração cte toda a Cris- PEQUENOS · · 
tanctade, em todos os aspectos'!. ·O r;, t · . 

Esta impressão tanto mais for- contra a sua doutrina. Em lu- 1 
te se torna quanto nas rn"sm'.'.~ gar de se .;uuoldarcm no Cris- l 
decla1,~çõr;, "~ir" Shelt0.., adian- türnismo . .kOill seu próprio de' 1 

. ta qu<c a surprez~. d0 ataque ni- sejo, o que nos pode salvar, a ! 
n,Hgiosos e morais do nov~' Í . .~" :'."'s. ados_, pequenos. q~vem, 
edifício a ser cons'b'uid . ,;er;. direito_ ~o desenvol':1m0;,;,. 

• - . · Q /'º r- ..... ~~ôm.1CQt e· .. umo.. l)!'oi.:ec;':~ 

"'ZC'· . ·';;;~~'[<t;,;·~,:."Y:'7'$,'fl'rõ - ·~i4i'•1:1;;í~>ki'i!)',_~t4,alai,(;ti~: ' 
Mas, porJ.i<:JSo, m_esmo, fazen~ . adequada.;em~·c~o: d& conffü<Ja( r. -'" Jo~•mco foi um abalo e quz outi?t, despeito das J.)àixões doit ,frse-

i:-~1 
i tr0s termos, s. s. espera outrn·, do ouro <.):-da tirata, criaram , 

· su:prezas. Mais uma s11r1,r0~" 1 \1u1~ n._;va religião s<>m aln1a e ( 

l esperadfl., s:.'-rú l\ºalmente 2!.l, - : t, '(!''!\111 ro;n Hit,:::i n11na sn1n re~ f 

, [.•!e~,? ' ligião. 'l'uóo isso nüo e mais li 
\ do que uma mascara do Cris-
! 9 tlanismo morto, 5em o espírito 
f de Cristo. Todos esses homens 
1 

4_ E O · mesmo espírito de Munic!l 
e Montoire que facilita agora a 
expansão mpomca no PacíficoJ 
facilitou aos japonese., a conquis
ta de esplêndicta presa abaixo, que 
os seus adversários não destruí
ram antes que dela se apossas~e 
o inimigo. 

·proclamarnm, depois, que o 
Cristianismo fracassou na sua 
missão". 

. o nosso dever nesta. ·festãi ~onformidadé com. 0 ctii·P~h>\ 
d'3 Natal, que é um alvorecer_;, natural, nacion:).l · e 'intcrnacic...; · 
de esperanç~s da paz Ilª1:'1 ·> /.ai. :u,,i::,a, maneira e. som,:,n_ .. 
n:unclo, co~ . tocl~ autoricta,ie te dess;;. maneira, poderão eles 
do nosso Mm1stér10 Apostólico obter a·· parte justa no bem 
e c9m fe~vo_roso impulso do comum e · lhes será assegm·a,. 
nosso_ coraçao, ch;unamos a do o bem ·estar material e espi. 
atençao e a consideração de ritual. Dentro dos limites da 

.. 

SINGAPURA, 20 (R.) - Se
gundo adiantam de Tóquio, "enor
mes quantidades de material bé· 
Uco, inclusive vinte e dois gigan
tescos reservatórios de· óleo e to
neladas de viver:.;': caíram em 
mãos dos nipônicos, quando Cau
lum foi tomada no db 13 de de· 
rzembro, ao que alega no jornal 
'lapohês "Nichi-Nichi ". 

Dentre os tanques de petrólea 
· - relata o pei·iódico - incluer:t
se oito reservatórios subterraneoõ 
da "Texaco Petrcleum Company" 
e quatorze cisternas gigantescaJ. 
cheias até as bordas, com óle::i 

. . da "Standard Oil Company". 
Enormes estoques de farinh"

de trigo, açucar de beterraba. 
sal, fios de lã e remédios foram, 
tambem, encontrados armazena
dos em grande depósito." 

(Conclue na 2.a pag.) 

Mostra os erros do mundo, e 
prinC'ipalmente, o desprêzo pe
los princípios morais, para a 
obtençüo de vantagens políti
cas, comerciais, os erros do 
monopólio, das grandes aglo
merações humanas onde os ho
mens são extranhos uns aos 
outros. · 

"A ordem verdadeira emana 
de Deus e dele iambem surge 
a deterIJ.linação elas relações 
naturais e sobrenaturais, o 
que deveria prevalecer em 
coexistência com a lei e com 
o amor, quando aplicado por 
um indivíduo na sociedade. A 
majestade e a dignidade da 
personalidade humana e do 
grupo social particular torna
ram-se letra morta, despreza
das e suprimidas pela idéia de 
que o poder é o Direito. O Di
reito à prop.rieelade particular 1 
tornou-se para alguns sinôni
mos ·de exploração do labor de 
seus compatriotas. 

_Em outros, esse Direito in
flamou o· espírito de intoleran
c!a e do ódio e a organização 

E,n Homenagem ao Exmo. 
e Revmo .. Sr •. Arcebis;,o 

Festa de Natal 
Promovida pela Juventude Fe

minina Católica, realizou-se dia 
26, às 20,30 horas, no Auditório 
da Escola "Caetano de Campos" 
uma sessão Festiva em homena
gem ao Exmo. e Revmo. Sr. Ar
cebispo Metropolitano, por moti
vo do Santo Natal. 

O Exmo. e Revmo. Mons. Dr. 
Antonio de Castro May11r, Assis
tente da Ação Católica, saudou 
S. Excia. Revma. o Sr. D. José 

-~aspar de Afonseca e Silva. 
O Coral Paulistanc.. sob a efi-

ciente direção do Maestro Miguel 
l\rquerons, executou alguns nú
meros de canto. 

Um grupo de Jecistas apresen
tou tamber., diversos Cantos de 
Natal, números estes que alcan
ç,aram pleno êxito,. devido à de
dicação do Maestro Dechiaro que 
os ensaiot: é à perfeità (;Xecução 
das apresentantes. 

Do progfama constou, ainda, à 
cargo das JecistM, um Quadro 
·,ivo do Natal, represe'ltação que, 
como os demais n(lmeros, agra
dou plenamente aos convidado.s. 

dência. E isso não ocorre só na como um todo lhes indicou os todo O 1:mndo para os Perigos _,nova ordem, fundada nos prin
vida particular, mas tambem I seus respectivos direitos e de- que residem numa paz amea- cípios morais não há esp-ço 
na vida publica. veres, é o retorno às sábias e çada, agora que devem ser pre- para opressã; franca ou 0 ;ul-

Hoje podemos ficar surpre- inquebrantáveis formas da or- paradas nova- ordem, para a ta na cultura e nas caracterís
sos em face dessa radical opo- dem social, que tanto nos as- ,qual se voltam todas as espe- ticas idiomáticas das minoria';;; 
sição aos princípios do ensi- suntos internos como externos ranças e os desejos ·de todos n t · · 
namento cristão ter finalmen- suporta a construção de efica- os povos que· desejam um fu- c1!durais, por m'.'i~ d~ dificul
te, se resolvido num violento zes barreiras contra O abuso turo mais tranquilo Esta no- es com reSt nçoes impo5 í.as 
choque de inimizade interna e da ·liberdade e do poder. va ordem que tod~ o mundo aos. s~us !ecursos econômicos 
externa, abrindo caminho ao Quando ª velha orclem ce- des_eja estabelecer depois dos 1:r:~:t~ça<> ou rbol;çüo ele ma 
extermínio da vi~a lmman,a e der lugar à no,·a na recons- sofrim~ntos e crimes desta m . ª e_ na ura · Quai:_to 
à destruição dos bens do truçfto futura apre'sentará uma guerra deve ser fundada so- ais concientemente o gov~r
mundo - espetáculo que as- porção de valiosas oportunida- bre aquela rocha, irremovível ~?r ~f um1-~stacl_o, ~~speit:ir ~s 

. t· . e indestrutível - a lei moral I e1_ os c..1s 1:11.nonas, nLu3 
. s1s imos agora com tanta tns- eles para r.s forças avançadas _ que 

O 
Criador ma ·r t concien~e. e eficientemente po-

teza. do bem; r as é preciso tam- m es ou derá ex1gir do · ·· 
A . f 1· • . através a ordem natural ue . s· s~us nac10n:ns 

s· me 1;.es consequcncias e bem lutar contra o perigo de tra ou . . q o cumprimento fiel de toc: 93 
o fruto das condições sociais cair no êrro que pode favore- ·ivç i com ca~ acteres mapa- as obrigações. comuns a toe, ss 
que descrevemos - a guerra cer as forças do mal, de mo-1 ga, le~ smonroalcor~çao dos ho_:11ens, os cidadãos. 
- longe de restringir essa in- do que se exige iirtideiite si·ii- _cuJa observaçao de-

ve ser It d Dentro dos limites ela nc, fluência e o seu desenvolvi- ceridade e amadurecida· afei·- el ?u. __ iva a . e protegida , ,, 
P a opm bl a ordem, fundada sobre os 11 - ·11, mento promovem, aceleram e ",ão 1 fto son.iente em face da _ icto pu 1ca e todas· 

,. as naç es d t l cípios morais, não h:'t 1:1.,··ar alargam-os, amnentanclo a rui, gigantesca tarefa a cumllrir .. o e e ocos os . Es-
na t l t · t f ·' taclos com uma tal un · · ra· esse egois·mo frio e r-a: 

e on1anc o a ca as roe ca- mas deYiclo às graves conse- 1 1 'd ammi- lado, que tende a entrsonrar ,_,,, 
ela vez mais geral. Será erra- quências que em ca,·o de fi;a- e ~e e e Voz e de energia que , 
l d d · d · " nmguem po a d ·a d recursos econômico,~ e rn:: e o e uz1r o nosso trabalho casso resultariam tPnto iias ss . uv1 ar a sua . 
l · · · 1 ·' • força nais, destinados ao uso e 1r1gH o contra o materialismo esferns material, como espiri- '· t 1 
elo século passado e da época tua!. Como um farol luminoso es- em a efxtensiio que as n;ic· · ·:3 

presente, que condenamos t 1 · ' menos avorecidas r1c•ia 11 .. ,'t-
o Se.rão exigidos amplas 1·11te- a 1· ei, moral deve _dirig_ir com reza - t l 

Progresso técnico. Nós n,~1 0 a uz l í nao en iam acr2êo ligências e vontades, homens e os s_eus prmc PIOS, 0 1 N t 
condenai.nos o que é 11ma dá. curso da - d h e es. esse pon °, ó vara ; fortes, determinados e coraJ·o-1 açao os omens e f t d cl diva de Deus, q11e ta11t·' nos d.., dos Estados e tod 1 d on e e gran e consolar;;·i(J ; · -·· " ~ sos para atingirem os seus . ' . os e es e-
o pão do trigo que emerge da objetivos e, sobretudo, devem , vem se gmar pelos seus sa- (Conchie na 3." "ª'", 

'flor da terra, como tambem ter eles conciência de que nos ! ------------------------------
nos deu das entranhas da ·ter- seus planos, deliberações e 
ra, desde o tempo da criaçüo ações estão animados pelo 
do mundo, os tesoliros de me- mais estricto senso da respon-
tais e pedras preciosas,· a se- sabilidade, submissos às leis 
rem trabalhados pela mão do eternas de Deus. Porque se 0 
homem para suas necessida- vigor que abala a ordem moral 
eles, para o seu trabalho e o da reflexão e do objetivo sin

Homenagem da Paróquia de StÃiTt~:'a 
Cecília a dois _sacerdotes 

recem - ordenados 
seu progresso". 

Após mostrar como o espíri
to e a tendência do progresso 
técnico acarretou danos que a 
tecnologia deve espiar o San
to Padre passa a fala; do 

RETORNO À Fll: 

cero, então indubitavelmente 
veremos se processar o julga-

1mento de Santo Agostinho. 
Pois A medida que abandona
rem esse c.aminho, à medida 
que dele se distanciarem, au
mentará .o seu êrro, pois cada 

Realizou-se ontem, no salão no
bre da Congregação Mariana de 
Santa Cecília, a fest{;. com que a 
Paróquia de Santa Cecília co-
memorou a recante ordenação sa
ierdotal dos Revmos. Padres Ru
bens dos Santoo Azevedo e Anto
'.lio de Padua Feraz. 

Entra então S. Santidade em vez mais se afastam da sua fi
os Revrr,os. Padres recem-orassun to de palpitante atualida- nalidade. Tambem r.ão será a 

de, qual seja a ésperança de 
I 

primeira vez que os homens, denados f~ram q_urante muitos 
uma reorganização. d.o mundo, na espectativa de se acharem 1nos coromhas na Paróqu'.a de 
e do retorno dos povos aos / ao fim da guerra com o laurel Santa Cecflia, o que levou gran· 

I • • 
princípios do catolicismo. Re- l da vitória, tu1ham sonhado em 

1
, :ie numero de paroquianos à fes-

procluzimos na integra essa dar ao mundo uma nova or- ta organizada em sua honra. 
parte da oi:acão pontifícia; . dem. delineando um novo c11.- Nessa festa fez a sua e.&treia. 0 

Grupo Teatral organi?.ado p: :,)2 

congregados de Santa Ccc ':' a, 
tendo sido executado o scgu ·:t2 
programa: 

1) Sinfonia do Guarn1:i - :: '-'·. 
no a quatro mãos. 2) t,prc · -: 
cação - Congregad, iVl:tri:, ,o, 
3) Santa Cecília - Quadre V 
4) Bailados - Filhas c'c i\i:i .. u. 
5) - a) Hino à Música; b) ; 

N'eo-sacerdotes - Coros mi:C;;,. 
6) Apoteose a Nossa Sc:;1borl'. t:~ 
Clero - Quadn• Vivo. 7) (; 

Chalet à beira da Estnvl:1 ::·:;-, 
média pelos congrege.dos ma.::::,. 
no&, 

• 
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ANONCIOS 

.peçam tabela sem compromisso 
O LEGIONÁRIO tem o má· 

:::s:imo prazer em receber visitas 
às instalacões de sua redação 
e oficina, .. mas pede Q.Ue não 
sejam as mesmas feitas nas 

1 2as., 3as., e 4as. !eiras, por exi
: g.ências do serviço. 

Não publicamos, colaboração 
:de pessoas estranhas ao nosso 
. quadro· de reC:atores. 

!I Dr. Di.frval Prado ' . 
[ . ocui,ista t 1 
. . R, Senador P. Egídio, 15 j h 
' ·.Salas 513/14 • 14 às 17 hs.: i, 

'.]:elefone 2-7313 ,, 

TOMEMOS PARTIDO! 

. A 2." Pastoral Coletiva do Epi.s· 
copa.do Paulista, que tão vi.rH
:mente desmascarou e apontou os 
males que minam a nossa socie
dade. apresenta num trecho cur· 
to, ma,; incisivo, um dos males t 
mais profundos entre todos, pois 
4ue estú. na raiz dos demais: -
" o mal está ele pé e pompeia em 
tofü, a i;mrte, porque estamos nós 
~ncolhidos, timict(,:;, sem. a nc• 
,o(.lt;;;s::üia _coragem 11ara. reagir." 

f~~~~~,t'ljfí~~~t-\~~IMl~~b' 
· -!vi feita contt'?- nós. o LEGIO· 

;NARIO :foi, é, e · continuará a 
.:ier, com J. s;;-;,<;,i de Deus, um,i 
t:',:,"ç u. ,,,,1,i~, contra tudo ·J 

::J,\; J-...,. c-.-~ .... t:·\rlo ao Dogma t 
ü :;:,loi'--. c.:.t0iH:os. \ Por c:msa dis
oo, nl(v poi.lC0.3 dissabores temos 
sofrido; e, se por mais de um"' 
,ez, não nos m.anüestamos com 
,- nitidez necessária a respeito 
de vários problemas, foi porque 
a prudência nos aconselhava, 
para evitar mal maior, a não 
eooandali7..ir a timidez dos que 
111Stavam encolhidos diante da au
(lãcia dos inimigos de Jesus Cristo. 

Se agora ·dizemos estas coisas, 
zião é para satisfazer a um ridi
;uJ.o desejo de vanglória, mas por-
1ue a lição austern do Episcopam, 
Paulista não deve ser olvidad:i. 
mfelizmente, vai-se obnubilando 
em certos espíritos a noção ele
mentar de que entre o bem e o 
mal, entre o erro e a verdade, há 
ibarreiras intransponíveis, oposi
!iões inelutaveis, conflitos irremc
wa.veis. Há, mesmo, os que se 
aentem incomodados com a san
ta intransigência que repele quais
quer compromissos com as tre · 
VW!. E há, enfim, os que querem 
!82er dos compromissos e das 
tra:1Sações uma espécie de norma. 
que deve ser obser..-ada sistemati
ea.mente. Esta atitude, que mui
tas veres procura razões especio
l!aS numa vã filosofia, e pompe:'.i 
com a falsa aparência de ver
dade profunda, nada mais é do 
que isso: timidez, covardia, respei-
to humano. E se não é isso, t 
muito pior do que isso. De qua!
quer forma, é coisa pessima, poi~ 
tudo aquilo que não ú sim sim. 
e.ão não, vem do demônio. 
; A voz do Episco::~.do, porem; .,.. 

f P.Z ouvir com uma ela.reza inso 
fismavel. O espírito de aéomods.-
1,ão é o pior inimigo; contra e!~ 
devemos opor o verdadeiro espi
rtto da Igreja, que é apostolica

. mente combaWvo. Quem não es-

tiver de acordo, saiba que tam
bP-m não está de acordo com os 
Bispos da Província.. Mais àc 
que nunca, é preciso tomar ni!i 
da.mente o p3.l'tido de Deus. par,, 
não tTalr a própria Fé; "Organi
Bemo-nos para a hita e tRnI1,1-
~ o desasombro e a altivez ~1. 
~ partldO por Deus, pela 
fllllQI, lala ~ e pelo .Bra.s:t: 

,ç==·-=-----==--=-==-=~~-==--~-~=--==--~==-==--~--=-=====.=:-='"··1 ff 3e,n d;1vicJa algumii, parte culmi• crentes 'e retos, quer aos olhos de nome de casamento, extra-le9ais, fei-
nante da mõlgr,ífica Carta Pastoral de Deus, de, nada valem os. chamados t~ nas estações b.Jlneárias e alhures. 
nosso Episcopado ê a que se refere "casamentos" no Uruguai, no Méxi- Na impossibilidade de evitarem se-
a indissolubilidade do círculo eon- co ou alhures; nenhum significado melhantes uniões, ilícitas por todos 
J.igal, e estigmatiza os gra\les e nu· têm. as anulaçõ.es clvl.s por vezes tã_o os títulos e, consequentemente, imo-

merosos atentad-os q_ue constante• eo.ntrárla à lei que nem sequer se rals, Impede aos católicos - que lss_o 
mente, maxime em nossa alta so- tenta a anulação no fôro eeleslâstlco. lhes é direito e também dever - fe, 
ciedade, se perpetram· contra a san· O unico efeito destas inuteis chica- char suas portas aos que vivem em 
tidade dos laços conjugais sob os nas consiste em somar o falso teste- tais uniões, não lhes dispensando a 
especioso pretexte de que o e.isa-
mente civi 1, conseguido muitas ve-
:ies em consequência de anulações 
fraudulentas, arrancad~s à boa fé 
da Justiça, supre a ausência do casa
mento religioso,, 

O Legionário já tem tratado reite
radamente deste ·assunto. Para re
duzir às suas linhas mais simples a 

argumentação que neste sentido deve 
desenvolver todo verdadeiro católico, 
é preciso lembrar antes de tudo que 
constitue violaçã.o do sexto manda
mento toda e qualquer situação, que 
não resulte d_o matrimônio sacra
mentalmente contraído pelos cônju
ges, ou sejà do casamento religioso. 
Assim, um casal de católicos soltei
ros cuja união resulte do simpl!)S 
"casamento civil, preterido o casa. 
mento r,,.ligioso, é ilegítima, só pode 
dar origem a uma prole ilegítima, e 
coloca tanto o homem quanto a mu• 
lher em estado permanente de peca· 
do mortal. Em outros termos, é ·doU• 
tr-ina certíssima·da Santa Igreja que 
um casal nestas condições não vive
ria em estado de matrimônio deven• 
do incidir sôbre ele todas as penas 

, com qu*' Deus e os homens fulmin.1.m 
.is ligações ilícitas. 

Mais gr:ive ainda é a situação de 
' um casal em que tanto .o homem 

quanto a mulher desert~ram_ dos res
pectivos lares para contrair nova 
união. O casamento religioso é indls• 

munho ao adultério, fa::endo rolar de honra de os admitir em seu con:,ívio, 
um abismo para outro a conciência pois .fazê-10' será pô-los no mesmo ní-
dos que de tão tristes processos lan- vel dos casais legítimos, que são os 
çam deliberamente mi:o. unidos pelo casamento, com injúria 

Entretanto, a ignorancia destas para a satíl:idade deste e para a socie-
u11iões não resulta apenas do falso dade cristã. 
testemunho e do adultéri.o. A estes 
gravíssimos pecados outro peior ain· .. Essa prática salutar e benéfica, ou. 
da vem se acrescentar: é a revolta trora sempre observada, escrupulosa 
contra a autoridade doutrinária da e integralmente, pelas famílias brasi-
lgreja, ou seja -0 pec31do contr.i o· Es- !eiras, acha-se hoje, infelizmente, 
pírito Santo. 

Plinio cmrntA DE OLIVEIR~ 

-Santi~a~e ~o Matr[mônio 
Com efeito, a Igreja afirma de mo

do infalível que não hã para Cristãos 
casamento sem sacramento. A Igreja 
afirma ainda que toda a uniã1> con, 
tr;iída, fora do matrimônio por um 
homem casado, é nula e adultera. 
Quem intenta d.ir nome de casamen-
to a uma tal união se revolta pois 
contr.:i a Igreja, ·e assim comete o pe, 
cada que mais afuni;io não pode se, 
parar do corpo místico de Cristo, que 
é a mesma Igreja. 

Assim, não espanta que o direito 
canônico fulmine com excomünhão 
tais uniões, e que, para as estigma
tizar, tenham erguido a sua voz os 
nossos prelados. 

muito enfraquecida e com tendência 
a desaparecer, se em tempo ni'io lhe 

• acudir o eficaz remédio. 
Assim é que, não raro, senão fre· 

quentemente, se vêm, de mistura com 
os casais 'legítimos; outros casais que, 
nem só vivem em uniões lícitas, mas 
ainda estão sujeitos à pena de exco
munhão, - tais como os que, sendo 
casados religiosamente, atentam cón· 
trair·· novo casamento, 'ainda que civil 
::ipenas, na vigência do casamento re- • 
ligioso. (Can. 2.356 do Código de Di
reito C;;nônico), 

Verdadeiro derrocada social, é re
sultado do trabalho, que bem pode 
ser chamad:i diabõl ico, dos ,destrui-
dores da família. 
. . A repulsa d:a intimidade d:ir.; famí· 
lias aos casais ilicitamente unidos 
não significa minhum ódio a eles, se
não caridade e compaixão. 

C:iriclade e comp::tixiío, pois que de
ve levar el:i a intenção_ de movê-los 
::t, reconhecerem a maldade da vida 
que estão ·vivendo e determiná-los a 

soluvel, Só a morte !)?de romper o Nada de melhor podemos fazer,_que voltarem ao bom caminho, que é O do 
vínculo conjugal. Assim, por mais que transcrever aqui' suas palavras doutas, rompimento com a união pecaminosa. 
tenha torcido ou ludibriado a_ justiça firmes e vigorosamente edificantes: Caridade para com os que estão obri, 
humana ê certo que o ma.rido que " gados a por-se à distancia deles,, in· 

SANTIDADE DO MATRIMONIO 
aband,one a suá .mulher para se li- cutindo-se-lhes o· salutar temor de 
gar a . mulher de outrêm ·constroi .Matéria de relêvo singular em fa· igual repulsa e evitando-se·;-tiessarte, 

f ·i· Ab d 1 1 '"' da religião e da sociedade e que,· . . . _ .. . 
sua nova am_, '.ª so r: ·um up o cr • por isso, !"Ião. ppcfe escapar ã ·.solici--'. _ o per'?,º do con~a910_ d_otmal, que~, 

, me . d~ _JdUJ~er,1p~ .. ~~~iJ!~d"t, ~o.~!!t,"";;:,tll.tle.c~ ,fos. c~i~1to&·doe,,.paatoroà,..1:ltt-~':--- -" _.. . _ , 
· com a·s bên·çã.os ê!o Pai" celeste· e se ·· Igreja Universal, é, por certo, a de, sustadoramente, 'em grande·parte, po'r 

cobre com as censuras da Sa~ta Ma-·. fesa · da santidade do Matrimônio. falta dessa' repulsa prevent[va e sa· 
dre Igreja. Assim, renuncia ele a 
tudo qu.into pode dar dignidade. e fe. 
licidade verdadeira ao lar,-jã que a 
Escritura acl'lrerte que "a bênção de 
um pai levanta uma casa e a malci'i
ção de uma mãe ·arrasa até os ali· 
cerces", 

Sacramento, valendo, como t.il, o 
preço dos méritos do sangue de Je
sàs Cristo de cuja graça, é canal em 
sua aplicação às almas, não pode o 
Matrimônio cristão ser equiparado 
nem ao ch~mado casamento civil ...;., 
tenha este, embora, a chancela do 
Estado - nem muito menos às uniões 
ora desgraçadamente em voga com o 

neadora. 
Refletindo, concienciosa e desapai

xonadamente, os Nossos czir.os dioce
sanos sôbre o que, visando aos mais. 
sagrados interesses da fam'ilia brasi
leira, aquí lhes dizemos, hão-de reco
nhecer que a razão está do Nosso 
lado. Assim, quer aos olhos dos homens 

~===============================-:=!"/ ·-• 

A T Ó LI.C O·S 
e seus presentes na conhecida Joalharia 

'. e· AS A C A~ S T R O 
O f i c~i na- p r_ ó p r _i ~ 

. i: Rua 1s· de Novembro N. 26 
~ ~ 

únicos concess1onar10s dos afamados 
"ELECTRA" relógios 

CASA PARA TODOS 
Máquinas 

"SINGElR" 
como 
novas 

pelo 
prego 

de 
OCASIÃO 

desde 
3 () O $ 

e máquinas ele mão desd~ 80$, 
com o funcionamento perfeito, 
em estado de novas. Peça o 
nosso catálogo. Rua Antonio 
de Goelai, 83 e R. Conceição, 
620 (Perto Estação da Luz). 

CONTI 

NUAÇÃO 

DA 1.a 

PAGINA 

• 
O jornal mpomco diz ainda 

que um aerodromo e as docru, cte 
Champao, no extremo da penín
sula de Caulum caíram intactas 
em mãos dos· japoneses . 

Como se vê, é um,i esplêndida 
"corbeille" de Nat~l, inoralment!l 
oferecida pela quinta coluna. 

o 

Não desarma entre nós à pro-, 
paganda divorcista· e ao LECUO
N ARIO cumpre <,!enunciá-~. -
Assim c2rta rêVista carioca vem 
publ!candó continuamente re
portagens ainda hi pouco com 
o.s autorts naci:m:?.!s Ribeiro Ma!'
tins e Lidia Alencar - que re. 
dundam em habil e discreta pro
paganda do divórcio convem que 
perseverantes na oração e na lu
ta, os católicos continuem a man
ter serenamente viva sua repu~d 
a este grande mal. 

TANAGRAN 
Otl!mo. fortifl· 'i. cante fgminlno, 

~-,~- exclusivan.iente, 
feminino: Mer-

, . _'~ " cê de s_eus !l<?!,~ 
Y·. .. · ; ' · fel~º' ' . · ·. 

._. , ciais; Tanagra1i' 
: ;,;;,,- ·' rejuvenesce a 
r muiher. Tana-

gran é o reme
d1o Indicado· em todos os ca
sos de abatimento, rugas pre
coces, envelhecimento prema~ 
turo, cabelhos brancos antes 
do tempo. Em toda.s as dro
garias. 

A diocese de Al
sácia e Lonina 

em Lyon 
(Conclusão da 8.ª pag.) 

Essas Informações não faclli
taram a tarefa de Lucien Ro-
mier, direto1· do jornal "católi-· 
co" o "Fígaro ", e de seus su
cessores, que obedecem as ordens 
de :Cerlim. 

As dificuldades que se apre•
sent,a,m à Comissilo de Armistí
cio Alemão, instalando em Lyon, 
e às autoridades francesas dian
te de tanta expulsá~ de padres, 
obrigaram muitos deles a se re-

i fugiar na Africa do Norte. Os. _1.-----....;.-------------------------·--'------------~----------------' restantes formaram uma verda· 

\ (Esquina da Rua An<nieta) 
' 

Concentração no Santuárià Nossa Senho1a de Fátima 
Numa belíssima manifestação maré, realizou-se a Assemblé'r, pessoal e apostolado junto às :1l• 

fé e gratidão il Mãe Santíssim'l. Geral presidida por ..Jom ErneRt,~ mas. 
reuniram-se no dia 21 p. p., ::10 de Paula e assistida pelos RH.. Tomando em seguida a palavrn. 
Santu{trio de Nossa Senhora d~ PP. Dr. Eduardo Roberto e Pn,! Dom Ernesto cte· Paula agradece,; 
Fátima, em Sumaré, as' Filh.as Eduardo. Abrindo a reuniúc. , as manifestações e homenage!!~ 
de Maria da Arquidiocese de São usou da palavra a, Srta. Ernes•,,. c!U;5 Filhas de ~aria, ils qua~ -:-
Paulo. para agradecer os benefi na Giordano que soube muilc afirmou - dedica grande can
cios recebidos durante o corren- bem expôr a finalidade daquei_,? 1 nho e amizade. Pediu ainda ora·. 
te ano, suplicar novas bençãos 0. áto: a.grndec:mento e súplicas l\ ções e,<;peciais p~ra q11e no alto 
aproveitando o ensejo, homen.,- Nossa Senhora, que tão cariühv 

1

, cargo _que pass~rn a exercer, ven,:a
gear o novo lJíspo eleito de Jàc,i.rc- sarnente nos amparou durante <> as dificuldades e alcance as br:i-
zinl10, J)Om Ernesto de Paula, corrente ano ·e homenao-em a•"J 'I çãos d~ Céu. . 
antigo Vigüio Geral de nossl B" · d d" "d. . Segmu-sc a leitura de um ofl .. 
Arquidiocese. novo ispo, que, · e ica issm10 1 cio, cm que S. Excia. Revma. 

A Missa celebrada por S. Exci!\. sempre deu à,s Congregações Ma- 1 co·nvidava a toda:., a,· Filhas :fa 
n.evma. comp:.receram centena:; r!ana.s O mr.lhor.-, d-:- Sua boa \'O!: 1 Mdrii· clc S,t0 Paulo ÍJara a sua 
de Filha.,; ãe Maria, sendo apro• tadtl e UI' sua t'.fS:,:irE'cldr. intcli· 1 sag-t'/tçlio episcoprtl, 110 realizar-se 
xlmadamP.nte 600 o · núrn'eto de g(l,ncla. J,~xpôz flnllJtnPntc a Prc- · no dia 4 lle Jane!ro p. f., na Ca
Comunhõe;a dlstr!bu!dru;. Durau- s!dent~: da "f'{'cfo:açáo a S. Exeb. ! tedra; Provisória, às 8 horas da 
te o Evangt-U10 usou da paliiv:.t I Rr.·1tne., .:- n~~ p.rograma er.:, ! maubã O Diretor d FedP . .raçii'J 
o Rev-rno. Frei Eduardo. 1 wei-.rc :ic, !.V Conl;re.,,;.<() F.t.('>l.· ! Ma:-lsuw. 1"emil:lna, Revmo. P~. 

Após o Ql\.fé, gentilmente ser\·i r1..~um N:i.c.ioM'. Que C•>l1Slll.."1\ d,· 1· Dr. Edunrdo H.obcl :.o. convidou 
do pelai FUbaa cle. Karl& óo Su· Í ~ ;:-.IJt-U>c de aut.U~ç5..! ~~ ~!UI.Ida IÃi ~ ~ M..t.ia .. 

se prepararem para o Carnaval. 
pensando desde já no colégio em 
que irflo fa7,er o Retiro: é um 
pedido, uma ordem de Nossa Se
nhora; que deseja que as suas 
Filhas passem simtamente esses 
dias · de loucuras. Para concltú 
tão brilhante festa, usou d\!, · pa
lavra a Srta. Lucia Oliveira Ri
beiro, Filha ele Maria do Smn:1· 
ré, que saudou suas irmãs pre- · 
sentes. 

Com hinos de amor e gtatid5.o 
:i. Nossa 3enhora, encerrou-se a 
concentração das Filhas de Maria 
da. Arquidiocese de São Paulo, n•J 
Santuário da Virgem de Fátima. 

S. Excia. Revma., o- Sr. Arce-
bispo Metropolitano,· congratulou
se com a Federação, pelo belo 
movimento maria.no, enviand'.l. 
suas bençãos num expressivo te
lei!ama ele !ellcitaçõe.., 

deira diocese auxiliar com 10.000 
civis, emigrados de Uetz e de 
Strasburgo. 

Graças às atividade:: da Gesti,., 
po, a folha "A Alsacla-Lorena" 
não pode public,ar mais do que 
notícias sem comentár~os. Entre
tanto, até um jornal pró-nazist:l 
de Paris reconhece que "a sim
ples presença desta comunidade 
de refugiados profundamente ca
tólica forma um elemento 1;füol
vilnte ". 

Efetivamente, as afirmaçõe~ 
dos propagandistas do "eixo .. 
revelam em toda sua hipocrlsi'l., 
quando se sabe a forma por que 
é preparada a germanização da 
Alsacia-Lorena, enquanto ele~ 
dizem que "querem acabar com 
as discussões estereis sobre fron-
teiras". , 

A mentalidade host-il aos inva• 
sores da Msacia e Lorena · é tão 
proverbial nas críticas à p91ítica 
do governo, que estas- sempi:e_ 'ter
minam com o arg~ento.seguin
te,. sob a forma de um convite: 

'"Perguntai aos alsacianos; eles 
viram/ os alemães em ação em 
1914 é atualmente." 



São Paulo, '28 de :Oez~mbro de 1941 

[j · UNIDADE PUHCDSJISJA 1 
Pe. AGNELO ROSSI 

Realizou-se, em novembro u!-1 o sr. Aristotelcs ficou com .sw 
timo, na -cidade de Porto Aleg:·c, caclcrneta considerada s2u val:i" 
o congresso Evangélico Sul-Am:!-1 cassada <lefinitivam2nte. DuL
ricano das Assembléias de Deus. meses são passados e o mcsmç 
Dentre os 101 congressistas, 92 jornal anuncia uma cisão na ii:;rc 
eram representantes das igrej:is; ja de Raço do Meio que não ,,,. 
do Brasil, 8 da Argentina e 11111 1 conformou com atitude ds. aosr:,, · 
do Chile. Foi eleito presidente o bléia ele Itariri, com relação n0 

LEGIONARIO 

JOIAS Ultimas novidades em JOALHARIAS tv\ODERNAS 
de ouro, rubis e brilhantes 

GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRESENTES 
Distribuidores dos Rclogios Mundiais OMEGA 

CASA BENTO l EB 
A Joalharia preferida pela alta sociedade HA 3 GERAÇõES sr. Samuel Nystrom, do Rio rlc pastor Aristotelcs. E o .. ~en.,,·-1 

Janeiro, figura prestig'iada nos gciro da Paz", kmcnclo ink:c,' l l 
meios pentecostistas. uma guerra com a ·indisciplinac:~. . 

...._ R +MWE+t+ Mf AH/ De inicio lembrou o presidcn igreja, limita-se sómente a cled,:- _ _ ------·---·-··- ________ _ 
te que a assembléia cleYia s2 rcs- zir que "os irmãos ele Braço ..-1,: 
tringir .:.o estudo da Sagrada :«~:;- Mc\o estão ligados cm amor con: 
critura e não ditar leis para, eo- a Assembléià de Santos" ( ! l 
mo os Apóstolos, não impôr ,ws Pouco clqJois, "A Tribuna" d2 
crentes encargo algum que não Sn.ntos (29-11-41) anunciando r. 
fosse necessário (Atos 15.19). inauguração da casa de oraçi'c 

O tema fundamental foi o pr:1- pcntccostista cm· Turvo ele ILi. 
blema da unidade da fé. De um~. Ribeirn de Xiririca, que se fez 
parte, Jesus Cristo fala claramc,:- cem a prcsC'nça ele romeiros d2.:· 
te da necessidade de união per- igrejas ele Itarirí, Ribeirão r!J.s 

Governo 
• 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... 1 • 1 1 •• 

l 3) r;_:---; 1:1:.,~:.T~·(J2;3 1~:·.:par: 

1
. ria::;, insiota r:0s ~cg ti i:ll · ': l_)o:;_,, 
; tos: a \'ida cristü é u1na. \' 1(:~: JS 

1 

i":•. cspc:·ança e carida:!2: o m0n 
dê!o Lia v~a cristá é Je:.;ú~, C1:i..su:> 
pela Yid8. q,· t:::ve: laborio::a. >Ja,a 

1 

c:~r!t~ e g1oricsa: para no:s s~jJ .... 
var temos que viver com J2::us 

feita com Ele e os irmãos na fé, 
de outro lado, p~rém, surgcrr. 
consta,,~cmente divisões e sqn
raçõcs. Como sanar o mal? .. E,·.
venclo um só corpo, '.lm só Espí
rito, uma só fé, um ~ j batisn:o. 
um só Dws". A rcsp)Sta, não f::;l 
tão d1ficil aos c:mgre:,;istas, co:·.,ç 
a sua aplicação prát.ica. 

Arquidiocesano 
•••••••••••••••••••• 

Onças, Juquiá, ct.: .... adverte que 1 
o oficiante cm todos cs • atos é r, ; 

pastor rev. Jo,lo Anstotcles c'r 1 
. :ndrctdc. É prccisaincntc o n1c.>, 
mo mm1s1 ro qu0 no drz<'r da Sc-
cwrlsck Ernngélica ,. A.',fcmblé ~ DOMINGO - Dia 21 várias JJ8ssoas que o procuraram I nando o ato com a bcnçüo. em 
clc'Dcus" de santos "não t:e ~'.> As 10 horas O Exmo. e Rcvmo. para. aprPsentar-Jhe t,:; boas fcs- ação de graças pclc,s b:::ncf1c1Js 
be ccmluzfr 1~;,. sã cl:rntrimt q::c · sr. Arcebi~po assistiu pontifical· tcs ele !'fatal, tcncló S. Exc_ia, recebidos dura:1tc o ano. 

Cristc, ob~d:-rer :\ Sant~ Igr2ja, 
que Ele nos deixou como c.rc'.1 ele 
salvação e reconhecer ao Papa 
como Vigário de Jesús Cristo, 
Pai ele todos os fiéis e Mestre in• 
falível da vc:-duclc; nüo basta 
crer con1 pala\';·:-.~;, 111as é ncccs-a 
sário crer con1 obras, observando i, .lei ele Deus, os preceitos da 
Igreja e as obriga.çõcs do estado 
de cada um; deve me; 1Jsar. O!! 

mc_ios necessários ou #oportunos 
para praticar o bem e evitar o 
mal:· oração, sacramentos e ou• 
tras práticas ele piedade cristã, 
principalmente a devoção a Ma
ria Santíssima; devemo~ ter OI 
olhos Yo!taclos para o céu, como 
nossa verdadeira pC,tria e cone 
servar, na alma, bem vivo, o san• 
to. e salutar temor do Juizo de 
Deus, e das penas êternas; fir .. 
mados no exemplo de Jesús Cris
to e dos 'santos, e tendo em v!s-

prega e 1;:·aticou atos que deu- nlC'nte à Miosa Capitular do 1.c r:.cvma. as 11,30 horas ofercc1d1> b) Dia 1.0 cl~ Janeiro: Cir
b:mam a sua conciu:a· e O :m!1:12 _ do:ningo de t,dven•o, na catcclral um almoço '.1:timo aos Revmo,. cuncisão ·de Nosso Senhor Jesús 
dbilitam cJ 2 c~ntinu::rr como :.;:~1 Provisória, .llJÓG a qual deu posto/ Cônegos catedráticos e Exma~. Cristo. Renovar com todos os. 
ministro do EYangelho" (Tribu- rn!en~mcntc u.os novos cónegos, 1 dignidades elo Colcndo Cabido paroquianos e fiéis as promessas 
na 9-11-41) Mons. José Maria Monteiro. RH, I Metropolitano. do Santo-Batismo, observando as 

o, n_ Jcsuü1o Sa1'tili e R,quc Vi:r- · seguintes regras: Pc!2, amJdra dacln, já se vê '- HI -
giano. CúRIA METROPOLIT.~NA 1) Na hora que lhe. parecer 

com quanta ra:::to cle\'e ° Con- },s 11 horas s. Excia. Revma. ma.is convznientc, faça o P-ároco, 
gre.~s:.1 insist-ir no di~-no prcccdI~ (12 12 1"4') 
mente clüó obreiro:; e· úa ncccss;- cm com11anhia de Mons. Montci!'ú • • " • juntamente com o povo essa re-
ci'1dc de uniüo ele fé e ciiscip!il,:~ e de seu secretário particular. nevação das promessas do Ba-

viajou para a paróquia d2 Salto. O Exmo. Sr. Arcebispo Metrn- tismo. cntr2 as igrejas pentcc·)stistas. r; 1·t · · · ·· 
onde presidiu o Te Dcum cm açãQ po 1 ano nomeou m1ss10nanos pa- 2) Procure dispor os fiéis pa-dizer-se ainda que essas assen~

~ ;éia.:; são c!irigidns e govcrnacl.,' 
pelo Espírito S;mto? 

clc graça,s pelo jubileu saccrdot:u rl\ os japoneses, os seguintes sa- ra. essa solenidade, instruindo-os 
do nevmo. Púroca, tendo cm se- ccrdotcs: - da Com1mnhia -i~ a respeito da dignidad_c do cris-

Acon:zlhou-se pois que o obrc:
ro guarde um clig1n procedin:c n! e. 
submeta-se aos Í11ais experient0i; e 

encanecidos na obra do Senhor r 
não pi·ocur8 sua clcYa.çüo n;as cs
!)cre que D2us, a seu t~mpo, 
e:raltc. Sui:;-criu-s8 a vz..11~:.g2Jn (:r~ 

fundir muitf:s igrejas pcque:::1.<: 
cm uma só cm cada l:;ca!idadc, 
"para evitar briga.s" (sic!J. Afl
nal de contas o que qu:tlqu2r l~.!
·tor infere destas primeiras no:i-
cla.s elo Congrnsso é que o p:-•1-
t-cc~stjsn10, seita bcrn 1·:-c::/~c= C\
tá sofrendo profundamente c1'.1s 
divisões intcrm1s. 

guicla falado _ao povo c;onnmlcan.. Jesus: Guido dei Toro, Emili0 ·tão e de seus dever~:;. 
elo que o Santo Padre se dignara Kircher, Agostinho Utsch e Ge

Conclue na 7.ª pagina., 

Ainda ha. pcucos meses cleu-s:c 
um fa.to que bem caracteriza (:S';., 

desintelige_ncia entre a .. s i::;rc!ct,· 
pentecostistas ... O "'Mensageiro -:::: 
Faz'", órGãO oficial · elas Assc~n
bléias de Deu.s no J3ra,sil, trn2, c,n 
~u numero de 15 àe agocto !J. 

p., a declaração · de que "o sr 
João J\.ristoteles de And-rad~,. ex-

nomca1· seu Camarcin Secreto o raleio Thora; da Ordem dos Fra
Renno. Pc. João da Silva qouto. eles Menores: Verg!llo Nagel, Bo-
Os pa.roquianos receberam com nifácio Du;;, Martinho Frie~<::, 
inl crmináveis manifcstaçocs de Gonçalo Orth e Justiniano Hinz: 
nlc;;ria esta distinção confcricl>, ela Congregação do Verbo Divi
ao 5eu piHoco, particularment.e no: Aloisio Rosen e Guilherme 
o:; op2rários das várias fábricass Úowel. 
do Pinlto. Depois ele dar seu ant?l Mons. Josc Maria Monwiro, vi-
c. bcija.r durante quasi duas ho- gârio gera.!, despacho:i: -

,;~., ...__\.;':e,_ .... ,:.11ª§w...®~.!JJ.fila...de..,DD em 
· Itariri, se acha desligado mi· mi

n:stzrio das nossa.s igrejas, e):1 '1 

virtude de irregularidades que ,<e , 
vinham registrando no seu pas!o- : 
rado, em contradição flag-ran'<c j. 
com a conduta de·um mini:'lro cl0 
Evangelho", Seguem-se as ass!
naturas ele dirigei,tes gradue.(!.-,,. 
inclusive a do sr. ôa.i:rn:-1 r.n
trom qu~ reafirr.1a a impc.s.sibili - I 
clade de srr o sr. Aristot{'lss re!::
t<cgrado como obreiro ele rn:·11 1 

·igreja. Em rnbscqucntc particip'..l- 1 
ção, com data ele 2 de sctcmb:·:,. , 

ras, o Exmo. e Rev1::o. Sr, An';l• VIGARIO: - da paróquia do 
.. ¼1./.t{>.PQ .• reg_re~ou. ,a _ _P_ir.apora,_ .ond•: ~~!~do ,,~oraÇ,ãh . de ~esw;, . dos 

pernoitou. · · ·· ... · campos -Elíseos, a favor -d:; 
t 

_!.>.,,__._ -11.------.,,--..,.,,."""'_..,.,, 

&~ 
CASA JUNOAOA BA 11.U 

R, 24 de Mo10. 80 a 90·Coixo ro,101, 2028 
~ÃO rAULO 

p,s11";,"'1ww 

UMA QUARTA REPUBLIC;\ 
10 e . b J • - l' 0era esta c.11.cc1da na i ranca 

O Marechal Pet.ain reenviou o 
r,riméiro esboço de uma nova 
ctmstituição da França para o 
comité que o elaborará para a :·2-. 
visão. Este se declarou, por um:1' 
forte maioria, contrário a 1rn1 

. ~verno. monarquista. ou uma, 
ditadura, apesar de Petain t,,r 

dado a entender que desejasse u:n 
governo totalitário. 

Pierre Lava!, fervoroso cola.bo
cionista, no seu retiro de Chat~l
don, tem tido · longas conversas 
com o presidente do gabinete, o 
ministro do Interior, durante a<; 
qu.ais se tem fratado da situa,,;,~,-1 
geral; 

Os católico 
Informa(:ões clwg.-1rJas rlc 

Lishoa 'dizem da rcsisténcia 
oposta pelos católicos belgas 
aos manejos dos políticos to-
· talitários. Em virtude desta 
oposição, a ideologia nacio!lal
socialista não conseguiu se 
firmar naquele país. 

Sintomático a este respeito, 
é o artigo do jornalista fla
mengo R. Tolleneare, que no 
"Voll!: en Staat", se queixa da 
ausência de intelectuais cató
licos tanto no partido rexista, 
cemo no movimentCJ nazista. 

A.nalizando as causas deste 
retraimento o articulista afir
ma- textualmente: "Outra cau
sa da falta de intelectuais é 
o clericalismo. As gerações 
formadas pel!!, _,A".ii.o Católica, 

'·• 

Quanto à questão da volta ce 
Lavai ao govêrno não teve ncnhu- · 
ma. resolução pratica, porque, ,c
gunclo as suas declarações, não 
havia nenhum interesse cm retor
nar ao poder .. , 

Mau grado as indicações, qu,;
rem que as negociações francc
alemãs Sejam retoma~a::;, após 10 
semanr.c de abandono. Lavai pre
tendia até ha pouco, que a Fran
ça tinha perdido um tempo pr~
cioso não negociando com a Ale· 
manha porque as condiçõe1; seITP.l 
menos favoravcis, devido às vit,> 
rias &.lemãs na Russia. 

os partidos 
constituem 01; grurior; de pes
soas mais inúteis que posrn 
existir neste mundo de Deus. 
T%t.a ra.::a ele gente não 110ssue 
ideais católicos nem flamen
gos n. 

Passado este momento ele 
desespero, a calma volta ao 
espirito elo jomalista flamen
go, que cheio de "unçiio" eon
cíta os católicos a se inscre
verem no partido rexista ou no 
nacional-socialismo. 

A conclusão está a altura 
do artigo: "Se vos inscrever
eles agora, ningucm vos inter
rogará porque o não fizestes 
antes; mas aqueles que pron
tamente ni\8 derem atcnr.üo no 
nosso uouvite resvonderüo pe. 
_las co11Sequê_1;cili..Q inel'itá_v_eis". 

f:'EGUNDA-FEIRA . ..,.. Dia 22 Revmo. Pe. André Dell'Oca .. 
O Exmo. e Renno, sr. Arcc- COADJUTOR: da paróquia do 

bl::po celebrou a Eoanta Mi...ssa 110 Sagrado Coração de Jesus, do<; 
Seminário Menor e regressou r. Campos Elíscos, a favor do revm,:,. 
êiáo Paulo, ri.<;ilando no caminho Pc. I11ácio Teixeira. 
o Asilo ele Santa Terczinha d8 
ca.rapicuiba. À tarde s. Exci2 .. 
ricrma. concedeu audiências pú
blica.s na Cúria Metropolitana. 
'l'ERÇA-l'EIRA - Dia 23 

Durante o dia S. Excia. Iwvma 
atendeu inúmeras pessoas no Pa
lácio São Luiz. 

QUARTA-FEIIlA .- Uia 24 

Às 9 horas· S. Excia. Revnu. 
prc;;ieliu ao NiLtal dos operário;; 
.;... CaLcclraJ nova.tc1:do prcguclo 
a.u;; mesmos e ú:; 11 horas ucnze:, 
na Igreja ele Nossa Senhora A:i
xiliaclora, as espadas dos novo., 
aspirantes a oficiais da Força 
Pública. Durante a ta.rele Sua 
Excia. Rcvma. concedeu várias 
audiências e às 21 horas discursou 
pela Rádio Excclsior dando a.s 
Boas Festas elo Nat:-.1 aos seus 
diocesanos. Às 21 horas e me!J.1 
S. Excia. Revma. presidiu ao sole
ne oficio de Matinas ele Natal na 
Catedral Provisória. 
QmNTA-FEIRA- Dia 2-5 

NOVA REORGANIZAÇAO DOS 
SERVIÇOS INTERNOS 

Atendendo ao intenso movi-
mento que tem a Cúria Metropo
litaha. e desejando dar uma me- 1 
lhor · distribuição aos serviço~ i 
eclesiásticos_ para que os mesmos 
possam ser melhor estudados e 
mais rapidamcnt; resolvidos, e 
Exmo. Rcviuo. Sr. Arcebispo re
orgo.nizou 03 :;crviços internos c:a ; 
Cúria; colocanclo à frente uot · 
mesmos quatro vigários gc1•ais, 1 

conforme lhe facultam os cc. 366 

e 368 do Código de Direito Ca- ! 
nónico. , 

São . estes os vigarios gerais: ! 1 
Monsenhor Alberto Teixeira 1 

P_cqueno, vigário geral das 1·ell
g1osas; 

Monsenhor José Maria Mon~ei- '1 

ro, vigário geral "in spirituali-
bus ''; · 

Monsenhor dr. Antônio de Cas: 
tro Mayer, vigário geral "in spl

À 7-ero horas S. Exc!a. Revma. ritualibus"; 
pontificou na Catedr,d Provisórb Monsenhor dr. Nicolau c_onsm-
a. solene Missa de Natal e às 2 tino, vigário geral "in tempo:a- • 
horas da madrugada presidiu o libus". 
solene oficio de Lauces na mcs- Com exceção do Exmo. Mo:~,; , 
ma Catedral. . Alberto Teixeira Pequena, que j_à 1 

Das 13 ,is 19 horas, no Palacl:: 1 vinha exercendo seu cargo, os 
Sflo Luiz, S. Exc:ia. !1cvma. rcce- clemais tornaram passe ont<'m 
bcu os cumpnmcritos das asso cliantc elo Exmo. e Rcvmo. s1 
ciar;órs religiosas o das familia~ J Arcebispo e todo o Revmo. Cl~n 
paulistanas, por oca~;ão elas fc5· 1· Secular e Regular. 
Uvida.dcs do Santo Natal. AVISO ~-º 24G 

SEXTA-FEIRA - Dia 26 
llENOVA(JÃO DAS p:;:;Oll!ESSM 

Durante o dia o Exmo'. e Rcvmo. DO BATISMO 
Sr. Arcebispo atcncl~u :.;úmera~ 
pessoas cm nucliêncü., que o fo- De ordem do Exmo. e R~vmc 
ram cumprimentar, pelo, Nata:. 
tendo recebido o Rcvmo. Clero Sr. Arccbi.,po Metropolitano, c:c 

munico aos Rcvmos. St·s. Pál'O· secular e regular do Arcebispad·J 
às 14 horas em audiência espc- cos, Reitores de Igrejas e cai:c-

lães que, nas respectiva,:; Igreja, 
eia!. À{> 21 horas,, no aud!tó- t . . t · · 'bll 
rium da Escolc. Normal "Caetcn·i ma n,ze~. orn onos yu · c_os e Sf• 
cl<! Campos" s. Excia. RcYma. 1111-publlcos, cleverav, flclmcnt~. 
. , ' . , ' obstn·/!r o {JUC <'5tabrlec, o Ccr. ,· 
1eccbeu as h01~cna 0 c1:s clt;,; todo~ cílio Plenário Brasilei:·'l, decrete 

BUTANTAN 
A COMPANHIA CITY acaba de pôr a 
venda estes magníficos terrenos,. situa
dos num dos mais belos recantos des
ta Capital, ligados ao centro da cidade 
por meio de amplas avenidas asfaltadas. 
Descontos especiais aos que adquirirem 
terrenós sob compromisso de imediata 
construção de prédios residenciais. 
Fornecimento gratuito de plantas cui
dadosamente estudadas e prontas para 
s'erem encaminhadas à Prefeitura. 
Extensões de linhas para ligação de 
luz domiciliar por conta da Cia. City. 
Financiamento imediato de construções, 
a longo prazo, independente do 
pagamento integrkl do terreno. 

• 
PRESTAÇÕES 

DESDE 
126$000 
POR MÊS 

• 
Adquira o seu lote, utilizando-se das 
condições excepcionais que a Cia. City 
oferece: pequena entrada 
inicial e vinte anos de prazo. 

Não construa a sua casa sem 
planta aprovada pela Prefeitura. 

CIA. CITY 

1 
1 

l 
' rl 

1 
i 

o:;_r~mos da Açao C:ato!ica,._,çl_a ;'I.:·. 389 e as, fi~dlções da Al'quicJÍC· 8 9 L í u EH o D 'D ~nó 
qmd1ocese que qmzcram -~auclat e~~= · -:,\. ' f • - 1 
seu Pasto,. colet1·va, mente .. , 1 , ~ • a e· 

. • a) Dia 3f'dc der.embro, à ll')J. n•cric .. o n. • '·º ire. 

SABADO - Dia 27 
1 

te: c.rntar u "Te Dct:"," prrnn 
Durante o clia todo o Exn~L:. j te o SSmo. Sacrnmer.to expo;: 

1 e Revmo. Sr. Arcebis)o atendeu !SCIJenP.mente na custódia, termi- l ...., _______ .,......,._,. __ , _____________ _,..., 



" 

,,~Yl l - C E G t o· N A R t O Slo Paulo, 28 de Dezemliro ele t9D 
~======================-=;::==============================-=\ 

RUA·:-DA\LI1BERU~DE N.º.100 
Phnne.•2;2593. ·s'ão·.,Paulo. 

lf3mMt?..'1:M1ilW 

.O melhori presente de Natal 

Ra~ius 194l 
ÇARLOS GREIFJ 

~ B. lTAPETININGA, 120· 
têleft4ar - salas 108 a 112 

··_ '\TJ;_LEFôNE 4-3972, 
. ft~ ~ ·. _Feira Nacional . de. 

R C A VICTOR, ZENITH 
General Electric, . PhiHps 

Melhores aparelhos. Menore~. 
preços .. Prestações · suaves. 

Desde :40$000 "mensais 
Maiores descontos, : pagamen-' 
tos à vista. O maior estoque 
da cidade. Valorizamos . trocas· 
com preços melhoi:es.. ___ R~cUÓ 
:Vitroias; ·rádio a pilha e acurou 

lador. Sem intermediário. · 
O Melhor :::nsino Pelo 

· Menor Preço -· b1d_Qatrias)_ ~==~====;.:':.-~~....!, -~=~~~===~· 

llM PRESENTE 
.SEM RD\IAL 

ÚMA FILIAL EM CAIY:A BAIRJ!() 

Para vestir seus filhos com elegância, procurem ~ 
deem .preferência sempre, ao 

Bazar San:ta Izabel 
Rua Sebastião Pereira, 211 - Tel. 5-7403 

Especialidade em artigos para PRESENTES, FESTAS, 
ANIVERSÁRIOS, etc. 

·ENCERO E LUSTRO 

DISTRIBUIDORES, 

~snard&8 
Ca•a ,andada em 1852 

Rua 24 de Maio, 80-90 - São Paute • ,~!§.¾ d ·' - • 
~ 

.j 
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LEGIONARTn 

A "Fome Dirigii:la"' nos Paises ocuDados 
Resultados da política econômica do nazismo ·;

1 
O nazismo costumava gabar-se da guerra, quer para a manuten

à.e haver inaugurado um novo· 'ção das populaçé.~. Neste sen
l.sistema. de economia, uma nova·, 'tido, chegava-se mesmo a descri
f:>rganlzação financeira e um· novo) 'ções paradisíacas sobre a abun-
1 tipo de moeda, pelos quais seri~' }dânc1a.· e f~cil!dade de vida. d;s
\possivel aproveitar com tal abun-1 ' .. tas populaçoes, apesar d:i.s ex1gen
;dâ.ncia de recursos técnicos as; elas colossais da guerra. Neste 
'fontes naturais de matérias pri- sentido, a propaganda fazia da 
mas e de gêneros necessários à panacé.a. econômica do nazismo 
•vida humana, existentes nos ter-,. ,uma autêntica maravilha, ma.is 
ritórios sob a dominação do IIIº 'estonteante ainda que a Tecno
Relch, que nada poderia faltar .. cracia (coisa que andou em voga 
e.o "eixo", qirer para o sustento há uns dez anos). 

PRESENTES UTEIS 
FIM DE ANO 

E 

1 REIS 

Entretanto, a realidade está 
bem longe de corresponder a tão 
brilhantes perspectivas. A "Ac
tion Catholique", de Montreal, 
no Canadá, publicou recentemen-

1

. 
te uma coletá de fatos, que ates-
tam uma situação bem meno:; 
risonha do que a apregoadá. As
sim, o pão já foi racionado na íl · 
Bélgic,a, e, · na Itália, aumenta-
ram as restrições al!mentares, se
gundo comunicações oficiais. De 
um modo geral, nos territórios 
sob o controle.do "eixo", vêm-.se 
acumulando ultimamente os de· 
eretos contra os acumuladores de 
estoques e os mercadores clan
destinos de géneros, o que, eviden-· 
temente, não é sinal de prospe
ridade. Na Húngria, na Norue
ga e na Dinamarca a situação .; 
mais. ameaçadora. No segundo 
'destes pàiscs houve necessidade 

A:. ~RE(~OS BARATISSIMOS Só N.K"CASA 

ONDE TUDO É MAIS BARATO 

; de se importar 300.000 tonelada.,; 
' de . batatas da Alemanha, e na 
·Dinamarca o gado suíno baixo·u 
'de, 3.200.000 cabeças a 1.800.000. 

, i t Porem, os países que mais v&o 
sofrer serão a França, a Grécia, 
a Polónia e a Rússia ocupada. -
Nesta, principalmente, a destrui
ção sistemática de todos os re-

ri 
1 

RUA DAS PALMEIRAS, 88 A 94 

cursos, levada a efeito pelos exér
·citos '' em rétirada; como nos tem
pos de Napoleão, acarretou uma 
situàção de extrema gravidade 
pàra os técnicos nazjstas ainda 
agravada pelo rigor do inverno 

t·• .. . 
· russo. 
f · A "nova ordem" é assim. 

' 1 li 

TODO CA)OLICU ~ 
d1?ve ler o 
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N A T A L 
Na datá-de· hõJé-- em a qual a Humlfnidade Cristã ceie ora: 
o Natal de Jesús, e que tambem elegeu para manifestar entre 

si os sentimentQs afetivos que a liga com os élos da Amizade, 

da Fraternidade e da Solidariedade - a Casa Alemã, há mais 

de meio século, vem tomando parte ativa na Festa Máxima do 
. . - _-:---··-- -- ---- - .. -·- . --· - - . ---· -

Crist!a,nismo. , 

Obedecendo aos imperativos da sua formação espiritual 

cristã, a direção da Casa Alemã - como ·uma tradição e um 

lega.do que lhe vem desde a sua fundação - des~ja que os 

seus. p_~e~a.c!.Qs _ cl.ientes tenham um. 'feliz_ Nayil •. 
)--

Scbaedlicb, QILert & Gia. 

-

l 
1 
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LTDA. Critica ___ Ci_n~matografic.a~ cl~ ~~J .. Q 
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cf01ec1a o e o Slmeãb 

PREMIO DE CUPIDO - Da 
Universal'; eom Baby· Sandy, 
Stuart Erwin e Una Merkel • ...,.. 
1': uma comédia. Poder-se-ia ob. 
jetar a falta de respeito em 

DOMINGO INFRA OITAVA DE NATAL 

São Lucas, li, 33-40 

Naquele tempo, Maria e José estavam ad
mirados do que se dizia a respeito de Jesus. E 
Simeão os aber.çoou e disse a Maria, sua mãe: 
Este foi posto por Deus para ruina e resurreição 
de muitos em Israel, e como um signal de con
tradição. Uma espada transpassará tua alma, 
para que se manifestem os pensamentos de mui
tos corações. Havia, tambem, uma profetiza 
chamada Ana, filha de Fanuel, da tríbu de 
Acer, a qual já estava muito adiantada em anos, 
e viverá sete anos com seu marido desde 
a sua virgindade. Tendo 'ficado viuva até ~ idade 
de oítenta e quatro annos, não se afastava do 
Templo, ,onde servia a Deus, de dia e de noite, 
com jejuns e orações. Chegando tambem ella 
na mesma ocasião, louvava ao Senhor, e falava 
do Menino • todos os que esperavam a reden
ção de Israel. Depois que José e Maria fize. 
ram tudo o que prei;:crevia a Lei do Senhor vol
taram á Galiléia, e foram para sua cidad; de 
Nazaré. O Menino crescia e se fortificava, 
cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava 
com ele. 

Só desse moela to- torno do casamento, mas como 
o principal objetivo do filme é ,ará ela parte na 

n.issão de seu divi- · a apresentação de uma autora 
w Filho e será a infantil, ~q~ela falh::t não che
tbençoada de todas ga a preJud1car o. filme, Algu
•.s gerações. _ Je- mas _cenas ~moc10nantE~s po
•us Cristo veiu j dem 1mpress10nar as cnanças 
pois, di ridir os cam'. j desacostumadas aos espetá-
pos, disernir os es- culos. - .• 
piritos, provocar a- Cotaçao: - Ace1tavel menos 
titudes. Orientam- para crianças. 

· se as almas por afi. QUANDO A LEI CANTA 
nidades secretas, Da Paramount, com Tito Gui. 
tcndencias obscu- zar - 1l: um filme policial can
ras bem que volun- tado. Os pequenos defeitos que 
tarias. Elas podem apresenta não chegam a pre
conserva.r-se occul- judicar. Os tiroteios não o re
tas; uma circuns- comendam a crianças impres
tancia, porém, que sioná veis. 
as fere de cheio, Cotação: - Aceitável me. 
provocarlhes a reve- n,os para crianças. 
lação. Todos os is. 
raelitas aguarda
vam anciosamente 0 

Messias; mas cada 
um a seu modo se
gundo sua co~ce-

Quarenta dias de
pois de nascido, foi 
Jesus apresentado 
no Templo por José 
e Maria. Ali encon
trou o velho Si
meão, de quem são 
as profecias regis
tradas no presente 
Evangelho. - "E 
a b e n ç o o uos. Si. 
meão" - não lhes 
concedeu propria
mente uma benção 
liturgica, mas teve 
para Maria e José, 
palavras de felici. 
tações e cumpri
mentos. Não os 
abençoou, chamou
os abençoados. Be::i.. 
ção tanto mais le
gitima, quanto mél
lhor conhecia o vz
lho profeta a mis
são daquele Meni
no, posto para ruina 
e resurreição d e 
muitos em Israel - Evidentemente não foi 
este o fim da P

0

rovidencia quando 'decretou 
a incarnação do Verbo. Pois, Ele veiu para 
remir o mundo inteiro, para dar-lhe vida 
mais intensa, superior, sobrenatural. Assim, 
porém, não quizeram os homens.· Deus res
peitou-lhes a liberdade. Por isso, eles se di
vidiram em dois povos: uns que receberam 
a luz, outros que preferiram as trevas. E Je
sus Christo - já Isaías o pJ·edissera - é o 
ponto de discordia, a pedra de escandalo, 
ocasião de morte ou fonte de vida. Fonte 
de vida por isso ~esmo que signal de co:i
tradicção. Fonte de vida, a cruz será sem
pre um enigma para os judeus, um escanda
Jo, uma loucura parA- os gentios. Neste ponto 
a Virgem Maria está unida ao seu Filho. 
Tambem ela será fonte de vida, canal de 
graça, mas, por isso, a mesma espada que 
ferir seu Menino, ha de traspassa.r-lhe a 

çao_ Quando Elle 
véíu manifestaram-se os pensamentos a seu 
respeito. Poupos o seguiram. Hoje tambem os 
homens se dividem segundo seu Cristo· a 
idéia que dele formam, o Cristo ideal' que 
para si plasmam, segundo seus desejos secre

A MILIONARIA E 0-GARÇON 
- Da Fox, com Brenda Joyce 
e George Murphy - :É: a histó
ria de uma milionária que se 
torna comunista, influenciada 
pelo mordomo. Verifica seu 
erro, quando são desmascara
das suas ganacia e falsidade. 
Pequenos defeitos não chegam 
a pnjudicar. 

Cotação: - Aceitável. 

'1.lma. · · 

tos. - Tipo dos verdadeiros servidores de AVENTURA NO ORIEl':TE 
Jesus Cristo, dos que o conhecem não ao sa
bor das proprias inclinações, mas na sua rea
lidade de Homem-Deus, digno de toda adora
ção e obsequio, é essa viuva cuja assiduidade 
nas obrigações para com seu Senhor valeu-lhe 
a alegria suave de não fechar os 0Ú1os antes 
de contemplar a maiguice do Deus Menino. 

* * * 

;:, 

história de uma famosa artis- A MARQUESA t>E SÃNTOS1 

ta de· teatro. Um .divórcio se- - .Da L.umitOJJ;;...G(Ult • .J.o_rge.Jl~-~--
guidp de .novo casamento é gaud, Alice Barrie ...: Apresen. · 
defeito epontável na parte mo- senta este filme, o romance ilf-
ral do filme, fazendo com que cito da ; Marquesa de Santoa 
o mesmo só possa ser visto com o primeiro imperador bra.: 
pelas pessoas adultas de crité- sileiro. 1': lamentável que o ct. 
rio formado. ''4; nema argentino se tenha uti-

Cotação: Restrito. lizado, para tema de um filme, 
MINHA VIDA COM CAROL!- de um episódio tão escandalo-

. so de nossa história. Tratan-
N A - Da R. K. O., com Ro. d d 
nald Colman. - Comédia inve- o-se e um personagem de 

conduta moral reprovável, na~ 
rosivel, apresentando as le- da justifica a divulgação de 
v'iandades de uma esposa, sob sua vida privada. O ambiente 
as .vistas complascentes de seu 
pai e de seu marido. Certos de relàtiva simpatia agrava & 
diálogos e situações, dado o falha. Alem do assunto princi-

pal, dansas lascivas, cenas de 
assunto do filme, ressentem-se, 
n:?turalmentc, da devida dis- superStiçiio e magia, fazem 
crer.ão. A comicidade elas ce- com que ~ filme seja preju-

dicial. · 
nas e a. inverisilhança do en- Cotação: _ Mau. 
rêdo, pelo m.odo que é apre-
sentado, não chegam, contu
do, a atentar todos os incon
venientes. 

Cotação: ..:_Restri'to. 

AMORES DE HENRIQUE 
VIII - Da London Fílms, com 
Charles Laughton - Limita-se 
o filme a apresentar a vida 
irregular de Henrique vrrt, 
através da história de seus vá
rios casamentos. Alem do as
sunto, em· si contrário às legi
timas finalidades do cinema, a 
dissipação da côrte e passa
gens inconvenientes vE1'clam o 
filme a todo o publico. 

Cotação: - Mau. 

BALSAMO INDIANO 

PRóXIMAS ESTRtlAS 
, A ESTRADA DE SANTA Ffl 

- Aceitável, pela Legião de 
Decência. 

CICLONl:'. A CAVALO -
Aceitável, pela Legião de D& 
cência. 

ASSIM 1l: A VIDA-,- Aceitá.
vel para adultos, pelo !"El 
Pueblo". 

O QUINTO MANDAMENTO 
(Não matarás) - Aceitável 
para adúltos, pela Legião. 

AGUARDEM 
a continuação d.o folheto 

"1.020 Filmes" 
A ASSOCIAÇÁO DOS JOR

NALISTAS CATÓLICOS co
munica a todos os interessados 
que fará publicar em fins de 
janeiro de 1942, ;, continuação 
de "1.020 ·Filmes". o novo fo
lheto conterá as cotações de 
todos os filmes exibidos em 
São Paulo, no período: AGOS
TO de 1940 a DEZEMBRO de 
1941. .· 

_ Informações sobre aprecfa
çao moral de filmes podem ser 
obtidas pelo telefone: 3-7760., 
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Sifili• 
Reumot1sm(., 

Feridos em geral? 
"ELIXIR DE 

NOGUEIRA• 
Milhares de curados AM 

1 , 

.1 

vi# 

FRACOS e 
ANÊMICOS 

TOMEM 

Vinho Creosotado 
"SILVEIRA" 

1 

Uma comissão de·· âcadêmi
cos esteve no Rio de Janeiro 
aonde foi levar uma mensa, 
gem de solidariedade dos uni
versitários de São Paulo aos 
Estados Unidos. Essa mensa
gem, assinada por mais de seis
centos acadêmicos de Direito 
da Universidace de ~ão Pau
lo foi entregue, em signifir.a
tiva cerünônia,, llO embaixador 
Jefferson Cafíery. 

BRASIL FRENTE RUSSA 
Continua a retirada estraté

gicá das for!;as do "eixo" que 
até a pouco ameaçavam as li
nhas russas. No setor de Mo:,
cou, os russos retomaram Ka
linin e mais 25 aldeias. No '>il· 
tor de Orei, as tropas russas 
progridem rapidamente, visan
do a conquista dessa praça. Ko 
Sul as tropas russas que par
tiram de Rostov, perseguem os 
alemães que retiraram-se paL"a 
Carcov, que está sendo ataca
da pelo norte e leste, espera
se a queda ela praça para mui
to breve. 

GranC:e Tónico 

B~A.SIL-ESTADQS
UNIDOS 

r.espona:endo à mensagem 
1ue lhe fora dirigida pelos 
jornalistas cariocas, o sr. Frau. 
klin Roosevelt enviou aos jor
nalistas brasileiros uma missi: 
Ta de agradecimento, por in
termédio do direto:,;- do "Diá-

. tio Carioca". 
Nessa mensagem, depois de. 

agradecer as palavras dos jor
nalistas brasileiros, o presi
dente Roosevelt refere-se a 
amizade brasileiro-americana, 

escl,arecendo alguns pontos 

COMPRA-SE 

OURO 
e P~AT A dt: qualquer es
pécie. Antes de vender seu 
OURO é de seu próprio in
terésse consultar os no·ssos 
preços. Avflliações gratis. 
Também compro prata, den. 
taduras e :>ur.., baixo. Rua 
São Bento, 54!;, 1.0 andar 
sala 6, próximo ao largo São 
Bento. - São Paulo. 

CONVENÇÃO NACIO
NAL DE TRANSPORTES 

Rio no correr desta semana. 
A esquadrilha realiza um vôo 
de confraternização america:1a, 
visitando vários países da 
América. 

Foi detenninado, por um de
creto-lei, a instalação da pri
meira b 0.teria de obuzes 105, 
11a ilha Fernando de NÓronha. 
Essa instalação deve ser feita 
a partir de 1 de janeiro de 

i 1942. 

s N o .t 1 e 1 ~ ~ 
do R :r ~ ~, 

1 REGRESSO - regressou 
para Portugal o sr. Anto

nio Ferro, diretor do Secreta· 
riado Nacional de Propàgand:;.. 

2 RADIO AMADOR foi 
expedido pelo dií-etor ge. 

ral dos Correios e Telégilafos, 
uma circular dispondo sôbre u~ 
comunicações entre rádio-ama
dores. 

3 PRESIDENTE - º embai• 
xador J. C. Macedo Soarns 

foi escolhido como presidente 
perpét'llo do Instituto . Histó:·i
co e Geográfico Brasileiro. 

,1 DIPLOMACIA - o serviço 
• de informações do Itama

ratf publicou uma resenha dos 
fatos ligados a nossa política 
externa em 1940. 

5 AERONAUTICA - esteve 
no Rio o comandante da:, 

l.a e 2.a zonas aéreas e che-. 
fe do Serviço de Bases e Ro· 
tas Aéreas, conferenciando 
com o sr. Ministro da Aero
nautica. 

uer \Veles, representará a 
América do Norte na conferên. 
eia consultiva do Rio de Ja
neiro. 

6 LEGIÃO FRANCESA - A 
Legião Francesa que vinba 

até pouco lutando na frellte . 
oriental, foi retirada da frente 
de comhate assim como a "Dk 
visão Azul" composta de vo
luntários espanhóis e as diT'i· 
sões húngaras. 

] ESPECULADORES - se-
gundo informa a emissora 

de ondas cúrtas dG Berlim, o 
"fuehrer" assinou uma ordem, 
punindo com a pena de morte 
todo .o indivíduo que especular 
sobre roupas e agasalhos. 

8 DISTURBIOS - As auto-
ridades alemãs de "prote

ção" ordenaram o fechamen
to da Universidade de Bru
xelas e a prisão de 10 mem
hros do conselho da UL1iver• 
sidacle, que ficarão reclusos 
como refens. 

qu., poderiam servir de base à 
propaganda tendenciosa. Afil'
mando a decisão dos Estados 
Unidos de levar avante a guer. 
ra contra a barbárie moderno., 
a colabQração americana, ter
minou o presidente Roosevelt: 
"a crescente cooperação entre 
a imprensa dos Estados Uni
dos e do Brasil .se1:ve como po. 
deroso _vinculo entre nossos 
povos e govêrno e contribuirá, 
efetivamente, para a realização 
dos nossos ideais comuns". Acha-se reunida em s. Pau- ~ x· T E R. I o n 

lo, desde o dia 20 do corrent'é!, ~ ~ 
9 EXPLOSÃO - Uma gran-

de fábrica de produtos quí
micos de Copenhaguem 'Voou 
peleis ares em virtude de u.m 
incêndio. Até o presente nã~ 
foi possível apurar se se tratá 
de acidente ou de sabotagem. 

Foi nomeado 'para adido mi- a primeira convenção nacional "snt1""-"""''-'""'"'°'"""'"""'""W'Fffll'lâr.sa...,,,.rnn=wmo...,,.,....., __ _...,,..._,,__""",_....,,,.~"'""''"""·,. 
de transportes, organizada pe-. 

litar junto à Embaixada norte- los sindicatos classistas, que DEMISSõES americana no Rio, o gener.11 
d b · d L h · M'll h representam diversas unidades 

e rig~- ª _ e ~~1:, 1 er, c ~- da Federação, tendo em mi:a:· O chanceler Adolf Hitler ro
solveu assumir o comando do 
exército, acumulando assim 03 

comandos geral e das fôrças 

fe da M!ssao M1hto.r ~os Esta- t da. problemas relacio-
dos Unidos no Brasil o ge- es u 1 ~s . . 
neral Miller desde que· chegou · ndados ~ este ramo da ativ1da-
ao Rio chef· ndo M' - M· e nac1ona . 

. ' • ia ª. issa~ 1· Delegações de todo o Esta· i em terra·. Essa notícia repercu-
htar: procurou .. tiabalhar no do estão representadas na con. i tiu proft;ndamentc em todos os 
sen}1do de estleit~r a ?olabo- venção. j meios políticos e m1lita.res do 
_raç~~rentre ~ noss~- paiz e ª os convcnc:ionais visitaram · mundo todo, dada a personali-
repu ica. nor e-amencana. 0 sr. Interventol' Federal cm clade do marechal von Brau-

_, São Paulo, o sr. Coma1tdante chitsch que em consequ~ncia 
da 2.a Região Militar, a Dire- clêsse ato elo Fuherer fo1 c!e
toria de Transito, realizando, mitido. O marechal von Brau-
aincla muitas visitas. chits.ch é o vencedor d(l todas 

~ , dema\S ' as batalhas da presente gne!·-
[( \\~\\ta ,:_.,..io~ NOTICIAS MILITARES ra. Pertence ao célebre exér-

ttE.PC." ""' ' 1 citp alemão, desde a guerra 

1 
Realizou-se no Rio a cerimo- .mu~d\al ~-e 14-18 coberto de v :. 

.\>?.l3 tS I nia do encerramento do ano tórias g1aças ao seu Estado 
t~ n.n letivo do Colégio Militar e a I Maior onde os "Von" prussia-

.Ull_\;.~ UU entrega dos certificados de nos predominava!1f· Era .um 
\1\i\ n, conclusão do curso e de res.er- r~pre~e.nt~~te lídimo d~ Prus-

[\~l "u vistas aos alunos dêsse esta- s1a m1htausta que douunava o 
[ \\lt\U l belecimento de ensino militar. exército. . . 

. . · Estiveram presentes o mi- O ato do chanceler H1tl2r 
e.:~ [ nist.ro d.a Guerra, general Gas. tinha pois . forposamente q~e 

1 par Dutra, o general Isau~·o causar ad11:1r!çao, taTnto mais 

li E P·A 11 ROL A li ' Reguera, diretor do Ensino Mi- qu~ a dem_1ssao de v º:1 Brau-
. \J . li , Jitar. clutsch fo1 logo seguida das 

., 1 _. , exonerações dos generais Von Xavier A esquadrilha de av10es ad- Runstedt e vou Bokc. Ü único 
quiridos pelo Brasil nos Est-1- grande general não demitido 'A S d d f"' d J dos Unidos, modêlo "Bc8- foi o ma.rechal von Keitel q;1e, . · au e O 1ga, o. croft", segundo comunicaç:io segundo se afirma foi manii
recebida pelo ministro da Ae- do no cargo como prova da 
ronáutica, deverá chegar ao confiança ck Hitler no exér

A folhinha que lhe dará Interessantes e uteis informações 
durante um ano Inteiro, alem de apresentar lindamente descrito 

com multas llustraç6ei., a biografia do Apostolo. do Brasil, o 
VllJL Pe. José de Anchieta. 

1 Oômplar, pelo cqrrelo 4$5001 pe~ fogo 10 exps. por 30$000, 
raéiebeado gratuitamente um Interessante livro de bonificação. 

llaalor QUall'tidade, grandes descontos, mais livros de bonificação. 

lWiw~tt LIVRARIA- BOA IMPRENSA 
CAIXA POSTAL 3.001 RIO DE JANEIRO 

cito alemão. Todas as explica-
ções do nazismo não satisfa
zem à opinião mundial que vê 
nessas demissões em massa 
uma das primeiras provas da 
fraqueza do nacional socia
lismo. 

Dois fatos, são dignos de 
notas: essas demissões foram 
dadas Íogo após a. entrada dos 
Estados Unidos na guerra e, a 
retirada alemã no front orie~
tal. Tanto um como o outro 
podem ter ocasionado, essa de
pisão, o que prova não só que 
a Alemanha apesar de todos os 
discursos do sr. Hitler temla 
a entrada da América na guer
ra como a derrota dos exér
citos alemães na Russia. 

Afirma-se ainda que existe 
um dipsidio entre o partido na. 
zista e o exército alen~ão, 
apontando-se como simptomá
tlco a ordem elo dia do Mare-

1 
chal Von Brauchits.ch que a 
ter'minou com um viva a Ale
manha em lugar de Heil Hi
tler costumeiro 

1 

O fato é que o sr. Hitler não 
seria levado a essa decis,1o, 

J que compromete moralmente o 
1 prestígio hitlerista, senão ti-

l vesse profundas razões que 
por· serem graves dentro em 
pouco naturalmente aparece

rão toda a objetividade. Espe-
remos pois. 

A CONFERENCIA. l ANGLO · AMERICA~A 
Depois de vários dias ; de 

1 
mistério, em que a argúcia dos 

• · jornalistas foi posta · scV'era
r', . mente à prova, o primeiro mi

}' ' nistro inglês, sr. Winston 
Churchll, desembar~ou · em u=toD .;o ~;i; 

Imediatamente depois de sua 
chegada teve início a confer0n
cia entre os dois chefes de Es
tado inglês e americano, nada 
transpirando até agora dos rc- A GUERA NA AFRICA 
sultados a que já chega.r<).:n. 

10 EXECUÇÃO - Fora1.a 
· executados quatro patrif), 

tas holandeses quo haviam au
xiliado a via dores ingleses. 

Preve-se, no entanto, como 
certo que um dos frutos :la 
atual' conferência é o coman. 
do único americano' no Pac![i
co e inglês no Atlantico. 

Entrevistado em Washing
ton o sr. Churchil declarou que 
a entrada dos Estados Unidos 
na guerra foi um dos fatos cul. 
mhantes ela presente guer:·,i 
e que agradecia a Deus o 1e
re:1rolar dos acontecimentos, 
ao lembrar-se do isolamento ;]a 

Inglaterra em 1940. Declar0u 
ainda que não havia motivü:; 
para, .considerar que. a. Alema; 
nha · tiv-esse e3cascez de mate
rial bélico, pois tinha ela acu
mulado muito abasteciment,:,, 
tinha conquistado muito e que 
possuiam material disponívci 
elos países conquistados. 

Após longa resistência a;; 
tropas tento-italianas batem 
em retirada pelos arcais da 11 PORTA-AVIÕES - In
Cirenaica, deixando gr;inde ,:6- forma-se oficialmente que 
piá de màterial de guerra. je- o porta-aviCes "Unicorn" lia 
vido a precipitação na fuga. Marinha de Guerra britanica, 
Uma coluna motorizada bri- fo; ao fundo por uh1 submarbv 
tanica alcançou o mar ao sul germauico. 
de Bcngasi. procurando assim 
cortar a retirada das forças do 12 LIMPEZA.- Numa entre
Ge'leral Von nome! para Tr!- vista coletiva à Imprensa, 

concedida pelos srs. Roosevelt 
poli. Aiiuacia-se oficialmenre e ·winston Churchill afirmaram 
que os submarinos britanicos . 
afunclD.ram 6 navios transpOl'· categoric_:1mente qu:3, com_ a 
te e de abasfecimento no M2- coop-e.:açao das naçoes amigas, 

. . t I A t a l a G1·a-Breta.iM!P..--'L.OS .. Estados 
di~err~ueo cen r:1 · .s . rop, 6 Unidos esperam "varrer o hi .• 
britamca~ progl'ldem ~apid1c- tlerismo da ·face da terra". 
mEmte nsando chegar a fron- . . · 
te:ra.~la Síria ailt~s_que c~tJ. 13 MUNICH_ .. Lord_ H~li-
coloma francesa cn1a em niaos fax, embaixador bntam.-:o 
das fr.rc;as germanicas. na América do Norte, esteve 

Continuando a entreviRta 01 ~ 1\,.; o t 1 ,, i ,., 
81'. Churchil declarou que Sin- ,, ··: · « •. ..,,.=,,"·""'"'™ 
gapura será defendida por to- . rl.n, ]\;f , , .,. ,? 
dos os meios e que embora n:io cam, wwwu 

presente à coaferência dos srs. 
Rc0r;evelt e Churchill. 

elevamos contar para já com 
uma derrocada alemã, isso é 1 susr.1ARINO - Um s:r11. 
possível ele um momento pa:·a marino japonês atacou a 
outro dado a moral do l)O\'O tiros de canhão dois navios 
alemão. petroleiros americanos ao la,·-

Em Washington aclmitc-se go da Califórnia, afundando 
·como ÍJrovavel que o sr. l\Iac- um e avariando outro. 
kenzie Kin vá aos Estados Uni
dos tomar parte na conferên- 2 
eia. O sr. Macüeuzle King, co

BOMSAROEIO - A baze 
naval alemã do Willlelm~

haV'en foi violentamente atác:1. 
da pela Real Fôrça Aérea, 
grs111des incêndios ihu'ninavam 
o céu facilitando assim a ação 
dos pilotos que descarregavam 
as suas bombas principalmen
te sôbre as construções ,na-

mo primeiro ministro do Cana
dá tem certamente interesses 
relacionados com os assuntos 
que devem ser tratados, e é 
natural a sua presença nos 
Estados Unidos. 

A GUERRA NO 
PACíFICO 

As tropas japonesas ocupa
ram a ilha de Wake. 

Visando conquistar as ilhas 
Felipinas o mais breve possi
vel, o Japão está lançando 
grande quantidade de tropas 
sobre as defesa.:; das ilhas, q;ie 
até o presente têm resistido 
heroicamente apesar da falla 
de auxilio. A capital das Fiii
pinas está sendo ameaçada pe
las tropas nipônicas, que es
tão a 75 milhas. Informa. o rá
dio de Tóquio que novos con
tingentes de tropas nipônicas, 
desembarcaram na ilha de 
Luzon. 

Em Singapura, os nipônicos 
avançam rapidamente, travan
do renhidos combates com as 
tropas australianas que defen
dem a cidade ,brita.nica. 

Durànte a semana as fôrças 
aliadas, afundaram dez trans
portes de tropas nipônicas, que 
procuravam desembarcar em 
Bornéo, e nai ilhas Filipinas. 

A brilhan~i~resistência das 
tropas que guarnecem a praça 
de Hong-Kong" continua, ape
sar da superioridade das tro
pas atacantes que desembarca. 
ram em dive.rsos oontos dit 

~~ 

vais. 

s· EXTORSÃO - A cidade de 
Estavanger, na Noruega, 

foi multada em dois milhões 
de coroas por não querer acei
tar a '.'proteção" germanica. 

4 SUBSTITUIÇÃO - Infor-
llla-se de Washington, que 

uma companhia • americ,:tn.l 
substituirá brevemente os ser. 
viços que a "Lati" estava f3 
zendo no litoral do Brasil. 

5 REPRESENTANTE - O 
Departamento de Estado'. 

dos Estados Unidos anuncio:i 
que o sub-secretário, sr. Sum-'. , 

SCIENTIFICAMENTI 

AS SUAS FERIDAS 

FRUTAS 
NACIONAIS E ESTRANGEIRA$ 

e demais artigos para as 
Festas 
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Telefone 2-8171 

Fru:tas Dierherger 
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m nome os rs. spos, ;.; . ~ 

agradeceu a saudação S. Exc!a. ~- SÃO PAULO ~ 
. ~ ~ 

Noticia o Interior 
J ABOTICABAL 

A i i Solenida. Revma. D. Manoel D'Elboux, ~ • 1 
Primeiro Congresso. Eucarr•. ss st ram a essas 1 • Fundado em 188... i.i .. 

10 
BI 1 1 i Bispo Auxiliar de Ribeirão ~ ., ~ 

tice de Jabotlcabal - Ecoam des, spos, nc us ve O Preto; :+: ;t; 
ainda no coração de todos, os Exmo. e _Revmo. Sr. Arcebispo Em seguida iniciou-se a for- ':~ Dirigido pelos Padres Salestaru,s i!i 

Metr?r'.~htano,:. o repre~~ntan: ina<:iío cio grandioso cortejo i!. ;~ 
últimos acQl'des, do que foi o t_~ ofici .. l do Lx:no. Int_er:e;ito1 li:ucarístico, que saindo do Co- ;•; E.econhecido pelo Governo Federal como :! 
hino triunfal, a apoteose mag- I, ederal neste Estado, mum~-1 l&ªio Santo André percorreu ,•, Estabelecimento Livre de Ensino Secundário ~ 
nffica do Primeiro Congresso ros sacer~1:tes e ª.1t~s auto_r~- \ as" principais ruas' da cidade, :!: CLASSIFICADO COMO EXCELENTE '~: 
Eucarístico Diocesano. dades rehgiosas, civis e mil!- · indo espraiar-se na praça do !; ·~ 

tares, que de todos os recantos 
1 

,,., ,.; 
Não cabe nesse ligeirn co- . d E t d · monumen o. ·", ~ 

d1·aªm~n1ooscestreazeer ºo s ªaºp,oioV'te- 1 Conduziu o BSmo. Sacramen- ;' E X a ln e-s o f1· e.- ais :+: ruentário, a descrição minucio
sa das solenidades, que duran
te a ·semana compreendida en
tre os dias 26 de outubro e 1.0 

· seu e I to s. F]xcia. Revma. D .• losé ~; ~ 
solidariedade. . Gaspar em ai·tístico carro ,:, :+: 

No último dia, as ~olenida- t . f Í d d I c lé · , : O LICEU CORAÇAO DE .JESUS, em. São Paulo, é um Colégio que garante o futuro deis :+: 
d I rnm ª • oa O pe O O gio {: seus alunos pelo preparo moral, intelectual e físico eficientc-:i. :+: cs a cançaram o seu apogeu. Santo An(1ré. ~; ~ 

Foi incontestavelmente um di:.i. As casas em sua totalidade ~ ~ 
de Novembro, se desenrolaram t!e triunfo. Triunfo Eucarísti- :., ~ 

achavam-se enfeitadas. Pelas :+: / f t E f f ~ 
pelas ruas dessa cidade. ('.0, Triunfo de amor, triunfo esquinas cUstribuiam-se artísti- :~ n erna O • X erna O ' 

de entusiasmo. cos arcos de triunfo. Uma ~ ENSINO: Primário - GinasiaJ - Complementar - Comercial - ,Fa• ;+! É mister, ressaltar aqui, :.i. 
união intima entre todo o po
vo, entre todas as classes so
ciais. l:<J foi precisamente des-, 
sa união, que resultou o espe
táculo grandioeo do Congresso. 

A primeira hora do dia as- multidão aproximada de 15.000 :+· li iO\ 
sistia a grande · comunhfto ge- • pessoas acompanhava O cor- :+: cpldade de Estudos Econômi os - Profissional. ~ 

~:~u~isg;:~:~~~~~ ;~~n~~:-t!~~~: ~~~;a!:~t~~~~ hinos ao Deus ~!l EXAMES DE ADMISSAO ~e:::~=~ Ginasial e Come~cial, em principios de Dezembro e ~ 
A chuva que caia torrencial e Foi um espetáculo empolgan- :~ Todos os cursos são fiscalizados pelo Governo e os exames processados J"unto 0 = meamos ~ 

O Certamem Eucarístico, que 
empolgou Jaboticabal, consti
tuiu um acontecimento, cfvico 
e religioso e como tal perma
necerá indelevel, nos anais da 
história cívico-religiosa dess:.i. 
terra. 

inte.rmitente, não empanou-lhe :+· ....., : : 
et, nunca visto em Jaboticábal. :,,' professores do Liceu. ;~ o brilho, e deslustrou-lhe o I i ~ 

significado. Viam-se centenas Ao reco her-se a procissão, :..; ~ 
foi dada a benção do SSmo. ·.~.- Ped1"r ESTATUTOS ao L1·ceu C de Jesus s- ºaulo ~ 

de homens, de todas as classes Sacramento, falando em segui- :+: • - ao e, ~ 
sociais, de joelhos diante de :~; Tel. Int. 5-3708 - Ext. 5-3693 ~ 
D 1 d - da, o Exmo. e Revmo. Sr. Arce- :~ ~ 

eus, rece >en o corn unçao, o 1 ·spo Metropol"tano :~ ~ 
mana· Euca1·í0 tlco. >I. 1 • · • - ""< 

~ {~~~~~~~~~~~:+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+~~~~:~~=.:.:~~=~~-º · · · ll d d" Com a facilidade de expres-
,As solenidades, que tiveram ... 8 ~nm;:ir~s ª JOre_s .º ia, 1 são e com a eJoqÍ1ência, que 

•nfcio no dia 26 de out•1bro fo- Ja encontiav,,m em festa, en- Ih , 1· f , S E . , lhas de Maria, sendo feito pelo G O V e r no , , , 1, I fl . "C'd d e e pecu iar, a,ou . x"·ª· R P Laf . 
ram num crescendo continuo, g~ _anad~ _c,_e 01 es, a i a e Renna. da satisfação que lhe ,evmo. e. a1ete a renovaçftc 
alcançar o seu apogeu no dia! das __ Rosas - ~ ia na alma r;liante do que lhe da __ co1:grega_ç~o Marian~ e Pia - J 

Arquidiocesano 
1.0 de novembro, dia do encer-1 Rum todos. os .,emb!ant_es, era da.do assistir. Teve pala- Umao ~as F1lna~ de Maria. Após (Conclusao da 3. r,ag.) 
ramento e do triunfo de Jesús- n:Ht;tcela alegna comu111cat1va . d ,· h . , a Bençao, no salao nobre da igre-, ta O prêmio de uma felicidade 

fran 1 ·e ue " a I el ·g·. a v1 as e cann o, para com o . aliZo blé" 1 
Hó,s~ia. 1 e . e,_' 1 so · 1 1ªº ~- · ilustre Arcebispo-Bispo Dom Ja, re · u:se _ µma assem 1ª etema, devemos animar-nos a 

Durante a seman:;t, realiza- ~~i\'.~?irar, e os graudes dia,, Antonio Augusto de Assis, que dessas associaçoes. s~portar as cruzes .e as tribula-
ram-se sessões de est'udos em · tantos e tão relevantes servi- çoes da vida, amarnos uns aos 
todas ks igrejas e capelas da Milhares de, riei:egrinos, che- ços tem. Jlrestaclo à Igreja no JUVENTUDE FEMININA 'outros, fazer o bem aos que nol;] 
cidade para toô.as as it.lndes e gam a todo o rnstnnte, em J3msil. Concitou a todos os Est:'.I formada nesta cidade essa fazem o mal. 
sexo. As conclusões desses es, , tn,ns especiaü;, dos mais lon- presentes, a comparecerem em nova associação, que já conta 4) O Pároco acrescentará os 
tudos, que são as conclu.sões do I ginq_uos reca_nto~. da ?i!Jc_ese. massa, ao IV Congresso Euca- com mais ::!e quarenta jovens, que avisos particulares, que entender 
Congresso daremos notícia em As solen~tlades de,sse dia me- l'istiro Nacional, a realizar-se no dia 8 do corrente, no encerra- mais apropriados e mais úteis, 
nossa '1-rõxima correspon- moravel .. n:1o se descrevPm e:u em São Paulo, em setembro mento das Festas de N.U S." da segundo as circunstQ.ncias espe-
dência. · toda a sua grandiosidade. Tu- vindouro. Conceição, receberam suas fitas ciais da paróquia e dos fiéis .. 

Nos dias 29 30 e 31 de outu- tlo que se dissesse, seria pou- Uma calorosa salva de pai- ·~ fizeram o seu compromisso de 5) DepoL dessa exortação e 
bro, realizara'm-se as sessões .co, seria nada: ficaria muito mas cobriu· as últimas palavras honra, perante o Revmo. Pe. La- desses avisos, convidará o povo a 
solenes do Congresso, no· Pavi-. aguem da realidade. do ilustre Pastor de São Paulo. faiete. ·acompanhá-ló na leitura do se-
lhão armado em frente à Ca- i Às 10 horas, ?· _José Gaspar E ao som do hino do Con- guinte: 
t~dral. . 1 chega em (lroc1ssa:) ao mon:~- gresso. disperrnu-se a grande MENINO JESUS - Com grau- Ato da renovação das promes• 

Do programa pr1morosamen- 1 mento do Congresso, onde oti-1 it·u· 1 de número de fiéis foi realizad.2. sas do Bati·smo _ "Ci·eio em . S I P , ·r· 1 mu I ao, que acompan iava as d N t 
te ela~or_ado, destacam-se as c;:i. o o ene on.: 1ca . solenidades. · a novena e a ui, encerrada na Vôs,- meu Deus, Pai Onipotente,· 
confer~ncias pronunciada_s por O te1:1po, que até então per-1 O Congresso Eucarístico de noite de 24, com a tradicional creador do céu e da terra. Creio 
notave1s oradores.. d~ cidade, manece,1,a instavel, firma-se Jaboticabal, . teve. reiieréüssão Mis..a do Galo, na Igreja de São etn Jesús Cristo, vosso Filho .uni-
da.cJ)iocese e: da ;Capital. magnifico. ampla, em toda a. Diocese, em Benedito. gêníto, verdadeiro Deus e ·verda-

-- --~m ----m·ndol~~--,Ha.-- ---29, · Ãs,--~4·--1101-as reunem-se na todo- -o Estado e em . todo o . . · . . . - delro homem, · que ·r.1orreu .na 
prof. Lupercio da· Silveira, Pe. praça da Catedral, as numero- país. Atravessou m'esmo os SERVIÇO POSTAL - P:10 ln~ cruz para me salvar, que ao ter-

pompas, aos espetácUlos e diver• 
timentos mundanos, ilícitos e 
perigosos. Prometo, ó meu i:;:>eus, 
çom vo:sso auxílio, guardar vossos 
santos Mandamentos, a.mar-Vos 
de todo o coração, sôbre todas as 
cqusas, e ao r.1eu próximo como 
a mim mesmo por =or de Vós. 

E como conheço a minha fra• 
queza, !)€ço-Vos, clementíssimo 
Se-nhor, que me ajudeis a cum
prir esta minha promessa e me 
concedais o dom da perseverança 
final no gôzo da vossa graça. 

Maria Santíssima, minha que
rida Mãe, Anjo da minha guarda, 
Santos meus protetores e advoga. 
dos, · intercedei por mim, afim . de 
que éu persevere constantemen
te nà graça de Deus. até a mor,. 
te. Amen." ·· , 

De ordem de S. Éxcia. Revma. 
São Paulo, 6 de , dezembro de 

1941. - (a) · Cônegif Pãúf~ 
Um Loureiro, Chanceler do Arce
bispado. 

Pr_of. RCarlos Ortiz e prof. Zo- sas caravanas ela Diocese, que cceanos, e ele Roma, da Cáte- 1 can_~avel ~~ent~ do cor~·eio, foi ceiro dia ressuscitou, subiu ao 
raide · de Freitas; dia 30, dr. ·ir:am prestar seu tributo de fi- dra imortal ela Cidade J:<jte.rna mm O me ora O O serviço pos- céu, onde está sentado à direita 
José Rodrigues Duarte, ?1-Ions. lia! veneração aos senhores chegou-nos a palavra de estí'. tal desta cidade, tendo sido feita de Vós, Deus Pai, dont!e hás-de 
Aristides Silveira Leite e dr. Bispos presentes. Falou. sau- mulo, de sJlidariedade e de uma con~pleta reforma 1~0 prédio vir julgar os vivos e os mortos, [ MAPAS DO M.OVIMENTO RE
José Vicente Melillo; dia 31, dando os ILstres Prelados. o Ben<:ão, de Sua. Santidade que está localizada essa reparti- Creio no Espírito Santo, na San- LIGIOSO DA ARQUIDIOCESE 
dr. João Papaterra Limongi e dr. Plínio Corrêa de . Oliveira. Pio XII. · . ção. O povo está satisfeito. com ta Igreja Católica, na comunhão J · 
or. Plinio Correia de Oliveira. esse melhoramento, que muito se dos Santos, na rem1s$..iO dos pe- A partir de Janeiro de 1942; in• 

· ,____________ deve ao sr. Joaquim Alves Sousa I cactos, na _ :surreição da carne, clusive, começarão a. vigorar na 

I! 
li 

d/~::~s:éc~e~~:
1
~~ço r 

OURO SÃO ROQlJE 
Filho. na vida eterna. Renuncio ao de- arquidiocese novos modelos de 

mônio e, com vossa graça, ó meu mapas para os dados estatísticos 
CARTA PASTORAL - Reper· Deus, repelirei as suas tentações. do movimento religioso das ma

Sc1llora Imaculada Conceição, a novena de Nossa Senhora, reza São ?aulo, tendo sido lido po,· · pondente a este mês de dezem-

mais alto da praça, com
pra-se. Consultem nossos 
preços. Rua 1,, de Novem
bro, 193, 2. 0 andar, sala 

23, - São Paulo 

IMACULADA CONCEIÇAO -lAs 8 horas Missa para as crian-1 cutiu muito bem nesta cidade, r:.enuncio às obras do demônio, trize~, igrejas, cap:l.a:, oratórios 
Realizaram-se no dia 8 p.p., as ças e às 9 horas. houve Missa a Carta Pastoral dos Exmos. f' ! aos pecados de pensar.1entos, pa- púbhcos ou semi-publ1cos. 
solenidades em honra de Nossa solene. As. 19 horas. encenou-s<' 1 Revmos. Srs. BisJJW do Estado de ! 'lavras e obras. Renuncio às suas O movimento religioso correa-

sendo celebradas Missa às 7 bs., e Benção dó SSm0. Sacramwto, muitas pessoas. que a encontram T O C O C A T ó L I C O bro deverá ser apresentado ain-
i 
I 

e dLtribuida a Santa Comunlüo tendo havido antes r:cepções de l publicada no LEGIONARIO e I d e v e I e r o da nos mapas antigos, como de 
_às associações religiosas e fiéis. fitas de novos congregados e Fi- matutinos da Capital. " L E G I O N Á R l O " costume, até o dia 19 de janeiro. 

'e:: 

ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melilio 
Praça da Sé, 23 - 2.0 andar 

Sala 215 

Indicador Profissional 
Dr. Plínio Corrêa de 

Oliveira 
Rua Qt:mtlno Bocaiuva, 176 - 3.< 

Sala, 323 - Tel. 2-7276 

Joviar.o Telles 
-e-

lJ. N. Cesar Lessa 
Advoga1los 

Largo da Misericórdia, n.' 23 
Sala 904 

Luiz c~~zaga Parahyba 
Campo~ 
Advogado 

(Palacete Santa Helena) - Praça 
da Sé, 247 - 1.0 anC:ar - Sala 103 

Tel. 2-4951 

Dr. Francisco P. Reimão 
Hellmeister 

Rua São· Bento, 224 - 1.0 andar 
Sala 3 • TeL 2-1543 • S. PAULO 

Dr. Carlos Moraes de 
Andrade 

MÉDICOS 

Dr. Vicente de Paulo 
Melillo 

Prof. de Higiene do Colégio 
Universitári0 

Diretor do Sanatórf.., " Vila 
J-"lascotc·· 

Cons.: R. Marcom, 34 - 6.0 
~: .d. 

Apart.0 63 - Tel. 4-8501. 
Res.: Av. Agua Branca, 95 -

Tel. 5-5829 

Dr. Camargc Andrade 
Doenças de Senhoras - Pa,tos 

Operações 

Da Beneficência Portuguesa e da 
Maternidade de São PaUlo 
Cons.: R. Sena.dor Feijó, 205. 
Te!. 2-2741. - Das 14 às 18 hs. 
Res.: R. Rafael dP. Barros, .457 

Tel 7-4663 

Dr. Sílvio Costa Boock 
Dr. M. J-. C. Monteiro de 

Barros Neto 
LABORATORIO DE ANALISES 
Analises clínicas - Microblo
log"ia - Anatomia 111atológica 

- Auto-vacinas 
Rua :i3enjamin Constant, 23 -:- Rua Marconi, 94 • .10.0 andar 
'-º andar - Sala 38 • Tel, 2-1986 Tel. 4-575& ,.......... ~ ,P,aulo 

Dr. Celestino Bourroul 
Res.: Largo São Paulo. 8 -
Te!. 2-2622 - Cons.: Rua 7 e.e 
Abril, 235 - Das 3 às 5 horas. 

Dr. Gil Celidônio 
Partos - Moléstias de SenhoraF 

Op-erações 
Residencla: - R. Albuquerque 
Llns, 902 - Tel. 5-4156 - Con
st:lêór!o: - Rua Marconi, 34 -

6.0 andar - Te!. 4-8501. 

Dr. Burbosa de Barroi:, 
Cirurgia - Molést\.~ dt. senhoras 
Cons.: Rua Senador Feijó, !.Oc-
2.0 andar - Prédio Jtaquerê -
Tel. 2-2741. - Res.: Te!. 7-1268. 
Consuitas: das 10 às 11 e das 
14 às 17 horas. - Sábados, das 

10 às 11 horas. 

Dr. Sílvio Bertacchi 
Clínica médica - Doenças do 

coração 
Cons.: Ru~ Marconi, 34, ap. 4-3 
elas 4 às 6 horas - Tel. 4-8620 

Res.: ·· Telefone: 5-3295 

Dr. Hugo Dias dt' 
And!ád'-

Clinica gerat /'moléstias de 
senhoras 

Coll!l.: R. Libero Badaró, 13'i -
4.0 andar - Telefone, 2-2270. 
Res.: Rua Tomé, de Souza, :;~ 

'.I'eL 6-06Gli 

Dr. Diderot Pompeu de 
Toledo 

CLíNICA MlWICA 
Especialidade: Ap_ Digestivo e 

Nutrição 
Cons.: R. Xavier de Toledo, 98 
Das 4 às 6 horas - Fone 4-2552 
Res.: Te!. 5-6771 - S. Paulo 

Dr. Fernando O. Bastos 
Docente-Livre e 1.0 Assistente 
de Clinica Psiquiátrica na Fa· 
culdade de Medicinr da Uni-

.' versidade de São Paulo 
Moléstias nervosas e Mentais 
Rua Ba1·ão ele Itapetininga, 120 
5.0 andar - das 15 às 17.30 

horas - Telefone: 4-5205 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
MÉDICO RADIOLOGISTA 

Rádio - Diagnóstico Exame, 
'ladiológlcos a domicílio 

Cons.: Rua Marconi, 94 (Ectif!clo 
Pasteur) - 2.0 and. - Te!. 4-0655 
Res.: R. Tupi. 593 Tel. 5-4941 

S. PAULO. 
-·========== 

UR E ~ROPAGAR O 
'AZWWWW 

"LEGIONARIO " 

OUVIDOS, NARIZ E 
GARGANTA . 

Dr. José E. de Paula Assis 
Adjuntc. da Santa vasa - Ope
rações e tratamento das molés
tias de ouvido, nariz e garganta 
Cons.: -1U 7 de Abril, 325 
1.0 andar - Apto. 1' Q (das 14 
às 17 horas) - Tel 4-7551 

Res.: Tel. 8-2432. 

HOMEOPPTIA 

Dr. Rezende Filho 
Cons.: Rua sena.dor Feijó, 205. 
7.0 anda~ - Tel. 2-0839. - Das 
15 às 18 horas. - Res.: Avenida 
Dr. Amald , 2.117 - Tel. 5-2925 

ENGENHEIROS 

Amador Cintra do Prado 
Engenhe'1-t Arqultéto 

Arquitetura religiosa, colégios 
residê.ncias coletivi:.s - R. Liberc 

Badaró, 461 - s. PaUlo 

TODO ,CATOLICO 

.._,,. • ...,. .... ,,..,, .. """"""''-""ª"'-"".._..,_,..,,.,,,,. d e v e 1" r o 
~ DEVER DE TODOS 

OS CA~óLICOS. '! L E G l O t!,. .B, J º " 

CONSTROTORES 

Aff onso Butti 
Perito 'Construtor 

Estudos - Projétos Orça.menta! 
ConstruÇÕt:8. 

Al Glete, 359 - Tel. 5-6'119 

DENTISTAS 
Dr. I. Sergio de Oliveira 
(Dentista ha 12 anQ6· da Liga do 

Professorado Católicó de 
São Paulo 

Rua Wences'.lau Brás, 78, 4.0 and. 
salas 7 e 8. Tel. 2-4873. S. Paulo 

Arnaldo Rartholomeu 
Cirurgião-Dentista - Radiologista 
Pela Escola de Farmácia e Odon- · 
tologia de São Pau2o - Clinica 
Dentária em gera! - Raios X -
Diatermia - -Infra-vermelho -
Coa,guJ.ação ~ Trans-iluminação 
- Vitalidade pulpar, etc. -
Trabalhos por carta,,, hora .lU 
orçamentos. _;_ R. Martim Fran
cisco, 97 - TeL 5-5476 - s. E'aUID 

.Or. Carlino de Castn, 
Pelo curso · de doutora.de da Fa
culdade de Farmácia e Or'lolllto• 
logia de São PaU!o. - Ct.·.u-gHic 
Dentist.a diplomado em 19lt. -
Ex-dentista do Liceu Coraç6,o dE 
Jesus. - Eli.i)ecialidadea: ~ 
Corôas, Pontes, Dentaduru -
tômicas e sem abobada pa,1~ 

Consultas das 8 às 12 e w !f 
às 19 horas. - Com.. R, P:Ntt». 
n.0 64 - 2.0 andar, _... t---tA 
Res.: Ai. Barão de ~. 49f 

~ i'AOLC' 



Notã 

Novamente voltou a ceha a gucrr[I, de nervos. 
Com 'ela e com a quinta coluna, que são as melhores armas 

de que dispõe Hitler, conseguiu ele desmantelar a defesa dl\ França, 
er.: uma guerra que ficará famosa pela desorganização e inca
pacidade do exército francês, minado profundamente, a ,ponto de 
oferecer uma resistência mínima, permitindo as incursões pro
fundas do inimigo em seu território, com simples pelotões de moto
ciclistas, o que lançou por toda parte o terror. 

com as mesmas armas foram dominados praticamente todof 

os paises da Europà. 
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A Saudação. do N atai 
Dirigida aos 

Sr. 
arquidiocesanos pelo Exmo. 
Arcebispo Metropolitano 

e Revmo. 

Na luta contra a Rússia, porem, essas armas parecem te>: 

falhado. 

Por uma. coincidência, o ataque de Hitler à Rússia foi levado 
e efeito quasi no mesmo dia que o de Napoleão:· Apesar de 
não dispor dos meios modernos de luta, o que tornava as distân· 
cias extraordinariamente m.u.iores, Bon~parte dois meses depois 

O Exmo. e Revmo. Sr. D. José I as fragilíssimas aparências duma I às idéias, retidão à conciênch da. preguiça. interio:_._ Aí, no ~ 
Gaspar de Afonseca e Sl!va d!rl- criança que se chama JESUS, e sinceridade 1às ações. · sépia, está o nosso Deus, o nos-
giu aos seus arquidiocesanos, na está quem :Jar.; nós é tudo, pois Viceversa, quantas vezes não so Emanuel. Procurá-lo é dever 
noite de Natal, diretamente do é nosso Deus. acontece que tenha uina criaturi< de todos os homens, mais ainda 

entrava em Moscou, enquanto Hitler só conS<'guiu se aproximn 
da capital russa. O inverno vence,1 o Corso, mas a resistência 
tussa já quebrara. o impeto do ataque nazista, quando veio o frio. 

Palácio São Luiz, atravês uma Os orgulhosos da. terra tacham- humana retina porfeita, mente o nosso, que o reconhecemos por 
rêde de várias estações de rádio nos de ingênuos por devotarm,;s aplicada aos conhecimentos na- Salva-dor e Redentor. De joe
a seguinte oração: tanta fé a este pequeni'.o, que turais, corl\ção afeiçoado aos seu:; lhos, peçamos, pois, a JESUS, 1\ 

nos l\parece feito a mais pobre. semelhantes, e entret.ànto vaga graça de jamais negarmos a luz, 
Caríssimos diocesanos. a mais desprezivel de todas a,; sem rumo certo, tateia nas trevas a verdade; o bem e a justiça. -

Reunidos, nesta noite do San+.c, crianças, porquanto nasceu num interiores, ignor:i.ndo de onde veio, Custe-nos a vida, percam-se a.SI 

Natal. no ambiente feliz dos vos- descampado, à sombra húmida cte porque sofre e trabalha, não sa- melhores amizades, roubem-nos as 
A camp:.mha da Rússia desfez, as.sim, o prestígio nazista, poia sos lares cristãos, para as sua- um presépio! bendo o que lhe estar::. reservado mais belas posições, não nos pesa 

tradicionalmente os russos siio maus soldados, e os antigos gene- ves expansões da fam,ilia, conse!l- E, sem embargo, como nos é após os breves anos de vida ter- nunca. na conciência o remorso 
rais alemães, inclusive Hindenburgo, os venceram sempre, sem as I ti que venha até vós o humilde doce e confortante a certeza de reste, passados na terra entre es- de havermos negado a luz ver-

Arcebispo a visitar-vos a casa 

I 
que os rios de sangue de n\)ssns peranças e desenganos! dadeira, que é JESUS CRISTO. !orças motorizadas, com forças muito inferiores. 

e o coração, servindo-se das on- veias cristãs golfariam impetucs0,; Preeisamente para curar-nos 8 Cristãos que nos prezamos de 
Derrotados na. Rússia e na Africa do Norte - nesta, aliás, das do rádio, já que pessoalmente dos nossos corpos, no dia em qu,; cerrucira do coração e da alm'.t , ser filhos da Santa Igreja, pre~ 

sem nenhum desprestígio, pois a.s forças adversas eram muito su- lhe fora iinpossivel fazê-lo. nos fosse pedido o testemunho veio o Filho de Deus e por esta disponh.amo-nos para os sacri-
0 Natal é festa essencialmen da vida, ·para confirmarmos esta razão diz o evangelisL que é Ju3 fícios que a verdade exige de nós. 

te religiosa. Profaná-la-ia que?;t verdade. Sim: JESl:"S é nos;J que ilumina todo o homem que Roboremos a vontade, vigoremos 
periores - Hitler lançou novament,, mão Je sua arma predileta: 

A guerra de nervos. 11:.e desse outro carater. De fato: Deus. Dele escreveu, inspirado. o vem a este mundo, nasça elo !1['.'; o coração o;frcntcuos todos o~ 
i;; a renúncia de Pétain, a conc::-ntração de tropas nos Balkanc. o Verbo ete1::,io ~e .1?eus, ~~gunda l c_vª?,'.'~li_s_~ª São Jo_ão: "é a ·1t'.~ r~:;;õ2c frias cio _polo ou nrc tór: · 1 c~stúculos qL!'.' se ~n;q,,o:2iiam ao 

. , • d E anha e de Portugal grandes operações em prs?-1 Pess~a da c,s.nttSSu,m Trmdadc, I vcra~c.ena. que ve10 ao munds ct:. ::ena cquat::·ral, ou na tonpc- l 1etc,ü da no~a sm1ci,:c .. Ç..l.J. Jem-
" m~ asao ª sp ' . . . para nos remir e salvar, di~noH- - LUX VERA! - Evid( · .tem~n•,_, rn.tura mais benigna dos 'trót'i- brados sunure ele que na · vid;; 
paração no Mediterraneo, - enfim, notícias sucessiv~.c. _as ~ez,::s 

I 
se de tomar um corpo igual ·1.J I não se referia o 1\:,ó,tolo à lm cos; pnt2nça a este ou àqu~!-· 1 só vale o q~w resta 1;::rc. a eter

contraditórias cria.ndo uma. tensão de nervos, uma ~xcitaçao e nosso e nascer pe~ue: :-.10_ e pobr<'. ma:erial que nos cbrc:a os oll:os. i c,mtinente; viva nos períod<Js nidade. Dos prazeres, das vnida
expectativa gerais, em torno de alg·uma cousa que vai acontecer. como m1.scemos nos, aqm na ter- 1 Pc~e um homem_ cerra-1,s ,·oln:,- 1 mais gloriosos da história ou ~" 1 c'es e. do orgulhe. ap2nas s,·bra, 

·Tudo isso não 6 outra cousa que a aplicação do método de ra. TQmêu um nome humano - tarrnméntc>, ou te-los c::;gadc3 :i:- 1 mova nos :::m~is~_tc r:i.:::L:; can·r- ' no fim ele cr.da dJ:t. o pc::ir par°' 
JESUS CRISTO - embora o re- h doença, sem contL,do ser P"" :rr.d:.0 de misé~iu e sofrir.,(õn~os. a m:::cnllã squinte. D:>s Yirtu· 

Hitler, com que obteve sur.s maiores vitórias, e que parece em gistro de seu nascimento D2t:s cego, porque no íntimo 1112 estú. JESUC CRISTO é r;ara todos ,~ de~. dos sacr;,:cics e da tr.:,ticiad".? 
vésperas de entrar novamente em ação, para dar ao nazismo m!l.ló o tenha feito pela boca do Ar a brilhar uma clariúade cobr~- iuz vcrdac!c::i. _ "Lux nra ! " __ sobc;r,-n.cs. r,,.ra toda . vicia, a -
l{llla vitória, que seus exércitos não puderam conquistar. canja. É dogma da nossa fé: sob natural que lh8 dá lumincsidadc Por isso mzsmo é dos maiores ,, pac de. c:nc:2:,cia e. )U:-a a eter-

1:cc~do contra a luz, que pe!'pt. nidud.e, n. esperr.n _:a de uma in-

Mensagem de Natal de 
trc.1n un3 por malíc~a, outros po!· dulg·éncia no Tribuna. C:o Senhor. 

~ M @ fn:.gillclad~, todos por falta :!e ProstremJ-ncs, po'.s, renrentes 
d% l1 Li humildade. diante deste prcsé:Jio humilde 

(Conclusão da 1.ª pág,), A OBSERVANCIA SINCERA j cípios podem ser seguidos· in-1 e apelamos para o testemunho 
N2sta cria:· _a que nasce par.1 claquí a p::mco, diante dos· alta-. 

nós cm Belem, os qu~ se arrogam res de nossas igrejas, contemp!an
nios admitido a necessidade DOS TRATADOS teiramente e p.roduzir os se11s de Deus - c·om o mesmo afeto 
da. participação em todas es- · Para procurar erguer ª. con.

1 
f1:uto~, unicamente se o~ ;sta: a '.,º.'.los os po_vo~, se:U e_xc'.:~~o, 

tas riquezas uaturai» da terra, fianc;a mutua, é necessár10 o distas e O povo, os empi_ebad.0 e. dnn de eviim .ate .ª UJJal en-
111esmo daquela,; nações qtle estab:lecimento de uma certa . res e empregados, estiverem c1a de sermos movidos pelo 
em, consequêuciá destes prin- instituição que mereça O res- animados pelo . temor a. u_m purt_Jdarismo,_ maniivemcs até 
cípios pertencem à categoria peito geral e que se dedique Deus pessoal legislado: e Jµiz, agoi:i as m_a'.o~·es reservas. As 
ué doado:·es e não das· que re- à nobre tarefa de garantir .a a qu€ln um dia deverao pres- , med~das .d1ng1clas contra a 
ce1.iéiü. ·· :t,;, entretanto, preciso observancia sincera dos tra- · tar. c0nta de seus atos. Se de ! IgreJa. e os fll}s desta silo ele 
que, de acordo com estes prin- tados e ·à promoção de acõrdo um lado a incredulidade que I tal. nátureza, que nos vemos 

· cípios e cuidadvs, a solução da com os princípios da ·lei e da I se ergue_ C?~t~·a Deus, _le_gi~~a- ! obrl~ados, ~m. n~me d_a Ye1;·da- __ 
questão tào atual para a eco- equidade elas correções e re- . dor elo Unn ei so, é O mimibo : de, ª. mencion,Uas paia evnar 
nomia •iu mundo, viesse meto- l'isões necessárias a estes tra. 1 mais perigoso da nova ordem, ? perigo de um mal entendido 
<:lcamente, por etapas fáceis, tados Todos nós estamos con- 1 de outro lado todo o homen,: mieliz entre os fiéis. 
cem as garantias necessárias, cios "ctas d'.ficuldades tremeu- 1 que crê em Deu; é contado · Hoje, meus amados filhos, 
<lecorrentes das lições uteis, das que elevem ser dominadas entre os seus partidários e o Deus liomem naseeu numa 
fornecidas pelas omissões ou no poderio quase sobrehuma'. paladinos. Aquele· que t)cm : rnangedoura para restituir fü' 

erros passados. se desde O no da boa vontade exigida de fé em Deus, em sua divinda- ; homem a grandeza . que este 
início este ponto não for com- todas as partes para que seja de, em sua lei, em sua obra , perdeu por sua própria culpa 
pletamente tratado, ficará felizmente con~luida a tarefa i de amor e fraternidade. eütre ' e para nov~me1:te colocá-los no 
uma raiz profunda, que acar- dupla que acabamos de expor. 1 os homens, concorrera com trono da hberoacle, ela justiça 
retará maiores distensões e ?das essa trabalho é tão essen. uma constituição pa.rticu- ; e na honra, que séculos de in
rivalidades que poderão even- cial a uma paz duradoura que larmente preciosa para a re- , verdade lhe negaram. Os ali-
tualmente ocasionar novos con. nada deverà impedir os 'esta- construção da nova ordem : cerces desse trono serão um 
flitos. Deve-se observar, en- distas responsáveis de execu- social. C_alvário. Ni';o estará eru·ique-
tretanto, quão estreita e satis- tú-lo, cooperando com a me- De muito mais valor, co_ns~- : ciclo com ouro ou prata mas 
fatoriamente a solução deste lhor boa vontade ele maneira quentemente. será a contnb111- : com sangue de Cristo - san
problema liga-se ao outro pon- que com O espírito nas van- ção dos_ estadistas, qu_e se mos. : gue divino - que correu du
to fundamental de que tratare. tagens que seriam ganhas fu. tram dispostos. a abnr_ as por-, ran!e_ 20 séculos e que, ao se 
mos mais adiante. Dentro dos turamente eles esfariam em tas e a aplauchr o cammho pa. · punf1car, consagrar, consagrar 
limites da nova ordem funda- posição ele triunfar sobre as ra a Igreja ele Cristo, ele ma- · e santificar os filhos ela Igre
da sobre os princípios 'morais dolorosas recordações de es-- neira q?e li;re. e desimpedida ja, torna o brilhe dos céus". 
uma vez eliminadas as fonte~ fcrços similares, que no pas- ª sua mfluencia sobren31tural ROMA CRISTÃ 

o non12 de s:ibio~ rccusa1n reco
nhzcer a Deus, alegai,do que não 
cabe e::1 tão pequeLino c::irp::i :i. 
imensidade divina. Esqu2ce-lh2r, 
toda.via, o que eles mesm~s en-
s!r..a,m quando assev2rr.m c;uc nu!,i 
é.tomo· inYisivel·· se: ocultem· for .. 
ças imensas capazes de aba,]a, 
cc.ntinentes. Afazta1r.-se, pois, o~ 
JESU~. aduzindo uma razão q,ie 
na cátedra invocam para ensi
nar suas doutrinas. 

Nós, que não temos a presun
çã::i de sábios, tambem prcamos 
contra a verdadeira luz quando 
recusamos o assentimento da von 
tr.de à graça divina, e permitimo5 
qti~, das' regiões inferiores, subam 
as trevas espesas do r.1al que nos 
obumbram a ment., enfraquecem 
o vigor e nos oprimem a vida . ln -
teira. 

Não, meus caros • diocesanos. 
Nesb noite é que devemos acor
dar da indolêncie, e espertar-nos 

do JESUS tão psqt.:eninê e pobre 
no seu berço, e supliquêmos-ll:.c 
que nos faça grandes ( ricos parll 
a vida eterna. Esten((; o Menino 
Deus os srns braços, alargue -..s 
~uas 1não{_l .. che:ias de graças par~ 
difundí-1:if por tcrda r. arquidio~ 
cese. Esta a ~úpiica, estes· '1S 

votos do Arcebispo que sauda afe
tuos2,mente todas as familias 
cristãs e cada um dos seus dia.: 
cesanos em particular. E per· 
mita a divina clemênc'· que ces
sado o tumulto sangrento da guer
ra. que estracinh.a tantos irmãos 
nossos, lá como aqui, possamos 
todos os cristãos, nos lares e nos 
,templcs, cantar com alegria o 
hino de Natal que entoaram os 
Anjos sobre o humilde berço de 
JESUS: 

GLORIA A DEUS NAS ALTU
RAS E PAZ NA TERRA AOS 
HOMENS DE BOA VONTADE! 

Natal de 1941. 

A diocese de Alsácia 
Lorena em Lyon 

e 
mais perigosas de conflitos ar. sa,~o se destinaram ao maio- eleve pesar na c~nclusao da Finalmente, 9,om uma belís-
maclos, não haverá luga.r para gro e não serão . intimidados paz entre as n,:1çoes e possa sima exortação à Roma Cristã, Em setembro de 1939, as auto· de Metz e de Strasburgo, não qui
a. guerra total -ou- pura a louca pelos conhecimentos da força cooper~r com zelo e amor, na pa.ra que volte a ser O centro ridades militares obrigaram part2 seram concordar em que, nas 
corrida armamentúria. _A cala- gigantesca exigida para a rea. ta1;~~a imensa de encont1:3.r re- da Humanidade, não pela eva- da população de Alsacia e Lo- igrejas das regiões de populaç5.o 
midade mt"i.ndial, com a ruína lização do seu objetivo. med10s para as calamidades cação cl:i. glória efêmera elos · rena. a se retirar em massa. Com mixta - francesa e alemã -
econômica e social a dissolu- Dentro do limite ela nova ar. que a guerra àeixará atrás _de Cesares, mas por causa da sua os sacerdotes e professores à sur, se usasse apenas a lingua alemã. 
c;ão moral e O colaÍ)sa, que· se clem, fundada sobre os princí, si. rel~,ção com Cristo vivente, 0 frente, os habitantes de vilas in- Como a Gestapo não estava acos
seguiram, eleve ser evitado pios morais, não há lugar pa- Pos esse motivo, estamos Santo Padre la_nçou um apêlo teiras daquela reg·ião · foram en· tumada a semelhante resistência, 
desta maneira que não possa ~-a. pei:seguiçôes ~ religião ou I incauacitados ele dizer por que para que não tarde o dia em viados ao sul da França. Foi convidou um dia os Bispos a dei
envolver a raça humana uma a 1gT0Ja. Da fé viva em Deus, em algumas partes do mundo que cessem as hostilidades, pa. esta. a primeira evacuação regu- xarem as suas dioceses com 2.000 
terceira vez. Afim de que' a hu. pessoal e transcendente, jorra numerosas disposições legisla- ra prevalecer, uma conciência lada. metodicamente, sem inci- francos (um conto de réis em 
manidacle possa ser salva des- uma fo.r<;a moral e inquebran- tivas barraín o caminho à men. mais religiosa e um objetiYo dentes. A segunda evacuação foi nossa moeda) e 40 quilos de ba
se infortunio. é essencial p.ro- tável que acompanha todo o sagem ela fé cristã, enquanto novo e alto, e~ que brilhe a de ordem politica: resolveram-sC' gagem. Chegaram eles à linha de 
ceder com sinceric1ade e ho- curso da viela. Essa força não a propaganda contrária encon- estrela de Belém. depois que os alemães tomaram demarcação da França ocupada 
nestidade, afim de s2 ter a Ji. é somente uma virtude: é tra o campo amplo e livre. A Com as suas bençãos encer- em suas mãos o governo da zona com a França não ocupada. em 
mitação de armamentos. A tambem a porta divina pela juventude é afastada da in- rou o Santo Padre a sÚa men- ocupada. 1 plena noite. como o oficial que 
f<tlta de equilíbrio, acarretada . qual todas as virtudes entram fluência benéfica da família ,•agem Mais tarde os senhores bispo-1 acom anho M R h M 
pelos armamentos exagerados no templo da alma e constitue Cl'idstfi, afastada da igreja, edu- :~ ...... : ............................................. "+''+.''.+'-+:'t''.+';+''.+''+''+"+''.+''+·:.--.,,.: He!niz tev~ /n~pr~~ên:ia º: 

os .Estados Poderosos e os ar- um caráter forte e tenaz, que ca a no espírito contrário aos ·,.+..+.;+.;+ •• +.,..;+ •• +..+,,..,+ •• +.,+.i+.i+..+..+ •• + •• +..+..+..+.;+ .. +,i+.i+..+ .... •• .. •• • .,. •• •• • ., ..... •• •• ·.+. lhes des · "b ia ,, "'' :+: eJar uma oa v gem 
mamentos limitados dos paí- não enfraquece diante das exi- ensinamentos de Cristo e im- ~: V .A I A e u R I T I B A " ;+; .Q segundo desses prelados respon-
ses mais fracos, é uma amna. gências rígidas da razão e da ·buida de ideais e práticas an- •· ~ · • d · 1 te "Q De , '•' • :+: eu s1mp esmen : ue us 
ça à harmonia e a paz entre justiça. Essa força sempre ticristãs, de maneira que o :+' ,.; vos perdôe. 
as nações e requer que um li- mantem a verdade. Deve ser trabalho da Igreja no cuidado :."'' ~ 

d 1 ~ Trezentos dos oitocentos sacer-mite amplo de prudência exis- mesmo mais evidente que se as a mas e nas empresas t '.+'.· 
t ·t f d ,. dotes que viviam na Alsacia e ta entre a produção e a posse exija ele um estadista como dos cons 1 ue um ar o para a con. ~ :+: . • . , -.· Lorena e mais 10.000 famílias t1-4e armas ofensivas. E,n pi·o- mais humildes de seus conci- ciencia. .< , , 

porção ao grau relativo ao de- dadãos. o máximo para a re- Todas estas formas de opa. 1 ;- ,:, veram de seguir para O exfiio, 
- s·ç· 1 t 1 d '•' e o que contaram não estava de. 

sarmamento, devem ser encon. construçao ela nova Europa e ~dao r~s? u a, onge e ter1?m '.,.~ ,:.~~- acordo ·com a propao-anda dos 
trados os meios apropriados, do mundo. s::ib.re as ruinas acu. si o mitigadas ou eliminadas , y' "' 

l no de d ,. <- partidários da colabo="ão fmn• honro!;os e eficientes, ou ser mu adas pela violência da correr a guerra, torna- ,A, 'i . ....,, 
"ft b v ··coalemã. encontrada urna fórmula que guerra mundial, pelo ódio e ram-se mais or es so muitos ~ :+· 

gose mais' uma vez, da sua fun- pela acerba
1 

dC'sunião entre os aspectos, porque tudo isto con. :+: :+: Assim os chefes da Igreja Fran-

~!~s v~~,~~d~ca~º:~1\r!ª:/e;~;~: ho~:~~~\o aos problomas que s0 ~i:u:po~~ ;::!~n1i esº;:~~:nJ~ , ·,::_~:~·:.!_i',,:: \'iagens diarias em oniLus ."PULLMAN'' em trafego mu- ,_:_::~',! :s:t:~~~~:mdod~a:::,lh;;g:~!~~ dos. Essa fórmula passou por apresE'ntariio após a guerra. comcutário oportuno sobre O ~· ter" Buerckel que preparou a 
muitas crises graves e sofreu de forma mais agucla elo que I espírito que anima os inimi- dissolução da diocese di;i Metz, 
Tiolações inégúveis 'no passa- nunca, os nossos predecesso- gos da igreja, impondo aos tuo para Joinville, Blumenau, Florianopolis, Porto Alegre. ~; incorporand0-a à de Spire, na 
41<>, bem como a incurável fal-l res e nós mesmos apresc,ntn- fiéis, que !á arcam com mui- :+: s, Paulo a Curitiba, 80$000 - Ida e volta, .150$000. '+' Jthenania, como primeiro passo 
ta de confiança entre as vá- mos princípios para a sua so. tos sacrifícios. nm fardo de ·+· l1IG D '+' para a creação da Igreja unida. 

.,-,,,,, iWA B A EIRO TOBIAS, 541 Fone .. : 4-0880 .'·!,' alem- · d Ro n !l1.a8 nações e os seus respec- luçf10. i.: preciso, contudo, não amarga ausiNiade pará as T ~· a, separa~ e. m ... 
. ti!• dú'fg~ntea. esqaecerm~s ·a.ue e11ses »rin- suas conciênclas. Amam~ ~•::.•:.:.+;.;+;.;+;.;+~.::..:o:.:.•.:+:.:.+:;+;:+:.:.+::..;..:~~.:-~~'+:+:.:...::+:.:.+:'+:'..~::a:+;.'+;.:+;.:+;.:+;.:+;.'t'.:~+;.:+;.:+::.~ (Conclue na 3,ª pár.) 
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